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Cysylltwch â ni

Working to protect children

Pecyn cymorth i atal
ymddygiad rhywiol
niweidiol
Mae’r pecyn cymorth hwn wedi’i gynllunio
ar gyfer rhieni, gofalwyr, aelodau o’r teulu a
gweithwyr proffesiynol, er mwyn helpu pawb i
wneud eu rhan i gadw plant yn ddiogel.
Mae ynddo ddolenni i wybodaeth ddefnyddiol,
adnoddau, a chefnogaeth yn ogystal ag
awgrymiadau ymarferol i atal ymddygiad
rhywiol niweidiol a darparu amgylcheddau
diogel i deuluoedd.

Dechrau
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Pwy ydym ni?
Sefydliad Lucy Faithfull ydym ni, elusen amddiffyn
plant sy’n ymroddedig i atal cam-drin plant
yn rhywiol. Rydym yn gweithio’n agos gyda
gweithwyr rheng flaen fel swyddogion heddlu,
gweithwyr cymdeithasol a staff addysg er mwyn
sicrhau bod plant mor ddiogel ag y gallant fod.

Darganfyddwch
pam mae atal
ymddygiad rhywiol
niweidiol yn
bwysig i ni gyd

Mae gennym linell gymorth gyfrinachol Stop It Now!, sy’n
ofod diogel i unrhyw un sydd â phryderon am gam-drin
plant yn rhywiol a sut i’w atal.
Rydym hefyd yn darparu ystod o wasanaethau i
sefydliadau, gweithwyr proffesiynol a’r cyhoedd,
gan gynnwys asesiadau risg ac ymyriadau,
hyfforddiant arbenigol, ymgynghoriaeth
arbenigol ac addysg gyhoeddus.

Dywedwch fwy wrthyf

Mae gan ein gwefan Parents Protect
wybodaeth a chyngor ar sut i gadw
plant yn ddiogel ar-lein ac oddi ar-lein.
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Beth yw‘r her?
Mae cam-drin plant yn rhywiol yn fater iechyd cyhoeddus pwysig, ac
mae gan rieni, gofalwyr a theuluoedd ran hanfodol i’w gwneud wrth
gadw plant yn ddiogel.
Mae plant a phobl ifanc yn fwyaf tebygol o fod mewn perygl o gael eu
cam-drin yn rhywiol o fewn eu teulu a’u cymuned.1 Ond nid oedolion sy’n
gyfrifol am bob camdriniaeth rywiol.
Mae’n anodd inni feddwl am blant a phobl ifanc yn cam-drin plant a
phobl ifanc eraill yn rhywiol, ac nid yw bob amser yn hawdd dweud y
gwahaniaeth rhwng ymddygiadau rhywiol ymosodol ac arferol mewn
plant. Gallai plant, yn enwedig mewn grwpiau oedran iau, gymryd rhan
mewn ymddygiad o’r fath heb wybod ei fod yn anghywir neu’n ymosodol.
Dyna pam y gall fod yn fwy cywir siarad am ymddygiad rhywiol niweidiol
yn hytrach na cham-drin.
Mae ymddygiad rhywiol niweidiol (HSB) yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio
gweithredoedd rhywiol sydd y tu allan i’r hyn sy’n ddiogel ar gyfer
datblygiad person ifanc. Mae’n cynnwys gweithredoedd a all niweidio naill
ai’r plentyn neu’r person ifanc eu hunain, neu berson arall. Gall gynnwys:
• ymweld yn aml ac yn fwriadol a deunyddiau rhywiol amhriodol ar-lein

• defnyddio iaith amhriodol
• y
 mgymryd â gweithgaredd rhywiol ar y cyd nad ydyn nhw’n barod
amdano gyda chyfoedion
• anfon a derbyn delweddau anghyfreithlon
• r hyngweithiadau rhywiol lle mae gwahaniaethau pŵer sylweddol,
diffyg cydsyniad, neu gyda grym neu fygythiadau
• ymddwyn yn rhywiol ymosodol neu’n dreisgar ar-lein neu oddi ar-lein.
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Beth mae ymchwil yn ddweud
wrthym?
• M
 ae plant dan 18 oed yn gyfrifol am o leiaf traean o’r troseddau
rhywiol a gofnodwyd yn erbyn plant a phobl ifanc yn y DU.2
• M
 ae bechgyn sydd mewn oedran aeddfedrwydd cynnar,
tua’r amser y mae’r aeddfedrwydd yn cychwyn, yn tueddu i
arddangos yr ymddygiad rhywiol mwyaf niweidiol 3,4,5 er bod
plant a merched iau weithiau’n cymryd rhan yn yr ymddygiadau
hyn hefyd.
• M
 ae merched yn tueddu i gael eu gorgynrychioli ymhlith
dioddefwyr ymddygiad rhywiol niweidiol.1,3,5,6
• M
 ae’r rhai ag anableddau dysgu ac awtistiaeth hefyd yn tueddu i
gael eu gorgynrychioli ymhlith pobl ifanc sydd wedi arddangos
ymddygiad rhywiol niweidiol.³
• M
 ae tua hanner y bobl ifanc sydd wedi arddangos ymddygiad
rhywiol niweidiol wedi profi camdriniaeth rywiol eu hunain.3
• N
 id yw’r mwyafrif helaeth o bobl ifanc yn parhau gyda’r
ymddygiadau hyn pan yn oedolion.7
Mae angen i rieni a gofalwyr allu ystyried y risgiau y gallai eu plant a’u
pobl ifanc eu hunain eu peri i eraill, ar-lein ac yn bersonol, a bod yn
effro i’r arwyddion o ymddygiad rhywiol niweidiol y mae plant a phobl
ifanc yn eu harddangos.
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Pam fod hyn yn fater ar hyn o bryd?
Mae hyn yn arbennig o bwysig yn ystod amseroedd rhyfeddol y
pandemig coronafirws lle mae’n rhaid i lawer o deuluoedd ynysu gyda’i
gilydd o dan amodau cyfnod clo. Mae teuluoedd, yn oedolion ac yn
blant yn treulio mwy o amser ar-lein; mae hyn wedi bod yn hanfodol er
mwyn aros mewn cyswllt â theulu, ffrindiau ac anwyliaid, ac mae wedi
bod yn gadarnhaol i iechyd meddwl pobl. Yn anffodus, mae o hyd rhai
risgiau o fod mewn amgylchedd caeedig gyda rhai aelodau o’r teulu, a
hefyd i fod ar-lein, yn enwedig i blant a phobl ifanc.
Efallai y bydd rhieni a gofalwyr yn poeni faint o amser mae eu plant a
phobl ifanc yn dreulio ar-lein, beth mae nhw’n ei wneud, a gyda phwy
mae nhw’n cysylltu. Efallai bydd rhai yn poeni am blant hŷn yn treulio
llawer o amser ar eu pennau eu hunain yn eu hystafelloedd neu blant iau
yn cymryd rhan mewn mwy o amser chwarae heb oruchwyliaeth. Efallai
bod rhieni a gofalwyr yn pendroni a yw eu plant a’u pobl ifanc yn hollol
ddiogel, a’r hyn y gallant ei wneud i’w hamddiffyn yn well.
Yn ddiweddar, dywedodd Ofcom bod defnydd ar-lein wedi cynyddu’n
ddramatig ers i coronafirws orfodi pawb i aros gartref. Credir bod
oedolion yn y DU yn treulio mwy na chwarter eu diwrnod effro ar-lein,
a bu ymchwydd mewn gwasanaethau fel Zoom wrth i bobl geisio aros
mewn cyswllt, ac mae’r defnydd o wefannau fel Snapchat, YouTube,
Instagram a TikTok yn cael eu defnyddio gan bron pob plentyn hŷn
rhwng 8 a 15 oed.
Ymhlith y pryderon am y llwyfannau hyn, mae plant a phobl ifanc yn cael
mynediad at gynnwys niweidiol ac amhriodol i’w hoedran ac yn derbyn
negeseuon rhywiol di-angen. Dywedodd Sefydliad Gwylio’r Rhyngrwyd
eu bod wedi rhwystro o leiaf 8.8 miliwn o ymdrechion gan ddefnyddwyr
Rhyngrwyd y DU i gael mynediad at fideos a delweddau o blant sy’n
dioddef camdriniaeth rywiol yn ystod y cyfnod clo.
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Gan ein bod yn gwybod
bod traean o’r rhai sydd
wedi cymryd rhan
mewn ymddygiad
rhywiol ymosodol neu
niweidiol eu hunain o
dan 18 oed, mae’n
bwysig i rieni a gofalwyr
ystyried a allai eu plant
a’u pobl ifanc eu hunain
fod yn gyfrifol am gymryd
rhan mewn unrhyw un o’r
ymddygiadau hyn unai
mewn person neu ar-lein.

Mae mesurau’r llywodraeth i ymateb i’r pandemig coronafirws wedi
rhoi pwysau cynyddol ar deuluoedd, yn enwedig lle mae rhieni’n jyglo
ymrwymiadau gwaith ochr yn ochr ag anghenion addysgiadol a lles
eu plant. Gallai hyn olygu y gallai chwarae heb oruchwyliaeth, mewn
person ac ar-lein, fod wedi cynyddu, ac efallai y bydd pobl ifanc yn
treulio mwy o amser ar eu pennau eu hunain ar-lein. Mae angen i
rieni a gofalwyr gofio yr ymddygiadau y mae eu plant yn cymryd rhan
ynddynt, y ddau gyda brawd neu chwaer efallai, neu ar-lein - p’un a yw
hynny’n gyffwrdd amhriodol, neu creu cynnwys niweidiol ar-lein, fel
anfon negeseuon anweddus.
Trwy roi’r wybodaeth a’r gefnogaeth gywir i rieni a gofalwyr, gallant
fod â’r offer i fynd i’r afael ag unrhyw bryderon a allai fod ganddynt, a
chymryd camau cadarnhaol i atal ymddygiad
rhywiol niweidiol rhag digwydd yn y lle cyntaf.
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Awgrymiadau
ar sut i greu
amgylchedd
ddiogel i‘ch plant
a‘ch pobl ifanc

1

Cyfathrebu agored

• G
 all cyfathrebu’n agored â’ch plant am ystod eang o bynciau, gan

gynnwys perthnasoedd iach a chadw’n ddiogel ddechrau’n ifanc.
• C
 ymryd amser bob dydd i ofyn sut mae’ch plant, p’un ai os

oes unrhyw beth ar eu meddwl, neu unrhyw beth yr hoffent
siarad amdano, helpu plant a phobl ifanc i fod yn fwy agored a
chyfathrebu’n well. Gallai hyn fod pan fyddwch chi’n dweud “nos da”
bob nos neu pan gyrhaeddant adref o’r ysgol.
• Mae angen i blant a phobl ifanc allu ymddiried digon ynddoch

chi i allu ymestyn allan atoch pan aiff pethau o chwith, neu os
ydyn nhw’n poeni am rywbeth. Bydd maethu hyn o oedran ifanc yn
helpu’ch plentyn i wybod eich bod yn eu caru ac yn gofalu amdanynt
hyd yn oed pan fyddant wedi gwneud camgymeriadau, a gallai hyn ei
gwneud yn fwy tebygol y byddent yn dod atoch pan fyddant mewn
trafferth.
• M
 ae siarad yn gyfle i helpu’ch plant i ddeall beth sy’n gwneud

perthynas ddiogel a chariadus, ac i wybod beth sy’n ei gwneud yn
anniogel ac yn afiach. Os nad oes unrhyw un yn eu helpu i ddeall
y gwahaniaeth, byddant yn ei chael hi’n anodd datblygu’r sgiliau i
wybod a ydynt yn ddioddefwr neu’r un sy’n achosi niwed.

Gweler adnoddau
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2

Creu amgylchedd diogel ac
ymateb i bryderon

• C
 reu amgylchedd cartref sy’n ddigynnwrf, lle mae perthnasoedd oedolion
wedi’u modelu mewn ffordd iach, gariadus a fydd yn helpu i addysgu
plant a phobl ifanc i barchu eraill.
• G
 all lleihau straen a gwrthdaro yn y cartref greu amgylchedd mwy
sefydlog lle mae plant yn llai tebygol o gymryd rhan mewn ymddygiadau
niweidiol.

• G
 all bod yn rhy gaeth ar ddefnydd rhyngrwyd eich plant neu ymateb i
bryderon trwy wahardd yr holl dechnoleg eu hatal rhag dod atoch chi
gyda phryder yn y dyfodol. Yn lle hynny, helpwch eich plant drwy siarad
â nhw am eu pryderon, gan eu helpu i lywio anawsterau a gosod ffiniau
realistig ac iach o amgylch eu defnydd o’r rhyngrwyd.
• Gall creu rheolau cadarnhaol y mae’r teulu’n eu deall ac yn cadw atynt
atal ymddygiadau niweidiol, er enghraifft cadw drysau penodol ar agor,
angen preifatrwydd wrth ymolchi neu newid dillad, gwefru dyfeisiau yn y
gegin dros nos, chwarae mewn lleoedd y gellir eu harsylwi.

• M
 ae angen i bobl ifanc deimlo bod rhywun yn gofalu amdanynt hyd yn
oed pan aiff pethau o chwith. Gallwch chi gywiro ymddygiad eich plentyn
tra hefyd yn dangos faint rydych chi’n ei garu ac yn gofalu amdano.
• D
 isgwylwch y bydd eich plant yn gwneud camgymeriadau, gallwch eu
harwain yn ôl ar y llwybr cywir.
• M
 ae’n bwysig bod eich plentyn yn gwybod eich bod chi yno bob amser
i’w cefnogi mewn bywyd os ydyn nhw yn poeni am unrhyw beth neu’n
cael pwysau gan unrhywun neu unrhyw sefyllfa. Gall hyn roi hyder
iddynt ddod atoch ar unrhyw adeg heb ofni cael eu barnu.
• P
 an ddaw plant atoch gyda phryderon am yr hyn y gallent fod wedi’i
brofi, ei weld neu ei wneud, mae’n bwysig eu helpu i unioni pethau a
gwneud newidiadau cadarnhaol.
• M
 ae’n iawn ceisio cefnogaeth os ydych chi’n ansicr sut i ymateb.
Mae cynghorwyr llinell gymorth Stop It Now! yno i’ch cefnogi a’ch arwain stopitnow.org.uk/helpline
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Darparu Addysg

• Y
 n naturiol, bydd gan blant a phobl ifanc gwestiynau am ryw a
pherthnasoedd wrth iddynt dyfu i fyny a dechrau aeddfedu. Efallai yr
hoffent geisio r atebion hyn ar-lein, felly mae’n bwysig sicrhau bod ganddynt
fynediad at ffynonellau parchus i ddod o hyd i r atebion hyn, yn ogystal â
gwybod y gallant siarad â chi. Gall dechrau cynnal y sgyrsiau hyn yn ifanc
ei gwneud hi n haws cefnogi datblygiad rhyw iach eich plant. Mae’r pecyn
cymorth hwn yn tynnu sylw at rai adnoddau defnyddiol iawn.
• E
 r y gallai gwybodaeth eich plant o dechnoleg fod yn well na’ch un chi,
rydych chi’n gwybod sut i gychwyn a chynnal perthnasoedd. Gallwch
helpu’ch plant i ddatblygu amheuaeth iach o eraill a’u helpu i ddeall
‘baneri coch’, er enghraifft, rhywun sy’n ceisio eu cael i dorri’r gyfraith,
gwneud pethau nad ydyn nhw am eu gwneud, neu eu hynysu oddi wrth eu
ffrindiau a theulu.

4

Cydbwyso hawliau a
chyfrifoldebau

• Gallwch chi helpu’ch plant i ddeall eu hawliau a chyfrifoldebau, yn
enwedig pan fyddant ar-lein. Dylech eu hannog i feddwl sut y gallant fod
yn garedig ar-lein a rhoi sicrwydd iddynt y byddwch yno os oes angen
unrhyw help arnynt. Mae’n bwysig cofio nad yw plentyn byth yn gyfrifol os
yw oedolyn yn eu grwmio ac yn eu cam-drin ar-lein.
• M
 ae parchu preifatrwydd pobl ifanc a pharhau i’w cefnogi a’u hannog,
yn enwedig wrth iddynt aeddfedu, yn eu helpu i gymryd cyfrifoldeb am
eu hymddygiad eu hunain.

• G
 allwch addysgu’ch hun o ran deall y peryglon a’r risgiau sy’n ymwneud
â cham-drin plant yn rhywiol ac ymddygiad rhywiol niweidiol, ar-lein ac
oddi ar-lein. Gall deall beth yw hyn, sut mae’n digwydd, ac adnabod rhai o’r
arwyddion a’r dangosyddion eich helpu i ddod yn fwy ymwybodol ohonynt
o ran yr ymddygiadau a welwch yn eich cartref eich hun, a mynd i’r afael â
hwy os oes angen.
• W
 rth siarad â’ch plentyn am y materion hyn, mae’n bwysig cynnwys
gwybodaeth am risgiau, canlyniadau a’r gyfraith. Gall defnyddio adnoddau
rhyngweithiol sydd ar gael ar-lein i archwilio’r materion hyn mewn ffyrdd
sy’n briodol i oedran eich plentyn atgyfnerthu eu dealltwriaeth.

Gweler adnoddau
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Awgrymiadau ar sut
i siarad â‘ch plant
a‘ch pobl ifanc am
ryw, perthnasoedd,
cydsyniad, y gyfraith
a chadw‘n
ddiogel

1

Rhyw a pherthnasoedd

• D
 echreuwch siarad â’ch plant o oedran ifanc am berthnasoedd, a
chadw’n ddiogel.
• M
 eddyliwch am ba negeseuon rydych chi am eu cyfleu i’ch plant am
ryw a rhywioldeb.
• Y
 styriwch sut rydych chi’n cynnal eich perthnasoedd eich hun a
pha negeseuon mae plant ifanc yn eich bywyd yn eu dysgu o’ch
ymddygiadau. Bydd plant yn cofio mwy o’r gweithredoedd a’r
ymddygiadau a welant, nag o’r hyn a ddywedir wrthynt, yn enwedig os
yw’r negeseuon hyn yn anghyson.
• M
 eddyliwch am ddefnyddio adnoddau rhyngweithiol sy’n briodol i’w
hoedran sy’n helpu plant a phobl ifanc ddysgu am ryw, perthnasoedd,
cydsyniad, y gyfraith a chadw’n ddiogel. Mae llawer o adnoddau
defnyddiol yn cael eu hargymell yn y pecyn cymorth hwn.
• B
 ydd plant yn naturiol chwilfrydig am ryw a pherthnasoedd wrth iddynt
ddechrau datblygu ac aeddfedu, a bydd ganddynt gwestiynau y gallent
deimlo cywilydd eu gofyn ichi fel eu rhiant neu ofalwr. Gallwch chi
wneud yn siŵr bod eich plant yn gwybod am ffynonellau parchus ar-lein
lle gallant gael y wybodaeth ddiweddaraf a chywir am y materion hyn.

Gweler adnoddau
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2

Pornograffi

• S
 iaradwch â’ch plentyn am gynnwys deunyddiau rhywiol ar-lein, gan
gynnwys pornograffi, yn enwedig wrth iddynt aeddfedu. Y rheswm am hyn yw
bod llawer o blant a phobl ifanc yn agored i’r math hwn o ddeunydd, ac efallai
y bydd rhai yn mynd ati i’w geisio. Gallai hyn gynnwys siarad mewn ffordd sy’n
briodol i’w hoedran am beth yw pornograffi, pam mae pobl yn edrych arno,
beth all y peryglon fod wrth edrych arno, yn ogystal â sut mae’n wahanol i
berthnasoedd bywyd go iawn.
• D
 efnyddiwch adnoddau parchus sy’n helpu pobl ifanc i ddeall sut a beth yw
perthnasoedd rhywiol iach.
• M
 ae’n anghyfreithlon dangos deunydd pornograffig i unrhyw un dan 18 oed,
ond mae eu helpu i wneud synnwyr o’r hyn y gallent fod wedi’i weld eisoes fod
yn wirioneddol bwysig.
• S
 iaradwch â’ch plentyn am sut mae’n teimlo am gynnwys deunyddiau rhywiol
ar-lein y mae nhw wedi’i weld, darganfyddwch beth mae’n ei olygu iddyn
nhw, p’un a ydyn nhw’n ei werthfawrogi ai peidio ac a oes ffyrdd eraill o ddiwallu
eu hanghenion.
• M
 ae rhai pobl ifanc yn troi at bornograffi i ddysgu am ryw, gan ei fod mor
hawdd cael mynediad ato. Anogwch nhw i ymweld â gwefannau yn lle hynny i
archwilio rhyw a pherthnasoedd drostynt eu hunain, megis Brook.
• D
 ysgwch eich hun pa fath o ddelweddau rhywiol sy’n anghyfreithlon ac
eglurwch ganlyniadau edrych ar ddeunydd rhywiol anghyfreithlon.
• D
 ysgwch am ddibyniaeth pornograffi. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol os yw’ch
plentyn wedi bod yn gwylio pornograffi yn rheolaidd ac yn dweud nad ydyn
nhw’n gwybod sut i stopio.

Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 0808 1000 900

Gweler adnoddau
Cofiwch roi preifatrwydd i’ch plentyn wrth
iddo aeddfedu fel bod ganddo le i archwilio
a dysgu am ei gorff ei hun a’i anghenion
rhywiol ei hun.
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Awgrymiadau ar sut i
helpu plant a phobl
ifanc i lywio‘r byd
ar-lein yn ddiogel ac
yn gadarnhaol

1

Bydoedd cymdeithasol ar-lein

Cofiwch fod bydoedd cymdeithasol ar-lein ac oddi ar-lein pobl ifanc yn
aml yn cael eu rhwydo ac na ellir eu gwahanu’n hawdd.
• Hyrwyddo’r buddion y gall technoleg eu cynnig i berthnasoedd a
chydnabod y gallai hyn fod y brif ffordd y mae pobl ifanc yn cyfathrebu â’i
gilydd, er enghraifft, trwy negeseuon Snapchat a WhatsApp.
• Efallai y bydd pwysau cymdeithasol i ymddwyn yn rhywiol ar-lein o
fewn perthnasoedd a allai fod yn broblem neu’n anghyfreithlon ar-lein,
ond pe byddent yn cymryd rhan oddi ar-lein byddai hyn yn cael ei ystyried
yn normal ac yn iawn. Er enghraifft, gallai pobl ifanc ystyried bod anfon
delweddau noethlymun yn normal, ond mae bod â meddiant neu anfon
unrhyw luniau noethlymun o unrhyw un o dan 18 oed yn anghyfreithlon.
Siaradwch am y materion hyn gyda phobl ifanc a gwnewch yn siŵr eu bod
yn ymwybodol o’r gyfraith a’r canlyniadau.

Gweler adnoddau
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2

Ymddygiad ar-lein

Er mwyn atal ymddygiadau negyddol ar-lein, mae’n bwysig dysgu’ch plentyn
sut i fod yn garedig ar-lein mewn pob math o senarios. Gallai negeseuon
allweddol i’ch plentyn gynnwys:
• Peidiwch ag ymuno dim ond er mwyn ffitio i mewn.
• G
 all yr hyn rydych chi’n ei ddweud ar-lein frifo rhywun yn fawr, neu wneud i’r
person deimlo’n dda.
• E
 drychwch ar ol eich ffrindiau, gan sefyll drostynt ar-lein yn union
fel y byddech chi oddi ar-lein.
• Peidiwch ag ateb neges gan rywun os nad ydych chi eisiau gwneud hynny.
• R
 ydych yn haeddu teimlo’n ddiogel ar-lein. Siaradwch â rhywun rydych chi’n
ymddiried ynddynt os ydych chi’n poeni am rywbeth sydd wedi cael ei wneud
neu ei ddweud ar-lein, neu os yw’n ymddangos yn rhyfedd.

3

Byddwch yn chwilfrydig
am fyd eich plentyn

Byddwch yn chwilfrydig ynglŷn â phwy sydd ym myd ar-lein
eich plentyn, yn yr un ffordd rydych chi’n chwilfrydig ynglŷn
â phwy mae nhw’n treulio amser gyda oddi ar-lein.
• Gofynnwch i’ch plentyn efo pwy mae nhw’n siarad.
• Gyda phwy mae nhw’n teimlo’n dda ar ôl siarad?
• Pwy sy’n eu gadael yn teimlo’n isel?
• S
 ut mae nhw’n penderfynu gyda phwy i siarad a beth
fydden nhw’n ei wneud os nad ydyn nhw eisiau siarad
gyda rhywun?
• A
 ydy nhw’n cael unrhyw broblemau gyda ffrindiau ar-lein
yr hoffent gael rhywfaint o gyngor arno?

• E
 ich hawl chi yw cael seibiant o gyfathrebu ar-lein - bydd y cyfan yno o hyd
pan fyddwch chi’n dewis mynd yn ôl.
• T
 rafodwch y pynciau canlynol gyda’ch plentyn:
- Pam mae pobl yn fwy angharedig ar-lein - ai am nad ydyn nhw’n gweld yr
ymateb?
- Sut allwn ni greu cymuned fwy caredig?
- Beth ydych chi’n meddwl sy’n ymddygiad priodol ar-lein?

Gweler adnoddau
Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 0808 1000 900
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4

Helpwch nhw i wneud
dewisiadau da

Helpwch eich plentyn i wybod bod ganddo ddewis ynglŷn â phwy y mae’n
siarad, ac y gallai newid ei feddwl. Os yw pethau’n mynd yn rhyfedd neu nad
yw rhywun yn gwneud iddyn nhw deimlo’n dda, mae ganddyn nhw hawl i
bellhau eu hunain. Siaradwch â’ch plentyn am ei opsiynau, a helpwch wedyn i
gydnabod sut y gallant ymarfer eu dewis ynglŷn â phwy y maent yn cysylltu ag ef
ar-lein. Hyd yn oed oes oedd y person arall yn wirioneddol gyfeillgar ar y dechrau.
• Weithiau mae hyn yn ymwneud â gadael sgwrs benodol.
• W
 eithiau mae hyn yn ymwneud â lleihau faint mae nhw’n siarad â’r person
hwnnw.
• Weithiau mae hyn yn ymwneud â “dad-ddilyn” neu “dad-gyfeillio” rhywun.
• Weithiau mae hyn yn ymwneud â “blocio” rhywun.
• Neu ‘miwtio’ sgwrs fel nad ydych yn gweld yr hyn y maent yn ei ddweud.

Gweler adnoddau

5

Cadw pob llinell o gyfathrebu
ar agor

Mae’n bwysig cadw llinellau cyfathrebu ar agor gyda’ch plant, a sicrhau eu
bod yn gwybod y gallant ddod atoch gyda’u pryderon. Fodd bynnag, gall
hyn deimlo’n anodd iawn ar adegau. Siaradwch â’ch plentyn am ble arall y
gallai fynd am help a chefnogaeth. Oes ganddyn nhw oedolion dibynadwy
eraill y gallen nhw siarad â nhw? A ydyn nhw’n gwybod am y sefydliadau
sydd ar eu cyfer? Dangoswch wefannau Childline neu Kooth iddynt, fel eu
bod nhw’n gwybod ble mae nhw os ydyn nhw eu hangen.
• O
 s ydych chi neu’ch plentyn yn poeni am rywbeth sydd wedi cael ei
ddweud trwy’r cyfryngau cymdeithasol, gallwch ddweud amdano drwy’r
platfform cyfryngau cymdeithasol. Gofynnwch iddyn nhw pa fath o beth y
gallen nhw fod eisiau wybod amdano yn y dyfodol.
• G
 ofynnwch i’ch plant a ydyn nhw’n gwybod sut i roi gwybod am
rywbeth drwy’r platfform cyfryngau cymdeithasol. Os ydyn nhw’n
dweud ie, gofynnwch iddyn nhw ddangos i chi, os nad ydynt, yna mae’n
gyfle i ddysgu gyda’ch gilydd. I gael canllaw ‘sut i ddweud’ ar gyfer
gwahanol wefannau, edrychwch ar y wybodaeth hon ar Thinkuknow.
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6

Llunio adroddiad

Mae CEOP yn helpu ac yn rhoi cyngor i chi a gallwch chi neu’ch
plentyn gyflwyno adroddiad yn uniongyrchol iddynt os oes rhywbeth
wedi digwydd ar-lein sydd wedi gwneud iddynt deimlo’n anniogel, yn
ofnus neu’n bryderus. Gall hyn fod gan rywun mae nhw’n ei adnabod
mewn bywyd go iawn, neu rywun mae nhw erioed wedi cwrdd ag ef ond
ar-lein. Maent yn cymryd pob adroddiad o ddifrif a byddwn yn gwneud
popeth o fewn eu gallu i’ch cadw’n ddiogel. Mae rhai o’r pethau y mae
plant a phobl ifanc wedi eu hadrodd i CEOP yn cynnwys:
• M
 ae rhywun ar-lein wedi gofyn imi anfon delweddau noethlymun
atynt
• F
 e wnes i rannu delwedd noethlymun gyda rhywun ar-lein ac mae
nhw yn fy bygwth
• G
 wnes i rywbeth yr oeddwn yn teimlo cywilydd ohono ar wegamera a mae rhywun wedi troi’n gas tuag ataf
• M
 ae rhywun nad ydw i’n ei adnabod yn gofyn imi ffrydio-byw a
gwneud pethau tydwi ddim eisiau eu gwneud
• D
 aliodd rhywun ar-lein ati i ofyn imi gwrdd â nhw wyneb yn wyneb
ac rwy’n teimlo dan bwysau ganddynt
• R
 oedd rhywun ar-lein yn siarad â mi am ryw ac fe wnaeth i mi
deimlo’n anghyfforddus

As well as making a report, the CEOP Thinkuknow
website has information and advice to help if
something has happened to your child online.
Anyone can report a suspected online sexual
abuse images to the Internet Watch Foundation.
Make sure your child knows they can do this, if
they come across a sexual image where it looks
like someone in the image is under 18.

• M
 ae rhywun ar-lein yn rhoi pwysau arnaf i wneud pethau nad ydw i
eisiau eu gwneud
• M
 ae rhywun y gwnes i ei gyfarfod mewn gêm ar-lein yn dal i geisio
siarad â mi yn breifat.

Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 0808 1000 900
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Awgrymiadau ar sut
i ddelio ag unrhyw
ymddygiad gan eich
plentyn sy‘n peri
pryder i chi

1

Dysgu darllen yr arwyddion

Meddyliwch am edrych ar adnoddau sy’n eich helpu i ddeall beth sydd yn
ymddygiad priodol ac arferol ar gyfer oedran ac o ran cyfnod datblygu
eich plentyn, a pha ymddygiadau y gellir eu hystyried yn fwy pryderus.
Dysgu adnabod arwyddion ymddygiad rhywiol niweidiol, er enghraifft,
gallai’r rhain gynnwys:
• Ceisio cwmni plant iau neu dreulio amser anarferol gyda nhw.
• Mynd â phlant iau i ‘le cyfrinachol’ neu chwarae ‘gemau arbennig.’
• Mynnu cofleidio neu gusanu plentyn nad yw am gael ei gusanu neu
ei gofleidio.
• Dangos pryder neu amharodrwydd i fod gyda phlentyn neu
blant penodol.
• Defnyddio iaith rywiol ymosodol am eraill yn aml.
• Dangos deunydd rhywiol i blant iau.
• Gwneud galwadau ffôn cam-drin rhywiol.
• Anfon neu rannu delweddau rhywiol.
• Rhannu alcohol neu gyffuriau â phlant eraill.
• Gweld delweddau anweddus o blant, neu gynyddu faint y pornograffi
mae nhw’n ei wylio.
• Datgelu eu horganau cenhedlu i eraill.
• Gorfodi rhyw ar eraill.
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2

Nid yw pob ymddygiad rhywiol
sy‘n cynnwys pobl ifanc yn
broblemus

Gall hwn fod yn bwnc sy’n peri pryder a dryswch, ond nid yw pob
ymddygiad rhywiol sy’n cynnwys pobl ifanc yn broblemus ac mae ganddyn
nhw hawl a dewis o ran sut i fynegi eu hunain yn rhywiol. Mae ymddygiad
yn debygol o fod yn normal pan:
• Mae rhwng pobl ifanc o oedran tebyg ac o ran cyfnod datblygu
• Mae’n wirfoddol
• Mae’n gydfuddiannol
• Mae’n gyfyngedig o ran math ac amlder

Os yw’r ymddygiad yn peri mwy o bryder, gallai
hyn fod yn gyfle i egluro mwy o ran beth sydd
o’i le ar yr ymddygiad hwn. Dylech fonitro’r
ymddygiad i weld a ydyw yn parhau ac efallai yr
hoffech roi cefnogaeth ychwanegol i’ch plentyn.
Os yw’r ymddygiad yn bryderus iawn ac yn fwy
difrifol yna mae angen i chi sicrhau eich bod yn
glir iawn beth yw’r ymddygiad a pham ei fod yn
anghywir, gofynnwch i’ch plentyn roi’r gorau
i gymryd rhan yn yr ymddygiad hwn ac efallai
ceisio rhywfaint o gyngor, er enghraifft drwy ffonio
llinell gymorth Stop It Now! ar 0808 1000 900,
neu gan weithiwr gofal plant proffesiynol fel
ymwelydd iechyd, meddyg teulu neu weithiwr
cymdeithasol.

Gweler adnoddau

• Mae’n cael ei gydbwyso gan chwilfrydedd ynghylch pethau eraill
• Mae’n ysgafn ac yn ddigymell.
Mae’n werth ystyried i bwy mae’r ymddygiad yn broblemus, gan i rai mae
ymddygiadau yn normal ond gallant wneud i riant neu ofalwr deimlo’n
anghyfforddus neu gywilydd oherwydd ei fod yn rhywiol ei natur.
Os yw hyn yn wir, ystyriwch yr angen i’ch plentyn ddysgu am ryw mewn
ffordd iach, yn ogystal â sut i fynegi eu hunain yn rhywiol mewn ffordd.

Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 0808 1000 900

Beth mae’r gyfraith yn ei ddweud?
Gyda gweithgaredd rhywiol treiddiol rhaid i’r
person ifanc allu deall a rhoi caniatâd gwybodus
- ni all plant o dan 13 oed roi caniatâd i
weithgaredd rhywiol yng nghyfraith y DU.
Efallai y bydd gweithwyr proffesiynol eisiau
ystyried a yw gweithgaredd rhywiol plentyn yn
codi unrhyw faterion diogelu penodol.
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Sut i siarad am ymddygiadau
pryderus

Pan fyddwch yn siarad â’ch plentyn am unrhyw ymddygiadau pryderus,
gall y canlynol helpu:
• Gwneud yn siŵr eich bod chi’n cadw’n dawel.
• Sicrhau bod gennych chi ddigon o amser.
• S
 iarad â’ch plentyn yn rhywle preifat, lle rydych chi ar eich pen eich
hun ac i ffwrdd oddi wrth aelodau eraill o’r teulu.
• G
 ofyn i’ch plentyn a oes unrhyw beth yn ei boeni a gwrando ar yr
hyn mae nhw’n ei ddweud.
• Rhoi sicrwydd eich bod yno ar eu cyfer, y gallant siarad â chi ac nad
ydych yn eu beirniadu.
• Esbonio pam rydych chi’n teimlo bod eu hymddygiad yn eich poeni
chi, a beth all canlyniadau eu hymddygiad fod.
• P
 enderfynu gyda’ch gilydd beth rydych chi’n mynd i’w wneud er
mwyn gwneud rhai newidiadau, a sicrhau bod eich ymateb yn
gymesur â beth sydd wedi digwydd. Cyfeiriwch at adnoddau fel y
Cynllun Diogelwch Teulu gan Parents Protect.
• Ailgyfeirio’ch plentyn i weithgareddau diogel.
• Monitro a chefnogi’ch plentyn.
• A
 il-ymweld â phethau os yw’r ymddygiadau problemus yn parhau
neu’n gwaethygu.

Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 0808 1000 900
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Sefydliadau
defnyddiol i helpu
teuluoedd, rhieni a
gofalwyr, a‘u plant
a‘u pobl ifanc

THE
LUCY FAITHFULL
FOUNDATION

The Lucy Faithfull Foundation
lucyfaithfull.org.uk

Working to protect children

Rydym yn elusen amddiffyn plant sy’n ymroddedig i atal cam-drin plant yn rhywiol.
Rydym yn gweithio’n agos gyda gweithwyr rheng flaen, a gweithwyr proffesiynol
fel swyddogion heddlu, gweithwyr cymdeithasol a staff addysg i sicrhau bod plant
mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau i weithwyr
proffesiynol gan gynnwys asesiadau, ymyriadau a hyfforddiant, a gallant ddarparu
cefnogaeth bersonol i’r cyhoedd dros y ffôn trwy’r llinell gymorth isod.

Llinell gymorth Stop It Now! y DU ac Iwerddon
0808 1000 900
stopitnow.org.uk
Mae ein llinell gymorth gyfrinachol, ein gwefan a’n hymgyrch yn rhoi cyngor i
unrhyw un sydd gyda phryderon am gam-drin plant yn rhywiol a’i atal. Rydyn ni’n
helpu rhieni sy’n poeni am ymddygiad plentyn neu berson ifanc, a gweithwyr
proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd.

Stop It Now! Cymru
stopitnow.org.uk/wales
Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol, byrddau diogelu, yr heddlu,
Llywodraeth Cymru, y sector gwirfoddol a gyda theuluoedd a chymunedau i
amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol a niwed. Rydym yn rhoi sesiynau addysg i
rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, ac yn gweithio gyda
rhai sy’n agored i niwed a theuluoedd sydd mewn perygl.

Nesaf 

Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 0808 1000 900

Am fwy o wybodaeth ewch i stopitnow.org.uk

THE
LUCY FAITHFULL
FOUNDATION

Awgrymiadau
Practical tips
ymarferol
for
parents
i rieni aand
gofalwyr
carers

How
Sutwe
allwn
canni eich
helphelpu
you chi

Helpline
Rhifau llinell
numbers
gymorth

Adnoddau
Support
organisations
defnyddiol

Cysylltwch
Contact us
â ni

Working to protect children

Stop It Now! Yr Alban
stopitnow.org.uk/stop-it-now-scotland

Rydym yn gweithio gyda rhieni, gofalwyr, oedolion pryderus, gweithwyr
proffesiynol a sefydliadau er mwyn helpu i amddiffyn plant rhag camdriniaeth
rywiol a niwed yn Yr Alban. Mae ein prosiect ROSA - lleihau camdriniaeth
rywiol ar-lein - yn gweithio gyda phobl ifanc yn Glasgow sy’n dechrau mynd
i drafferth ar-lein ac sy’n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol. Gallwn roi
cefnogaeth trwy ein rhif ffôn swyddfa uniongyrchol, a rhoddir dewis i alwyr
llinell gymorth y DU siarad â thîm yr Alban.

Parents Protect
Together we can prevent
child sexual abuse

Sefydliadau defnyddiol
NSPCC
nspcc.org.uk
Mae’r NSPCC yn gweithio i atal camdriniaeth a helpu’r rhai yr effeithir arnynt i
wella. Mae eu gwefan yn cynnwys llawer o wybodaeth am beth yw cam-drin
plant yn rhywiol, a beth i’w wneud os ydych chi’n amau bod camdriniaethyn
digwydd, a chefnogaeth ac awgrymiadau ar sut i gadw plant yn ddiogel.

Parents Protect

Childline

parentsprotect.co.uk

childline.org.uk

Mae ein gwefan Parent Protect yn darparu gwybodaeth a chyngor ymarferol
i bob oedolyn ar sut i amddiffyn plant rhag camdriniaeth ac ecsbloetiaeth
rhywiol, ar-lein ac oddi ar-lein. Mae’r wefan yn cynnwys rhaglen ddysgu
30 munud gyda’r nod o ateb cwestiynau rhieni a rhoi gwybodaeth, cyngor,
cefnogaeth iddynt a ffeithiau er mwyn helpu i amddiffyn plant.

The Upstream Project
theupstreamproject.org.uk

Datblygwyd ein gwefan Upstream Project ar gyfer y cyhoedd a gweithwyr
proffesiynol gyda chefnogaeth Llywodraeth yr Alban. Mae’n cynnwys gwybodaeth
gyfoes am gam-drin plant yn rhywiol a chyngor ymarferol ar sut i’w atal.

Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 0808 1000 900

Mae Childline yn llinell gymorth gyfrinachol i bobl ifanc o dan 19 oed i
drafod unrhyw faterion y gallent fod yn delio â nhw. Daethant yn rhan o’r
NSPCC yn 2006 er mwyn helpu hyd yn oed mwy o bobl ifanc.

Kooth
kooth.com
Mae Kooth yn gymuned lles meddwl ar-lein lle gall pobl ifanc gael
cefnogaeth a chwnsela ar-lein am ddim, a hynny yn ddiogel, yn gyfrinachol
ac yn ddi-enw. Gall pobl ifanc ymuno â byrddau trafod a dod o hyd i
wybodaeth fel erthyglau, a phrofiadau personol yn ogystal ag awgrymiadau
gan bobl ifanc eraill a thîm Kooth.
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Young Minds

CEOP

youngminds.org.uk

ceop.police.uk

Mae Young Minds yn elusen iechyd meddwl ledled y DU sydd wedi
ymrwymo i wella bywydau a lles meddyliol pobl ifanc.

CEOP - Asiantaeth Troseddu Genedlaethol Ecsbloetio Plant ac Asiantaeth
Gorfodi’r Gyfraith y DU yw Protection Command sy’n gweithio er
mwyn helpu i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag ecsbloetiaeth a
chamdriniaeth rywiol. Mae gan eu gwefan wybodaeth i rieni a gofalwyr sy’n
pryderu am y ffordd y mae rhywun wedi ymddwyn neu gyfathrebu ar-lein,
gan gynnwys cyngor ynghylch a ddylid dweud am hyn wrth CEOP a sut i
wneud hynny.

Marie Collins Foundation
mariecollinsfoundation.org.uk
Mae Sefydliad Marie Collins yn elusen yn y DU sy’n galluogi plant sy’n dioddef
camdriniaeth rywiol ac ecsbloetiaeth rywiol ar-lein i wella a byw bywydau
diogel a llawn.

Parent Info
parentinfo.org

Barnardo’s
barnardos.org.uk
Elusen yn y DU yw Barnardo’s sy’n gweithio i gefnogi ac amddiffyn plant a
phobl ifanc sy’n wynebu ystod eang o faterion, gan gynnwys camdriniaeth
rywiol. Maent yn darparu ystod o wasanaethau i helpu a chefnogi teuluoedd
ac i weithio’n agos gyda sefydliadau a gweithwyr proffesiynol eraill. Maent
yn darparu therapi a gwasanaethau cwnsela ac wedi datblygu canllawiau i
helpu teuluoedd i ddeall cam-drin plant yn rhywiol yn well.

Mae Parent Info yn darparu cefnogaeth ac arweiniad i rieni, gan gynnwys
awgrymiadau diogelwch ar-lein a chyngor ynghylch rhyw a pherthnasoedd.
Mae Parent Info yn gydweithrediad rhwng Parent Zone a NCA- CEOP.

Thinkuknow
thinkuknow.co.uk
Nod Thinkuknow yw grymuso plant a phobl ifanc 4-18 oed i nodi’r risgiau
y gallent eu hwynebu ar-lein ac i wybod i ble y gallant fynd am gefnogaeth.
Rhaglen addysg yw Thinkuknow a ddatblygwyd gan orchymyn NCA-CEOP.
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Internet Watch Foundation

BISH UK

iwf.org.uk

bishuk.com

Mae Sefydliad Gwylio’r Rhyngrwyd yn gweithio’n rhyngwladol i wneud y
rhyngrwyd yn lle mwy diogel. Mae ganddynt offeryn i adrodd ar-lein lle gall
pobl ddweud wrthynt am gam-drin plant yn rhywiol.

Mae gan BISH UK (Gorau Mewn Iechyd Rhywiol) wefan ar gyfer pobl ifanc
dros 14 oed sy’n dechrau meddwl am ryw a pherthnasoedd. Mae’n darparu
llawer o wybodaeth a chyngor ar ystod o bynciau, gan gynnwys meddwl
am yr hyn sy’n gyfreithiol ac nad yw’n gyfreithiol, ac mae’n archwilio
pwysigrwydd cydsyniad mewn perthnasoedd rhywiol.

Big Talk Education
bigtalkeducation.co.uk
Mae Big Talk Education yn gweithio i ddarparu addysg perthynas a rhyw o
ansawdd uchel i blant a phobl ifanc, er mwyn helpu i gadw plant a phobl
ifanc yn ddiogel, yn iach ac yn hapus. Maent yn gweithio gydag ysgolion
ledled y DU gyda disgyblion rhwng 3 a 18 oed yn ogystal â’u rhieni a’u staff
addysgu.

The Reward Foundation
rewardfoundation.org
Mae’r Reward Foundation yn darparu gwybodaeth am berthnasoedd a sut y
gall defnyddio pornograffi effeithio arnynt.

Brook
brook.org.uk
Mae Brook yn elusen genedlaethol sy’n cynnig gwasanaethau iechyd rhywiol
clinigol ac addysg, a gwasanaethau lles i bobl ifanc. Maent yn cynhyrchu
gwybodaeth hawdd ei deall a gefnogir gan fideos ac enghreifftiau o fywyd
go iawn.
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Llinellau cymorth ar
gyfer rhieni, gofalwyr,
plant a phobl ifanc

Llinell gymorth Stop It Now! y DU ac Iwerddon – 0808 1000 900
Ein llinell gymorth gyfrinachol a di-enw am ddim i’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol
sy’n poeni am gam-drin plant yn rhywiol a’i atal, gan gynnwys rhieni a gofalwyr
sy’n poeni am blentyn neu berson ifanc ag ymddygiad rhywiol pryderus. Rydyn ni’n
gwrando ar alwyr ac yn eu helpu i weithredu i amddiffyn plant. Ar agor o ddydd Llun
i ddydd Iau 9am i 9pm a dydd Gwener 9am i 5pm. Mae gennym hefyd wasanaeth
negeseuon diogel di-enw ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n barod i ffonio eto.
stopitnow.org.uk/helpline

Mae yna lawer o linellau cymorth y gellir eu
defnyddio os yw rhieni, gofalwyr neu blant
a phobl ifanc eisiau siarad â rhywun am y
materion hyn.

contactus.stopitnow.org.uk

NSPCC helpline – 0808 800 5000
Llinell gymorth gyfrinachol am ddim i rieni a gofalwyr sy’n poeni am blentyn, neu
weithwyr proffesiynol sy’n chwilio am wybodaeth ac arweiniad. Ar agor o ddydd
Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 6pm, ac rhwng 9am a 4pm ar y penwythnosau.
Gallwch hefyd gyflwyno ffurflen ar-lein yn hytrach na ffonio’r llinell gymorth.

Childline – 0800 1111
Llinell gymorth a byrddau neges yn benodol ar gyfer pobl ifanc. Am gefnogaeth,
tecstiwch ‘Shout’ i 85258.

Young Minds Helpline – 0808 802 5544
Llinell gymorth i rieni sy’n cefnogi eu plant a’u pobl ifanc gydag unrhyw bryder
iechyd meddwl. Mae’r llinell gymorth hon ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener
rhwng 9.30am a 4pm.

Kooth – kooth.com
Cefnogaeth ar-lein am ddim a di-enw i bobl ifanc, trwy
negeseuon neu sgyrsiau byw gyda chwnselwyr i siarad am
unrhyw beth a allai fod yn effeithio ar eu hiechyd meddwl.

Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 0808 1000 900
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Datblygwyd
adnoddau defnyddiol
i helpu rhieni,
gofalwyr a phobl
ifanc

Adnoddau i helpu i ddeall
beth mae ymddygiad rhywiol
niweidiol yn ei olygus
The Upstream Project - wedi’i gynllunio er mwyn helpu i atal cam-drin
plant yn rhywiol yn yr Alban. Mae yna adran ar ymddygiad rhywiol niweidiol, sy’n
archwilio beth yw hyn, beth all y canlyniadau fod, a pham mae rhai plant yn cymryd
rhan yn yr ymddygiad hwn. Mae’n helpu rhieni a gofalwyr i feddwl am ymddygiad
priodol i’w plant eu hunain ac yn chwalu rhai o’r chwedlau ynghylch cam-drin
plant yn rhywiol.
theupstreamproject.org.uk/learn/what-is-harmful-sexual-behaviour-2
theupstreamproject.org.uk/know/concerned-about-a-child-sexualexploitation-cse--fact-vs-fiction
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Beth yw’r broblem? Pecyn Rhieni – canllaw i rieni a gofalwyr plant a

Parent Info yn helpu teuluoedd i archwilio perthnasoedd a rhyw,

phobl ifanc sydd wedi mynd i drafferthion ar-lein. Mae’n archwilio gwahanol
ymddygiadau ar-lein y gallai plant a phobl ifanc fod yn ymgysylltu â nhw, er
enghraifft secstio, mynediad at bornograffi oedolion, neu wylio delweddau rhywiol
o blant, ac yn egluro os gallai’r ymddygiadau hyn fod yn anghyfreithlon ai peidio.

gan gynnwys deall ymddygiadau camdriniaeth o fewn perthynas yn eu
harddegau a beth i’w wneud os ydych chi’n meddwl bod eich plentyn yn
ei arddegau mewn un. Mae dolenni i adnoddau cyfeillgar i bobl ifanc yn eu
harddegau, a hefyd dolenni i adnoddau arweiniad i rieni.

Mae’r canllaw hwn yn darparu syniadau ar sut i gael y sgyrsiau hynny sy’n aml yn
anodd am y materion hyn, ac mae’n cynnwys templed cynllun diogelwch teulu i
helpu teuluoedd i fynd i’r afael â’r materion a delio â nhw gyda’i gilydd.

parentinfo.org/article/spotting-abuse-in-teenage-relationships-0

parentsprotect.co.uk/if-your-child-get-into-trouble-online.htm
Mae yna fersiwn Albanaidd hefyd sy’n ystyried agweddau o’r gyfraith sy’n wahanol i
Gymru a Lloegr.
stopitnow.org.uk/stop-it-now-scotland/resources
1
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Mae Jonny Matthew yn gweithio i helpu pobl ifanc mewn argyfwng i
wella. Mae gan ei wefan wybodaeth a dolenni i adnoddau defnyddiol i rieni a
gofalwyr, ac adran ar ymddygiad rhywiol niweidiol.
jonnymatthew.com/resources/harmful-sexual-behaviour-info
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Adnoddau er mwyn helpu
i ddeall ymddygiad priodol
ac amhriodol mewn plant
Traffic Light Tools
Gall y rhain helpu rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i ystyried
beth yw ymddygiad naturiol a disgwyliedig i blant a phobl ifanc
ar draws gwahanol ystodau oedran a chyfnodau datblygu, a pha
ymddygiadau y gellid eu hystyried yn fwy pryderus neu bryderus.
Maent hefyd yn archwilio’r hyn y gellir ei wneud i reoli’r ymddygiadau
hyn er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn aros yn ddiogel ac yn
datblygu mewn ffordd iach.

Continuum model – mae’r Athro Simon Hackett o Brifysgol Durham
yn arbenigwr diogelu. Mae’n cynnal ymchwil i ddeall ymhellach ymddygiad
rhywiol niweidiol ymysg plant a phobl ifanc ac wedi datblygu continwm o
ymddygiadau niweidiol. Gall rhieni a gofalwyr ddefnyddio hwn i’w helpu i
feddwl am ymddygiad eu plant eu hunain, fel y gallant ddeall ymddygiad yn
well. Gellir ystyried os yw’r ymddygiad yn normal neu’n wyrol iawn.
icmec.org/wp-content/uploads/2019/07/Hackett-Continuum-ofHarmful-Behavior-Excerpted.pdf

The Canadian Government
- cynhyrchwyd y canllaw rhiant
manylach hwn er mwyn deall
ymddygiadau rhywiol plant ac
archwilio sut i ymateb yn effeithiol.
gov.pe.ca/photos/original/css_
csbparentg.pdf

Children’s Sexual Behaviours:
A Parent’s Guide

Parents Protect - archwilio ymddygiadau plant dan 5 oed ac
ymddygiadau plant 5-11 oed.
parentsprotect.co.uk/traffic-light-tools.htm

Brook - yn archwilio’r ystodau oedran 0-5 oed, 5-9 oed, 9-13 oed, a
13-17 oed. Maent hefyd yn darparu hyfforddiant i weithwyr proffesiynol
ar ddefnyddio yr offeryn hwn.

Updated and expanded by:
The Provincial Child Sexual Abuse Advisory Committee
2013

gov.pe.ca/csa

brook.org.uk/training/wider-professional-training/sexual-behaviourstraffic-light-tool/
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Adnoddau er mwyn helpu i
siarad am ymddygiadau rhywiol
iach ac afiach, gan gynnwys
defnyddio pornograffi
FPS – yn gwmni iechyd rhywiol. Mae ganddyn nhw rai adnoddau defnyddiol i rieni
a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd. Mae rhieni’n debygol o weld eu argymhellion
am sut i siarad â phlant o wahanol oedrannau am ryw, perthnasoedd a thyfu i fyny
yn arbennig o ddefnyddiol.

Bish UK – mae ganddo lawer o adnoddau ar y we, wedi’u cynllunio ar
gyfer pobl ifanc 14 oed neu’n hŷn. Mae hwn yn adnodd defnyddiol i rieni
gyfeirio eu plant yn eu harddegau ato hefyd, i ateb cwestiynau a allai fod
ganddynt a’u helpu i wneud synnwyr o’r hyn y gallent fod wedi’i weld ar-lein.
Mae eu hadnoddau ar-lein yn ymdrin â sawl thema sy’n cyd-fynd â’r hyn
mae nhw’n ei ddisgrifio fel “A guide to sex, love and you”.
ishuk.com/porn

Safe4me - yn adnodd addysg am ddim gan Heddlu Hampshire, sy’n
ceisio darparu gwybodaeth ac adnoddau er mwyn helpu i addysgu, arwain
a chefnogi plant a phobl ifanc i gadw’n ddiogel. Mae yna adran benodol
ar gyfer rhieni, sy’n ymdrin â materion penodol fel ymddygiad gwrthgymdeithasol, secstio a chyngor niwed rhywiol i bobl ifanc.
safe4me.co.uk

fpa.org.uk/relationships-and-sex-education/parents-and-carers

The Reward Foundation – yn adnodd ar gyfer rhieni a gofalwyr
Family Lives - yn elusen sy’n ymroddedig i gefnogi rhieni cyn iddynt gyrraedd
pwynt argyfwng a allai arwain at gamdriniaeth. Mae ganddynt adnoddau sy’n
gysylltiedig â siarad â phobl ifanc am bornograffi.

sy’n ymwneud yn benodol â delio â phornograffi rhyngrwyd yn ystod y
pandemig coronafirws.
rewardfoundation.org/free-parents-guide-to-internet-pornography

familylives.org.uk/advice/teenagers/sex/porn

Big Talk Education - wedi datblygu gwahanol setiau o Gardiau Tyfu i Fyny. Gall y
rhain helpu rhieni a gofalwyr i gael trafodaethau rhagweithiol am sefyll-faoedd a allai
fod yn beryglus a sut i gadw’n ddiogel. Mae rhai o’r pynciau’n ym-drin â materion
fel bwlio rhywiol, ymddygiad anghyfreithlon, secstio, grwmio a phornograffi. Mae’r
cardiau hyn yn arbennig o ddefnyddiol i blant iau a’r rheini ag anableddau dysgu.
Mae adnoddau eraill ar gael yma a allai fod o ddiddordeb.
bigtalkeducation.co.uk/products/primary-years-2-and-3-growing-up-safe-cardsset-2

Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 0808 1000 900

Brook – cynnal gwefan wych a hawdd ei defnyddio, sy’n darparu
negeseuon clir a chadarnhaol am ryw a pherthnasoedd i bobl ifanc. Maent
yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fel atal cenhedlu, delwedd y corff,
camdrin a chydsynio. Adnodd defnyddiol i’w archwilio gyda phobl ifanc ac
yn adnodd addysg rhyw dibynadwy hefyd.
brook.org.uk
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Adnoddau i helpu plant
a phobl ifanc i feddwl
am ystyr cydsyniad yn eu
perthnasoedd

BISH UK - yn darparu llawer o wybodaeth a chyngor ar ystod o bynciau.

Parents Protect – mae eu llyfr yn cynnig argymhellion defnyddiol er mwyn
helpu plant i ddeall eu hawliau a hanfodion cydsyniad o oedran ifanc.

thatsnotcool.com

parentsprotect.co.uk/books-to-share-with-children.htm

Pause Play Stop – yn adnodd rhyngweithiol y gall rhieni a gofalwyr ei

Thames Valley Police - gyda fideo sy’n helpu i egluro cydsyniad mewn
ffordd hawdd a hygyrch, gan ddefnyddio’r gyfatebiaeth o gydsyniad rhywiol
fel gofyn a fyddai rhywun yn hoffi paned. Noder, mae defnydd byr o iaith
anweddus yn ystod 15 eiliad cyntaf y fideo hon.

Mae ganddyn nhw adran sy’n helpu teuluoedd i feddwl am ryw mewn
perthynas â’r gyfraith, er enghraifft, beth sy’n gyfreithiol a beth sydd ddim.
Mae’r adnodd hwn hefyd yn archwilio pwysigrwydd cydsyniad mewn
perthnasoedd rhywiol.
bishuk.com/sex/consent-and-the-law

That’s Not Cool – yn wefan sy’n rhoi’r offer i bobl ifanc feddwl am yr hyn
sydd a’r hyn nad yw’n iawn mewn perthynas â’u perthnasoedd digidol. Mae
wedi’i anelu at bobl ifanc sy’n 11 oed neu’n hŷn.

ddefnyddio gyda’u plant a’u pobl ifanc i’w helpu i ddeall a chyd-des-tunoli
cydsyniad. Mae ganddyn nhw gwis gwych y gall rhieni ei wneud ochr yn
ochr â’u plant sydd wedi cyrraedd oed aeddfedrwydd, sy’n sicr o sbarduno
trafodaethau defnyddiol.
pauseplaystop.org.uk

youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8&vl=en

Blue Seat Studios - gyda fideo sy’n helpu i egluro caniatâd ar gyfer plant iau.
youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc

Safe4me - gyda rhywfaint o wybodaeth am beth yw cydsyniad wrth feddwl
am berthnasoedd rhywiol.
safe4me.co.uk/portfolio/its-not-ok

Ffoniwch ein llinell gymorth gyfrinachol 0808 1000 900
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Adnoddau er mwyn helpu
i feddwl am ddiogelwch
rhyngrwyd a cadw‘n ddiogel
ar-lein ac oddi ar-leine

Internet Matters - yn cyfeirio rhieni a gofalwyr at wybodaeth gredadwy ar sut
i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Mae ganddyn nhw adnoddau ar faterion ar-lein,
fel cynnwys amhriodol, meithrin perthynas amhriodol ar-lein, a secstio.
internetmatters.org
Mae gan yr NSPCC adnoddau er mwyn helpu i siarad â phlant a phobl ifanc am
aros yn ddiogel ar-lein, ac mae’n cynnwys cyngor ar sefydlu rheolaethau rhieni,
secstio, gemau ar-lein ac apiau fideo, i’ch helpu i ddeall y risgiau a chadw eich
plant yn ddiogel.
nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety

Family Safety Plan – ein cynllun diogelwch teulu er mwyn i deuluoedd
weithio gyda’i gilydd i weithredu mesurau diogelwch. Ar gael yn y Gymraeg a’r
Saesneg.

Ymunodd O2 a NSPCC gyda’i gilydd i ddarparu rhywfaint o gyngor ar sut i gadw
plant yn ddiogel ar-lein.
o2.co.uk/help/nspcc

parentsprotect.co.uk/family-safety-plan.htm

ar gyfer rhieni a gofalwyr yn ystod pandemig Coronafirws. Byddant yn rhyddhau
pecynnau gweithgaredd newydd bob pythefnos. Mae’r pecynnau gweithgaredd
yn cynnwys gweithgareddau syml 15 munud y gall teuluoedd eu gwneud gyda’i
gilydd i gefnogi eu diogelwch ar-lein ar adeg pan fyddant yn treulio mwy o
amser ar-lein.

The UK Safer Internet Centre - yn darparu awgrymiadau, cyngor ac
adnoddau diogelwch ar-lein er mwyn helpu plant a phobl ifanc i gadw’n ddiogel
ar-lein. Mae nhw’n archwilio rhai o’r materion rydych chi’n eu hwynebu o bosib,
sut i gael sgyrsiau gyda’ch plant, gwahanol offer diogel-wch a rheolaethau rhieni
y gellir eu defnyddio ar gyfer safleoedd rhwydwaith cymdeithasol. Mae hefyd yn
cynnwys canllaw i rieni ar dech-noleg ac yn darparu dolenni eraill i adnoddau ar
gyfer rhieni a gofalwyr.

thinkuknow.co.uk/parents/Support-tools/home-activity-worksheets

saferinternet.org.uk/advice-centre/parents-and-carers

Mae ganddynt hefyd gyngor a gwybodaeth i helpu rhieni a gofalwyr i ymateb
os yw eu plentyn neu berson ifanc wedi anfon hunlun noethlymun ar-lein. Mae
hyn yn cynnwys fideo y gellir ei wylio gyda phlant a phobl ifanc er mwyn helpu i
archwilio a deall risgiau’r ymddygiad hwn.

saferinternet.org.uk/advice-centre/parents-and-carers/resources-parentsand-carers

Thinkuknow wedi datblygu rhai pecynnau gweithgaredd cartref yn benodol

thinkuknow.co.uk/parents/articles/Has-your-child-shared-a-nude-selfie-subtitled
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Safe Search Kids - darparu adnoddau amrywiol ar gyfer cadw’n ddiogel
ar-lein, gan gynnwys canllaw i bobl ifanc yn eu harddegau wrth ddefnyddio
cyfryngau cymdeithasol, a rhoi lluniau ar-lein. Mae’r adnoddau’n cynnwys
awgrymiadau i rieni a gofalwyr ar sut i lywio’r materion hyn.
safesearchkids.com

Adnoddau ar gyfer rhieni a
gofalwyr sydd â phlant neu
bobl ifanc ag anableddau

Wayne Denner - yn arbenigwr diogelwch rhyngrwyd wedi’i leoli yng
Ngogledd Iwerddon, sy’n rhoi gwybodaeth ar-lein yn rheolaidd i rieni a
gofalwyr sy’n eu helpu i feddwl am fesurau diogelwch y gellir eu rhoi ar waith.
waynedenner.com

Hwb - datblygwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm,
gan ddarparu gwybodaeth ar bynciau fel sut i gadw’n ddiogel ar-lein a sut i roi
gwybod am niwed ar-lein.
hwb.gov.wales

Gall plant ag anghenion ychwanegol ac anableddau, er enghraifft y rhai sy’n
ei chael hi’n anodd deall sefyllfaoedd cymdeithasol neu gyfathrebu ag eraill,
fod yn fwy agored i gamdriniaeth rywiol.
Maent dair gwaith yn fwy tebygol o brofi camdriniaeth rywiol na phlant a
phobl ifanc eraill, ac efallai y bydd rhai yn ei chael hi’n anodd rhoi gwybod am
eu pryderon neu gamdriniaeth. Mae llawer o ffyrdd sy’n agored i blant,megis
llinellau cymorth dros y ffôn yn parhau i fod yn anhygyrch i blant a phobl
ifanc anabl. I rai, efallai nad yw eu datblygiad rhywiol yn gyson â’u datblygiad
emosiynol a chymdeithasol, a gallai gael ei fynegi trwy ymddygiad rhywiol
amhriodol.
Dyma rai sefydliadau ac adnoddau a all helpu i gefnogi rhieni sydd â phlant neu
bobl ifanc ag anghenion ychwanegol neu anableddau.

The Upstream Project - yn archwilio rhai o’r arwyddion sy’n ein hatal rhag
adnabod arwyddion camdriniaeth, gan ganolbwyntio’n benodol ar y rhai ag
anableddau dysgu a’r rhai ar y sbectrwm awtistiaeth.
theupstreamproject.org.uk/learn/abuse-of-children-with-disabilities
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The National Autistic Society - yn elusen yn y DU ar gyfer pobl awtistig
a’u teuluoedd. Eu nod yw helpu i drawsnewid bywydau, newid agweddau
a chreu cymdeithas sy’n gweithio i bobl awtistig. Mae ganddyn nhw sawl
adnodd sy’n helpu i ddiogelu plant a phobl ifanc ar y sbectrwm awtistiaeth.
autism.org.uk/shop/products/books-and-resources/safeguarding-youngpeople-on-the-autism-spectrum

Cerebra - yn elusen genedlaethol sy’n helpu plant â chyflyrau ymennydd a’u
teuluoedd i ddarganfod gwell bywyd gyda’i gilydd. Maent yn cyhoeddi cyfres o
ganllawiau a thaflenni ffeithiau i helpu teuluoedd i ddelio ag unrhyw broblemau y gallent fod yn eu hwynebu. Mae ganddyn nhw ganllaw sy’n helpu rhieni i feddwl am gadw plant yn ddiogel ar-lein.
cerebra.org.uk/download/learning-disabilities-autism-and-internet-safety

Mae’r NSPCC - wedi creu llyfryn i rieni a gofalwyr er mwyn eu helpu i siarad
yn syml â phlant iau am gadw’n ddiogel rhag cael eu cam-drin.
nspcc.org.uk/globalassets/documents/advice-and-info/underwear-ruleparents-learning-disabilities-english.pdf

Adnoddau i rieni a gofalwyr
i rannu gyda phlant a phobl
ifanc sy‘n poeni am eu
meddyliau a‘u teimladau
tuag at blant iau
Stop It Now! y DU ac Iwerddon - yn darparu adnodd ar-lein i bobl
sy’n poeni am eu meddyliau rhywiol eu hunain tuag at blant a phobl ifanc.
Mae hyn wedi’i anelu’n bennaf at oedolion ond efallai y bydd rhieni a
gofalwyr yn gweld peth o’r wybodaeth yn ddefnyddiol i’w plant hŷn os ydyn
nhw hefyd yn cael trafferth gyda’r mathau hyn o feddyliau, neu i hysbysu eu
hunain fel rhieni amddiffynnol.
stopitnow.org.uk

RSHP – ‘Relationships, Sexual Health and Parenthood’ - yn cynnig ystod o
adnoddau ar-lein am ddim sy’n helpu rhieni a gofalwyr i siarad â’u plant a’u
pobl ifanc, sydd ag anghenion cefnogi ychwanegol neu anableddau, am

Help Wanted – yn adnodd ar-lein newydd sy’n cynnig cwrs di-enw i

ryw, rhywioldeb a pherthnasoedd. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys llyfrau
gwaith, pecynnau addysgu, animeiddiadau, ffotostories, fideos a llyfrau.

helpwantedprevention.org

helpu pobl sy’n poeni am deimladau rhywiol tuag at blant iau.

rshp.scot/learners-with-additional-support-needs-asn/programmesresources-to-support-learning
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Cysylltwch â ni

Sut oedd y pecyn cymorth hwn?

Am gymorth a chyngor cyfrinachol, ffoniwch ein llinell gymorth ar
0808 1000 900.

Os ydych chi wedi defnyddio’r pecyn cymorth, naill ai fel sefydliad
sy’n rhannu hyn gyda rhieni a gofalwyr, neu fel rhiant neu ofalwr eich
hun, cymerwch ychydig funudau i ddilyn y ddolen isod i’n helpu ni i
werthuso’r pecyn cymorth, fel y gallwn barhau i gynnig y wybodaeth
fwyaf defnyddiol ac ymarferol.

Gall ein gweithredwyr llinell gymorth hynod brofiadol roi cyngor ymarferol i chi a siarad
â chi am unrhyw faterion gorfodol cymhleth yr ydych yn eu hwynebu ar hyn o bryd.
Byddant yn gallu helpu gyda’r cwestiynau a fydd gennych am ymddygiad eich plentyn
neu aelod o’ch teulu.
Mae’r llinell gymorth yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol. Pan fyddwch chi’n ffonio,
does dim rhaid i chi roi unrhyw wybodaeth bersonol fel enw’ch teulu, cyfeiriad neu rif
ffôn.
Os yw’n well gennych beidio â ffonio, gallwch gysylltu â ni trwy ein gwasanaeth
negeseuon cyfrinachol - gellir dod o hyd i’r manylion ar ein gwefan: stopitnow.org.uk
YNi fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei arddangos pan fyddwch yn e-bostio, gan
wneud y gwasanaeth yn gyfrinachol. Oherwydd galw mawr, ni allwn gynnig ymateb ar
unwaith trwy e-bost. Os yw’ch ymholiad yn fwy brys, ffoniwch y llinell gymorth.

surveymonkey.co.uk/r/V8HGPTR
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Mae Sefydliad Lucy Faithfull yn Elusen gofrestredig Rhif 1013025, ac yn
gwmni cyfyngedig trwy warant. Cofrestrwyd yn Lloegr Rhif 2729957.
Swyddfa gofrestredig: 2 Birch House, Harris Business Park, Hanbury Road,
Stoke Prior, Bromsgrove, B60 4DJ.
Nodyn pwysig: Mae›r cynnwys ffotograffig yn y ddogfen hon at ddibenion
eglurhaol yn unig. Mae›r holl bobl sy›n cael sylw yn fodelau @ iStock a
Shutterstock.
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