Atal cam-drin plant yn rhywiol

Rhaglen Grwp Rhieni yn Amddiffyn a mwy
Prosiect atal cam-drin plant yn rhywiol yw Stop It Now!
Cymru, sy'n cael ei redeg gan Sefydliad Lucy Faithfull, elusen
amddiffyn plant.
Ers 2008, rydym wedi bod yn gweithio ledled Cymru er mwyn
sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu hamddiffyn rhag
profiadau niweidiol yn ystod plentyndod drwy atal cam-drin
plant yn rhywiol ac ecsbloetiaeth. Mae Stop It Now! Cymru'n
gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru er mwyn
gwneud plant, pobl ifanc a chymunedau yn fwy diogel.

Sesiwn grŵp addysgol i rieni/gofalwyr
Mae'r rhaglen hon yn darparu sesiynau addysgol
addysgiadol gyda grŵp bach o rieni a nodwyd gan
wasanaethau statudol neu wirfoddol fel rhai sydd
mewn perygl, neu y mae angen ymyrraeth gynnar
arnynt, o ran cam-drin plant yn rhywiol neu
ecsbloetiaeth (CSAE) ond nid ydynt wedi
cyrraedd y trothwy ar gyfer ymyriad ffurfiol
neu yn elwa o ymyrraeth addysgol.
Mae'n arwain at unigolion yn cael cyfle i greu
cynllun diogelwch teulu. Rydym yn annog
partneriaid aml-asiantaeth i gyfeirio grŵp o
rieni at y prosiect er mwyn i ni weithio drwy
ddull 'teulu cyfan'. Bydd ein grŵp yn cynnwys
uchafswm o 6 rhiant/gofalwr.
Bydd hyn yn cynnwys:
∞ Sesiynau grŵp wythnosol o 2 awr o hyd dros
gyfnod o 5 wythnos
∞ Bydd y sesiynau'n cynnwys ffeithiau am
gam-drin plant yn rhywiol a'n cyfrifoldeb i'w
atal; materion yn ymwneud â diogelwch ar y
rhyngrwyd gan gynnwys yr effaith ar ddatblygiad
ymennydd yn eu harddegau ac iechyd meddwl;
deall ymddygiad disgwyliedig mewn datblygiad
iach ac ymddwyn yn rhywiol nad yw'n briodol;
ffyrdd effeithiol o gynnwys plant a phobl ifanc
mewn siarad am gam-drin posibl neu ymddygiad
rhywiol niweidiol; ymwybyddiaeth o sut y
gall ecsbloetiaeth rywiol ar blant ddigwydd;
themâu sy'n dod i'r amlwg megis llinellau sirol ac
ecsbloetiaeth troseddol.
∞ Bydd sesiynau yn cael eu trefnu mewn
partneriaeth â'r sefydliad statudol neu wirfoddol.
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Rydym wedi cael cyllid
ar gyfer rhaglen i
deuluoedd sydd wedi'u
nodi fel rhai sydd mewn
perygl, neu sydd angen
ymyrraeth gynnar.

Sefydliad Lucy Faithfull
Ers 1992 mae Sefydliad Lucy Faithfull wedi bod yn gweithio gyda llywodraethau, gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd
er mwyn atal plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol. Ein gweledigaeth yw byd lle daw hawl plant i fyw'n rhydd o
gamdriniaeth ac ecsbloetio yn realiti.
Ein cenhadaeth yw atal cam-drin plant a phobl ifanc yn rhywiol drwy weithio gydag oedolion amddiffynnol, y rhai y
mae cam-drin yn effeithio arnynt a'r rhai sy'n eu cyflawni, gan gynnwys pobl ifanc ag ymddygiad rhywiol niweidiol.
Mae ein llinell gymorth gyfrinachol Stop It Now! yn lle diogel i unrhyw un drafod eu pryderon am gam-drin plant yn
rhywiol a'i atal, gan gynnwys y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol. Nid yw ein cynghorwyr profiadol yn barnu a byddant
yn gwrando arnoch ac yn cynnig awgrymiadau ar gyfer yr hyn y gallwch ei wneud i helpu i gadw plant yn ddiogel.
Os ydych chi'n poeni am ymddygiad ar-lein neu all-gysylltu plentyn, person ifanc neu oedolyn, neu os ydych chi
eisiau gwybod beth allwch chi ei wneud i gadw eich plant yn ddiogel, gallwn ni helpu.
Ffoniwch 0808 1000 900 neu ewch i stopitnow.org.uk/helpline

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:
De a Gorllewin Cymru
Claire Short

Gogledd a Chanolbarth Cymru
Gillian Jones
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07720 590129

07803 629628

Stop It Now! Cymru
d/o NSPCC Cymru Wales, Ty Diane Engelhardt,
(Uned 2) Cwrt Treglown, Ffordd Dowlais, Caerdydd, CF24 5LQ
Llinell gymorth gyfrinachol: 0808 1000 900
stopitnow.org.uk
parentsprotect.co.uk
lucyfaithfull.org.uk
www.facebook.com/stopitnowUKandireland
@StopItNowWales

Gweithgareddau Eraill Stop It Now! Cymru
Mae Stop It Now! Cymru yn gweithredu fel cyd-ysgrifenyddiaeth grŵp
trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar atal cam-drin plant yn
rhywiol (Cadw Dyfodol). Gallwn fynychu cynadleddau a drefnir gan
bartneriaid strategol, darparu stondinau gwybodaeth mewn digwyddiadau
cymunedol neu broffesiynol a chynnig taflenni a phosteri i'r cyhoedd
neu ymarferwyr. Rydym yn cynnig gwasanaethau pwrpasol gan gynnwys
ymyriadau un i un ar gyfer aelodau'r teulu ac asesiadau ffurfiol. Mae Sefydliad
Lucy Faithfull hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau hyfforddi
ac ymgynghori gan gynnwys recriwtio mwy diogel mewn gweithlu addysg
ehangach. Holwch am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn.
Elusen gofrestredig rhif 1013025 yw Sefydliad Lucy Faithfull, ac mae'n gwmni cyfyngedig drwy warant.
Cofrestrwyd yn Lloegr Rhif 2729957. Swyddfa gofrestredig: 2 Tŷ Bedw, Parc Busnes Harris, Hanbury Road,
Stoke Prior, Bromsgrove, B60 4DJ.
Nodyn pwysig: enghreifftiau yn unig yw'r cynnwys ffotograffig yn y ddogfen hon.
Mae pob person sy'n cael sylw yn fodelau @ iStock a Shutterstock..
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