
Cael cymorth
Os ydych yn ddigartref neu’n dod yn ddigartref 
–cysylltwch â conwy.gov.uk yr Awdurdod Lleol 
neu ffoniwch 0300 1240050.  Gallant roi cyngor 
i chi dros y ffôn, drwy e-bost neu eich cyfarfod 
i siarad am eich dewisiadau. Byddant yn gofyn 
i chi am fanylion fel y gallant gysylltu â chi a’ch 
helpu i ddod o hyd i dŷ. 

O dan 18 oed? Gallwch hefyd gysylltu â’r 
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ar 01492 
575111.  Byddant yn cynnal asesiad sy ’n cynnwys 
siarad gyda Gweithiwr Cymdeithasol a swyddog 
atal digartrefedd. Byddant yn siarad am pam eich 
bod yn ddigartref, ble gallwch aros, gwirio eich 
diogelwch a rhoi cefnogaeth i chi.   

Pobl eraill sy’n gallu helpu
Plant a theuluoedd y tu allan i oriau 0300 1233079
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl 
Ifanc (CAMHS) 03000 851949
Llinell Gyngor Plant 0800 1111
Y Samariaid 116 123
Young Minds (neges testun YM 85258) 
www.dewis.wales â gwybodaeth sy ’n gallu helpu 
gyda:

• eich iechyd
• tai a lle i fyw
• arian a delio gyda dyled
• sut i deimlo’n saff ac yn ddiogel.

Ein nod yw: 
• camu i mewn ac atal pobl ifanc 

rhag bod yn ddigartref 
• rhoi cyngor a chyfarwyddyd 
• gwneud yn siŵr fod pobl ifanc yn 

gwybod beth yw eu dewisiadau 
• cyswllt i wasanaethau eraill

Cysylltwch â ni:  
01492 577013
oaktreeproject@conwy.gov.uk
youngconwy.com/oak

Mae gan bawb hawl - gan gynnwys chi!  
Mae gennych hawl i dŷ iawn, bwyd a dillad. Yng Nghymru mae’r hawliau hyn wedi eu diogelu gan y gyfraith - a chi hefyd!
((UDHR Erthygl 25 ac UNCRC Erthygl 27) 

Siarad am  
Ddigartrefedd  

Os ydych o dan 25 oed ac yn poeni am 
fod yn ddigartref mae’n bosibl y bydd 

hwn yn helpu! Ni yw 
Prosiect y Dderwen

Nid yw digartrefedd yn golygu byw ar y stryd yn unig
08000 495 495 sheltercymru.org.uk

Mae Prosiect y Dderwen yn rhan o
Gwasanaeth Ieuenctid Conwy 


