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Cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd

Cyflwyniad
Mae datblygu a darparu Gwaith Taith Bywyd wedi bod yn
flaenoriaeth yn y Fframwaith Cymorth Mabwysiadu ers iddo
ddechrau yn 2016. Mae’r elfen hanfodol hon o waith cymorth
mabwysiadu yn sylfaenol i blant mabwysiedig a phobl ifanc
a’u teuluoedd wrth eu cynorthwyo i ddeall eu ‘straeon’ a
dechrau a pharhau â sgyrsiau hanfodol am fabwysiadu.
Dyma’r rhifyn cyntaf o’r hyn rydyn ni’n gobeithio bydd yn
dod yn gylchlythyr Gwaith Taith Bywyd blynyddol ac
mae wedi’i ddatblygu fel rhan o waith grŵp Gorchwyl a
Gorffen y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol. Mae’r
grŵp sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r gwasanaethau
mabwysiadu rhanbarthol ac Asiantaethau
Mabwysiadu Gwirfoddol wedi darparu enghreifftiau
ac adnoddau arfer da i’w rhannu ar draws y
sector. Prif nod y cylchlythyr yw annog, datblygu
a rhannu Gwaith Taith Bywyd ‘arfer da’ ledled
Cymru a byddem wrth ein bodd yn clywed gan
unrhyw un sydd â diddordeb mewn darparu
gwybodaeth neu enghreifftiau i’w cynnwys
mewn rhifynnau yn y dyfodol.
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Cyflawni Gwaith Taith Bywyd
Rydym yn gwybod bod angen cyflawni Gwaith Taith Bywyd
yn gynnar yn y broses fabwysiadu. Mae mabwysiadwyr wedi
darparu adborth ynghylch sut mae gwybod am brofiadau cynnar
eu plentyn yn hanfodol i’w helpu i ddeall y ffordd orau i gefnogi
eu plant. Mae prydlondeb y gwaith yn cael ei fesur ar ddau
bwynt, a’i gasglu bob chwarter:

Mesur 20a

Mesur 20

Mae hyn yn mesur nifer y plant lle mae
deunydd taith bywyd wedi’i ddarparu
erbyn amser y panel paru — yma diffinnir
LJW fel:

Mae hyn yn mesur nifer y plant sy’n cael
eu mabwysiadu lle mae’r deunydd taith
bywyd wedi’u darparu i fabwysiadwyr
erbyn yr ail adolygiad mabwysiadu —
yma diffinnir GTB fel:

• Drafft llythyr bywyd diweddarach; a
• Drafft llyfr stori bywyd.

Gwaith paratoi — gwaith uniongyrchol
gan ddefnyddio coed teulu, llinellau amser,
llyfrau stori, ecofapiau). Byddai hyn yn
mynd gyda’r plentyn adeg ei leoliad (ni
fyddai darllen llyfr am fabwysiadu e.e.
nytmeg ar ei ben ei hun yn ddeunydd taith
bywyd) a’r Llythyr Bywyd Diweddarach.

3

Cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd

Cyflawni Gwaith Taith Bywyd
Hefyd...
Deunydd stori bywyd — llyfr neu ffolder neu gofnod digidol
o wybodaeth am deulu genedigol plentyn, y rhesymau dros
dderbyn gofal a pham ei fabwysiadu.

Neu...
Gwaith stori bywyd — cynnyrch gwaith uniongyrchol, a ystyrir
yn aml fel ‘therapiwtig’ fel ffordd o adrodd stori hanes bywyd
plentyn er mwyn galluogi’r plentyn i ddeall ei orffennol. Yn y
mwyafrif o achosion bydd hyn yn cynnwys gwaith uniongyrchol
gyda’r plentyn, oherwydd gall hyd yn oed plant ifanc iawn fod yn
rhan o ffordd sy’n briodol i’w hoedran. Gall hyn gynnwys bocs
atgofion, cynhyrchu / adeiladu ar Lyfr Stori Bywyd.
Nid yw deunyddiau eraill fel bocs cofio, cofroddion ar eu
pennau eu hunain yn gymwys fel deunyddiau taith bywyd
os na chânt eu gosod yng nghyd-destun gwaith
uniongyrchol (h.y. ni ddylid ystyried rhoi bocs o luniau i
blentyn fel deunydd taith bywyd).
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Cyflawni Gwaith Taith Bywyd
Gweler y siartiau isod yn dangos y gwelliannau mewn
prydlondeb dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Er bod angen
mwy o waith i sicrhau ansawdd y deunydd sy’n cael ei ddarparu,
mae’r cynnydd yn nifer y plant sy’n derbyn y gwaith hwn yn
gadarnhaol a gobeithiwn weld cynnydd pellach wrth i ni barhau
â’r gefnogaeth trwy’r Fframwaith Cymorth Mabwysiadu.
Cyfran y plant a gafodd eu deunyddiau taith bywyd yn
y panel paru
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Argymhellion ar Waith
Taith Bywyd.
Bydd pobl yn gyfarwydd â’r adroddiad y Baromedr Mabwysiadu a
wnaeth yr argymhellion canlynol yn 2020 o ran Gwaith Taith Bywyd.
Gwella hyfforddiant a chefnogaeth stori bywyd
• ‘Hyfforddiant gwaith stori bywyd i’w gynnwys mewn cyrsiau
paratoi fel rhan o raglen barhaus o hyfforddiant a chefnogaeth
sydd wedi’i gynllunio i helpu teuluoedd sy’n mabwysiadu
ymateb i anghenion newidiol eu plentyn neu eu plant wrth
iddynt dyfu.’
• ‘Llywodraethau i gyhoeddi arweiniad a hyfforddiant newydd
am waith stori bywyd i bob asiantaeth, gan gynnwys
amserlenni y cytunwyd arnynt yn genedlaethol ac sy’n cael
eu monitro ar gyfer cyflwyno deunyddiau stori bywyd’.
Darparu cefnogaeth stori bywyd yn ystod blynyddoedd yr
arddegau, gan ragweld cyswllt
• ‘Awdurdodau ac asiantaethau lleol i gynnig cefnogaeth
ragweithiol i bob teulu mabwysiadol ar gyfer gwaith stori
bywyd a chysylltiad teulu genedigol wrth i blant gyrraedd
eu harddegau, i baratoi ar gyfer y posibilrwydd o gyswllt
uniongyrchol y tu allan i gytundebau ffurfiol’.
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Gloywi adnoddau ar-lein
— Pecyn Cymorth Gwaith
Taith Bywyd.
Mae grŵp gorchwyl a gorffen GTB wedi goruchwylio datblygiad
gwaith ‘Life Jit’ pecyn cymorth sydd ar gael ar wefan NAS ar
gyfer yr holl weithwyr cymdeithasol gweithwyr proffesiynol eraill a
theuluoedd mabwysiadol. Yn ddiweddar, cafodd ei ailstrwythuro
i fformat ‘canllaw’ i’w gwneud yn fwy hygyrch. Isod mae dolen i’r
archif y gellir ychwanegu adnoddau newydd fel y rhai a rennir yn
y cylchlythyr hwn:adoptcymru.com/life-journey
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Arf Ymarferydd ar gyfer Gwaith
Taith Bywyd: Gwasanaeth
Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru
Datblygwyd gan Raluca Miklovits
Ym mis Ionawr 2020, cafodd yr arf ‘Fy Stori Hyd Yma’ sy’n arf
ymarferydd ar gyfer cwblhau Gwaith Taith Bywyd (ac sy’n dilyn
fframwaith Gwaith Taith Bywyd NAS) gymeradwyaeth gan Uwch
Reolwyr i’w weithredu ar draws y Rhanbarth ac i’w ddefnyddio’n
helaeth gan Gweithwyr Cymdeithasol.
Mae’r model hwn yn canolbwyntio ar ansawdd ac yn seiliedig ar
adolygiad o’r deunyddiau presennol. Nid yw’n gyfarwyddeb ond
yn hytrach mae’n darparu awgrymiadau amserol. Mae’r arf yn
cynnwys deg rhan, mae pob un o’r rhain yn berthnasol i wahanol
agweddau ym mywyd plentyn na all bellach fyw gyda’i deulu
biolegol, a ddaeth i ofal maeth ac yna cafodd ei roi gyda theulu
“tyfu i fyny”.
Mae’r arf yn gynhwysfawr iawn ac mae hyfforddiant wedi’i
gyflwyno ar draws y pum awdurdod lleol yn rhanbarth SEWAS.
Mae hyfforddiant ar-lein wedi’i ddatblygu ac yn cael ei ddarparu yn
ystod yr hydref.
Dyluniwyd yr offeryn fel y gellir cadw lluniau ar wahân os oes
angen gan fod mabwysiadwyr wedi gofyn am hyn fel opsiwn.
Gall gwahanol weithwyr gwblhau’r adrannau mewn
cydweithrediad neu’n annibynnol yn dibynnu ar yr amgylchiadau.
I gael mynediad i’r canllaw a’r pecyn cymorth, cliciwch yma.
Gellir dod o hyd i’r cymorth trwy glicio ar Pecyn Cymorth Taith
Bywyd ac yna Canllaw ar gyfer gweithgareddau.
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Rhestr wirio ar gyfer Llythyr
Bywyd Diweddarach: Gwasanaeth
Mabwysiadu Bae’r Gorllewin
Mae’r rhestr wirio hon yn gynhwysfawr iawn a gellir ei defnyddio i
helpu i sicrhau bod Llythyr Bywyd Diweddarach mor addysgiadol
â phosibl. Mae arnom angen rhai enghreifftiau cyfredol o’r llythyrau
hyn ar gyfer yr adnodd ar-lein.
Mae’r ‘templed’ hwn yn darparu strwythur ar gyfer Llythyrau
Bywyd Diweddarach. Gellir ychwanegu mwy ond, mae pob
un o’r meysydd yn ymwneud â materion / meysydd sydd wedi
codi mewn ymholiadau cymorth mabwysiadu lle mae gan
blant a’u mabwysiadwyr wybodaeth ‘ar goll’.
Rhaid i’r llythyr fod yn addysgiadol, yn gryno ac ni ddylai fod
yn gyfres o fanylion wedi’u torri a’u gludo o ddogfennau eraill.
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Cyflwynwch eich hun a’ch rôl mewn perthynas â’r plentyn.
Rhowch resymau dros ysgrifennu’r llythyr.
Pobl allweddol eraill sy’n ymwneud â’r plentyn ac unrhyw wybodaeth ganddynt e.e. gofalwyr
maeth, gweithiwr cyswllt, gweithiwr cymdeithasol blaenorol, rhieni biolegol a theulu estynedig ac ati.
Cydnabod y gallai hwn fod yn llythyr anodd ei ddarllen, nid oes rhaid iddynt ei ddarllen i gyd ar
unwaith, a dylent gael rhywun y gallant siarad ag ef am y llythyr wrth law.
Cyfeiriwch at adroddiadau eraill sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol a sut y gallant gael gafael
ar y rhain (ac ar ba oedran).
Os yw’r teulu / cefndir yn gymhleth, dylech gynnwys coeden deulu sy’n rhoi enwau llawn
teulu estynedig.
Cofiwch pa wybodaeth y mae plant wedi dweud eu bod eisiau ei chynnwys yn eu gwybodaeth
stori bywyd.
• Pam na allen nhw aros gyda’u teulu biolegol.
• Manylion am eu teulu biolegol.
• Eu bywyd cyn iddynt gael eu mabwysiadu.
• Lle cawsant eu geni.
• Os oedd ganddyn nhw unrhyw frodyr neu chwiorydd yn byw yn rhywle arall a pham
roedden nhw wedi gwahanu.
• A allent gysylltu â’u teulu biolegol.
• Enwau - pam eu bod wedi cael eu rhoi ac ystyron - hunaniaeth.
• Ymddangosiad a disgrifiadau - yn cadarnhau gwerth.
• Lluniau - cofnodi hanes, teulu.
• Atgofion am anifeiliaid anwes ac ati.
(Children need to know that coming into care/being adopted was not their fault).
Gwybodaeth am ethnigrwydd plentyn, diwylliant, crefydd a rhywioldeb eu teulu biolegol
— o ble y daeth rhieni ac arferion sy’n gyffredin i’r diwylliant hwnnw.
Gobeithion y teulu biolegol ar gyfer y plentyn a sut yr aethpwyd i’r afael â’r gobeithion hyn yn
y cynllun ar gyfer y plentyn.
Disgrifiad o rieni biolegol — eu nodweddion corfforol, eu personoliaeth, hanes academaidd a
chyflogaeth, diddordeb a sgiliau (byddwch yn onest ond ceisiwch osgoi bod yn negyddol).
Pa gefnogaeth a gynigiwyd gan y teulu estynedig, Gwasanaethau Cymdeithasol, asiantaethau
eraill i gadw’r plentyn gyda’r teulu biolegol?
Gwybodaeth am fam geni’r plentyn — enw llawn, dyddiad a man geni, ethnigrwydd (fel uchod),
disgrifiad corfforol, personoliaeth, arddull, agweddau, doniau, cefndir ei theulu ac ati.
Manylion beichiogrwydd a genedigaeth — pwysau, hyd, unrhyw gymhlethdodau, bwydo ar y fron
neu botel ac ati.
Hanes y plentyn
• Gwahanol leoedd lle mae’r plentyn wedi byw — enwau’r rhai sy’n rhoi gofal, cyfeiriadau,
dyddiadau, rhesymau dros symud.
• Enw’r ysgolion, y cylch meithrin, enwau athrawon, adroddiadau ysgolion ffrindiau.
• Cerrig milltir - geiriau cyntaf, dant cyntaf, camau cyntaf, pan wnaethant ddysgu darllen ac ati.
• Nodweddion penodol y plentyn e.e. y pethau roedd y plentyn yn arfer eu dweud neu eu
gwneud, gweithgareddau, diddordeb, hoff deganau, llyfrau ac ati.
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(Parhad)
Rhesymau pam na allai rhieni biolegol edrych ar ôl y plentyn / Rheswm dros fabwysiadu —
gwahanol gamau yn y broses gynllunio a’ch rôl yn y broses hon a’r hyn a ddigwyddodd cyn eich
ymglymiad chi. Rhesymau dros unrhyw oedi. (Bellach mae angen egluro ymadroddion a allai fod yn
ddigonol yn y Llyfr Stori Bywyd ymhellach).
Gwybodaeth am dad geni’r plentyn — (fel uchod gyda’r fam) pwy sydd wedi darparu’r
wybodaeth? Perthynas â’r fam enedigol.
Gall rhoi gwybodaeth am brofiadau’r rhiant biolegol yn ystod plentyndod a glasoed gynorthwyo
dealltwriaeth o pam na ddysgodd y rhiant sgiliau magu plant da, pam roedd ganddynt hunan-barch
isel, pam eu bod yn agored i ffurfio perthnasoedd â phartneriaid treisgar ac ati.
Rhowch fanylion / esboniadau o gyflyrau iechyd rhiant biolegol — ystyriwch a oes angen i chi
ddweud a ellir etifeddu’r cyflwr hwn neu a yw hyn yn rhywbeth y bydd y mabwysiadwyr yn mynd
i’r afael ag ef?
Os oes gan y plentyn anabledd, gallai hyn eu gwneud yn fwy agored i deimlo eu bod yn cael
eu gwrthod neu’n fwy tebygol o gael eu bwlio yn yr ysgol - mae’n bwysig bod y Llythyr Bywyd
Diweddarach yn egluro nad eu hanabledd a arweiniodd at gael eu mabwysiadu ond diffyg sgiliau
/ hyder rhieni, cefnogaeth, anallu i flaenoriaethu anghenion plentyn ac ati.
Gellir cynnwys materion cyfreithiol a gorchmynion llys naill ai wrth i’r naratif ddatblygu neu gellir
atodi manylion fel adran ar wahân.
Feto parodrwydd neu beidio i gael cyswllt gyda rhieni biolegol yn y dyfodol.
Y dyddiad y gwnaed y gorchymyn mabwysiadu, enw’r barnwr llywyddu a gwybodaeth storïol
am yr hyn a ddigwyddodd yn y Llys. A wnaeth rhieni biolegol herio gwneud y gorchymyn?
Pa opsiynau ar gyfer sefydlogrwydd a ystyriwyd?
Lle mae’r plentyn yn cael ei fabwysiadu gan deulu / ffrind: Mae angen i’r LLL fynd i’r afael â
newid mewn perthnasoedd yn y teulu.
Trefniadau cyswllt a rhesymau dros unrhyw newidiadau yn ystod y broses (gall gwybodaeth
am hyn ddangos bod gan rieni biolegol y plentyn ddiddordeb ynddynt neu oleuo agweddau eraill
ar gymeriadau’r rhiant biolegol. Unrhyw wybodaeth storïol gan y gweithiwr / gweithwyr cyswllt?
Posibilrwydd cyswllt yn y dyfodol?
Gwybodaeth am frodyr a chwiorydd — enwau, dyddiad geni, pam na chawsant eu rhoi gyda’i
gilydd — disgrifiwch yr asesiad o sut y gellid diwallu anghenion plant gyda’i gilydd neu ar wahân
a pha ffactorau a effeithiodd ar unrhyw gynlluniau ar gyfer cyswllt. Esboniwch y term “brawd neu
chwaer” neu osgoi ei ddefnyddio a chyfeirio’n benodol at frawd / hanner brawd ac ati. Gall y LLL
gynnwys gwybodaeth am sut mae’r brodyr a chwiorydd yn gwneud ar adeg ysgrifennu’r llythyr —
gallai helpu’r person ifanc i deimlo’n fwy cysylltiedig â nhw.
Paru — pam y dewiswyd y teulu penodol hwn ar gyfer y plentyn - unrhyw ddymuniadau penodol
teulu a phlentyn genedigol? Beth oedd y broses ar gyfer dod o hyd i’w teulu mabwysiadol?
Gorffen y llythyr — lle gallant gael cofnodion cymorth / mynediad. Rhowch sylwadau ar faint
rydych chi wedi mwynhau adnabod y plentyn — cofiwch unrhyw straeon personol. Dymuniadau da
ar gyfer y dyfodol. Gweler yr enghraifft isod:
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Rhaglen Hyfforddi Ar-lein
Adoption UK Cymru
I archebu cwrs, cliciwch ar y ddolen Zoom
o dan y cwrs perthnasol.
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â
wales@adoptionuk.org.uk neu ffonio
0300 666 0006.
Mae cyrsiau’n addas ar gyfer rhieni sy’n
mabwysiadu, gofalwyr carennydd, gofalwyr
maeth a gweithwyr cymdeithasol i
fynychu ochr yn ochr â’i gilydd ac y RHAD
AC AM DDIM.

Grŵp Ffocws Gwaith Taith Bywyd
Bydd y sesiwn hon yn helpu i ddadgyfrinoli Gwaith Taith Bywyd a chyflwyno
Canllaw Arfer Da, Fframwaith a Phecyn
Cymorth Gwaith Bywyd Gwasanaeth
Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru. Mae’r
dogfennau hyn ar gael ar wefan NAS
www.adoptcymru.com/life-journey.
Cyfle i ofyn yr holl gwestiynau bach hynny
a chlywed rhai awgrymiadau ymarferol i
helpu plant i ddeall eu cefndir a hyrwyddo
ymdeimlad cadarnhaol o hunaniaeth.

Dydd Mawrth 9
Mawrth 2021
6:30-9pm

Cofrestru yma
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Hyrwyddo pwysigrwydd
Gwaith Taith Bywyd:
Gwasanaeth Mabwysiadu
Canolbarth a Gorllewin Cymru
Datblygwyd gan Sian Gibbon
Yng Ngwanwyn 2020 cynhaliodd gwasanaeth mabwysiadu
Canolbarth a Gorllewin Cymru y gystadleuaeth ‘Eich Bywyd Eich Taith’ ar gyfer pob plentyn a pherson mabwysiedig yng
Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Roedd y gystadleuaeth ‘Eich
Bywyd - Eich Taith’ yn gyfle i’r plant a phobl ifanc o’r rhanbarth
ddweud wrthym beth mae Gwaith Taith Bywyd yn ei olygu iddyn
nhw ac i rannu gyda ni am y teithiau y maen nhw wedi mynd
arnynt i gyrraedd lle maen nhw heddiw, pa gwestiynau maen
nhw wedi gofyn a beth roedden nhw eisiau ei wybod i ddeall
pwy ydyn nhw.
Derbyniodd y gwasanaeth mabwysiadu amrywiaeth hyfryd o
gynigion a oedd yn amrywio o straeon, ffilmiau byrion, caneuon,
cerddi, lluniadau, paentiadau a gludweithiau. Mwynhaodd y panel
beirniaid edrych ar bob darn a gofnodwyd ac roedd ganddyn
nhw’r dasg anodd o ddewis 5 enillydd, a gafodd eu gwobrwyo
am eu cynigion buddugol. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr a da
iawn i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.
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Hyrwyddo pwysigrwydd
Gwaith Taith Bywyd:
Gwasanaeth Mabwysiadu
Canolbarth a Gorllewin Cymru
(parhad)
Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2020, cynhaliodd
gwasanaeth mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru eu
seremoni Wobrwyo Gwaith Taith Bywyd blynyddol. Mae’r gwobrau
Gwaith Taith Bywyd yn cydnabod ac yn gwobrwyo gweithwyr o
ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru am eu cyfraniad rhagorol
tuag at Waith Taith Bywyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Dyfarnwyd y Wobr Gweithiwr Taith Bywyd i weithiwr o bob un
o’r pedwar Awdurdod Lleol yn y rhanbarth, sef Sir Gaerfyrddin,
Ceredigion, Sir Benfro a Powys. Dyfarnwyd y Wobr Tîm Gorau
hefyd i dîm o bob un o’r pedwar Awdurdod Lleol. Dyfarnwyd
y Wobr Cydnabyddiaeth Arbennig i’r Gweithwyr Cymorth
Mabwysiadu o’r gwasanaeth mabwysiadu am eu cyfraniad
rhyfeddol tuag at gefnogi teuluoedd sy’n mabwysiadu yn ystod
pandemig COVID 19. Ychwanegwyd gwobr newydd at y rhestr
wobrau eleni, sef y ‘Gwobr Barn y Teuluoedd’, lle’r oedd teuluoedd
yn gallu enwebu gweithiwr yn y rhanbarth a oedd wedi cefnogi a
chyfrannu at ddatblygiad Gwaith Taith Bywyd eu plentyn / plant.
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Prosiect Taith Bywyd: Gwasanaeth
Mabwysiadu Bae’r Gorllewin
Datblygwyd gan Karen Williams.
Ein nod yw gwella’n sylweddol nid yn unig nifer y plant sydd â
deunyddiau stori bywyd ar adeg eu lleoli i’w mabwysiadu ond
hefyd gwella ansawdd y deunyddiau hynny a galluogi ac arfogi
mabwysiadwyr i’w defnyddio’n fwy effeithiol. Nid ydym yno eto
o bell ffordd, ond rydym yn gweld gwelliannau ac wedi newid ein
seilwaith, ein prosesau a’n hadnoddau i gyflawni ein nod. Mae’r
prosiect yn cael ei reoli gan un gweithiwr cymdeithasol (2 ddiwrnod
yr wythnos) ac un gweithiwr prosiect (4 diwrnod yr wythnos).

Cysylltu a Pharu

Gorchymyn Lleoli

Pan fydd plentyn wedi’i gysylltu â
mabwysiadwr, cyfeirir mabwysiadwr Bae’r
Gorllewin at y prosiect hefyd. Disgwylir
i’r broses baru gynnwys ymgynghori â’r
darpar fabwysiadwyr ynghylch gwaith y
Llyfr Stori Bywyd. Mae hyn yn adlewyrchu
ymchwil a’n hymholiadau ein hunain,
sy’n dangos lle mae mabwysiadwr wedi
chwarae rhan weithredol yn y gwaith o
adeiladu’r Llyfr Stori Bywyd ei fod yn fwy
tueddol o’i ddefnyddio. Mae hefyd yn
osgoi defnyddio geiriad y gallant ei chael
hi’n anodd ei ddefnyddio ac yn rhoi cyfle
i atgyfnerthu pwysigrwydd a gwerth
i’r plentyn gael naratif cynhwysfawr trwy
gydol ei fywyd ar ei daith ei hun.

Cyfeirir pob plentyn sy’n destun
Gorchymyn Lleoli yn awtomatig at y
LJP. Fe’u dyrennir i un o’r ddau weithiwr
a chysylltir â’u gweithiwr cymdeithasol.
Mae hyn yn sicrhau bod gan bob plentyn
weithiwr LJP enwebedig a bod gan bob
gweithiwr cymdeithasol bwynt galw am
gefnogaeth. Cynigir cyngor, arweiniad
a chefnogaeth iddynt i ddarparu stori
bywyd a deunyddiau stori bywyd addas o’r
adnoddau y maent wedi bod yn eu casglu
ers i’r plentyn gael ei letya / ei atgyfeirio ar
gyfer tracio dau drywydd. Mae hwn hefyd
yn gyfle i gynorthwyo gyda ‘llenwi bylchau’
a chael gwybodaeth ychwanegol os nad
yw hyn wedi’i wneud eisoes.
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Cyfeirio ar gyfer Tracio
Dau Drywydd
Mae pob plentyn a atgyfeirir ar gyfer
tracio dau drywydd yn dod yn ‘gymwys’
i gael mynediad i’r LJP. Fel rhan o dracio
dau drywydd, cynhelir cyfarfod cynllunio
atgyfeirio ac yn y cyfarfod hwn ac wrth
baratoi cyn y cyfarfod hwn, darperir cyfres
lawn o ddogfennau LJF i staff yn y tri
awdurdod lleol (safonau gofynnol, arfer
da, templed / enghraifft Llyfr Stori Bywyd).
Rhennir rhestrau gwirio sicrhau ansawdd a
chynllun gweithredu hefyd ar y pwynt hwn.
Codir ymwybyddiaeth o’r prosiect LJF.

Hyfforddiant CAR ‘B’
Mae hyn yn cael ei redeg yn fisol gan
y gwasanaeth mabwysiadu ar gyfer
gweithwyr cymdeithasol gyda phlant sy’n
cael eu tracio’n ddau drywydd neu sydd
â gorchmynion lleoli. Yn yr hyfforddiant
hwn mae cyfeiriad at rôl a swyddogaeth
y Prosiect Taith Bywyd (LJP). Mae’r CAR
‘B’ hefyd yn gyfrwng ar gyfer naratif cryf
o daith y plentyn ac mae hyn yn cael
ei atgyfnerthu yn yr hyfforddiant trwy
ddefnyddio Cwestiynau Cyffredin gan
blant (fel oedolion yn cyrchu eu ffeiliau),
enghreifftiau achos ac ati.

Monitro
Mae’r prosiect LJF yn cysylltu â phob
mabwysiadwr ar ôl lleoliad i wirio bod
ganddo’r drafft a maes o law’r Llyfr
Stori Bywyd terfynol a’r Llythyr Bywyd
Diweddarach (rydym wedi gosod
dangosydd perfformiad lleol o’r adolygiad
cyntaf). Lle mae angen cefnogaeth i
ychwanegu at y Llyfr Stori Bywyd neu’r
Llythyr Bywyd Diweddarach, bydd
gweithiwr tîm y prosiect yn cynorthwyo.
Gwahoddir mabwysiadwyr hefyd i gael
mynediad at gymorth, deunyddiau darllen,
arweiniad un i un a gallant gael mynediad
at weithdai y mae WB yn eu rhedeg o
bryd i’w gilydd. Mae nod yn y Flwyddyn
Newydd i redeg mwy o’r rhain.

Dylid Lleoli
Mae’r darganfyddwr teulu, yn tywys ac yn
cefnogi gweithwyr yr ALl i sicrhau bod gan y
CAR ‘B’ a ddefnyddir ar gyfer argymhelliad
SBP naratif cryf o stori’r plentyn. Lle mae
angen cefnogaeth a chyngor ychwanegol
ar weithwyr, gellir gwneud mynediad i’r
prosiect yn gynnar.
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Panel Paru

Perfformiad

Disgwylir, o leiaf, y cyflwynir Llyfr Stori
Bywyd drafft (templed 0-7) ar gyfer
pob plentyn a Llythyr drafft Bywyd
Diweddarach. Ar gyfer plant 3 oed neu’n
hŷn mae yna hefyd y gofynion i gynnwys
cynllun trosglwyddo a thystiolaeth o unrhyw
waith sydd wedi’i wneud i baratoi’r plentyn
ar gyfer symud posib.

Er ein bod yn falch o’r gwelliannau mewn
ansawdd a darpariaeth, mae gennym
ffordd bell i fynd i sicrhau bod gan bob
plentyn Lythyr Bywyd Diweddarach a
Llyfr Stori Bywyd wrth eu lleoli a therfynol
erbyn yr adolygiad mabwysiadu. Mae’r
atgyfeiriad ar gyfer plant a mabwysiadwyr
yn cau dim ond pan fydd Llyfr Stori Bywyd
boddhaol, Llythyr Bywyd Diweddarach
ac mae mabwysiadwyr yn teimlo y gallant
ddefnyddio’r ddau. Y tu hwnt i’r ymglymiad
cychwynnol. Gall mabwysiadwyr ddod yn
ôl ar unrhyw adeg i gael cyngor, arweiniad
a chefnogaeth ychwanegol a gallant
gyrchu’r gweithdai a amlinellir uchod.

Rydym wedi cytuno ar draws pob un
o’r tri ALl nad oes angen i Lyfr Stori
Bywyd ar gyfer plentyn dan 7 oed fod â
manylion helaeth. I’r perwyl hwn rydym
wedi darparu templed sy’n briodol
i’w hoedran i roi arweiniad. Bydd rhai
gweithwyr eisiau rhoi mwy o fanylion, ac
er bod hyn yn cael ei ganiatáu, rydym
wedi darganfod ac mae mabwysiadwyr
wedi rhoi allbwn bod manylion helaeth
yn golygu na ellir defnyddio’r llyfr ar gyfer
y plant iau. O ganlyniad, gwnaethom
gynhyrchu rhestr wirio gynhwysfawr Llythyr
Bywyd Diweddarach gan gynnwys trwy
gydol cyfleoedd canllaw CAR ‘B’ i ddal y
manylion a fyddai (yn y gorffennol) wedi’u
hychwanegu at Lyfrau Stori Bywyd hir.

17

Cylchlythyr Gwaith Taith Bywyd

Cysylltiadau Defnyddiol
Isod mae rhestr o’r cydlynwyr Gwaith Taith Bywyd sydd yn
eu swyddi ledled Cymru ar hyn o bryd. Byddai’n ddefnyddiol
gwybod gyda phwy i gysylltu yn eich ardal os oes angen
arweiniad, cyngor arnoch neu gael mynediad at unrhyw
gyfleoedd hyfforddi.
Gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru
Sian E Gibbon | SEGibbon@carmarthenshire.gov.uk
Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
Sarah Ryan | Sarah.Ryan@wrexham.gov.uk
Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru
Raluca Miklovits | Raluca.Miklovits@blaenau-gwent.gov.uk
Mabwysiadu’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd
Michelle Hughes | michughes@valeofglamorgan.gov.uk
Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin
Josie Slee | j.slee@westernbayadoption.org /
Sarah Vaughn | s.vaughn@westernbayadoption.org

Os ydych chi wedi datblygu unrhyw beth newydd i helpu
gydag arfer dda neu’n gwybod am unrhyw wybodaeth ar
gyflawni Gwaith Taith Bywyd, cysylltwch â chynrychiolydd
eich gwasanaeth mabwysiadu uchod neu Dîm Canolog y
Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar
contact@adoptcymru.com
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