
Cam-drin rhywiol a chamfanteisio’n rhywiol ar blant – Posib ei atal ac nid anochel

Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant sy’n 
helpu cymunedau ac unigolion 
ledled Cymru i atal cam-drin plant yn 
rhywiol a chamfanteisio’n rhywiol ar 
blant cyn iddyn nhw ddigwydd. 
(Cyrsiau hyfforddi dros y dudalen)



Yn Stop it Now! Cymru dydyn ni ddim yn disgwyl nes 
bod plentyn wedi cael ei gam-drin. Ein ffocws ni, fel 
erioed, ydi atal cam-drin rhag digwydd yn y lle cyntaf. 
Mae ein gwaith ni i atal Cam-drin Plant yn Rhywiol 
yng Nghymru’n digwydd ar sawl ffurf ac mae’n 
cynnwys pobl broffesiynol a’r cyhoedd fel ei gilydd:

Pobl Broffesiynol  
yn Amddiffyn  
Rydyn ni’n darparu hyfforddiant Pobl Broffesiynol yn 
Amddiffyn teilwredig i amrywiaeth eang o weithwyr 
proffesiynol gyda’r heddlu, byd addysg, iechyd a gofal 
cymdeithasol, gan gynnwys unrhyw un sy’n gweithio gyda 
phlant neu’n eu cefnogi. Mae ein hyfforddiant yn helpu 
gweithwyr proffesiynol i ddeall cam-drin plant yn rhywiol 
yn well, y risgiau, yr arwyddion a’r camau i amddiffyn y 
gallant eu cymryd. 

Rhieni Amddiffyn  
Mae mwyafrif helaeth y cam-drin rhywiol ar blant yn 
digwydd yn amgylchedd y teulu. Rydyn ni’n credu mai 
rhieni, o gael y wybodath a’r sgiliau priodol, sydd yn y 
sefyllfa orau i amddiffyn eu plant. Felly, rydyn ni’n cynnig 
hyfforddiant Rhieni Amddiffyn i helpu rhieni i ddeall 
y risgiau a’r arwyddion yn well, a’r camau y gallant eu 
cymryd i gadw plant yn ddiogel. 

Diogelu 
Mae ein sesiynau pwrpasol ar Ddiogelu yn helpu unigolion 
a sefydliadau i gynnwys arferion a gweithdrefnau mwy 
effeithiol yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Recriwtio Mwy Diogel  
Mae’r cwrs hyfforddi undydd yma’n helpu sefydliadau  
sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, gan gynnwys 
ysgolion, darpariaeth blynyddoedd cynnar a gofal 
cymdeithasol i sefydlu polisïau a gweithdrefnau recriwtio 
mwy diogel. Wedyn, mae’r rhai sy’n recriwtio mewn gwell 
sefyllfa i adnabod y nodweddion allweddol wrth recriwtio 
staff, gan helpu i atal penodi pobl anaddas. 

Diogelwch  
ar y Rhyngrwyd  
Mae’r hyfforddiant yma wedi’i deilwra ar gyfer rhieni neu 
weithwyr proffesiynol, gan geisio sicrhau eu bod yn cael 
y wybodaeth orau posib i gadw plant yn ddiogel ar-lein 
rhag cam-drin rhywiol a chamfanteisio rhywiol.

Sesiynau Pwrpasol  
Gall Stop it Now! Cymru ddarparu sesiynau pwrpasol fel 
Atal Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, Ymddygiad Rhywiol 
Iach a Phriodol mewn Plant a Phobl Ifanc, neu Gynlluniau 
Diogelwch Teulu ar gyfer Rhieni, a’n rhaglen estynedig 
– Rhieni’n Amddiffyn a Mwy. Rydyn ni hefyd yn cynnig 
cyrsiau gloywi. 

Gwasanaethau Eraill  
Hefyd mae staff Stop it Now! a’r Lucy Faithfull 
Foundation yn gweithio’n uniongyrchol gydag unigolion a 
theuluoedd i atal cam-drin plant yn rhywiol, er enghraifft, 
gwaith gofal diogel gyda Mamau gwarchodol. Cysylltwch 
â ni am ragor o wybodaeth.
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Mae Stop it Now! Cymru yn ymgyrch i atal cam-drin plant yn rhywiol. Mae’n cael ei rhedeg gan elusen amddiffyn plant, y Lucy Faithfull Foundation. Rhif Cofrestru’r Elusen: 1013025

“Llawer o wybodaeth, 
wedi dysgu llawer heddiw 
yn sicr a byddaf yn gallu 
defnyddio’r wybodaeth 
newydd yn y gwaith.”

Cyfranogwr yng Nghonwy a 
ddaeth i’n hyfforddiant ni yn 
2015/16

I gael manylion ein cyrsiau hyfforddi yn llawn, ac i 
drafod costau, cysylltwch â ni: 

Ar gyfer ymholiadau De a Gorllewin Cymru:  
Claire: 07720 590129 

Ar gyfer ymholiadau Gogledd a Chanolbarth Cymru:   
Gill: 07803 629628

E-bost: wales@stopitnow.org.uk

Os ydych chi’n bryderus bod plentyn yn wynebu 
risg o gael ei gam-drin yn rhywiol, cysylltwch â 
Llinell Gymorth Stop it Now! ar 0808 1000 900.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth


