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Nod yr ymgyrch

Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o 
ddigartrefedd cudd ymhlith pobl ifanc (16-25 
mlwydd oed) yng Nghymru er mwyn ei atal rhag 
digwydd. 

Byddwn yn gwneud hyn trwy roi gwybod i bobl ifanc, 
a’r rhai o’u cwmpas, sut i adnabod arwyddion 
digartrefedd cudd a lle i gael help. 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Shelter 
Cymru i gynnig cyngor a chymorth i bobl ifanc sydd 
mewn perygl o ddioddef digartrefedd cudd neu sy’n 
ei ddioddef ar hyn o bryd.
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Beth yw digartrefedd cudd?

Y llynedd, daeth mwy na 3,000 o bobl ifanc yng Nghymru 
yn ddigartref a bu’n rhaid iddynt ddefnyddio 
gwasanaethau digartrefedd cynghorau, a daeth nifer 
anhysbys yn ddigartref ar sail ‘gudd’, gan gysgu ar soffas a 
lloriau ffrindiau. Gelwir hyn yn ddigartrefedd cudd, sy’n 
anodd ei nodi, ond gall bod yn ymwybodol o’r arwyddion 
helpu. 

Gall bod yn ddigartref fod yn brofiad dychrynllyd, un a all 
barhau i’ch effeithio drwy gydol eich oes. Gall cysgu ar 
wahanol soffa neu lawr bob nos neu aros mewn llety dros 
dro fod yn llafurus. Gall effeithio ar eich gallu i gael 
cyflogaeth, aros yn yr ysgol a chynnal sefydlogrwydd 
cyffredinol mewn bywyd. Gall natur gythryblus 
digartrefedd cudd gael effeithiau dinistriol ar fywyd 
personol rhywun yn aml, fel problemau iechyd meddwl, 
camddefnyddio sylweddau ac ymddygiad troseddol. 

Gallai digartrefedd cudd fod yn digwydd i rywun sy’n agos 
atoch heb i chi fod yn gwybod hyd yn oed. Rydym wedi 
cynnwys rhywfaint o wybodaeth am sut i adnabod 
arwyddion digartrefedd cudd yn ogystal â deunyddiau i’w 
defnyddio yn eich sefydliad (a’u rhannu gyda’ch staff a’ch 
timau) i godi ymwybyddiaeth o’r mater a grymuso pobl 
ifanc a allai fod wedi eu heffeithio i gael cymorth, ac i’r 
rhai o’u cwmpas ddeall sut i’w helpu.
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Adnabod arwyddion digartrefedd 
cudd 

Nid yw digartrefedd bob amser yn byw ar y 
stryd a gall unrhyw un gael ei effeithio. Gallwch 
helpu’r rhai sydd mewn perygl trwy adnabod yr 
arwyddion. Gallai hyn fod yn digwydd ar hyn o 
bryd i rywun yr ydych chi’n ei adnabod:
Syrffio Soffas: Mae llawer o bobl ifanc yn aros 
gyda ffrindiau neu gydnabod gan nad oes 
ganddynt unrhyw le arall i fyw, y gellir ei 
ddisgrifio’n aml fel ‘syrffio soffas’. Er nad ydynt 
yn cysgu ar y strydoedd, ystyrir bod hyn yn 
gyfystyr a bod yn ddigartref beth bynnag. 
Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Crisis UK yn 
dangos bod cynnydd o 53% i nifer y syrffwyr 
soffas yn y DU. Diffinnir syrffwyr soffa fel ‘pobl 
sy’n aros dros dro ar aelwydydd nad ydynt yn 
deulu uniongyrchol o dan amodau gorlawn.'
Perthynas yn chwalu: Gallai hyn amrywio o 
drafferthion teuluol, i gwpl yn gwahanu. Yn aml, 
gall hyn fod yn sbardun sydyn iawn i rywun a’u 
rhoi mewn perygl o ddod yn ddigartref a gall 
gyfateb â thrais yn aml.
Iechyd: Gall problemau gydag iechyd meddwl a 
chorfforol wneud rhywun yn agored i 
ddigartrefedd.
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Cyllid: Gall problemau ariannol fod yn un o’r 
arwyddion cyntaf bod rhywun mewn 
trafferthion. A ydych chi’n adnabod rhywun 
sydd efallai â chyflogaeth ansefydlog, neu sy’n 
cael trafferth yn cadw i fyny â thaliadau 
rhent? Gallai hyn fod yn fwy anodd sylwi arno, 
fel peidio â chymdeithasu cymaint i arbed 
arian, neu’n gorfod ceisio benthyg arian 
drwy’r amser.
Profedigaeth deuluol: Gall golli anwylyd 
wneud rhywun yn agored i ddigartrefedd
Aros yn hwyr: Yn y gwaith, mewn caffi, yn y 
coleg, hyd yn oed cysgu ar drafnidiaeth 
gyhoeddus heb byth gyrraedd eu harosfan... 
efallai nad oes ganddyn nhw unman i fynd.
Cam-fanteisio: Mae pobl ifanc sy’n dioddef 
digartrefedd cudd mewn perygl o gam-
fanteisio gan eraill. Efallai y bydd pwysau’n 
cael eu rhoi arnynt i dderbyn trefniant rhyw 
am rent yn gyfnewid am le i aros.
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Adnoddau’r ymgyrch

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys adnoddau digidol yr ymgyrch sydd ar gael i’w 
lawrlwytho ac sydd wedi eu fformatio yn briodol i’w hargraffu pan fydd yn 
hwylus i chi.  

Sianel Gweithgaredd 
Posteri Dyluniwyd posteri A4 i chi eu rhoi ar hysbysfyrddau, mewn 

ffenestri, neu yn unrhyw le y mae gan bobl amser i gymryd 
sylw. Mae’r poster hwn yn codi ymwybyddiaeth o 
ddigartrefedd a’r cymorth sydd ar gael i’r rhai mewn perygl. 

Posteri Bol 
Gwag

Addasiad o’r posteri yw’r rhain, lle mae gofod gwag ar gael i 
gynnwys cyfarfodydd grŵp cymorth lleol (lleoliad, amser a 
dyddiad), neu i ddynodi gwasanaethau penodol neu wedi’u 
teilwra y mae eich busnes neu sefydliad yn eu cynnig. Ceir lle 
hefyd i gynnwys cyfrinair Wi-Fi os oes un ar gael, gan fod 
unigolion mewn perygl yn chwilio am Wi-Fi am ddim. Fel 
cymorth ychwanegol, nodir cod QR ar gyfer lawrlwytho App 
Shelter Cymru sydd ar gael i’w ddefnyddio oddi ar-lein ar ôl ei 
lawrlwytho. 

Hysbyseb 
Sgriniau Digidol

Fersiwn tirlun o’n posteri i’w defnyddio ar sgriniau digidol pan 
fyddant ar gael. 

Taflen 
Hysbysebu A5
(fersiynau 
cyffredinol a 
chyflogwr) 

Taflen wybodaeth i’w rhannu sy’n cynnwys gwybodaeth 
benodol am arwyddion ac achosion digartrefedd cudd, ei 
ystyr, a pha gymorth sydd ar gael. 

Cyfryngau 
Cymdeithasol

Rydym wedi darparu 5 neges cyfryngau cymdeithasol, ôl-gopi 
a chreadigol, i chi eu rhannu ar dudalennau cymdeithasol eich 
sefydliad. Cofiwch ddefnyddio hashnod yr ymgyrch 
#DigartrefeddCudd.
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Sianel Gweithgaredd 
Digidol Dilynwch ni!

Os hoffech gael y newyddion diweddaraf am yr ymgyrch a 
dysgu mwy am ddigartrefedd cudd ac adnabod yr 
arwyddion, gallwch ddilyn Shelter Cymru ar Facebook, 
Instagram a Twitter, a chwilio am yr hashnod 
#DigartrefeddCudd.Mae ein tudalen ymgyrch hefyd yn 
weithredol ar gyfer rhagor o wybodaeth: 
sheltercymru.org.uk/cy/digartrefeddcudd.

Ffilmiau Rydym wedi darparu fersiynau MP4 o’n ffilmiau 
Astudiaeth Achos ac Arwr, i’w rhannu gyda chydweithwyr, 
ar gyfryngau cymdeithasol, yn yr ystafell ddosbarth, ar 
eich sgriniau digidol - unrhyw le sy’n caniatáu i ni rannu 
straeon go iawn a realiti digartrefedd cudd.

Baner 
Rholio 

Cyflenwyd gwaith celf ar gyfer baner rholer maint safonol, 
felly gallwch ei hargraffu a’i harddangos fel sy’n briodol. 
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Posteri
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Posteri Bol Gwag



Hysbyseb Sgriniau Digidol
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Taflen Hysbysebu A5 – Cyflogwyr



Taflen Hysbysebu A5 - Cyffredinol
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Baner Rholio



Postiau Cyfryngau Cymdeithasol

13



14



15



16



Ffilmiau
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Diolch i chi am eich cymorth i 
godi ymwybyddiaeth o 
ddigartrefedd cudd a sicrhau 
bod y rhai sydd angen cymorth 
yn ei gael.

Teimlwch yn rhydd i rannu’r pecyn
cymorth gyda rhanddeiliaid perthnasol
Nid yw byth hi yn rhy hwyr nac yn rhy gynnar i gael help.
#DigartrefeddCudd
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