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Cymunedau am Waith Astudiaeth Achos 2 - Mr P 

 

Cafodd Mr P blentyndod anodd oherwydd i’w dad farw pan oedd yn blentyn ac roedd ei fam 
yn gaeth i gyffuriau felly fe’i rhoddwyd mewn gofal maeth am amser byr. Mae Mr P bellach 
yn byw gyda’i daid a’i nain, mae ganddo frodyr a chwiorydd eraill mewn gofal maeth a 
dangosai arwyddion a awgrymai ei fod yn rhan o griw sydd o bosibl yn delio cyffuriau.   

Pan ymunodd Mr P â chynllun Cymunedau am Waith, roedd yn ansicr beth hoffai ei wneud 
a gofynnodd i'r mentor wneud cais am unrhyw swydd. Canfuwyd bod gan Mr P ddiddordeb 
mewn gyrfa ar y rheilffyrdd, felly cysylltodd y mentor ieuenctid â Prentisiaethau ARC am 
sgwrs anffurfiol. 

Rhoddodd y mentor gefnogaeth i’r cyfranogwr ar sut i deithio'n annibynnol oherwydd er ei 
fod yn ymddangos yn hyderus, roedd yn nerfus i deithio ar ei ben ei hun. O ganlyniad i 
hynny, mae Mr P bellach yn hyderus i deithio y tu allan i'r ardal lle mae'n byw ac yn 
croesawu’r syniad o weithio ledled Prydain. 

Roedd Mr P mor bositif ac ymroddedig yn ystod y cyfarfod anffurfiol â Phrentisiaethau 
ARC fel iddynt benderfynu ei gyfweld ef ar y diwrnod a rhoi asesiad iddo; aeth pethau’n 
dda iawn ac fe wnaethant gynnig lle iddo ar unwaith. 

Unig broblem Mr P ar y diwrnod oedd iddo fethu’r prawf cyffuriau 'ymarfer' oherwydd ei fod 
yn defnyddio mariwana. Ar ei ddiwrnod cyntaf yn y brentisiaeth, byddai sefydliad arall yn 
dod i'r ARC i wneud Profion Cyffuriau ac Alcohol ar y prentisiaid newydd cyn y gallent 
ddechrau'n swyddogol. Byddai methu’r prawf hwn yn arwain at waharddiad pum mlynedd 
rhag gwneud gwaith Cynnal a Chadw Rheilffyrdd. 

Yn ystod y bwlch tair wythnos cyn dechrau, bu’r mentor yn cefnogi Mr P i roi'r gorau i 
gamddefnyddio sylweddau gyda sesiynau mentora rheolaidd a gan gyflwyno cynllun 
hydradu ac ymarfer corff sylfaenol. Wythnos cyn i'r brentisiaeth ddechrau, cynhaliodd y 
mentor ddau brawf cyffuriau ymarfer, ac fe basiodd. Dangosodd Mr P ymrwymiad a 
brwdfrydedd gwych i roi’r gorau i’r arfer hwn er mwyn iddo allu dechrau gyrfa ac ennill 
bywoliaeth dda. 

Ar ddiwrnod cyntaf ei brentisiaeth, cyrhaeddodd Mr P hanner awr yn gynnar gyda bag 
oedd yn cynnwys ei docynnau trên wythnosol, pecyn bwyd a phapur ysgrifennu/beiro. 
Roedd hwn yn weddnewidiad mawr i rywun a ddechreuodd y rhaglen yn anhrefnus iawn a 
heb ddim ffocws ar sut yr oedd am symud ymlaen i waith. 

 


