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GALLUOGI 
CEISWYR LLOCHES A 

FFOADURIAID I ADEILADU 
DYFODOL  NEWYDD

YNG NGHYMRU

Galluogi ceiswyr lloches a 
ffoaduriaid i greu dyfodol 
newydd yng Nghymru



Croeso 

Ein Gweledigaeth 

Ein Cenhadaeth? 

yw creu Cymru lle mae ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn cael eu croesawu a’u parchu, 

ac yn derbyn mynediad at ddiogelwch ac urddas.

Gwella bywydau ceiswyr lloches a ffoaduriaid trwy ddarparu cyngor arbenigol a 

chefnogaeth ymarferol a siarad allan i ddylanwadu’n gadarnhaol ar ganfyddiad

y cyhoedd.

I gymryd rhan mewn cefnogi pobl sy’n ceisio diogelwch neu i ddarganfod mwy am 

ein gwaith, anfonwch e-bost at info@WRC.wales

Rydym yn elusen o Gymru sydd wedi ymrwymo i amddiffyn hawliau dynol pobl sy’n 

cael eu gorfodi i geisio diogelwch rhag erledigaeth, rhyfel, gwrthdaro, a mathau eraill o 

anghyfiawnder a cham-drin. Am dros 30 mlynedd, rydym wedi bod yn helpu pobl i lywio 

system lloches y DU.

Andrea Cleaver 

Prif Swyddog Gweithredol



           Y Rhaglen Hawliau Lloches (ARP)
Ni chaniateir i geiswyr lloches weithio; ni allant ddewis ble maent yn byw ac yn goroesi ar da-
liad cymorth lloches wythnosol o £39.63 yr wythnos. Mae ein Tîm Hawliau Lloches yn darparu 
cyngor arbenigol i helpu:

          Helpu Pobl i Ffynnu - Bywyd ar ôl lloches
Derbynnir ychydig dros hanner yr achosion lloches am statws ffoadur, a rhoddir 28 diwrnod 
yn unig iddynt adael cefnogaeth lloches a dod o hyd i dai a chyflogaeth. Yn ystod yr amser 
hwn, mae digartrefedd yn bosibilrwydd go iawn. Mae’r Tîm Symud Ymlaen yn cefnogi’r 
trosglwyddiad problemus hwn; mae llawer wedi cael profiad byw gyda phersbectif unigryw 
o’r daith lloches. Maen nhw’n helpu:

lliniaru tlodi a chyrchu tai diogel,

herio ymatebion annheg sy’n ymwneud â phenderfyniadau lloches,

cael mynediad i agyfeloedd addysg, iechyd, cymdeithasol a chwarae i blant

a’u teuluoedd.

lleddfu digartrefedd a thlodi,

hwyluso’r newid o loches i fod yn ffoadur,

galluogi pobl i gael hyfforddiant, addysg a chyflogaeth, a

hyrwyddo integreiddio a rhoi llais iddynt.

Helpu Pobl i gael mynediad at ddiogelwch

Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam

Caerdydd, Casnewydd ac Abertawe

Lliniaru
Toldi 

Hyfforddi 
Addysg a 

Chyflogaeth
Diogel a Tai 

Diogel 



          Dod â Llawenydd i fywydau plant
Ar ôl cael eu gorfodi i ffoi o’u cartref i geisio diogelwch, mae llawer o blant lloches yn cyrraedd 
llawn ofn ac yn cael trafferth i gyfleu eu teimladau. Mae ein tîm o Weithwyr Datblygu Chwarae 

yn creu lleoedd diogel a chyfeillgar i leihau eu trawma a’u helpu i gael hwyl. Mae’r tîm yn:

          Mae dysgu Saesneg yn angenrheidiol ar
gyfer integreiddio!
Mae ffoaduriaid sy’n siarad ychydig neu ddim Saesneg yn aml yn ei chael hi’n anodd cyrchu addysg neu 

ddod o hyd i gyflogaeth. Mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru a gwirfoddolwyr lleol, mae Cyngor 

Ffoaduriaid Cymru yn darparu gwersi Saesneg rhyngweithiol o ddechreuwyr i lefel uwch. Mae ein gwersi 

yn cefnogi ffoaduriaid i:

helpu plant sy’n ffoaduriaid i gael hwyl a bod yn unigolion hyderus,

eu cefnogi gyda thrawma a phryder,

eu paratoi ar gyfer dysgu yn yr ysgol,

eu helpu i deimlo’n hapusach ac yn fwy hamddenol.

ddatblygu eu sgiliau iaith 

ddatblygu eu gwybodaeth am fywyd yng Nghymru, a

fagu hyder a sgiliau cymdeithasol i’w helpu i integreiddio i mewn i gymunedau.

Caerydd

Caerdydd a Chasnewydd

Gwersi Saesneg 
am ddim 
yn helpu ffoaduriaid 
i deimlo’n gartrefol



          Ailsefydlu Ffoaduriaid yng Nghymru
Yn 2019, cytunodd Llywodraeth y DU i ailsefydlu 20,000 o’r ffoaduriaid mwyaf agored i niwed 
sy’n byw yn y gwersylloedd ffoaduriaid yn Libanus. Mae Tîm Rhaglen Adleoli Pobl o Syria sy’n 
Agored i Niwed yn gweithio gyda chynghorau i helpu ffoaduriaid o Syria i deimlo bod croeso 
iddynt ac yn cael eu cynnwys mewn bywyd yng Nghymru. Mae eu gwaith yn cynnwys:

cefnogaeth a chyngor gydag integreiddio

cefnogaeth gydag addysg a hyfforddiant

cofrestru gyda’r holl awdurdodau a sefydliadau perthnasol.

Caerdydd a Chasnewydd

Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam

          Ehangu Lleisiau Ffoaduriaid  

Mae ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn dod â sgiliau ac amrywiaeth sy’n cyfoethogi Cymru, ond 
weithiau nid ydynt yn teimlo bod croeso iddynt yng Nghymru. Rydym yn herio ymddygiad ac 
ymarfer rhethreg gwrth-ffoaduriaid i gael y canlyniadau gorau i geiswyr lloches a ffoaduriaid. 
Yng Nghyngor Ffoaduriaid Cymru, rydym ni’n:

sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed,provide evidence of

darparu tystiolaeth o brofiadau byw pobl,

eirioli dros amddiffyn eu hawliau, a

hyrwyddo’r cyfraniadau cadarnhaol maent y neu gwneud.



          Partneriaethau - Cryfach gyda’n Gilydd 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ledled Cymru, y DU ac Ewrop i sicrhau 
bod pobl yn cael diogelwch. 

Mae ein gwaith partneriaeth yn cynnwys:

atgyfeirio materion amddiffyn plant a materion cyfreithiol.

grantiau datblygu cymunedol ar gyfer sefydliadau dan arweiniad Ffoaduriaid..  

cyfeirio at ddarparwyr addysg a hyfforddiant.

trefnu digwyddiadau a gweithdai.

ymgyrchu ac eiriolaeth.

cyfeirio ein cefnogaeth at sefydliadau sy’n arbenigo mewn iechyd, trais yn erbyn 
cefnogi menywod, dioddefwyr troseddau a HIV.

Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam

Ymgyrchu
ac Eiriolaeth



Cysylltwch ein swyddfa
Rydyn ni yma i helpu. Rydym yn gweithio 

ledled Cymru gyda swyddfeydd yng 

Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe a 

Wrecsam gyda grwpiau cymunedol a 

chanolfannau galw heibio.

Caerdydd

120-122 Stryd Broadway, Caerdydd, CF24 1NJ

T: 02920 489 800                

F: 02920 432 999
 

Casnewydd

66 Stryd Is y Dociau, Casnewydd, N20 1EF

Ffôn: 01633 266 420
 

Abertawe

YMCA Abertawe, 1 Ffordd y Brenin, Abertawe, SA1 5JQ

Ffôn: 01792 630 180
 

Wrecsam 

BAWSO, 33 Heol Grosvenor, Wrecsam, LL11 1BT 

Ffôn: 01978 355 818

Os ydych chi’n geisiwr lloches neu ffoadur
Byddem yn hapus i glywed gennych. Ffoniwch ni am ddim ar 0808 196 7273. Bydd rhywun yn aros i’ch 

cyfeirio at y gwasanaeth cywir.

I ymuno â’r gwersi ESOL, anfonwch e-bost at: info@wrc.wales

 I gysylltu â’r Tîm Datblygu Chwarae, ffoniwch Meryl ar 07896 522 697

 Os ydych chi am wirfoddoli gyda ni, anfonwch e-bost at Volunteer@wrc.wales

siarad 
â NI



Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid 

Os ydych chi’n geisiwr lloches neu ffoadur, ffoniwch ni ar 0808 196 7273

Polisi a Chyfathrebu

Os hoffech siarad â’n Tîm Polisi a Chyfathrebu, anfonwch e-bost at info@wrc.wales
 

Partneriaethau

I siarad â ni am bartneriaethau, anfonwch e-bost at Jayne Conlon

ar Jayne@wrc.wales  
 

Gwirfoddoli

Mae ein gwirfoddolwyr wrth wraidd ein gwaith. Ewch i’n tudalen gwirfoddoli i ddarganfod mwy am y rolau 

cyffrous sydd ar gael a sut y gallwch chi wneud cais.

Ymholiadau’r Cyfryngau 

Os oes gennych chi stori neu’n chwilio am sylw, cysylltwch ag Althea Collymore ar althea@wrc.wales neu 

ffoniwch 07896 690 070.

Cyllidwyr

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb gefnogaeth hael ein cyllidwyr a’n rhoddwyr. I ddeall mwy am sut rydym 

yn cael effaith ar fywydau ceiswyr lloches a ffoaduriaid, anfonwch e-bost at andrew@wrc.wales 

Gwneud 
Rhodd
I gyfrannu i helpu i gefnogi 

ceiswyr lloches a ffoaduriaid 

yng Nghymru, a gwneud 

hynny’n syml ac yn ddiogel, 

ewch i’n tudalen rhoi.



Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Rydym yn elusen yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i amddiffyn hawliau dynol 
pobl sy’n cael eu gorfodi i geisio diogelwch rhag erledigaeth, rhyfel, gwrthdaro, 
a mathau eraill o anghyfiawnder a cham-drin. Am dros 30 mlynedd, rydym 
wedi bod yn helpu pobl i lywio system lloches y DU, gan eu galluogi i greu 
dyfodol newydd yng Nghymru.

Cynhwyswch y canlynol. 

Llun

Buddsoddi mewn Gwirfoddoli 

Logo OISC

info@wrc.wales 

Rhif yr cwmni: 4818136   
Rhif yr elusen: 1102443              

@welshrefcouncil


