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DIOLCHIADAU
Ysgrifennwyd y pecyn cymorth hwn gan Kelsey Smith, Laurie Gayle a Becca Lawson.
Ni fyddai hi wedi bod yn bosibl creu’r adnodd hwn heb fewnbwn, adborth a chymorth gwerthfawr gan
gydweithwyr yn Save the Children UK a gan yr ysgolion, aelodau’r gymuned ac yn enwedig y plant sy’n rhan
o’r prosiect Cymer Ofal.
Diolch i’n tîm staff am eu gwaith a’u cymorth wrth ddarparu’r prosiect hwn ac wrth ddysgu ohono: Alpa LadOConnell, Amanda Maz, Anna Rahilly, Becca Lawson, Caroline Schofield, Charlie Chapman, Emmet Norris,
Graham Clarke, Heather Markin, Jamie Hilton, Lissa Bridge, Melanie Simmonds, Paula Newcombe, Rebecca
Thomas a Stefanie Keir.
Hoffem estyn diolch arbennig i Virginia Howells a Rona Blackwood am eu cymorth wrth sefydlu’r prosiect
hwn. Hoffem ddiolch hefyd i’n partneriaid consortiwm yn y grŵp CUIDAR. A diolch i Sarah Emberson a phawb
yn Wildfire Collective am gynhyrchu’r adroddiad hwn, gan gynnwys y gwaith graffeg.
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CYMER OFAL: PECYN CYMORTH
TROSOLWG: BETH YW’R STORI?
Mae argyfyngau’n effeithio ar gymunedau a phlant ledled y DU
Mae gan Achub y Plant brofiad byd-eang o gefnogi plant mewn cyd-destunau argyfwng ac, yn ystod 2016-2017, rydym
wedi bod yn gweithio gyda phlant yn y DU i:
• helpu i wella cydnerthedd plant wrth iddynt wynebu trychinebau
• helpu plant i ymarfer eu hawl i gael eu clywed pan fydd penderfyniadau a fydd yn effeithio arnynt yn cael eu gwneud
• helpu cynllunwyr a’r sawl sy’n ymateb i argyfwng i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc yn fwy effeithiol a sicrhau
bod cynlluniau argyfwng mwy cadarn ar waith
NID OES MODD RHEOLI TRYCHINEBAU MEWN FFORDD YSTYRLON AC EFFEITHIOL
HEB FOD LLEISIAU PLANT A PHOBL IFANC YN CAEL EU CLYWED.
Yn rhy aml o lawer mewn argyfyngau, mae plant yn wynebu colli ysgol; perfformiad academaidd gwael; oedi yn
eu cynnydd; methu â chwblhau addysg; dinistr i adeiladau ysgol; colli cofnodion hollbwysig a tharfu ar amgylchedd
y cartref. Mae pwysau mawr ar blant, pobl ifanc ac ysgolion yn aml, ond yn anaml y mae’r pwysau hwnnw’n cael
ei drafod. Mae Cymer Ofal yn brosiect Ewropeaidd sy’n ceisio gwella cydnerthedd plant a phobl ifanc wrth iddynt
wynebu trychinebau ac yn galluogi ymatebwyr i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc yn fwy effeithiol.

Mae cydweithio gyda phlant yn gwella eu cydnerthedd
Bydd cydweithio gyda phlant a chymunedau yn helpu i wella cydnerthedd plant ac yn sicrhau bod cynlluniau
argyfwng yn fwy cadarn, cynhwysol ac addas i’r diben mewn cyd-destun lleol. Mae mwy a mwy o dystiolaeth
yn awgrymu pan fo plant yn cael cyfle i rannu eu safbwyntiau a’u teimladau, bod hynny’n gallu gwneud cyfraniad
sylweddol at eu gwneud yn llai agored i niwed cyn, yn ystod ac ar ôl trychinebau. Mae tystiolaeth yn dweud y
canlynol wrthym:
• Mae tystiolaeth yn dangos bod y cyfraniad hwn yn cyflwyno manteision i iechyd a lles meddyliol (Peek 2008;
Anderson 2005; Mitchell, Tanner a Haynes 2009).
• Mae plant yn cyflwyno syniadau ffres a newydd (Bolton a Neuwelt, 2014) a chanfyddiadau newydd o’r byd o’u
cwmpas. Gallant fod â dealltwriaeth soffistigedig o drychinebau (Harwood et al. 2014).
• Gall plant wneud cyfraniad allweddol at ddylunio a chreu adnoddau i’w cyfoedion, megis adnoddau addysgol,
cwricwlwm ysgol ar reoli trychineb (gan gynnwys cynllun ymateb mewn argyfwng i ysgol), dosbarthu rhybuddion,
mesurau parodrwydd a’r gallu i ymateb a chynllunio er mwyn amddiffyn yr amgylchedd i’w rhieni a’r gymuned
ehangach (Ronan et al. 2015; Bolton a Neuwelt, 2014; Finnis et al. 2010)
• Maen nhw hefyd yn dda am ddadansoddi a chyfathrebu risg (Mitchell et al. 2008), rhannu gwybodaeth a’i rhoi mewn
cyd-destun, meithrin hygrededd ac ymddiriedaeth a darbwyllo eraill i weithredu (gan ddefnyddio’r cyfryngau, theatr,
cyngherddau). Mae plant a phobl ifanc yn rhwydweithwyr cymdeithasol ac adeiladwyr cymunedau gwych; maen
nhw’n dda am ysgogi pobl ac adnoddau (Geiselhart et al. 2008).
• Gall plant a phobl ifanc wneud cyfraniad pwysig hefyd fel ymatebwyr cyntaf, gan gymryd rhan mewn ymgyrchoedd
chwilio ac achub, darparu bwyd, cymryd rhan mewn gweithgareddau argyfwng (Sunal a Coleman, 2013; Fernández
a Shaw, 2015).
• Mae cyfraniad plant yn gallu bod yn fuddiol ar adegau o adfer ac ailadeiladu hefyd (Bartlett, 2008; Pine et al. 2015).
Mae sylwadau plant wedi bod yn bwysig o ran codi cwestiynau craff ynglŷn ag effaith trychinebau, megis pwy sy’n
cael eu heffeithio gan y drychineb a sut mae person yn teimlo’n agored i niwed yn ystod y broses adfer (Walker et
al. 2012).

Helpu plant i ddod o hyd i’w llais
Wrth roi cyfle i blant a phobl ifanc ddod o hyd i’w llais a'r adnoddau i gyfathrebu eu safbwyntiau i gynulleidfa sy’n
cynnwys penderfynwyr, rydym yn eu galluogi i ymarfer eu hawliau a dylanwadu ar faterion sy’n effeithio ar eu bywydau.
Dyma beth mae Cymer Ofal yn ceisio ei gyflawni.
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YNGLŶN Â CYMER OFAL
Cefndir
Gan ddechrau ym mis Gorffennaf 2015, mae’r prosiect tair blynedd hwn yn
rhaglen ar y cyd rhwng Save the Children UK, Save the Children Yr Eidal, Prifysgol
Caerhirfryn, Prifysgol Thessaly, Prifysgol Agored Catalonia a Phrifysgol Lisbon. Caiff
ei ariannu gan gronfa H2020 yr Undeb Ewropeaidd. Nod y prosiect yw rhoi lleisiau a
safbwyntiau plant wrth graidd y gwaith o gynllunio ar gyfer argyfyngau ac ymateb
i drychinebau er mwyn gwella cydnerthedd plant wrth iddynt wynebu trychinebau
a chreu fframwaith mwy cadarn ar gyfer cynllunio ar gyfer argyfyngau ac ymateb i
argyfyngau.
Yn y DU, bu Achub y Plant yn gweithio gyda phlant 9-11 oed mewn 8 safle, gan
gwblhau cyfres o weithdai ar hawliau plant, risgiau, trychinebau byd-eang a lleol a
beth y dylen nhw ac eraill ei wneud mewn argyfwng.Ym mhob prosiect, crëodd y
plant adnodd cyfathrebu a fu’n gymorth i rannu eu gwybodaeth a’u hadborth gydag
awdurdodau lleol, gwasanaethau brys ac aelodau’r gymuned. Dywedodd y plant
wrth yr oedolion sut yr oeddent yn teimlo a beth efallai y byddai angen arnynt mewn
argyfwng, gan eu helpu i sylweddoli beth oedd gwybodaeth, potensial a chyfraniad
y plant mewn argyfyngau.Yna, cynhaliodd Achub y Plant ddigwyddiad cenedlaethol
i roi sylw i’r casgliadau a’r enghreifftiau o arfer da o’r prosiect hyd yma.Wrth wneud
hynny, bu cyfranogwyr yn rhannu eu dysgu gyda phenderfynwyr yn y gobaith o
annog eraill i ddefnyddio ymagwedd fwy cydweithredol a chyfranogol wrth gynllunio
ar gyfer argyfyngau ac ymateb i argyfyngau yn y DU.Yn 2018, bydd y prosiect yn
dod i ben trwy greu fframwaith cynghori sy’n ymgorffori’r hyn a ddysgwyd gan bob
partner yn y prosiect ac yn sefydlu arferion gorau ledled yr UE yn y maes hwn.

Cyflwyno’r rhaglen
Bu Achub y Plant yn rhedeg y rhaglen Cymer Ofal yn 2016-7 gyda 270 o blant 9-11 oed. Buom yn gweithio gydag
ysgolion cynradd yn bennaf, gyda grwpiau o 15-34 o ddisgyblion, ac ym mhob un o wledydd y DU.Trefnodd pob safle
6-15 o weithdai, felly 18-24 awr o waith gyda phlant ar bob safle. Cynhaliwyd sesiynau unwaith neu ddwywaith yr
wythnos.Ychwanegodd llawer o’r safleoedd sesiynau ychwanegol i baratoi ar gyfer cyfnewid dysgu neu i fynd ar deithiau
ac ymweliadau.
Cyflawnwyd ein gwaith mewn ardaloedd o amddifadedd uchel, yn cynnwys cyd-destunau trefol ac arfordirol, gyda rhai
safleoedd yn cynnwys plant mudol a phlant sy’n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol. Roedd rhai safleoedd wedi dioddef
llifogydd, tanau neu aflonyddwch sifil. Ond roedd y rhai nad oeddent wedi dioddef y pethau hyn yn ymgysylltu llawn
cymaint â’r prosiect hefyd.
Roedd y rhan fwyaf o’n safleoedd yng ngofal un neu ddau aelod o staff Achub y Plant sydd â chefndiroedd hwyluso
penodol, gyda chymorth weithiau gan athrawon a chynorthwywyr addysgu.Yn ogystal, roedd gennym un enghraifft o
ddarpariaeth gan athrawon ysgol ac un gan weithiwr ieuenctid.
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BETH YW DIBEN Y PECYN CYMORTH HWN?
• Darparu adnoddau i alluogi eraill i gyflawni’r rhaglen Cymer Ofal neu addasu’r rhaglen i
wahanol gyd-destunau
• Darparu arweiniad ar gyfranogiad a gwaith dan arweiniad plant
• Helpu cynllunwyr, ymatebwyr a llunwyr polisi i greu cynlluniau argyfwng cadarn, cynhwysol ac
effeithiol sy’n cynnwys a gwerthfawrogi lleisiau plant.
Bydd y pecyn cymorth hwn yn amlinellu’r rhaglen Cymer Ofal ac yn cynnwys deunyddiau addysgu a dysgu megis
cynlluniau gwers, gweithgareddau, dolenni i adnoddau ar-lein ac ati. O’r pecyn cymorth hwn, rydym yn bwriadu i’r
defnyddiwr ddewis dull a fydd yn gweddu i’w ddiben a’i gyd-destun.
Gall y rhaglen hon gael ei defnyddio’n benodol i gefnogi plant mewn ardaloedd lle mae trychinebau’n tueddu i
ddigwydd neu fel dull cyffredinol o wella hyder, cydnerthedd a gallu plant i wneud newid yn eu cymunedau. Wrth
seilio’r gwaith ar hawliau plant, mae’r rhaglen Cymer Ofal yn helpu i wella hyder pobl ifanc yn eu gallu i newid yr
amgylchiadau o’u cwmpas, ynghyd â gwella eu sgiliau i ymchwilio, gwerthuso’n feirniadol ac eirioli.
Bu Achub y Plant yn cynnal y prosiect Cymer Ofal gyda phlant o oedran ysgol gynradd. Ar draws y prosiect
Ewropeaidd, bu partneriaid yn gweithio hefyd gyda phobl ifanc yn eu harddegau, grwpiau ieuenctid a phlant ag
anableddau. Mae’r pecyn cymorth hwn yn seiliedig ar y gwaith a wneir gan Save the Children UK. Fodd bynnag, mae
mwy o wybodaeth am waith partneriaid a phrofiadau o Cymer Ofal (neu CUIDAR yn Ewrop, o’i gyfieithu) ar gael ar
wefan prosiect CUIDAR: www.lancaster.ac.uk/cuidar

AR GYFER PWY MAE’R PECYN CYMORTH HWN?
Ysgolion cynradd*
Awdurdodau lleol

Elusennau cenedlaethol
a lleol
Grwpiau cymunedol

Ymatebwyr mewn
argyfwng

Grwpiau ieuenctid

*Gellir addasu Cymer Ofal i weithio gyda phlant hŷn

Cynlluniwyd Cymer Ofal i’w ddefnyddio fel fframwaith y gellir ei addasu i’w ddefnyddio o dan bob math o
amgylchiadau gyda grŵp amrywiol o bobl ifanc. Gall plant, athrawon, aelodau’r gymuned neu ddarparwyr
gwasanaethau ddefnyddio’r strwythur, yr adnoddau a’r awgrymiadau yn y pecyn cymorth hwn i greu darn o waith i
wella’r cydnerthedd yn eu cymunedau. Nid yw’r pecyn hwn yn ganllaw cynhwysfawr i newid ymarfer a chydnerthedd
plant; yn hytrach, mae’n ganllaw defnyddiol ac ymarferol i helpu i ddechrau datblygu cymunedau cryfach, neu i
ddatblygu’r cymunedau hynny ymhellach.
Gellir addasu adnoddau Cymer Ofal yn ôl yr amser, y gofod, y cymorth a’r adnoddau sydd ar gael i’ch grŵp. Ond
cofiwch fod gweithgareddau dan arweiniad plant yn cymryd amser i’w paratoi, eu darparu a’u gwerthuso. Ni fydd
y rhaglen yn gweithio’n effeithiol i wella cydnerthedd neu gynlluniau lleol oni bai bod digon o amser, arbenigedd ac
ymdrech yn cael eu neilltuo fel y gall y broses fod yn un gyfranogol a chael ei harwain gan blant.

YSTYRIWCH Y PWYNTIAU CANLYNOL
CYN CYCHWYN AR Y PROSIECT CYMER OFAL
1. Rhowch amser i chi’ch hun i ymgyfarwyddo â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, ac yn
enwedig Erthygl 12 – yr hawl i gael eu clywed. Mae’r cysyniad hwn yn hollbwysig i Cymer Ofal.
2. Mae plant yn gallu ysgogi newid: dylai gweithgareddau rymuso ac, os yn bosibl, dylent fod o dan arweiniad plant.
3. Addaswch y cynlluniau gweithdy i’ch cyd-destun personol chi, gan ystyried yr amser a’r gyllideb sydd ar gael ac
anghenion penodol y plant y byddwch chi’n gweithio gyda nhw.
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AMLINELLIAD O’R RHAGLEN: CONTINWWM CYMER OFAL
GWEITHDAI DAN
ARWEINIAD PLANT
• Dechreuwch trwy gyflwyno hawliau plant a
diffiniadau o risg a chydnerthedd
• Cyflwynwch drychinebau: o rai byd-eang i rai lleol
• Archwiliwch wahanol rolau a chyfrifoldebau mewn
argyfyngau, yn enwedig rolau plant
• Nodwch arferion a phrosesau ar gyfer cynllunio ar
gyfer argyfwng ac ymateb i argyfwng, ac unrhyw
fylchau sy’n effeithio ar blant
• Mae’r plant yn dewis a chreu adnodd cyfathrebu
ynghylch mater neu her y maen nhw’n ei nodi

?

?

CYFNEWID DYSGU
• Mae’r plant yn cynllunio digwyddiad lleol, gan ddwyn
ynghyd randdeiliaid perthnasol i drafod syniadau a
materion a chyd-greu cynlluniau a/neu atebion
• Cyn y digwyddiad, mae’r plant a/neu’r oedolion yn
gweithio i sensiteiddio cyfranogwyr i weithio gyda phlant,
a phlant i weithio gydag oedolion
• Mae’r plant yn cyflwyno’r hyn y maen nhw wedi ei
ddysgu, yr adnodd cyfathrebu a chwestiynau allweddol.
Mae’r plant yn cyflwyno unrhyw geisiadau i’r oedolion
• Mae’r plant a’r oedolion yn cytuno ar gamau i’w cymryd
ar ôl y cyfarfod ac yn cytuno i roi mwy o sylw i’r
newidiadau/penderfyniadau a wneir

NEWID EHANGACH

• Adeiladu ar weithdai a’r digwyddiad cymunedol, dyluniadau
plant a chyflwyno ymdrech eirioli genedlaethol.
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Y GWEITHDAI
Beth mae’r gweithdai yn ceisio ei gyflawni?
• Mae plant yn cael gwybod am eu hawliau ac yn eu deall. Bydd ganddynt yr hyder i
ddefnyddio’u llais i eirioli’n uniongyrchol gyda phenderfynwyr.
• Bydd plant yn gwella eu dealltwriaeth o risgiau, peryglon, bod yn agored i niwed
a chydnerthedd. Bydd plant yn nodi eu safbwyntiau unigol trwy nodi risgiau a’u
heffeithiau dan arweiniad plant.
• Mae plant yn nodi pawb sy’n rhan o argyfwng a’u rolau.
• Mae plant yn mapio bylchau y gallant eu llenwi ac yn diffinio eu rolau eu hunain.
• Mae plant yn nodi newidiadau mewn darpariaethau presennol ac yn meddwl yn
greadigol am atebion posibl
• Mae plant yn creu adnodd cyfathrebu i ddangos eu dysgu neu eu disgwyliadau o
randdeiliaid lleol. Mae enghreifftiau’n cynnwys drama, fideo, taflen, arddangosfeydd
posteri/celf, ap neu dudalen we, cân, rap, stori, cerdd ac ati.
• Mae plant yn cyfathrebu eu canfyddiadau o risg ac yn gallu cynhyrchu digwyddiad
ar gyfer plant eraill, athrawon, teulu a’r gymuned i baratoi ar gyfer eu digwyddiad
cyfnewid dysgu
• Mae plant yn cadw dyddlyfrau dysgu sy’n cael eu llenwi ar ddiwedd pob sesiwn
Yn ddelfrydol, mae’r gweithdai’n gweithio orau ar gyfer plant 9 oed a hŷn. Mae rhai o’r pynciau’n gymhleth, felly dylai
deunyddiau gael eu teilwra i ddiwallu anghenion dysgu unigryw y grŵp.

Cyn i chi ddechrau

Cyn dechrau’r gweithdai, efallai yr hoffech chi gysylltu ag unrhyw grwpiau neu weithwyr proffesiynol lleol yr hoffech
chi eu cynnwys, megis yr heddlu, gwasanaethau tân, RNLI, grwpiau cymunedol lleol, asiantaeth yr amgylchedd ac ati.
Daethom i’r casgliad bod plant yn fwy brwdfrydig wrth weithio gyda phobl newydd neu mewn lleoliadau newydd a
phan oeddent yn mynd allan ar ymweliadau. Er y dylai’r rhaglen geisio cael ei harwain gan blant bob amser, mae dod â
phartneriaid i mewn yn ystod y gweithdai yn gallu helpu i wella gwybodaeth a hyder y bobl ifanc.Yna, gallwch ymgorffori
arbenigedd a phrofiad partneriaid, ac mae’n cynyddu cyfraniad a chytundeb lleol cyn y cyfnewid dysgu. Mae cynlluniau
gwers posibl yn yr atodiad.
Mae dulliau dan arweiniad plant i’w hystyried ar gyfer eich gweithdai Cymer Ofal yn cynnwys:
• Trafodaethau grŵp bach e.e. syniadau casglu, blaenoriaethu opsiynau
• Pleidleisio: e.e. ar syniadau i’w datblygu
• Grwpiau “crynhoi ac adborth” e.e. i roi trosolwg o sesiwn flaenorol/y sesiwn bresennol ac awgrymu’r sesiwn nesaf
• Ysgrifennu cyfunol: e.e. sgriptiau, negeseuon e-bost, gwahoddiadau, llythyrau
• Ymchwil yn y gymuned (ymweliadau, siaradwyr gwadd neu “deithiau cerdded i
nodi risgiau”)
• Gwerthusiad rhyngweithiol: gofyn am syniadau cynnwys a/neu adborth ar sut i
wella neu newid sesiynau yn y dyfodol
Mae enghreifftiau o weithgareddau sy’n addas i blant yn cynnwys:
• ‘Darlunio Fy Hawliau’: mae pob plentyn yn dewis un o’u hawliau o Gonfensiwn
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ac yn tynnu llun i bortreadu sut
fyddai pethau pe na bai’r hawl dan sylw ar gael, ynghyd â sut mae pethau ar
hyn o bryd.
• ‘Taith gerdded i nodi risgiau’: rhoi camera i’r plant i’w galluogi i dynnu llun
y risgiau a welir wrth gerdded o gwmpas eu hardal leol. Caiff y lluniau eu
lamineiddio a’u defnyddio i ail-greu map o’r gymuned a gwblheir gan y plant.
• Defnyddio ‘Coeden Hawliau’ i helpu i greu cynllun gweithredu cymunedol dan
arweiniad plant. Mae hyn yn helpu’r plant i nodi’r bylchau, achosion y bylchau ac atebion posibl.
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PAM MAE’N GWEITHIO
Mae prosiectau traddodiadol yn rhoi cyfle i blant
leisio eu barn yn aml ond, fel arfer, nid ydynt yn
rhoi cyfle i’r lleisiau hyn gael eu clywed gan bobl
ddylanwadol sy’n gallu troi eu lleisiau yn newid
ystyrlon. Mae Cymer Ofal yn sicrhau y bydd
llunwyr polisi lleol, cenedlaethol ac Ewropeaidd yn
clywed cyfranogwyr. I wneud hynny, fe ddechreuon
ni gydag erthygl 12 yng Nghonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, gan
sicrhau bod y pedwar “bloc adeiladu” yn cael eu
rhoi ar waith fel y gwelwn yn y diagram hwn.
Wrth ddarparu Cymer Ofal, roeddem yn
ymwybodol nad yw pob plentyn yn perthyn i’r
un grŵp. Mae ganddynt brofiadau a safbwyntiau
unigryw ac amrywiol sydd wedi’u llywio gan eu
hethnigrwydd, eu hoedran, eu rhyw, eu dosbarth
economaidd-gymdeithasol, eu hanabledd a’u
statws ymfudo. Roedd natur hyblyg y rhaglen yn
ein galluogi i gynnal gwahanol sesiynau mewn
gwahanol safleoedd, gan deilwra’r cynnwys i
anghenion y grŵp Felly, er bod pob canlyniad
ychydig yn wahanol, fe gawson ni syniad da o allu
pob un o’r plant i ymchwilio i faterion allweddol,
adeiladu eu cydnerthedd a rhannu eu safbwyntiau.
Rhannodd y plant eu gwybodaeth a’u hymdrech
gyda phawb o’u cwmpas, gan helpu i wella gallu a
pharodrwydd pobl eraill i wneud newidiadau, gan
gynnwys cymheiriaid, teuluoedd, cymunedau a
llunwyr polisi cenedlaethol a rhyngwladol.

Plant a newid

Yr hawl i fynegi eu barn

LLE

LLAIS

CCUHP ERTHYGLINFLUENCE
12
AUDIENCE
Parchu safbwyntiau’r plentyn

CYNULLEIDFA

DYLANWAD

Yr hawl i gael eu safbwyntiau wedi’u hystyried
a’u dangos mewn cyfryngau perthnasol

Nododd plant yn y prosiect Cymer Ofal amrywiaeth o faterion, syniadau a heriau i’r sector a gwasanaethau lleol
weithredu arnynt, gan gynnwys y canlynol:
• Dywedodd y plant eu bod nhw eisiau gwybodaeth
bod plant eraill yn deall, ynghyd â theuluoedd a phobl
ymarferol am yr hyn y dylent ei wneud mewn argyfwng
agored i niwed yn y gymuned
ac â phwy i gysylltu. Roedd hyn yn bwysig iawn i’r plant. • Roedd y plant eisiau cymryd camau i sicrhau y byddai
• Roedd y plant eisiau i’r wybodaeth hon fod yn hygyrch ac
eu cartrefi a’u hysgolion yn ddiogel, ac fe fynegon nhw
yn addas i blant a chael ei darparu mewn ffordd ddifyr
awydd cryf i helpu eraill
• Roedd y plant eisiau i bawb arall wybod beth i’w wneud • Roedd y plant yn ymgysylltu â’r elfen hawliau plant, yn
hefyd. Roeddent yn teimlo y dylid gwneud mwy i sicrhau
enwedig eu hawl i gael eu clywed gan oedolion

“Fe ddysgais i y dylem ni fel plant gael ein clywed ac y dylai oedolion gymryd ein sylwadau
o ddifrif. Dylen nhw wrando ar safbwyntiau plant... mae angen i blant wybod beth sy’n
digwydd yn y sefyllfa fel na fyddan nhw’n cael ofn.”
Lilly, Lloegr
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Plant a chydnerthedd
Trwy’r prosiect hwn, daethom i’r casgliad bod gwybodaeth, parodrwydd a chydnerthedd y plant wedi gwella.
• Dysgodd y plant wybodaeth allweddol am beth i’w
• Cafodd y plant fwy o hyder i siarad â phobl mewn
wneud mewn argyfwng, gan gynnwys ble i fynd, â phwy
awdurdod, megis yr heddlu, ac ymweld ag adeiladau
i siarad, pa wasanaethau fyddai ar gael a pha lefydd
awdurdodau lleol, megis siambrau’r cyngor.
diogel fyddai ar gael
• Helpodd y digwyddiadau cyfnewid dysgu i sicrhau gwell
• Dysgodd y plant am ragofalon y gallen nhw a’u
cysylltiadau cymunedol rhwng ysgolion a gwasanaethau
teuluoedd eu cymryd i leihau risgiau, ac fe roddon nhw’r
a rhwng plant a gwasanaethau. Mae hyn yn cynyddu’r
rhagofalon hynny ar waith
potensial i gydweithio yn y dyfodol ym maes paratoi ar
gyfer argyfwng ac adfer ar ôl argyfwng
• Dysgodd y plant am eu hawliau i gael eu clywed a
dylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio arnynt
• Bu’r digwyddiadau cyfnewid dysgu yn help i gysylltu
ysgolion a gwasanaethau â rhieni hefyd, gan ddwyn
• Helpodd y plant i ledaenu dysgu ar draws ysgolion a
materion lleol i sylw gwasanaethau perthnasol e.e. diffyg
chymunedau. Fe aethant â’r hyn a ddysgon nhw adref
chwistrellwyr mewn adeilad fflatiau lleol
i’w rhieni, sy’n gallu bod yn anodd eu cyrraedd gyda
negeseuon diogelwch

“Rwy’n credu y byddai gan y plant fwy o syniad o beth i’w wneud pe bai Littleborough yn
dioddef llifogydd eto. Rwy’n siŵr bod ganddyn nhw ddigon o wybodaeth nawr, yn enwedig
mewn perthynas â llifogydd, i ymgysylltu â phlant eraill, oedolion a llunwyr polisi. Mae’r
plant yn siarad am sut i baratoi ar gyfer trychinebau/argyfyngau ymysg ei gilydd. Mae’n
ymddangos eu bod nhw’n fwy ymwybodol o weithdrefnau a sut i baratoi ar gyfer peryglon/
argyfyngau posibl.”
Athro, Rochdale
Mae manteision eraill Cymer Ofal yn cynnwys:
• Magodd y plant hynan-hyder trwy’r ymagwedd hawliau
plant, gan hefyd fagu hyder i gyfathrebu ag oedolion
• Bu’r plant yn ymarfer eu sgiliau ymchwil a chyflwyno,
ynghyd â’u sgiliau meddwl yn greadigol ac annibynnol
• Gwelwyd sgiliau ymgysylltu ac ymwybyddiaeth
gymunedol y plant yn gwella, a gwelwyd eu hymdeimlad
o gyfrifoldeb cymdeithasol a dinasyddiaeth weithgar yn

datblygu.
• Daeth y plant yn fwy ymwybodol o sut mae
penderfyniadau’n cael eu gwneud yn lleol, yn
genedlaethol ac yn rhyngwladol, a all roi hwb i’w
hymwneud gwleidyddol yn y dyfodol
• Fe wnaeth y rhaglen helpu i feithrin dyheadau gyrfa trwy
ryngweithio â gweithwyr proffesiynol

Faint mae'n ei gostio?
Rydym yn awgrymu’r ddarpariaeth ganlynol ar gyfer y gweithdai, ond unwaith eto rydym yn pwysleisio hyblygrwydd y
prosiect a phwysigrwydd teilwra’r cynnwys i’r amgylchiadau:
• Amser: er mwyn cael prosiect effeithiol dan arweiniad
plant sy’n llwyddo i wella cydnerthedd, mae angen i
blant ac oedolion weithio gyda’i gilydd dros amser i
archwilio’r pwnc hwn
• £400-500 ar gyfer y gweithdai (sy’n cynnwys hefyd
ddeunyddiau ar gyfer y gweithdai a chreu adnoddau
cyfathrebu ac ati).
• £400-£500 ar gyfer cyfnewid dysgu (os ydych chi’n
llogi’r lleoliad, costau teithio myfyrwyr, darparu bwyd
ac ati)
• £Amrywiol ar gyfer y newid ehangach (yn dibynnu ar
faint a natur y gweithgarwch)
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CYFNEWID DYSGU
Dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar lefel leol
Ar ôl i’r gweithdai gael eu cwblhau, bydd y prosiect yn adeiladu ar fewnbwn y plant ac yn symud ymlaen i gynnal
digwyddiadau dysgu rhwng plant a chynllunwyr argyfwng yn lleol, yn genedlaethol ac ar lefel y DU i greu cyfle i blant ac
oedolion ddysgu o brofiadau ei gilydd a rhannu eu profiadau.

Gair i Gall
Mae cynnal y digwyddiadau hyn yn fuan ar ôl y gweithdai yn sicrhau bod y cynnwys yn ffres ym
meddyliau’r plant. Mae’r digwyddiadau hyn yn gallu cymryd amser i’w trefnu, felly cofiwch ystyried hyn
wrth gynllunio’r prosiect!

Cyfarfodydd rhanddeiliaid

Mae cynnal neu fynd i gyfarfod o randdeiliaid perthnasol yn ffordd wych o rannu, ond dylid annog plant i fod mor
greadigol ag y dymunant. Mae fformat nodweddiadol ar gyfer cyfnewid dysgu yn cynnwys cyflwyniad gan y plant,
amser mewn grwpiau cymysg yn cynnal trafodaethau bord gron ar gwestiynau allweddol ac atebion posibl a
chyfarfod llawn yn adolygu camau gweithredu a chamau dilynol.Yn y rhan fwyaf o achosion, gofynnwyd i’r rhai a
oedd yn bresennol wneud addunedau, gan nodi camau penodol go iawn y byddent yn eu cymryd. Fodd bynnag, gall y
fformat hwn gael ei addasu a’i newid a gall y plant fod mor greadigol ag y dymunant. Dylai’r lleoliad fod yn addas i blant
a bodloni gofynion iechyd a diogelwch perthnasol.
Wrth baratoi ar gyfer y digwyddiad, dylai plant:
• Gyfrannu at y gwaith cynllunio, gan gynnwys
arwain/helpu i ddewis y lleoliad, y fformat, dylunio
gwahoddiadau, sicrhau unrhyw siaradwyr gwadd,
creu adnoddau, cynllunio sut i werthuso llwyddiant y
digwyddiad ac ati
• Bod ag amser a lle i gynllunio ac ymarfer y digwyddiad

• Cael cymorth i gymryd rhan yn y diwrnod mewn ffordd
sy’n teimlo’n gyfforddus iddyn nhw
• Bod ag amser i baratoi atebion i gwestiynau tebygol a
pharatoi rhai awgrymiadau ar gyfer atebion i’r heriau a
drafodwyd.

Os yn bosibl, dylai’r plant ddewis y rhanddeiliaid yr hoffent eu gwahodd. Mae rhai awgrymiadau’n cynnwys:
• Fforwm Lleol Cymru Gydnerth (Cymru a Lloegr),
cyflogwyr mawr
Partneriaethau Cydnerthedd Rhanbarthol (yr
• Darparwyr gwasanaethau lleol (gan gynnwys ysbytai,
Alban), Grwpiau Parodrwydd am Argyfwng (Gogledd
meddygon, trafnidiaeth, cwmnïau ffôn/rhyngrwyd)
Iwerddon) – yn aml, mae’r rhain yn bartneriaid
• Darparwyr yswiriant
• Cymdeithasau Rhieni ac Athrawon a staff cymorth
allweddol ar gyfer y prosiect hwn.
• Gwasanaethau brys: heddlu, ambiwlans, tân
ysgolion
• Timau cynllunio at argyfwng awdurdodau lleol
• Y cyfryngau (rhaglenni newyddion/papurau newydd/
• Cymdeithasau Tai
gorsafoedd radio lleol sy’n darparu gwybodaeth mewn
• Asiantaeth yr amgylchedd
argyfyngau)
• Sefydliadau ymateb cenedlaethol megis y Groes Goch
Brydeinig
• Grwpiau cymunedol a grwpiau ieuenctid
• Rhanddeiliaid lleol: eglwysi,“mannau diogel”,
Mae’r potensial i’r digwyddiadau lleol hyn ddylanwadu ar
ymarfer yn sylweddol. Os gallwch chi gael cymorth gan y
rhanddeiliaid iawn a’u helpu nhw i ddeall potensial y gwaith
hwn ar wella cydnerthedd cymunedol, gallwch ddechrau
gwneud newid yn ehangach. Er mai yn anaml y mae modd newid
ymddygiad tymor hir trwy un ymyrraeth neu ddigwyddiad,
mae’r digwyddiadau cyfnewid dysgu hyn yn gallu ysgogi
parodrwydd ar bob ochr – yn wasanaethau ac yn gymunedau.
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Dylai oedolion gael eu paratoi i weithio gyda phlant (naill ai trwy gyfarfod rhagarweiniol, galwad ffôn, dogfen friffio neu
rywbeth tebyg).Trwy’r digwyddiad, gallant gael eu hysbrydoli gan greadigrwydd, gwybodaeth a safbwyntiau unigryw’r
plant. Mae’n bwysig bod oedolion yn mynd y tu hwnt i wrando ar blant, naill ai i fynd i’r afael â bylchau/heriau mae’r
plant yn eu codi neu i weithio gyda’i gilydd i ddylunio ffyrdd o wella systemau cynllunio ac ymateb. Gallai’r digwyddiad
geisio helpu i sicrhau bod newidiadau cynaliadwy’n cael eu gwneud i arferion gweithwyr proffesiynol lleol a sicrhau bod
plant yn gallu gwneud cyfraniad rheolaidd at y dasg o ddylunio, darparu a gwerthuso cynlluniau, ymatebion a phrosesau
gwella ar ôl argyfwng.Yn olaf, dylai plant ac oedolion weithio gyda’i gilydd yn y digwyddiad i gytuno ar gynllun dilynol a
phennu sut i asesu a yw’r ymgysylltu hwn wedi creu newid sy’n mynd i bara.
Mae’n bwysig ceisio tywys oedolion drwy’r broses hon:

Sensiteiddio

Ysbrydoli

Ymgysylltu

Asesu

I helpu i wneud eich digwyddiad mor effeithiol â phosibl, ystyriwch y canlynol:
• Gofalwch fod gan bawb ddisgwyliadau clir a realistig ar • Cofiwch gynllunio sut rydych chi eisiau cynnal sesiwn
gyfer y digwyddiad, gan gynnwys plant ac oedolion
ddilynol gyda’r rhai sy’n bresennol, a sut y byddant yn
diweddaru’r plant ar sut maen nhw wedi mynd ati i
• Ceisiwch sicrhau bod y digwyddiad yn canolbwyntio ar
weithredu ar yr hyn y maen nhw wedi’i ddysgu
atebion, gan feddwl am newidiadau cadarnhaol y gallwch
chi i gyd eu gwneud yn y dyfodol
• Bydd cwblhau sesiwn ddilynol sy’n addas i blant gyda’r
bobl ifanc yn eich helpu i ddeall sut ddiwrnod oedd
• I geisio cynyddu’r effaith, ceisiwch gyfyngu’ch hun i nifer
e iddyn nhw a sut mae wedi effeithio ar eu hyder a’u
fach o ofynion/negeseuon clir yn hytrach na chynnwys
cydnerthedd.
popeth mae’r plant wedi meddwl amdano a’i ddysgu yn
eu gweithdai
• Ystyriwch unrhyw risgiau neu faterion diogelu
sy’n berthnasol i’ch digwyddiad, gan sicrhau bod
• Bydd gwneud eich digwyddiad yn rhyngweithiol a difyr
darpariaethau lliniaru digonol ar waith.
yn helpu i hybu ymgysylltiad pawb sy’n cymryd rhan, a
gobeithio y bydd yn eu hysgogi i wneud rhai newidiadau
Mae enghreifftiau o’r addunedau a wnaed gan randdeiliaid yn cynnwys:
“Cynnwys plant fel rhanddeiliaid allweddol
yn ein proses benderfynu…Rwyf wedi
dysgu pa mor anhygoel yw plant yn dysgu
am y math o beth y bydden ni’n ceisio ei
gadw oddi wrthyn nhw fel arfer.”
Anwaar, Cymru

“Bydda i’n rhannu’r hyn a wnaeth y plant
heddiw ledled y DU fel y gall pobl ifanc
eraill gael eu hysbrydoli gennych chi i
wneud yr un fath.”
Louise, Cymru

“Ystyried sylwadau a safbwyntiau plant wrth
gynllunio at argyfwng. Bod yn agored a gonest
gyda phlant ynglŷn â risgiau a sut i baratoi ar
eu cyfer.”
Ben, Cymru
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NEWID EHANGACH
Dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar lefel ranbarthol a chenedlaethol
Gan adeiladu ar y cyflawniadau, y fenter, y wybodaeth a’r profiad a ddatblygwyd, gall y plant ddewis mynd â’u prosiect gam
ymhellach a phwyso am newid rhanbarthol neu genedlaethol ehangach.Y nod yw nodi’r negeseuon allweddol i lefel
ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol uchel er mwyn dylanwadu ar bolisi neu ymarfer yn y maes hwn.
Yn dibynnu ar eich capasiti, gallai’r ymdrech hon fod
yn broses barhaus neu’n gyfraniad unwaith yn unig.
Gall y gwaith fod ar unrhyw ffurf y bydd y plant yn ei
ddewis, o ddeiseb i gynnal digwyddiad i ymgyrch yn y
cyfryngau i ymweld â’r senedd. Gallech gysylltu hyn â
digwyddiad sy’n cael ei gynnal yn barod neu ddiwrnod
cenedlaethol/rhyngwladol (Diwrnod Rhyngwladol
Lleihau Trychinebau: 13 Hydref, Diwrnod Barddoniaeth:
21 Mawrth, Diwrnod Amgylchedd y Byd: 5 Mehefin),
neu gallech greu eich ymgyrch eich hun. Gall ymuno â
grwpiau eraill o blant a phobl ifanc ychwanegu at eich
ymgyrch.Yn ogystal, gall gweithio gyda’ch partneriaid
lleol o’r cyfnewid dysgu helpu’ch grŵp i gyrraedd
cynulleidfaoedd newydd a lledaenu ei neges.

Nodau/canlyniadau posibl y gwaith hwn:
neu ddarparwyr gwasanaethau

• Canllawiau newydd/wedi’u diweddaru
• Polisi rhanbarthol/cenedlaethol wedi’i ddiweddaru

• Codi ymwybyddiaeth ymhlith rhanddeiliaid

• Newid arferion rhanbarthol/cenedlaethol awdurdodau

• Ymrwymiad i ymgynghoriad pellach

Cwestiynau allweddol i’w hystyried gyda’r bobl ifanc wrth gynllunio’r ymdrech eirioli ehangach hon:
Beth yw’r
materion
allweddol
sydd wedi codi
hyd yma yn y
gweithdai a’r
cyfnewid dysgu?

Sut allwn ni
helpu i newid
pethau a
sicrhau bod
ein lleisiau’n
cael eu
clywed?

Beth sydd
angen
newid o
hyd?

Beth byddwn
yn ei wneud
wedyn? A allwn
ni fesur y newid
a wnaed?

Pethau i’w cofio:
• Dylai nod clir ac ymarferol helpu i arwain y broses hon a sicrhau bod disgwyliadau plant yn unol â gallu a chyrraedd y
grŵp. Mae codi ymwybyddiaeth a chyfathrebu yn nod tymor hir yn aml, felly efallai y byddai’n ddefnyddiol meddwl am
yr ymdrech hon fel rhan o broses ehangach.
• Dylai’r ymdrech eirioli hon fod yn seiliedig ar y gweithdai a’r cyfnewid dysgu i sicrhau bod canfyddiadau,
blaenoriaethau a syniadau pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu clywed ar lefel uchel. Mae canlyniadau/
cyflawniadau yn gallu helpu i recriwtio a sensiteiddio llunwyr polisi, ymarferwyr a’r cyfryngau i godi ymwybyddiaeth a
chanolbwyntio sylw ar y digwyddiad/ymgyrch genedlaethol.
• Yr un fath â rhannau eraill Cymer Ofal, dylai’r rhan hon fod yn addas i blant a dan arweiniad plant.
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CYMER OFAL: GAIR O GYNGOR
Gair o Gyngor i Hwyluswyr Cymer Ofal

Mae cymryd rhan yn golygu cael cyfle i fynegi barn, gan ddylanwadu ar benderfyniadau a chyflawni newid. Mae
cyfranogiad plant yn golygu cyfraniad gwybodus a pharod pob plentyn, gan gynnwys y rhai ar yr ymylon a’r rhai o
wahanol oedrannau a galluoedd, at unrhyw fater sy’n berthnasol iddynt, naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.
Mae Achub y Plant yn gweithio i greu sylfaen o gyfranogiad ystyrlon, moesegol a diogel i blant. Er mwyn helpu i atal
cyfranogiad plant rhag bod yn docenistaidd neu’n anniogel, rydym yn mynd i’r afael â’r canlynol:
• Ymagwedd foesegol: tryloywder, gonestrwydd
a ddim yn gallu ei wneud. Mae’r plant i gyd yn cael
cyfle cyfartal i fynegi eu barn a chael eu cyfraniadau
ac atebolrwydd: Mae plant yn cymryd rhan o’r
cychwyn ac yn gallu dylanwadu ar ddyluniad a chynnwys
wedi’u hadlewyrchu yng nghanlyniadau unrhyw broses
gyfranogol, gan gynnwys prosesau sy’n cynnwys plant ac
prosesau cyfranogol.
oedolion.
• Mae cyfranogiad plant yn berthnasol a
gwirfoddol: Mae plant yn cymryd rhan mewn prosesau • Mae staff yn effeithiol a hyderus: Mae staff yn
cael eu cefnogi mewn ymarfer cyfranogol fel y gallant
ac yn mynd i’r afael â materion sy’n effeithio arnynt –
naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol – ac maent
weithio’n effeithiol ac yn hyderus gyda phlant o wahanol
oedrannau a galluoedd.
yn cael dewis cymryd rhan ai peidio.
• Amgylchedd sy’n addas i blant ac yn eu galluogi: • Mae cyfranogiad yn hyrwyddo diogelwch plant:
Cynhelir asesiad gofalus o’r prosesau diogelu a’r risgiau
Defnyddir mannau cyfarfod sy’n addas i blant lle
sy’n gysylltiedig â chyfranogiad plant o ran mynegi eu
mae merched a bechgyn yn gallu ymlacio a theimlo’n
barn, ymgyrchu neu eiriolaeth.Yn dibynnu ar y risgiau
gyfforddus a chael mynediad at y cyfleusterau sydd eu
a nodir, efallai y bydd angen cymryd camau i ddiogelu
hangen arnynt. Rhaid i’r mannau cyfarfod fod yn hygyrch
hunaniaeth plant neu i ddarparu mesurau dilynol i
i blant ag anableddau.
sicrhau diogelwch (e.e. i sicrhau eu bod yn cael eu
• Cyfle cyfartal: Ni wneir unrhyw ragdybiaethau
hailintegreiddio’n ddiogel yn eu cymunedau).
ynglŷn â’r hyn mae gwahanol grwpiau o blant yn gallu
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PWYSIGRWYDD Y NAWS
Dylid rhoi pwyslais cryf ar hawliau plant,
cyfraniad grŵp cyfan, mannau trafod diogel a
chreadigol a phwysigrwydd parchu cyfrinachedd
a gwahaniaeth barn. Dylai’r naws annog
cyfranogiad i’r graddau bod y prosiect yn cael
ei arwain gan blant lle bo hynny’n bosibl. Gan
y bydd rhai cyfranogwyr wedi’u heffeithio’n
uniongyrchol gan faterion a gododd yn y
trafodaethau, gallai fod yn ddefnyddiol i’r
hwylusydd a’r rhai sy’n cymryd rhan sefydlu
rheolau sylfaenol a gweithdrefnau diogelu.

GOSOD CYD-DESTUN A PHARATOI
Gellir cynnal y prosiect Cymer Ofal gydag amrywiaeth eang o
gyfranogwyr o wahanol oedrannau a diwylliannau, a dylai’r deunyddiau
yn y llawlyfr hwn gael eu haddasu i ddiwallu anghenion y grŵp. Mae
cynlluniau’r gwahanol sesiynau sydd wedi’u cynnwys yn yr atodiad yn
rhoi cyflwyniad sylfaenol i bob mater, ond efallai yr hoffech chi wneud
ymchwil pellach ar rai pynciau neu annog y dosbarth i wneud hynny fel
gwaith cartref. Efallai y byddai’n fuddiol i chi hefyd wahodd siaradwr/
siaradwyr allanol ar gyfer rhan o’r gweithdy. Er yr argymhellir y dylai
fod gan bob hwylusydd gefndir cadarn mewn dulliau cyfranogiad a
hawliau plant, gyda’r dull hwn, mae dealltwriaeth drylwyr neu ymateb
brys yn llai hanfodol – gellir archwilio’r cynnwys gyda’ch gilydd fel grŵp.

CYMER OFAL: GAIR O GYNGOR
Gall rhai materion sy’n cael sylw yn y fframwaith
danio atgofion o brofiadau uniongyrchol ymhlith
cyfranogwyr a bydd angen rhoi sylw i hyn. Os yn
bosibl, dylai hwyluswyr baratoi cynllun wrth gefn
ar gyfer hyn a neilltuo amser i drafod y mater
gyda’r plentyn mewn ffordd sensitif a/neu, os yn
briodol, ailystyried yr angen i barchu cyfrinachedd
gyda’r grŵp ac i aelodau’r grŵp gefnogi ei gilydd.
Dylai unrhyw faterion diogelu gael eu codi gydag
arweinydd y prosiect perthnasol.

17

CASGLIAD

CYMER OFAL: PECYN CYMORTH
CASGLIAD
Mae Achub y Plant yn ceisio annog cydnerthedd naturiol plant a’u helpu i fod yn ddiogel a hyderus ac i ffynnu, beth
bynnag fo’u hamgylchiadau a’u cefndir. Mae’r rhaglen Cymer Ofal yn ffordd o helpu i sicrhau bod plant yn ymwybodol o
benderfyniadau sy’n effeithio arnynt o dan amgylchiadau eithafol, megis argyfyngau, ac yn cyfrannu atynt.
Mae’r prosiect yn defnyddio arferion cyfranogiad sy’n helpu plant i fagu hyder a chydnerthedd.Trwy waith ymgysylltu
cymunedol lleol ac ymdrechion eiriolaeth cenedlaethol, mae plant sy’n cymryd rhan yn Cymer Ofal yn helpu i roi
gwybod i gynllunwyr argyfwng am eu safbwynt unigryw, nodi bylchau mewn darpariaethau a phrosesau ac addasu
gwasanaethau argyfwng fel eu bod yn gynhwysol ac effeithiol.Y gobaith yw y bydd Cymer Ofal yn helpu i wneud
cyfranogiad plant yn rhan annatod o’r gwaith o gynllunio ar gyfer argyfwng ac ymateb i argyfwng.
Mae rhaglen Cymer Ofal yn galluogi ac annog plant i ymgysylltu â materion sy’n gallu effeithio arnyn nhw, ar eu
teuluoedd, eu hysgolion a’u cymunedau. Nod y rhaglen yw helpu i feithrin hyder, parodrwydd, dealltwriaeth, sgiliau
eiriolaeth a dinasyddiaeth weithgar. Mae angen amser, arbenigedd ac ymrwymiad i greu’r amgylchedd iawn i blant
deimlo’n gyfforddus yn cymryd rhan yn y broses hon.Trwy gymryd rhan yn y rhaglen Cymer Ofal, rydych yn darparu’r
wybodaeth hanfodol sydd ei hangen ar blant a’u teuluoedd i ymdopi mewn argyfwng, ynghyd â sgiliau hanfodol y gallant
eu defnyddio gydol eu hoes.
Os oes gennych chi gwestiynau am Cymer Ofal neu’r pecyn cymorth hwn, cysylltwch â Thîm Rhaglenni’r
DU Achub y Plant trwy anfon e-bost i supportercare@savethechildren.org.uk

19

ATODIAD

CYMER OFAL: PECYN CYMORTH
CYFEIRIADAU

Anderson,W.A. (2005). Bringing Children into Focus on the Mitchell,T., Haynes, K., Hall, N., Choong,W. ac Oven, K.
Social Science Disaster Research Agenda. International
(2008).The Roles of Children and Youth in Communicating
Journal of Mass Emergencies and Disasters, 23(3), 159–175. Disaster Risk. Children,Youth and Environments, 18(1),
254–279.
Back, E., Cameron, C. a Tanner,T. (2009).Children and
disaster risk reduction:Taking stock and moving forward.
Mitchell,T.,Tanner,T. a Haynes, K. (2009). Children as agents
Brighton: Institute of Development Studies/Children in a
of change for Disaster Risk Reduction: Lessons from El
Changing Climate Research, UNICEF
Salvador and the Philippines.
Barrett, E.,Ausbrooks, C. a Martinez-Cosio, M. (2008).The
school as a source of support for Katrina-evacuated youth.
Children,Youth and Environments, 18(1), 202–235. Cafwyd
yn http://www.colorado.edu/journals/cye/18_1/18_1_07_
SchoolAsSourceOfSuport.pdf
Benson, L.; Bugge, J. (2007). Child Led Disaster Risk
Reduction:A Practical Guide, Llundain:Achub y Plant.

Mutch, C. (2013).“Sailing through a river of emotions”:
capturing children’s earthquake stories. Disaster Prevention
and Management, 22(5), 445–455. http://doi.org/10.1108/
DPM-10-2013-0174
Peek, L. (2008). Children and disasters: Understanding
vulnerability, developing capacities, and promoting
resilience-an introduction. Children Youth and Environments,
18(1), 1–29. http://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.18.1.0001

Bolton, P.A. a Neuwelt, K. D. a P. (2014). Natural Hazard
Preparedness in an Auckland Community: Child and
Pine, N.,Tarrant, R., Lyons,A. a Leathem, J. (2015). Rolling
Community Perceptions. Pastoral Care in Education, 32(1), with the shakes: an insight into teenagers’ perceptions of
23–41. http://doi.org/10.1080/02643944.2014.881909
recovery after the Canterbury earthquakes. Kotuitui: New
Zealand Journal of Social Sciences Online, 10(2), 116–125.
Cumiskey, L., Hoang,T., Suzuki, S., Pettigrew, C. a Herrgard, http://doi.org/10.1080/1177083X.2015.1068183
M. M. (2015).Youth Participation at the Third UN World
Conference on Disaster Risk Reduction. International
Ronan, K. R.,Alisic, E.,Towers, B., Johnson,V. a. a Johnston, D.
Journal of Disaster Risk Science, 6(2), 150–163. http://doi.
M. (2015). Disaster Preparedness for Children and Families:
org/10.1007/s13753-015-0054-5
a Critical Review. Current Psychiatry Reports, 17(7), 58.
http://doi.org/10.1007/s11920-015-0589-6
Fernandez, G. a Shaw, R. (2015).Youth participation
in disaster risk reduction through science clubs in the
Sunal, C. S. a Coleman, J. M. (2013). Social Studies Beginnings:
Philippines. Disasters, 39(2), 279–294. http://doi.org/10.1111/ Investigating Very Young Children’s Prior Knowledge of a
disa.12100
Disaster. Social Studies Research and Practice, 8(3), 21–42.
Geiselhart, K., Gwebu,T. D. a Krüger, F. (2008). Children,
Adolescents and the HIV and AIDS Pandemic: Changing
Inter-Generational Relationships and Intra-Family
Communication Patterns in Botswana. Child.Youth
Environ., 18(1), 99–125. Cafwyd yn http://www.jstor.org/
stable/10.7721/chilyoutenvi.18.1.0099

Walker, M., R.,W., Medd,W., Burningham, K., Moran-Ellis,
J. a Tapsell, S. (2010). Children and Young People “after
the rain has gone” learning lessons for flood recovery
and resilience. Final project report for “Children, Flood
and Urban Resilience: Understanding children and young
people’s experience and agency in the flood recovery
process’, Prifysgol Caerwrangon, Caerwrangon, y DU, 123.

Finnis, K. K., Johnston, D. M., Ronan, K. R. a White, J. D. (2010).
Hazard perceptions and preparedness of Taranaki youth.
Walker, M.,Whittle, R., Medd,W., Burningham, K., MoranDisaster Prevention and Management, 19(2), 175– 184.
Ellis, J. a Tapsell, S. (2012). It came up to here: learning from
http://doi.org/10.1108/09653561011037986
children’s flood narratives. Children’s Geographies, 10(2),
135–150. http://doi.org/10.1080/14733285.2012.667916
Harwood, S., Haynes, K., Bird, D. a Govan, J. (2014).
Children’s perceptions and adaptive behaviours in response Whittle, R.,Walker, M., Medd,W. a Mort, M. (2012). Flood
to seasonal change and extreme weather in Broome,
of emotions: Emotional work and long-term disaster
Western Australia.Australian Journal of Emergency
recovery. Emotion, Space and Society, 5(1), 60–69. http://doi.
Management, 29(1), 39–44.
org/10.1016/j.emospa.2011.08.002
21

CYMER OFAL: PECYN CYMORTH
ATODIAD
A.
B.
C.

Cynlluniau gwers posibl
Y Cwricwlwm (2016)
Rhestr termau

22

CYSYLLTWCH Â NI
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau
neu os ydych chi angen cyngor
neu eisiau gwneud cais am unrhyw
adnoddau, gallwch anfon e-bost atom
unrhyw bryd yn
supportercare@savethechildren.org.uk
Neu gallwch ein ffonio ni ar:
020 7012 6400

Mae Achub y Plant yn gwneud
popeth o fewn ei allu – bob dydd
ac ar adegau o argyfwng – gan
weddnewid bywydau plant a’r
dyfodol rydym yn ei rannu.
savethechildren.org.uk
Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr
(213890) ac yn yr Alban (SC039570)

