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Rhagair
“Yn yr Hyb Cymorth Profiadau Niweidiol Plentyndod (ACEs), rydym yn glir ynghylch pwysigrwydd gwybodaeth am ACEs
ond mae’n rhaid i’r wybodaeth hon ein helpu i ystyried a ydym yn gwneud y pethau iawn ac mae’n rhaid iddi lywio sut
rydym yn gwneud pethau’n wahanol yng Nghymru. Nid yw ACEs yn ‘fodel’ nac yn ‘ymyrraeth’ ac nid yw hyn yn ymwneud
ag ychwanegu ‘ACEs’ at restr o bethau i’w gwneud. Yr hyn sy'n rhaid i ni ei wneud yw asesu a yw ein strategaethau, polisïau,
prosesau, gwasanaethau a phobl yn wybodus ynghylch trawma; mae'n rhaid i ni integreiddio'r wybodaeth a'r arferion sy'n
wybodus ynghylch trawma ym mhopeth a wnawn. Trwy wneud hyn, rydym yn cefnogi ymagwedd seiliedig ar hawliau
dynol a hawliau plant at fynd i'r afael ag ACEs.
Rydym hefyd yn cydnabod, i lawer o bobl, nad yw ACEs yn rhywbeth newydd a bod arfer da a blociau adeiladu allweddol
ar waith ledled Cymru eisoes. Bellach mae angen i ni adeiladu ar y rhain ymhellach, gan gryfhau ein huchelgeisiau i greu
Cymru sy'n wybodus ynghylch ACE, sy'n wybodus ynghylch trawma, sy'n ymateb i drawma ac sy'n ysgogi newid system
trawsnewidiol.
Er bod rhai yn gyfarwydd ag ACEs, mae hyn yn newydd i eraill. Cynlluniwyd Pecyn Cymorth Gweithredu Sefydliadau sy'n
Wybodus ynghylch ACE i gynorthwyo sefydliadau i ddod yn ymwybodol o ACE ac yn wybodus ynghylch trawma a/neu
ddod yn fwy gwybodus ynghylch trawma."

Hyb Cymorth Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE)
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Ynglŷn â'r pecyn cymorth hwn
Mae gan bawb rôl i'w chwarae i sicrhau bod Cymru'n dod yn genedl sy'n wybodus ynghylch ACE, a sy'n wybodus ynghylch
trawma. Mae ein nod ar gyfer y Pecyn Cymorth yn cefnogi'r weledigaeth hon, a gyflawnir trwy atal, lliniaru a mynd i'r afael
ag effaith ACEs. O fewn y weledigaeth hon mae lleihau nifer yr achosion o ACEs, trawma a phrofi ail-drawma, mwy o ffocws
ar hwyluso iachâd o drawma yn y gorffennol, cefnogi'r defnydd o arferion sy'n wybodus ynghylch trawma, cryfhau myfyrio
ar ddulliau ymarfer a hunanofal, gwella ymatebion y system a hwyluso cymdeithas dosturiol ac ymatebol sy'n arddangos
ymagwedd sy'n seiliedig ar hawliau dynol.
Mae'r pecyn cymorth hwn yn ganllaw ymarferol i gynorthwyo sefydliadau i ymgorffori Ymwybyddiaeth ACE ac Arferion
sy'n Wybodus ynghylch Trawma. Nod y pecyn cymorth yw cefnogi sefydliadau i fyfyrio ar ddiwylliant, arferion a phroses
gyfredol a nodi gweithgareddau i weithredu dulliau mwy gwybodus ynghylch trawma a mwy ymatebol i drawma gan arwain
at fwy o berchnogaeth at gyfer newid trawsnewidiol o fewn eu lleoliad.
Mae'r canllaw yn cefnogi gweithredu ymagwedd sefydliad cyfan o fod yn wybodus ynghylch ACE ac felly mae ganddo
wahanol adrannau a allai fod yn berthnasol i wahanol bobl/timau o fewn y sefydliad. Mae'n darparu gwybodaeth ymarferol
i gefnogi'r gwahanol gamau o ddod yn wybodus ynghylch ACE, o uwch arweinwyr yn nodi ACEs fel blaenoriaeth strategol
drwodd i ddarparu sgiliau a gwybodaeth i staff.
Yn gynyddol, mae'r cyd-destun polisi yng Nghymru yn amlygu'r angen i fwy o broffesiynau a sefydliadau fod yn wybodus
ynghylch ACE ac ystyried eu rôl wrth atal, lliniaru a mynd i'r afael ag ACEs, er mwyn sicrhau ymagwedd integredig ac
arloesol o ymdrin ag iechyd a lles yn gyffredinol a chefnogi atal ac ymyrraeth yn gynnar. Mae'n hanfodol bod sefydliadau
a staff yn meddu ar y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ystyried eu heffaith ar genedlaethau'r dyfodol sy'n byw yng
Nghymru. Fel rhan o weithredu ymagweddau sy'n wybodus ynghylch ACE, gall sefydliadau ystyried polisïau cenedlaethol
a lleol perthnasol sy'n benodol i feysydd penosol o'u gwaith. Bydd hyn yn helpu i gryfhau'r achos dros fod yn wybodus
ynghylch ACE ac i weld lle mae'n gweddu orau yng nghyd-destun yr ardal leol a'r boblogaeth y mae'n ei gwasanaethu.
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Cyflwyniad
 Beth yw ACEs?
Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn brofiadau trawmatig sy'n digwydd yn ystod plentyndod ac sy'n
cael eu cofio gydol oes. Mae'r profiadau hyn yn cynnwys niwed uniongyrchol (e.e. cam-drin geiriol, rhywiol neu gorfforol)
a niwed anuniongyrchol trwy'r amgylcheddau y maent yn byw ynddynt (e.e. cartrefi lle mae trais domestig, bod yn gaeth
wrth alcohol, camddefnyddio sylweddau/cyffuriau, rhieni'n gwahanu (lle mae gwrthdaro), salwch meddwl rhieni neu
garcharu)1.

Heb bresenoldeb ffactorau amddiffynnol, gall y profiadau hyn newid yn gorfforol sut mae ymennydd plentyn yn datblygu
gan arddangos ymddygiad a allai fod yn heriol ac a allai niweidio iechyd ac arwain at broblemau iechyd corfforol a meddyliol
hirdymor ar draws y cwrs bywyd.
 Trawma ac adfyd ehangach
Yn ogystal ag adfyd o fewn teulu mae hefyd yn bwysig cydnabod y gall adfyd ehangach, megis adfyd o fewn cymuned, gael
effaith yn yr un modd ar iechyd corfforol a meddyliol hirdymor unigolyn ar draws y cwrs bywyd, gan gynnwys y risg o
bwysau cronig a mecanweithiau ymdopi niweidiol. Ellis a Dietz (2017) Mae delwedd coeden pâr o ACEs yn arddangos y
berthynas rhwng adfyd o fewn teulu ac adfyd o fewn cymuned. Mae’r dail ar y goeden yn cynrychioli ‘symptomau’ ACEs ac
mae’r goeden wedi'i phlannu mewn pridd gwael sydd wedi’i drwytho mewn anghydraddoldebau systemig, gan ddwyn ei
faetholion sy’n angenrheidiol i gynnal cymuned lewyrchus. Mae amgylcheddau cymunedol niweidiol megis diffyg tai
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fforddiadwy a diogel, trais cymunedol, gwahaniaethu systemig, a mynediad cyfyngedig i symudedd cymdeithasol ac
economaidd yn dwysáu ei gilydd, gan greu cylch negyddol o bridd sy'n gwaethygu'n barhaus ac sy'n arwain at ddail yn
gwywo ar y goeden.2.
 Egwyddorion Arferion sy'n Wybodus ynghylch Trawma
Nid yw ymarfer sy'n wybodus ynghylch trawma yn ymwneud â thrin trawma neu'r symptomau, ond yn hytrach
cydnabyddiaeth bod profiadau trawma yn bosibilrwydd i unrhyw un, felly, mae'r Pecyn Cymorth hwn yn berthnasol i bawb
(nid dim ond gwasanaethau trawma-benodol sy'n bodoli'n benodol i fynd i'r afael â thrawma, effaith trawma ac i gynorthwyo
adferiad). Mae sefydliadau sy'n wybodus ynghylch trawma yn rhagdybio bod unigolyn yn fwy tebygol na pheidio o gael
hanes o drawma ac, heb ymyriadau a ffactorau cefnogol yn eu lle, y bydd cylch ACEs, trawma ac adfyd, yn fwy tebygol o
barhau yng nghenedlaethau'r dyfodol.
Mae arferion sy'n wybodus ynghylch trawma'n golygu sefydliad, rhaglen neu system sydd yn sylweddoli am effaith eang
trawma ac yn deall llwybrau posibl ar gyfer iachâd ac adferiad; yn nodi arwyddion a symptomau trawma mewn cleientiaid,
teuluoedd, staff ac eraill sy'n ymwneud â'r system; ac sy'n ymateb trwy integreiddio gwybodaeth am drawma yn llawn i
bolisïau, gweithdrefnau ac arferion, ac yn ceisio gwrthsefyll ail-drawmateiddio yn weithredol1. Maent yn blaenoriaethu
diogelwch corfforol ac emosiynol ac yn ymrwymo i ‘wneud dim niwed’ trwy gymhwyso ymagweddau sy’n wybodus
ynghylch trawma. Mae sefydliadau sy'n wybodus ynghylch trawma yn cydnabod bod gan bawb rôl i greu cyfleoedd a
siawnsiau bywyd i bobl y mae trawma ac adfyd yn effeithio arnynt.
Mae'r pecyn cymorth hwn wedi'i adeiladu ar werthoedd sylfaenol ac egwyddorion gofal sy'n wybodus ynghylch trawma, ac
mae'n eu hymgorffori3:
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Diogelwch

Sicrhau diogelwch corfforol ac emosiynol

Dewis

Gwneud y mwyaf o ddewis a rheolaeth

Cydweithredu

Gwneud y mwyaf o gydweithredu a rhannu pŵer

Grymuso

Gwneud y mwyaf o gyfleoedd sy'n adeiladu ar ac yn dilysu cryfderau pobl eraill ac yn creu
cyfleoedd i unigolion gymryd pŵer drostynt eu hunain a gwireddu eu cryfderau unigol.

Ymddiriedaeth
(perthnasoedd a
dibynadwyedd)

Gwneud y mwyaf o ddibynadwyedd trwy berthnasoedd, eglurder tasgau, cysondeb a
ffiniau rhyngbersonol

Mae sefydliadau sy'n wybodus ynghylch trawma yn cydnabod bod yr un egwyddorion yn berthnasol i bob un ohonom. Mae
bod yn wybodus ynghylch trawma'n ymwneud gymaint â'r gweithlu ag y mae â'r rhai y mae ein sefydliadau a'n
gwasanaethau wedi'u cynllunio i'w gwasanaethu. Mae sefydliadau sy'n wybodus ynghylch trawma yn gofalu am eu gweithlu
trwy roi pwys ar gefnogaeth, diogelwch (diogelwch diwylliannol, emosiynol a chorfforol), perthnasoedd a chysylltiadau
cadarnhaol.
Y Broses a Awgrymir
Nod y ddogfen ganllawiau yw disgrifio proses a awgrymir ar gyfer gwneud y gorau o'r hunanasesiad o drawma ac arferion
sy'n wybodus ynghylch ACE ar draws parthau / meysydd gweithredu fel rhan o fenter reoli newid. Fel sy'n wir ag unrhyw
raglen drawsnewid neu weithgaredd gwella, dylid dilyn proses. Un broses a awgrymir yw fel a ganlyn:
 Cam 1: Paratoi
Er mwyn cael y gorau o'r Hunanasesiad, rhaid i bawb ar draws y sefydliad ymrwymo i gwblhau'r broses ac mae angen
ymrwymiad i fyfyrio a gweithredu ar y camau gweithredu / gweithgaredd gwella sydd eu hangen. Dylai'r sefydliad fod yn
glir ynghylch pwrpas yr ymarfer cyn iddynt gwblhau'r Offeryn. Felly, cyn i'r Hunanasesiad gael ei gwblhau, mae angen i'r
sefydliad ddeall sut mae'n cyd-fynd â'u strategaeth.
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Beth yw gweledigaeth neu strategaeth eich sefydliad?
Sut mae arferion sy'n wybodus ynghylch trawma yn cefnogi hyn?
 Er mwyn llunio pam y dylid ymgorffori arferion sy'n wybodus ynghylch trawma, bydd yn ddefnyddiol mapio
gweledigaeth neu ddatganiad cenhadaeth y sefydliad i egwyddorion arferion sy'n wybodus ynghylch trawma
 Pa waith neu brosiectau presennol sy'n cyd-fynd â'r agenda ACEs a thrawma? Efallai y bydd arferion sy'n wybodus
ynghylch trawma yn gallu cryfhau cynlluniau penodol eraill.
 O fewn dogfennau strategaeth a pholisi, a yw'r gwerthoedd, amcanion neu nodau cyffredin yn cyd-fynd ag
egwyddorion arferion gwybodus? Bydd myfyrio ar hyn yn cryfhau'r achos dros Ymgorffori Arferion sy'n Wybodus
ynghylch Trawma ac ACE a sicrhau bod y buddion i'r sefydliad cyfan, y bobl sy'n gweithio i'r sefydliad a'r bobl y
mae'n gweithio drostynt yn cael eu gweld a'u hamlygu.
Efallai y byddai'n ddefnyddiol cwblhau'r rhestr wirio parodrwydd isod cyn parhau â'r offeryn hunanasesu:
Rhestr Wirio Parodrwydd Gweithredu
Mae strategaeth a chynnwys polisi sefydliad yn nodi'r achos dros ymgorffori arfeion sy'n wybodus ynghylch
Trawma ac ACE
Mae cefnogaeth gan arweinwyr ac uwch arweinwyr yn amlinellu'r cynnig o gefnogaeth i weithredu Arferion
sy'n wybodus ynghylch Trawma ac ACE ac i ymgymryd ag unrhyw newid a/neu weithgaredd gwella
Mae gweithgor wedi'i nodi i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad
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Mae darpariaeth o adnoddau wedi cael ei ystyried e.e. rheoli newid/Hyrwyddwyr ACE i ysgogi'r gwaith,
cyfathrebu, hyfforddi/gweithlu, cefnogaeth i sicrhau monitro/gwerthuso tymor hir, cynaliadwyedd a
chynllunio ar gyfer y dyfodol.
Amlinellwyd amserlenni ac mae ystyriaeth ar gyfer y tymor hir, cynaliadwyedd a chynllunio ar gyfer y
dyfodol
 Cam 2: Cwblhau'r Offeryn Hunanasesu
Mae'r offeryn asesu sylfaenol yn gyfle i fyfyrio ar werthoedd ac egwyddorion sylfaenol arferion sy'n wybodus ynghylch
trawma ar draws Parthau Gweithredu:







Llywodraethu, Arweinyddiaeth a Diwylliant Sefydliadol
Polisïau a gweithdrefnau
Hyfforddiant a Chymorth i'r Gweithlu
Yr Amgylchedd Ffisegol
Cynllunio a Chyflenwi Gwasanaethau
Monitro a Gwerthuso

Yn rhedeg trwy bob un o'r parthau gweithredu yw thema ymgysylltu a chynnwys. Mae ymgysylltu yn rhan bwysig o fod
yn wybodus ynghylch ACE ac mae'n golygu cynnwys y rhai sy'n profi'r sefydliad, y rhaglen neu'r gwasanaeth, megis staff
neu gwsmeriaid/defnyddwyr gwasanaeth/cleientiaid/ ac ati.
Mae’r pecyn cymorth yn gyfle i nodi meysydd arferion da (‘tystiolaeth o bethau rydym yn eu gwneud’) yn ogystal ag ystyried
‘Lle y gallai pethau gael eu gwneud yn wahanol’.
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 Cam 3: Cynllunio Gweithredu a Chyflawni
Mae’r cam nesaf yn ymwneud â chymryd y ‘Lle gallai pethau gael eu gwneud yn wahanol’ ac adeiladu cynllun gweithredu.
Gellir gwneud hyn gan weithgor neu weithdai traws-sefydliad wedi'u hwyluso a dylent hefyd ystyried pum ffordd o weithio
Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol.

https://futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
Templed a awgrymir ar gyfer cynllun gweithredu:
Gweithredu
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Cyfrifoldeb

Amserlen ar
gyfer cwblhau

Adnoddau
gofynnol

Canlyniad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Y cam nesaf yw cyflawni'r cynllun gweithredu. Ar ôl gweithio trwy'r broses hunanasesu a chynllunio, gan ymgysylltu a
chynnwys y rhai sy'n profi'r sefydliad, y rhaglen neu'r gwasanaeth, megis staff neu gwsmeriaid/defnyddwyr
gwasanaeth/cleientiaid/ ac ati, mae'r cam nesaf yn ymwneud â'i chyflawni. Hyd yn oed pan rydych wedi bod yn ofalus iawn
wrth baratoi, mae potensial bob amser y bydd heriau a newidiadau mewn cyfeiriad felly gellir addasu'r cynllun fel mater o
drefn. Mae hyn yn ein cysylltu â Cham 4.

 Cam 4: Monitro, Gwerthuso ac Adolygu
Er mwyn deall bod y cynllun gweithredu yn effeithiol rhaid i'r sefydliad feddwl am fesur i ba raddau y maent yn wybodus
ynghylch Trawma ac ACE o ganlyniad i roi'r cynllun gweithredu ar waith. Gall hyn gynnwys y gweithgareddau megis
monitro cynnydd a defnyddio metrigau, cael adborth gan randdeiliaid, cyfathrebu parhaus ac adolygu'r offeryn hunanasesu
o bryd i'w gilydd.
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