
EIN GWAITH  
     YNG NGHYMRU  
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Dechreuodd Achub y Plant 
weithio yng Nghymru yn ystod 
dirwasgiad y 1930au, yn cefnogi 
teuluoedd y glowyr oedd yn byw 
dan amodau tlodi difrifol yng 
nghymoedd y de.

Heddiw, mae bron un plentyn mewn 
tri yn byw mewn tlodi yng Nghymru. 
Mae hyn yn gyfran uwch nag unrhyw 
wlad arall yn y DU ac yn gyfystyr â 
tua 200,000 o blant. 

Mae gan dlodi ganlyniadau sylweddol 
i blant ym mhob maes o’u datblygiad. 

Mae’r bwlch yn y canlyniadau ar 
gyfer plant sy’n byw mewn tlodi a’u 
cyfoedion mwy cefnog yn dal yn eang 
o ran safon byw, ansawdd bywyd a 
chyrhaeddiad addysgol. 

Cred Achub y Plant fod pob plentyn 
yn haeddu plentyndod da a dyfodol 
disglair. Trwy ein rhaglenni arloesol 
a’n gwaith ymgyrchu, rydym yn mynd 
i’r afael â thlodi plant er mwyn i blant 
ifanc gael y cymorth sydd ei angen 
arnynt i dyfu, datblygu a dysgu.
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EIN HANES



EIN RHAGLENNI: 
CEFNOGI TEULUOEDD MEWN ANGEN  
Er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn 
cael y dechreuad gorau mewn bywyd, 
rydym yn cefnogi teuluoedd yn rhai o 
ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. 
Mae ein timoedd yn gweithio gyda 
phartneriaid yn y meysydd addysg, 
iechyd a gofal cymdeithasol i gyflwyno 
amrywiaeth o raglenni gyda’r nod o 
sicrhau nad yw y plant tlotaf yn cael 
eu gadael ar ôl yn eu blynyddoedd 
cynnar allweddol.

Yn y Cartref
Rydym yn cefnogi teuluoedd i greu 
cartrefi positif, ac i’w harfogi gyda’r 
hyn maen nhw ei angen i gefnogi 
dysgu eu plant yn y cartref.

Trwy Bwyta, Cysgu, Dysgu, 
Chwarae! (BCDCh!) rydym yn rhoi 
grantiau i deuluoedd sydd ar incwm 
isel i dalu am eitemau hanfodol ar 
gyfer datblygiad plentyn fel gwelyau, 

STORI FFION 
‘Pan gafodd Ffion ei geni, cefais iselder ôl-enedigol difrifol, felly ysgogodd 
hyn deimladau o banig a gorbryder mawr …. nid oeddem yn gwybod sut 
yr oeddem yn mynd i ymdopi …Pe na byddem wedi cael y gwely crud 
gan Achub y Plant, ni fyddem wedi dod i ben. Mae’n anodd disgrifio pa 
mor hapus oeddem pan gyrhaeddodd.’ (Mam, Merthyr)

CYFLAWNIADAU 
BCDCH! A’R 
CYNNYDD ERS 2011 

4,156 
o grantiau 
hyd yn hyn

Wedi 
cyrraedd

9,785 
o blant

poptai, teganau a llyfrau; pethau na 
fyddent yn gallu fforddio i’w prynu eu 
hunain. 



Yn yr Ysgol

Rydym wedi bod yn cynnal ein 
rhaglen arobryn Teuluoedd ac 
Ysgolion Ynghyd (FAST) yng 
Nghymru ers 2010. Yn yr amser 
hynny rydym wedi cefnogi bron i 
4000 o blant a 2000 o deuluoedd. 
Mae FAST yn helpu i adeiladu 
perthynas gref rhwng rhieni, 
ysgolion a chymunedau.

Bob wythnos mae plant a rhieni yn 
cymryd rhan mewn gweithgareddau 
sy’n cryfhau’r cysylltiadau o fewn 
y teulu ac yn gwella datblygiad 
addysgol y plentyn -  pethau fel 
bwyta pryd o fwyd gyda’i gilydd, 
amser chwarae a chefnogaeth un-
ar-un rhwng rhiant a phlentyn.

‘Ar ôl cwblhau FAST mae fy mhlentyn 
yn hapusach ac yn fwy hyderus.’ 
(Rhiant FAST)

‘Mae FAST wedi hybu cryfder trwy 
undod mewn teuluoedd ac wedi dangos 
mai sefydlogrwydd yw’r sylfaen i 
blant anelu ato a chyflawni eu llawn 
botensial.’  (Pennaeth Ysgol FAST)

Rydym yn dod â rhieni, plant, athrawon a’r gymuned ynghyd i wneud 
yn siŵr fod plant yn cael y cymorth maen nhw ei angen i gyflawni eu 
potensial yn yr ysgol – ac mewn bywyd. 
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Erbyn Gwanwyn 2017, cynhaliwyd 
FAST dros 100 o weithiau mewn 80 
o ysgolion ledled Cymru.

Dros 

100
o weithiau

80

CYFLAWNIADAU FAST

Mae ein rhaglen Cysylltu 
Teuluoedd yn galluogi rhieni i greu 
amgylchgedd ddysgu sy’n gallu hybu 
eu plant i gyrraedd eu llawn potensial 
yn yr ysgol ac mewn bywyd. 

Dros gyfnod o wyth wythnos mae’r 
rheini yn dysgu sut i gefnogi addysg 
eu plant ar yr aelwyd drwy gyflawni 
cyfres o weithgareddau hwyliog sy’n 
cynnwys pawb.



Yn y Gymuned

Mewn adeg o angen: Dyngarol

Dysgu Gyda’n Gilydd Cymru

Trwy weithio gydag Achub y Plant ac 
ysgolion,  mae’r elusen sy’n cefnogi 
gwirfoddolwyr,  Volunteering Matters, 
yn gweithredu Dysgu Gyda’n Gilydd 
Cymru, prosiect rhwng cenedlaethau 
wedi ei ariannu gan Gronfa y Loteri 
Fawr dros dair blynedd. Ei nod yw 
recriwtio a hyfforddi 450 o rieni a 
gofalwyr fel gwirfoddolwyr dosbarth 

i gefnogi 21,000 o ddisgyblion gyda’u 
darllen a sgiliau sylfaenol eraill. 

Am fwy o wybodaeth ewch i 
learntogethercymru.org.uk

Mae Cymer Ofal yn gonsortiwm sydd wedi ei greu gydag Achub y Plant DU,  Achub y Plant Yr Eidal, Prifysgol 
Caerhirfryn, Prifysgol Agored Catalonia, Prifysgol Thessaly a Sefydliad Gwyddoniaeth Cymdeithasol, Prifysgol Lisbon.

Mae’r rhaglen Cymer Ofal wedi 
ei chreu i gynyddu gwydnwch plant, 
pobl ifanc a chymunedau dinesig i 
argyfyngau. Y nod hefyd yw helpu’r 
rhai sy’n cynllunio ac yn ymateb i 
argyfyngau i gwrdd ag anghenion 
plant a phobl ifanc yn fwy effeithiol. 

Mae dwy ysgol yng Nghymru, sef 
Ysgol Gynradd Millbrook (Bettws, 
Casnewydd - gweler y llun) ac 
Ysgol Gynradd Trallwn (Llansamlet, 
Abertawe), wedi cymryd rhan yn y 
prosiect rhyngwladol yma a ariennir 
gan yr UE. 



Mae’r blynyddoedd cynnar 
yn gyfnod allweddol mewn 
datblygiad plentyn.  Ond eto i 
gyd, ar hyn o bryd mae gormod o 
blant yn cael eu gadael ar ôl cyn 
iddyn nhw hyd yn oed ddechrau 
yn yr ysgol.  A’r rheiny sy’n cael 
eu magu mewn tlodi sy’n cael eu 
heffeithio fwyaf.

Heddiw yng Nghymru, mae’r plant 
tlotaf ddwywaith yn fwy tebygol o 
sgorio yn is na’r cyfartaledd ar gyfer 
datblygiad ieithyddol am blentyn 
pump oed.  Mae rhai yn dechrau 
yn yr ysgol yn ei chael hi’n anodd 
siarad mewn brawddegau llawn neu 
i ddeall cyfarwyddiadau syml gan 
rieni, athrawon a ffrindiau. Mae nifer 
yn ei chael hi’n anodd dal i fyny, gan 

FFOCWS EIN HYMGYRCH 
   YNG NGHYMRU: ADDYSG A  
GOFAL Y BLYNYDDOEDD CYNNAR
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ei gwneud yn anoddach i wneud 
yn dda yn yr ysgol, neu i lwyddo 
yn y gweithle pan yn oedolion. 

Dyma pam ein bod yn galw ar 
Lywodraeth Cymru i weithredu ac 
i fuddsoddi mewn gwell cefnogaeth 
i rieni, ac i wneud yn siŵr y 
gall staff y blynyddoedd cynnar 
gyflwyno addysg a gofal plant o’r 
safon uchaf. 

Ymunwch â’r ymgyrch nawr 
ar ein gwefan -  
savethechildren.org.uk/cymru 



Trwy ein rhaglenni byd-eang ac 
eirioli, rydym yn helpu miliynau 
o blant ar draws y byd er mwyn 
sicrhau:

• Nad oes unrhyw blentyn yn marw 
o achosion ataliadwy cyn eu pen-
blwydd yn bump oed  

• Bod pob plentyn yn dysgu o 
addysg sylfaenol o ansawdd da 

• Nad yw trais yn erbyn plant yn 
cael ei ddioddef

Rydym yn gwneud popeth posibl dros 
blant – bob dydd ac mewn argyfwng 
– gan drawsnewid eu bywydau a’r 
dyfodol yr ydym yn ei rannu.  

Nod ein hymgyrch, Pob Un Plentyn, 
yw sicrhau bod miliynau o blant y 
byd sydd wedi mynd yn angof yn 
gallu cael gofal iechyd sydd yn achub 
bywydau a mynd i’r ysgol dros y tair 
blynedd nesaf.
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EIN GWAITH  
  BYD-EANG 



Mae gwirfoddolwyr yn cyfrannu 
at ein gwaith mewn sawl ffordd 
wahanol, yn cynnwys codi arian 
hanfodol ar gyfer ein gwaith dros 
blant ac ymgyrchu dros newid. P’un 
ai’n trefnu digwyddiad codi arian, 

derbyn heriau codi arian, siarad 
mewn cymunedau ledled Cymru am 
ein gwaith, neu gysylltu ag Aelodau 
o’r Cynulliad am ein hymgyrchoedd, 
mae pob gweithred yn gwneud 
gwahaniaeth mawr i’n gwaith. 

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, cysylltwch â  
walesinfo@savethechildren.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 2039 6838

www.savethechildren.org.uk/cymru 

         @savechildrencym                    @savethechildrenwales 

Elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (213890) Yr Alban (SCO39570)

Mae ein rhwydwaith rhagorol o wirfoddolwyr yng Nghymru yn rhoi 
o’u hamser, yn angerddol ac yn frwdfrydig er mwyn creu newid ar 
gyfer plant.  Ar hyd a lled Cymru, mae ein gwirfoddolwyr yn ein 
helpu ni i gyrraedd mwy o bobl, sefydlu rhwydweithiau ehangach a 
hyrwyddo hawliau plant mewn mwy o gymunedau nag erioed o’r 
blaen. 
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   EIN CEFNOGWYR A 
GWAITH CODI ARIAN


