Cylchlythyr NAS 2021
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Rhagair gan Suzanne
Rwyf mor falch o gael cyflwyno cylchlythyr eleni. Mae’n llawn o’r holl bethau gwych sydd
wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf; gobeithio y bydd yn ddiddorol, yn addysgiadol ac yn
ddefnyddiol i chi.
Wrth i mi ysgrifennu, rydw i hefyd yn myfyrio ar y ffaith bod hon wedi bod yn flwyddyn brysur
iawn. Blwyddyn lle mae’r holl Awdurdodau Lleol, Gwasanaethau Rhanbarthol, ac Asiantaethau
Mabwysiadu Gwirfoddol, yn ogystal â Thîm Canolog NAS, wedi bod yn brysur yn darparu
gwasanaethau, gan barhau â’r gwaith pwysig o’u gwella, tra hefyd yn parhau i weithredu yn y
ffordd wahanol y mae’r pandemig parhaus yn gofyn.
Rwy’n falch o ddweud ein bod wedi cyflawni cymaint o ymrwymiadau ac rwy’n hyderus y bydd
hyn wedi cyfrannu at gefnogi teuluoedd mabwysiadol ar draws Cymru. Rydym yn ymwybodol
iawn bod bywyd teuluol yn parhau i fod yn fwy nag ychydig yn ‘wahanol’ ac rydym yn parhau i fod
yn ymrwymedig i wneud ein gorau glas i fod yn ymatebol ym mhopeth a wnawn, yn ogystal ag
arloesol lle mae angen i ni fod.
Felly, diolch yn fawr iawn i bob mabwysiadwr o Gymru, yn ogystal ag i ofalwyr maeth a llawer
o rai eraill sy’n rhan o’r ‘tîm’ sy’n ein helpu i wneud ein gwaith i leoli a chefnogi plant. Yn yr
un modd, diolch yn fawr i staff ym mhob gwasanaeth sy’n rhan o’r Gwasanaeth Mabwysiadu
Cenedlaethol yng Nghymru neu’n gysylltiedig ag ef. Rydych chi i gyd yn parhau i fy synnu gyda’ch
penderfyniad a’ch ymrwymiad sy’n ei gwneud hi’n hyfrydwch i mi barhau i arwain y gwasanaeth.
Diolch eto am eich cefnogaeth trwy gydol 2021.
Gan ddymuno Nadolig Llawen iawn a Blwyddyn Newydd Dda heddychlon i chi!

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru.
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Uchafbwyntiau 2021
Holl aelodau’r panel a’r ymarferwyr sy’n cael eu
mabwysiadu ledled Cymru yn dechrau derbyn
hyfforddiant ‘Rhagfarn Anymwybodol’.
Mae’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol wedi
ymrwymo i sicrhau bod staff mewn mabwysiadu
yn deall rhagfarn anymwybodol ac yn parhau i
weithio mewn ffyrdd sy’n croesawu cydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant.

AfA Cymru yn cychwyn cyflwyno
hyfforddiant yn llwyddiannus ar ran y
Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.
Hyfforddwyd staff mabwysiadu o bob cwr o Gymru
ar fodel newydd o drawsnewidiadau ar gyfer
plant gan ddefnyddio dull gwybodus o drawma a
ddefnyddir eisoes yn helaeth yn SEWAS.

Prifysgol Strathclyde yn cynnal
gwerthusiad ar TESSA.
Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at lefelau uchel o
foddhad (a fynegwyd gan fabwysiadwyr) gyda’r
tair elfen o gefnogaeth yn cael eu darparu gan y
gwasanaeth TESSA newydd yng Nghymru.

EBRILL

MEH

Sefydliad Gofal Cyhoeddus yn cyhoeddi
ymchwil ar gymorth mabwysiadu.
Roedd yr adroddiad yn rhoi darlun calonogol o
welliannau mewn cefnogaeth fabwysiadu yng
Nghymru, mwy o bositifrwydd ymhlith teuluoedd
sy’n mabwysiadu wrth ofyn am, a derbyn
cefnogaeth, ynghyd â disgrifio gwasanaethau
newydd ychwanegol ac arloesol.

RHAG
Cyfarfu Cyngor Ieuenctid Connect sydd
newydd ei ffurfio â Chyfarwyddwr GMC am y
tro cyntaf i drafod materion sy’n bwysig i blant
a phobl ifanc a fabwysiadwyd yng Nghymru —
ac ystyried sut y bydd gan NAS gysylltiadau
rheolaidd â nhw yn y dyfodol.

Podlediad Dweud y Gwir yn Blaen:
Straeon Mabwysiadu yn derbyn gwobr
CIPR am ‘Y Defnydd Gorau o Gynnwys.’
Mae Gwobrau Pride CIPR yn cydnabod
cyfathrebiadau rhagorol ledled y DU.

Cymru sy’n sgorio uchaf am y cam
cymeradwyo a pharu ar gyfer profiad polisi
a mabwysiadwr yn adroddiad Baromedr
Adoption UK (mwy o fanylion ar dudalen 10).

MEDI
Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn ennill gwobr Budd
Cymdeithasol Gorau yng Ngwobrau Partneriaeth
Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) blynyddol
Innovate UK (mwy o fanylion ar dudalen 12).

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol a’i gwmni
cysylltiadau cyhoeddus a marchnata, Cowshed,
yn bresennol yng Nghynhadledd ADSS.
Trafododd y cyflwyniad lwyddiant marchnata i
recriwtio mabwysiadwyr a gofalwyr maeth.

TACH
Fframwaith Bywyd Taith Gwaith yn ail-lansio gyda’r
cyntaf o gyfres o weithdai sy’n cael eu rhedeg
gan Katie Wrench, cyd-awdur teitl poblogaidd
“Life Story Work with Children who are Fostered
or Adopted (2013)”. Cafodd y model ei gyflwyno’n
llwyddiannus ledled Cymru a Lloegr.

Ymgyrch recriwtio newydd
#DewisTeulu yn lansio (mwy
o fanylion ar dudalen 4.

HYD
Phil Hodgson, Cyd-gadeirydd Bwrdd Llywodraethu’r
Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, yn rhoi araith
i Gonsortiwm Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol.
Cafodd hyn dderbyniad da iawn a dangosodd pa mor dda
yw Cymru ochr yn ochr â thair gwlad arall y DU, mewn
perthynas â pholisi mabwysiadu a phrofiad mabwysiadu.

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn
cyhoeddi canllawiau newydd ar drosglwyddo
cefnogaeth Ôl-fabwysiadu ar ôl tair blynedd.
Mae hwn yn ddarn sylweddol o ganllaw i sicrhau bod
plant a theuluoedd mabwysiedig yn parhau i dderbyn
cefnogaeth ble bynnag maen nhw’n byw yng Nghymru.
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Ymgyrch Dewis Teulu
Mae #DewisTeulu yn ymgyrch i agor calonnau a meddyliau
pobl i blant sy’n aros yn hirach i gael eu mabwysiadu.
Wedi’i lansio yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu,
mae #DewisTeulu yn canolbwyntio ar straeon mabwysiadwyr,
y rhai sydd wedi eu mabwysiadu a’u hatgofion teuluol - y rhai
sy’n gwneud i chi chwerthin nes eich bod yn crio ac yn crio
nes eich bod yn chwerthin. Nod yr ymgyrch yw dangos, waeth
pwy ydych chi’n ei fabwysiadu, bod y teimlad o deulu yn trechu
popeth a dyma fydd yn eich arwain trwy holl helbulon bywyd.

Daeth dros 50 o deuluoedd
mabwysiadol ymlaen i fod yn rhan o’r
ymgyrch a dewiswyd 14 o’r straeon
hyn i ddangos yr ystod o deuluoedd.
Darllenwch fwy am yr ymgyrch yma:
adoptcymru.com/choosefamily
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Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur arall i Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru wrth i ni barhau i addasu
i ffyrdd newydd o weithio.
Eleni fe wnaethon ni dreialu ein rhaglen Ysgolion ag Ymwybyddiaeth a Ymlyniad. Daeth Ysgol Cosheston yn
Sir Benfro, yr ysgol gyntaf yn y rhanbarth i gyflawni ymwybyddiaeth efydd yn llwyddiannus, trwy ddangos lefel
dda o ddealltwriaeth o ymlyniad a gweithredu syniadau creadigol a hyfforddiant staff.
Dechreuon ni weithio gyda sefydliad lleol i hyrwyddo ein gweithgareddau recriwtio a chefnogi staff sydd wedi
mabwysiadu. Fe wnaethom gynnal sesiwn Holi ac Ateb yn llwyddiannus gyda staff yng Ngholeg Sir Benfro,
sydd hefyd yn cefnogi’r ymgyrch #DewisTeulu mewn e-gylchlythyrau staff a sgriniau digidol, ledled y coleg.
Fe wnaethom gynnal cystadleuaeth ‘Pa fath o Arwr ydych chi?’ eleni, er mwyn tynnu sylw at waith taith bywyd
i deuluoedd. Roedd y cofnodion gan y plant yn amrywio o glip fideo o gerdd i luniau gwych.
Wrth i ni gyrraedd 2022, rydyn ni’n edrych i gryfhau ein hymrwymiad i ddod o hyd i deuluoedd sy’n
mabwysiadu ar gyfer y plant sy’n aros yr hiraf ac a byddwn yn parhau i gefnogi ein mabwysiadwyr a’u
teuluoedd. Byddwn hefyd yn ceisio cyflwyno ein rhaglen Ysgolion ag Ymwybyddiaeth a Ymlyniad ar draws
y rhanbarth, a pharhau i geisio sefydliadau a busnesau eraill i gryfhau eu cefnogaeth i staff sydd wedi
mabwysiadu ac i’n cynorthwyo i ddod o hyd i fwy o ddarpar fabwysiadwyr.
Dolenni cyfryngau cymdeithasol:
www.adoptionmwwales.org.uk
www.mabwysiaducgcymru.org.uk
www.facebook.com/adoptmwwales
www.instagram.com/adoptmwwales
www.twitter.com/adoptmw_wales
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Gwasaneth Mabwysiadu Deddwyrian Cymru
Cyflawni Mwy Gyda’n Gilydd I

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

Ar Orffennaf 5ed 2021, lansiwyd fforwm gwaith Taith Bywyd Gogledd Cymru ar gyfer ymarferwyr
ledled Gogledd Cymru.
Mynychodd 70 o ymarferwyr o bob rhan o Ogledd Cymru’r fforwm hwn a ddangosodd fod
diddordeb mawr mewn gwaith Taith Bywyd.
Roeddem hefyd mor falch ac yn ddiolchgar iawn pan gytunodd yr awdur ac ymarferydd gwaith
bywyd enwog Katie Wrench i siarad a chefnogi ein fforwm cyntaf yng Ngogledd Cymru. Mae Katie
yn siaradwr ysbrydoledig ac roedd yr adborth gan y fforwm yn ardderchog.
Rydym wrthi’n cynllunio ein hail un. Y dyddiad fydd Chwefror 7fed a bydd yn canolbwyntio ar
ddefnyddio straeon creadigol a throsiadol / cyfochrog wrth gynorthwyo plant i ddeall eu bywyd.
Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach am waith Taith Bywyd yng Ngogledd Cymru,
cysylltwch â gweithiwr cymdeithasol Taith Bywyd Sarah Ryan sarah.ryan@wrexham.gov.uk
Dolenni cyfryngau cymdeithasol:
www.northwalesadoption.co.uk
@mabwysiadugogleddcymru
@nw_adoption

Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru

Mae SEWAS wedi gweld canlyniadau gwych wrth newid i ddefnyddio adnoddau digidol, wedi’u
recordio ymlaen llaw ac ar-lein i barhau â’n gwaith yn yr amseroedd anodd hyn. Mae hyn wedi
arwain at y canlynol…
Mae’r tîm Recriwtio ac Asesu wedi gweld cynnydd yn nifer yr ymholiadau gan ddarpar
fabwysiadwyr ac maent ar y trywydd iawn ar gyfer cynnydd o 20% ar y flwyddyn flaenorol. Mae
nifer y mabwysiadwyr a gymeradwywyd hefyd wedi cynyddu ac rydym ar hyn o bryd ar y targed ar
gyfer cynnydd o 80% o’i gymharu â’r llynedd.
Mae’r tîm Canfod Teulu wedi paru 41 o blant â theuluoedd mabwysiadol yn hanner cyntaf eleni.
Maent hefyd wedi darparu diwrnodau “deall y plentyn” ar gyfer pob teulu sy’n mabwysiadu grwpiau
siblingiaid, plant dros dwy oed, a phlant ag anghenion mwy cymhleth.
Mae’r tîm Cymorth Mabwysiadu wedi parhau i ddarparu cefnogaeth i’n teuluoedd mabwysiadol
trwy gynnal 20 o ddigwyddiadau ar-lein trwy gydol y flwyddyn, gan greu grŵp Cylch Diogelwch
ar gyfer hyfforddiant mwy manwl ar y theori magu plant, ac mae wedi cyfeirio 38 teulu at TESSA i
gael cymorth ychwanegol.
Dolenni cyfryngau cymdeithasol:
www.southeastwalesadoption.co.uk
@SEWASAdoption
@sewasadoption
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Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd

Eleni rydym wedi parhau i gofleidio gweithio cyfunol ar draws ein gwasanaeth. Mae hyn wedi creu cyfleoedd newydd i
integreiddio sesiynau rhithwi, yn arbennig i’n proses baru, sydd wedi cael derbyniad da gan bawb sy’n cymryd rhan:

“Nid oedd y profiad a gawsom yn ddim llai na rhyfeddol ac roedd ein darganfyddwr
teulu yn rhagorol. Roedd hi mor effeithlon ac roedd popeth wedi’u gosod a’u paratoi
felly nid oedd unrhyw oedi! Rwyf hefyd eisiau dweud pa mor wych oedd ein gweithiwr
cymdeithasol ac sy’n parhau i fod yn wych. Mae hi mor gefnogol ac mae hi wedi bod ers y
diwrnod y cafodd ei phenodi i ni!
“Roedd y defnydd o gyfarfodydd ‘galw heibio’ yn ddefnyddiol iawn i ffurfio perthnasoedd
cadarnhaol gyda’r gofalwyr maeth a’n plentyn.”
Rydym wedi parhau i ddatblygu ein marchnata, yn seiliedig ar ffynhonnell ddata gyfoethog bellach yr ydym wedi’i
chasglu o’r ychydig flynyddoedd diwethaf. Bellach gallwn deilwra ein cynnwys yn fwy penodol nag erioed i gynulleidfa
ehangach, fwy amrywiol.
Mae ein tîm cymorth mabwysiadu wedi parhau trwy gefnogi nifer helaeth o deuluoedd sy’n darparu cyswllt, cyfeirio,
hyfforddi, a chefnogaeth cofleidiol. Roedd hyn yn cynnwys lansio grŵp cymorth peilot newydd ar gyfer mabwysiadwyr
Cymraeg a hwyluswyd gan Therapydd Drama. Rydym wedi derbyn lefel dda o ddiddordeb ac rydym yn gyffrous i weld
sut mae hyn yn ehangu dros y flwyddyn i ddod.
Dolenni cyfryngau cymdeithasol:
www.adopt4vvc.org
@vvcadoption
@vvcadoption
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Mabwysiadu Bae’r Gorllewin

Barnardo’s Cymru

Mae blwyddyn brysur wedi mynd gwibio heibio unwaith eto. Dyma edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau
Bae’r Gorllewin ...

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur a chyffrous yn Barnardo’s, gyda dros 350 o bobl wedi gwneud
ymholiadau i fabwysiadu sy’n hyfryd i’w gweld.

Yn gyntaf, mae gweithredu’r model dau gam yn llwyddiannus wedi lleihau amseroedd aros i fabwysiadwyr
a phlant. Mae hefyd wedi lleihau’r galw ar weithwyr cymdeithasol oherwydd gwirio ac asesu cynharach.
Mae’r tîm Recriwtio ac Asesu wedi gweithio’n galed i sicrhau bod hyn yn llwyddiant.

Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu cymeradwyo 14 o aelwydydd mabwysiadol hyd yma eleni, gan
ragori ar ein targed.

Mynychodd dros 206 o deuluoedd mabwysiadol o bob rhan o’r ardal ein digwyddiadau ‘Haf o Hwyl’ a
oedd yn amrywio o ysgol y goedwig, gymnasteg, sesiynau cerddoriaeth a phadlfyrddio. Cafodd y rhain
dderbyniad da gydag un mabwysiadwr yn nodi:

“‘Doeddwn i ddim wedi sylweddoli pa mor bwerus fyddai hi i mi a L fod yn rhan
o sesiwn chwarae gyda phlant eraill sy’n cael eu mabwysiadu - er gwaethaf ei
bod hi’n fach, mae’n gwneud synnwyr o’r sefyllfa ac yn gyffrous i fynd i rywle
gyda theuluoedd mabwysiadol eraill.”
Ar y cyfryngau cymdeithasol, daeth ein hymgyrch #WeAreWesternBay â gwên a digon o sgwrsio wrth i
weithwyr cymdeithasol a rheolwyr rannu llun plentyn a’u cymhelliant i droi i fyny a gwneud yr hyn maen
nhw’n ei wneud, bob dydd.
Dolenni cyfryngau cymdeithasol:
westernbayadoption.org
@WesternBayAdoption
@BayAdoption
@western_bay_adoption
#EinTeulu

Rydym wedi gosod 10 o blant mewn wyth cartref mabwysiadol felly byddant i gyd yn rhannu Nadolig
Llawen iawn ac yn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf gyda’i gilydd.
Rydym yn arbennig o falch o allu cefnogi dau lleoliad mabwysiadu gyda’n gilydd, gan alluogi plant sydd
wedi aros yr hiraf i gael eu mabwysiadu — a bydd un arall yn symud ymlaen yn gynnar y flwyddyn nesaf.
Mae gennym dîm llawn o staff â chymhelliant sy’n gweithio mor galed ag y gallant i baru plant yn eu
cartrefi a’u teuluoedd mabwysiadol. Rydym yn chwilio am reolwr mabwysiadu i’n helpu ni i gyd ar ein taith
ac yn gweithio tuag at ddymuniad Llywodraeth Cymru o gadw plant Cymru yng Nghymru.
Wrth bob un ohonom yn Barnardo’s, dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi ac
edrychwn ymlaen at greu mwy o deuluoedd yn 2022.
Dolenni cyfryngau cymdeithasol:
facebook.com/barnardoscymrufosteradopt
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Cymdeithas Plant Dewi Sant

Yma yng Nghymdeithas Plant Dewi Sant, rydym yn wirioneddol falch bod ychydig dros
draean o’n lleoliadau a’n cymeradwyaethau yn 2021 wedi bod i deuluoedd sy’n uniaethu fel
LGBTQ+. Yn hanesyddol mae Cymdeithas Plant Dewi Sant wedi lleoli nifer uchel o blant â
theuluoedd LGBTQ+, ond eleni gwelsom ein canran uchaf erioed. O grwpiau siblingiaid, plant
‘hŷn’, a theuluoedd sy’n mabwysiadu drwy’r Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, mae
ein teuluoedd LGBTQ+ yn parhau i ddarparu cartrefi am byth i blant sydd â chynllun ar gyfer
mabwysiadu. Yma, mae Damian a fabwysiadodd gyda’i bartner trwy Gymdeithas Plant Dewi
Sant, yn adrodd ei stori dair blynedd a hanner yn bit.ly/3ducGv6
Dolenni cyfryngau cymdeithasol:
www.adoptionwales.org
@AdoptionWales
@st.davids.childrens.society
@StDavidsChildrenSociety
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Adoption UK Cymru

Mae’r tîm Adoption Cymru wedi parhau i gefnogi teuluoedd ar-lein yn llwyddiannus trwy gydol
y flwyddyn. Rydym hefyd wedi treialu ychydig o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb a hybrid lle
mae’n ddiogel ac yn briodol gwneud hynny.
Ym mis Chwefror, gwnaethom gynnal digwyddiad hystings rhithwir, a gynhaliwyd gan
Betsan Powys, a oedd yn canolbwyntio ar sicrhau cyfle teg i bobl ifanc fabwysiedig. Ar ran y
Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, fe wnaethom sefydlu Cyngor Ieuenctid Mabwysiadu
y gofynnodd ei aelodau gwestiynau yn ystod y digwyddiad hysting.
Roeddem yn falch iawn o gael grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, i ymestyn
ein gweithgareddau cymorth cymheiriaid i fabwysiadwyr yn eu blynyddoedd cynnar. Mae’r
prosiect 1000 Diwrnod Cyntaf yn helpu mabwysiadwyr i adeiladu eu rhwydweithiau cymorth
o’r diwrnod cyntaf, trwy wasanaethau lleol dan arweiniad cymheiriaid ledled Cymru.
Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, roedd ysgolion yng Nghymru yn gallu cyrchu cyfoeth
o adnoddau a chyfleoedd hyfforddi i gefnogi athrawon. Roedd hyn yn cynnwys aelodaeth
broffesiynol Adoption UK ar gyfer 200 o ysgolion, a sesiwn hyfforddi wedi’i theilwra wedi’i
hariannu’n llawn i helpu ysgolion i wella o effeithiau Covid.
Roedd 2021 hefyd yn arddangos ein cydweithredu cryf â phartneriaid yn y Gwasanaeth
Mabwysiadu Cenedlaethol, a helpodd i sicrhau blwyddyn lwyddiannus arall.
Dolenni cyfryngau cymdeithasol:
www.adoptionuk.org/wales
@aukcymru
@aukcymru

Y Baromedr Mabwysiadu 2021

Mae NAS yn falch bod yr adroddiad Baromedr yn paentio darlun cadarnhaol i Gymru eto. Am y drydedd flwyddyn
yn olynol, bu ymgysylltiad cryf gan fabwysiadwyr Cymru ac mae’n darparu ‘gwiriad realiti’ gwerthfawr iawn.
Gyda 80% o ymatebwyr o Gymru yn debygol o annog eraill i fabwysiadu ac 83% yn teimlo’n optimistaidd am y
dyfodol, mae’r canfyddiadau yn bleidlais o hyder. Mae’r adroddiad yn ailadrodd pwysigrwydd y gwaith rydym yn
ei wneud trwy’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i wella gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru, yn
ogystal â’r angen i’w gadw i fyny!
Mae’n bwysig ein bod yn cydnabod ac yn dathlu’r gwelliant sydd eisoes wedi digwydd.
Mae’r canlynol yn arbennig o bwysig:
• cymeradwyo a pharu lle mae gwelliant pellach a Chymru yw’r unig genedl yn y DU i sgorio ‘da’ am brofiad
polisi a mabwysiadwr
• gwelliannau i deuluoedd lle mae plentyn wedi’i leoli’n ddiweddar ac amserlenni ar gyfer derbyn cefnogaeth
• Mae mabwysiadwyr Cymru yn sylweddol fwy tebygol o dderbyn deunyddiau taith bywyd mewn modd amserol
Y newyddion da yw bod yr adroddiad yn darparu sylfaen galonogol i fynd i’r afael â’r ‘materion’ parhaus y mae’r
adroddiad yn eu nodi ac nad ydym yn hunanfodlon ynghylch yr angen am welliant parhaus.
Bydd NAS yn parhau i weithio ar ddeall blaenoriaethau rhieni mabwysiadol, plant, a phobl ifanc ar gyfer
cefnogaeth ac wrthi’n gweithio ar lawer o’r rhain e.e. cefnogaeth ac arweiniad i rieni ar feysydd fel cyswllt, mwy
o wasanaethau i ddiwallu anghenion cymdeithasol ac emosiynol, hyfforddiant mabwysiadu ‘ymwybodol’ ar
gyfer gweithwyr addysg proffesiynol a chymorth sensitif, amserol, ar daith bywyd.
Mae ffocws y Baromedr ar drosglwyddo i oedolaeth yn ddefnyddiol, gan atgyfnerthu pwysigrwydd bod
cefnogaeth ar gael wrth i faterion ddod i’r amlwg. Dyma’r dull y mae NAS yn ei roi ar waith. Mae’n dechrau
gweithio i lawer o deuluoedd sy’n wych ond rydyn ni’n cydnabod bod yna ffordd i fynd o hyd.
Mae NAS yn parhau i fod yn ymrwymedig i wrando ar deuluoedd mabwysiadol a gweithio gyda’n partneriaid i
barhau â’r siwrnai wella.
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Cymdeithas ar gyfer Maethu a Mabwysiadu (AfA Cymru)

Rydym yn falch iawn o gynnig cyfleoedd dysgu mabwysiadu newydd a ddarperir gan ein
Ymgynghorydd Hyfforddwyr newydd, Emma Simpson. Am ragor o wybodaeth ac archebu Gweithdai
- AFA Cymru. I gomisiynu unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i Cais am Hyfforddiant - AFA Cymru.
Rydym yn dechrau gweld effaith rheoliadau Ôl-gychwyn 2005 wrth i blant a fabwysiadwyd ar ôl
mis Rhagfyr 2005 gyrraedd oedolaeth. Rydym yn cefnogi ymarferwyr i ddod yn fwy cyfarwydd â’r
fframwaith cyfreithiol newydd a meddwl am sut i strwythuro a datblygu gwasanaethau.
Ar ran NAS, bu AFA Cymru a SEWAS yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu a darparu hyfforddiant ac
adnoddau sy’n cyd-fynd â Chanllaw Arfer Da NAS ar Drosglwyddo a Chefnogaeth Gynnar.
Bellach mae gennym dempled Cymru Gyfan a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y Llinell Amser
Meithrin Trawma a Diwrnod Deall y Plentyn a phecyn Adnoddau ar gyfer ymarferwyr.
Comisiynodd NAS AFA Cymru i ddatblygu fframwaith Parhad Cynnar Cymru i gyd sydd wedi’i
gynllunio i hwyluso Parhad Cynnar Cymru i fod ar gael i ystod o blant, nid babanod ifanc yn unig.
Bydd NAS yn lansio’r fframwaith yn ei gynhadledd flynyddol ar 1 Mawrth 2022, gyda chynlluniau
dilynol ar gyfer lledaenu a gweithredu ledled Cymru.
Dolenni cyfryngau cymdeithasol:
www.afacymru.org.uk
@AFACymru
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Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd

Rydym wedi cael blwyddyn brysur a llwyddiannus arall gyda Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd.
Ers i’r Gwasanaeth fynd yn fyw ym mis Mai 2018, rydym wedi paru 25 o blant â’u teuluoedd gydol oes,
ac yn cefnogi pum plentyn arall i symud cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae hyn yn drawsnewidiol
i’r holl blant a theuluoedd dan sylw, yn enwedig gan fod cymaint o’r plant hyn ar drothwy eu cynllun
yn newid i faethu tymor hir. Cawsom adborth mor gadarnhaol gan y teuluoedd dan sylw ynghylch eu
profiad o pedwar cydran y Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd a’r gwahaniaeth y mae wedi’i wneud
yn eu taith fabwysiadu.
Mae ein teuluoedd wedi cael cefnogaeth trwy ein gwasanaeth dan arweiniad seicoleg trwy gydol
eu taith fabwysiadu unwaith y bydd paru wedi’i nodi - cyn i’w plentyn / plant gael eu lleoli, yn ystod
trawsnewidiadau a chyflwyniadau, ac yna ymgynghoriadau seicolegol ar ôl iddynt ddechrau ar eu
bywyd teuluol newydd. Cawsom adborth hynod gadarnhaol gan y rhai ohonoch sydd wedi mabwysiadu
trwy’r Gwasanaeth.
Yn ddiweddar, mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol
am ei effaith a’i fudd cymdeithasol, gan dderbyn gwobr genedlaethol am yr effaith gymdeithasol orau
gan Innovate UK am y bartneriaeth KTP rhwng Cymdeithas Plant Dewi Sant a Phrifysgol Caerdydd.
Roedd hyn er gwaethaf cyd-enwebeion trawiadol yn y categori hwn. Dyma’r drydedd wobr y mae
Mabwysiadu Gyda’n Gilydd wedi’i derbyn am arloesi, budd cymdeithasol ac effaith.

Cofrestr Fabwysiadu Cymru (CFC)

Mae ARW wedi bod yn gweithio’n galed eleni i drefnu a hwyluso digwyddiadau dod o hyd i deuluoedd i
blant ledled Cymru.
Cynhaliwyd y digwyddiad proffilio ar-lein cyntaf ym mis Mawrth 2021 gyda thri digwyddiad dilynol yn cael
eu cynnal trwy gydol y flwyddyn ym mis Mehefin, Awst a Thachwedd. Gwahoddwyd mabwysiadwyr o bob
rhan o Gymru i fynychu’r digwyddiadau hyn yn rhithiol.
Cafodd 44 o blant eu proffilio, ac mae gan lawer ohonynt anghenion cymhleth ychwanegol ac maent
wedi bod yn aros yr hiraf. Gwnaed cyfanswm o 85 o ddiddordebau ar gyfer 32 o’r plant hyn. Hyd yn hyn,
cadarnhawyd pedwar paru llwyddiannus o ganlyniad i’r digwyddiadau proffilio hyn, gyda pharu posib eraill
yn dal i gael eu harchwilio. Mae digwyddiadau proffilio ar-lein pellach ar y gweill ar gyfer 2022.
Cynhaliwyd Diwrnod Gweithgaredd Mabwysiadu yng Nghaerdydd ym mis Hydref. Cyfeiriwyd ugain
o blant a’u cynnwys yn y llyfryn proffilio a mynychodd 13 o blant y digwyddiad gyda 25 o deuluoedd
mabwysiadol o Gymru. Derbyniodd y digwyddiad adborth cadarnhaol ac arweiniodd at gyfanswm o 23
mynegiant o ddiddordeb ar gyfer 12 o’r 20 plentyn. Mae tri phlentyn wedi mynd ymlaen i gael eu paru’n
llwyddiannus â theuluoedd a fynychodd y Diwrnod Gweithgaredd Mabwysiadu gyda chysylltiadau posibl
eraill yn dal i gael eu harchwilio. Bydd Diwrnod Gweithgaredd Mabwysiadu arall yn cael ei gynnal y
flwyddyn nesaf.

Dolenni cyfryngau cymdeithasol:
www.adoptionwales.org
@AdoptionWales
@st.davids.childrens.society
@StDavidsChildrenSociety
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Ymunwch â’r Sgwrs Mabwysiadu Fawr

Ymgyrch #DewisTeulu cam dau

Ap Canllawiau Arfer Da

Ymunwch â’r Sgwrs Mabwysiadu Fawr ddydd Iau 27ain Ionawr 10.00am
i 12.30pm a helpu i lunio blaenoriaethau mabwysiadu yng Nghymru yn y
dyfodol.

Ddiwedd mis Ionawr bydd yr ymgyrch #DewisTeulu yn dychwelyd
gyda sylw ar y teledu, radio, ac yn ddigidol ledled Cymru. Mae ein
hysbyseb deledu wedi’i hysbrydoli gan y straeon a adroddir fel
rhan o gam cyntaf yr ymgyrch a bydd ar sgriniau o Ionawr 17eg.

Er mwyn helpu gweithwyr cymdeithasol i gael gafael ar wybodaeth
am gymorth mabwysiadu, gan weithio gyda rhieni mabwysiadol,
trawsnewidiadau a chefnogaeth gynnar, a chysylltu â rhieni biolegol
pan fyddant allan ar hyd y lle, rydym wedi creu ap fel cyrchfan un
stop hwylus ar gyfer pob un o’r pedwar Canllaw Arfer Da.

Mae’r digwyddiad rhithwir rhad ac am ddim hwn ar gyfer teuluoedd sy’n
mabwysiadu, pobl fabwysiedig, gweithwyr cymdeithasol, cynrychiolwyr
o Lywodraeth Cymru, uwch reolwyr, cynllunwyr strategol, ac ymarferwyr
yn y gymuned fabwysiadu.
Gan ddefnyddio canlyniadau arolwg diweddaraf adroddiad Baromedr
Adoption UK ochr yn ochr â gwybodaeth arall, mae hwn yn gyfle
i siapio’r blaenoriaethau a fydd yn arwain gwaith y Gwasanaeth
Mabwysiadu Cenedlaethol a’i gynllun Adopt Cymru 2025.

Diolch i’r holl fabwysiadwyr, oedolion mabwysiedig, timau
marchnata rhanbarthol, a gweithwyr cymdeithasol am eu
mewnbwn a’u syniadau. Rydym yn edrych ymlaen at fwy o
lwyddiant gyda’r ymgyrch hon yn 2022.

Bydd yr ap ar gael i weithwyr cymdeithasol ac am ddim i’w
lawrlwytho o siopau ap IOS ac Android yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Hoffwch a rhannwch gan ddefnyddio #DewisTeulu @nas_cymru.

Bydd gweithdai ar y canlynol:
1. Blynyddoedd yr arddegau a phontio i fod yn oedolion
2. Addysg
3. Cyswllt â’r teulu biolegol
4. Dod yn deulu mabwysiadol
Ewch i www.adoptionvoices.wales i ddarganfod mwy a chofrestru.
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