
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sut mae'n gweithio  
Amddiffyn a Pharch cynnig Rhithwir, gwasanaeth ar gyfer plant lle mae 
Pryderon (CRB) Cam-fanteisio Rhywiol ar Blant. 
 

 Asesiad ar gyfer pob atgyfeiriad. 
 Cyflwyno codi ymwybyddiaeth ynglŷn â phynciau CRB fel 

perthynas iach, cydsyniad, diogelwch rhyngrwyd, ieuenctid yn 
cymryd rhan yn cynnwys delweddau rhywiol (secstio), ymelwad, 
hunan barch, a delwedd y corf.  

 Dewisol: sesiynau ymyrraeth pwrpasol i ddiwallu anghenion 
unigol y person ifanc.  

 Cefnogaeth emosiynol. 
 Cynnig Cymorth i Rieni / Gofalwyr. 
 Cyfeirio at adnoddau a gweithgareddau yn ystod COVID-19. 

 
Gall hyn cynnwys gwasanaeth i blentyn a/neu wasanaeth i ofalwr sy'n 
oedolyn. Gallwn hefyd cynnig ymgynghoriad gyda gweithiwr 
proffesiynol yn unol â nodau'r gwasanaeth Amddiffyn a Pharch.  
 

Amddiffyn  

a Pharch 
Cefnogaeth un i un 
Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol sy'n cefnogi plant a 

phobl ifanc y mae camfanteisio rhywiol yn effeithio 

arnynt. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asesiad o anghenion y plentyn. Gallai’r asesiad hwn hefyd 
gynnwys anghenion rhieni oni bai bod angen gweithiwr neu 
asesiad ar wahân os yw anghenion y teuluoedd yn gymhleth. 

 Asesiad o anghenion y rhiant. 
 Ar gyfer plant sy'n anoddach i ymestyn atynt (h.y. protocol 

CRB) Adeiladu perthynas / cefnogaeth lles emosiynol 
oherwydd Covid-19 - gydag Asesiad. 

 
 

   Ymyriad  

 3 sesiwn i godi ymwybyddiaeth, a sesiynau pwrpasol 
ychwanegol i ddiwallu anghenion y plentyn unigol hwnnw. 

 Ymyrraeth sy'n benodol i anghenion unigol y plentyn hwnnw 
(rheoleiddio cymdeithasol/addysgiadol, emosiynol, materion 
ehangach eraill). 

 Ar gyfer plant sydd angen ymyrraeth wybodus am drawma, 
byddai'r sesiynau hyn yn dechrau gyda gwaith cymdeithasol-
addysgiadol gyda'r bwriad o gwblhau gwaith therapiwtig pan 
fydd y gwasanaeth yn dychwelyd i fusnes fel arfer. Fodd 
bynnag, bydd angen asesu hyn fesul achos. 

 Bydd pob achos agored yn cynnwys cyfraniad at rwydwaith 
cymorth amlasiantaethol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc yn credir eu bod, neu naill 

sydd yn: 

 

Mae Amddiffyn a Pharchu gwaith un i un ar gyfer pobl ifanc 11-19 

oed sydd angen gwaith codi ymwybyddiaeth neu gyfuniad o waith 

codi ymwybyddiaeth ac adfer mewn perthynas â Cham-fanteisio 

Rhywiol ar Blant trwy ddulliau sy'n seiliedig ar drawma. 

 

Meini Prawf Atgyfeirio 

Gwnewch atgyfeiriad 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwasanaeth 

hwn neu os oes gennych ddiddordeb mewn cyfeirio, 

cysylltwch â'r gweithiwr ddyletswydd ar 02920 108080 

(Caerdydd), 01792 456545 (Abertawe). 

southwalesadmin@nspcc.org.uk 

Tel 02920 108 080 

 

 Gellid darparu ymgynghoriad i'n partneriaid PROFFESIYNOL 

fel ysgolion / gweithwyr cymdeithasol / gweithwyr cymorth 

gyda ffocws ar gefnogi teuluoedd gyda'r pynciau sy'n cael 

sylw yn y rhaglen A&P, ynghyd ag cyfeirio at adnoddau. 

 Bydd ymgynghoriad hefyd yn cael ei ddarparu mewn 

cyfarfodydd strategaeth CRB gan ystyried beth yw'r gallai a 

chynnig yr NSPCC (gweler isod).  

 

Ymgynghoriad 

Fe fydd ystod o opsiynau o dan y 

cynnig rhithwir. 

 

Asesiad 

o Agored i Gam-fanteisio Rhywiol Plentyn oherwydd 

pryderon mwy cyffredinol amdanynt, ond nid ydynt 

mewn perygl uniongyrchol o CRB (Gwaith Codi 

Ymwybyddiaeth), 

Neu 

o Wedi bod trwy drawma (yn gysylltiedig â CRB neu 

beidio, ond sy'n cynyddu eu risg i CRB) ac maent 

bellach mewn man lle gallant gael gafael ar gymorth gan 

ddefnyddio dulliau gwybodus am drawma ochr yn ochr 

â gwaith cymdeithasol-addysgiadol CRB. 

Neu 

o Mewn perygl mawr o gael eu hecsbloetio'n rhywiol neu 

ar hyn o bryd. 

 

 


