Byrddau Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg

Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2020
Strategaeth/Cynllun Gweithredu Cyfathrebu
Dyddiad/Amser

Digwyddiad

Postiadau Cyfryngau Cymdeithasol

Dydd Llun 16 Tach

Sesiwn broffesiynol Crimestoppers/Fearless
Dysgwch fwy am adrodd am droseddau a
math penodol o drosedd

Gweithio gyda phobl ifanc?

9.30-10.30am

Ar gyfer #DiogeluCymru2020 mae @CrimestoppersUK yn
cynnal digwyddiad digidol am ddim ddydd Llun 16 Tachwedd
am fathau o droseddau ieuenctid a sut i adrodd.
https://bit.ly/31t2wpf

Dydd Llun 16 Tach
1.00-4.00pm

Llinellau Cyffuriau - Cyflwyniad gan DC
Darren Johns, Heddlu De Cymru.

Bydd DC Darren Johns o @swpolice yn rhoi cyflwyniad ar-lein
am gamfanteisio troseddol neu 'Linellau Cyffuriau' i unrhyw un
sy'n gweithio gyda phobl sy'n agored i niwed ar gyfer
#DiogeluCymru2020.
Pryd? Dydd Llun 16 Tach
https://bit.ly/31t2wpf

#DiogeluCymru2020
#SafeguardingWales2020

Dydd Llun 16 Tach a dydd
Mawrth 17 Tach

Hyfforddiant Prevent - Diogelu Cyd-destunol
mewn perthynas â radicaleiddio ac
eithafiaeth

Sawl gwaith yn ystod y
dydd

Dydd Mawrth 17 Tach
10.00-11.00am

Dydd Mawrth 17 Tach
2.00-2.30pm

Gweithio mewn addysg, gwasanaethau cymdeithasol, iechyd,
yr heddlu neu’r 3ydd sector?
Ar gyfer #DiogeluCymru2020, mae Prevent Caerdydd yn
cynnal digwyddiadau ar-lein am ddim i weithwyr proffesiynol
ynglŷn â radicaleiddio ac eithafiaeth.

Rydyn ni fan hyn! – Bod yn ddynol mewn
cyfnod heriol
Bydd y sesiwn hon yn archwilio themâu
allgáu cymdeithasol o fewn cyd-destun
diogelu a bydd yn rhannu straeon a
phrofiadau pobl ifanc, oedolion ac
ymarferwyr sydd wedi bod yn rhan o
wasanaeth Reflect Barnardo’s dros y tair
blynedd diwethaf.
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru - Pobl hŷn
sydd mewn perygl o gael eu cam-drin a
gwaith y Comisiynydd.

https://bit.ly/31t2wpf
Ar gyfer #DiogeluCymru2020 mae @BarnardosCymru yn
cynnal digwyddiad digidol am ddim i unrhyw un sy'n gweithio
mewn rôl sy'n canolbwyntio ar bobl i archwilio themâu allgáu
cymdeithasol.
Pryd? Dydd Mawrth 17 Tach
https://bit.ly/31t2wpf
Os ydych yn berson hŷn neu'n gweithio gyda phobl hŷn, cewch
wybod mwy am Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac archwilio'r
risgiau o gam-drin #DiogeluCymru2020 ddydd Mawrth 17
Tach.
https://bit.ly/31t2wpf
@talkolderpeople

Dydd Mercher 18 Tach

Plant yn Agored i Gamdriniaeth Rywiol Arlein - NSPCC

Ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc neu â diddordeb yn eu
hymddygiad ar-lein?

#DiogeluCymru2020
#SafeguardingWales2020

Nifer o
ddigwyddiadau/amseroedd 2020 - blwyddyn eithriadol o ran ymddygiad
ar-lein (Andrew Collins, Ymgynghorydd Diogelwch
Ar-lein SWGFL)

Gweler yr amrywiaeth o ddigwyddiadau digidol am ddim am
ddiogelu pobl ifanc rhag cam-drin rhywiol a chamfanteisio arlein ar gyfer #DiogeluCymru2020.
https://bit.ly/31t2wpf

Rhamant Ddigidol: technoleg, pobl ifanc a
pherthnasoedd rhamantus – Sam Marks,
Tîm Addysg Canolfan Camfanteisio ar Blant
a'u Hamddiffyn Ar-lein)

Dydd Mercher 18
Tachwedd

Damcaniaethau Cynllwyn – Pwy, Beth, Ble a
Pham?

15:00 – 17:00

Dydd Iau 19 Tach

Gweithio mewn addysg, gwasanaethau cymdeithasol, iechyd,
yr heddlu neu’r 3ydd sector?
Ar gyfer #DiogeluCymru2020, ymunwch â'n digwyddiad digidol
am ddim ddydd Mercher sy'n ystyried damcaniaethau cynllwyn,
gan gynnwys beth ydyn nhw a phwy sy’n dueddol o’u credu.

Gweithdrefnau Diogelu Cymru a'r Trydydd
Sector.

10-11:45am

https://bit.ly/31t2wpf
Dysgwch fwy am Weithdrefnau Diogelu Cymru, gan archwilio'r
hyn maen nhw’n ei olygu a thrafod â chydweithwyr eraill o’r
Trydydd Sector: https://bit.ly/2H8aHj6
#DiogeluCymru2020

Dydd Iau 19 Tachwedd

“Fy Merch Alice”

Rhannu’r stori am Alice Ruggles, a gafodd ei stelcian a’i
llofruddio gan gyn-gariad. Dysgwch ba newidiadau sydd wedi
cael eu gwneud i ddeddfwriaeth ers hynny.

#DiogeluCymru2020
#SafeguardingWales2020

10-11:15am
#DiogeluCymru2020

Dydd Iau 19 Tachwedd

Cymorth i Fenywod Cymru – Goroeswyr
Lleol a’r Pecyn Cymorth i Wylwyr.

https://bit.ly/31t2wpf
Rhannu profiad goroeswyr lleol ynghyd â gwybodaeth am y
Pecyn Cymorth Covid-19 i Wylwyr.

14:00 – 15:00
#DiogeluCymru2020

Dydd Iau 19 Tachwedd
15:00 – 16:00

https://bit.ly/31t2wpf
Trosolwg o hunanesgeulustod, er mwyn helpu i ddeall beth yw
hunanesgeulustod a sut i sylwi ar yr arwyddion yn ogystal ag
archwilio'r sefyllfaoedd y mae gweithwyr proffesiynol yn eu
hwynebu wrth weithio gydag unigolyn sy'n hunanesgeuluso.

Hunanesgeulustod

#DiogeluCymru2020

Dydd Gwener 20
Tachwedd

Dydd Gwener 20
Tachwedd

Yn cael eu rhyddhau bob wythnos (dydd
Gwener) ar YouTube - Gwersi Cerddoriaeth
a Ffitrwydd Ar-lein

Effaith iechyd meddwl yn oes Covid a'r
gwasanaethau presennol - safbwynt y
trydydd sector.

https://bit.ly/31t2wpf
Mae @CardiffYouth gyda @SoundProgression wedi cynhyrchu
cyfres o wersi am ffitrwydd a cherddoriaeth ar gyfer y gitâr,
lleisiau a llawer mwy i bobl ifanc. Mae'r sianel YouTube i'w
gweld yn:
https://bit.ly/3mbYRnF
#DiogeluCymru2020
Rhannu profiadau personol a chrynodeb o'r gwasanaethau sydd
ar gael.

#DiogeluCymru2020
#SafeguardingWales2020

10-10:30am

Dydd Gwener 20
Tachwedd

#DiogeluCymru2020

Ynysu a Sgamiau - Tîm Diogelu ac
Ymchwiliadau Mawr SRS.

11-12pm

https://bit.ly/31t2wpf
Trafod y sgamiau sydd wedi'u hadrodd i Safonau Masnach yn
ystod yr unigedd sydd wedi’i achosi gan Covid-19.
#DiogeluCymru2020
https://bit.ly/31t2wpf

Dydd Gwener 20
Tachwedd

Noson Gwobrau Cydnabod Diogelu

Cydnabod y rhai sydd wedi chwarae rhan mewn diogelu.
#DiogeluCymru2020

17:30

* Postiadau Cyfryngau Cymdeithasol i gynnwys cyfeiriad at Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro.

#DiogeluCymru2020
#SafeguardingWales2020

