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Safeguarding Week 2022 Activities Programme 

Wythnos Diogelu 2022 - Diogelu ein Cymunedau rhag Camfanteisio 

Rhaglen Gweithgareddau 

#diogelucymru 
 

Sylwch, ni ellir cwblhau cofrestriadau ar Eventbrite ar Internet Explorer. Mae angen porwr 
gwe arall, fel Google Chrome 

 

Digwyddiad/Gweithg
aredd 

 

Amser Cynulleidfa 
Darged 

Lleoliad  
Manylion 

Cofrestru a Manylion 
Cyswllt 

Dydd Llun, Tachwedd 14eg 
 

Diogelu Plant, Pobl Ifanc 
ac Oedolion rhag 
Camfanteisio 

Sesiwn 1 (ar 
gyfer 
ymarferwyr 
sy’n gweithio 
gyda phlant a 
phobl ifanc): 
 
9:30yb – 
1:15yp 
 
Sesiwn 2 (ar 

Gweithwyr 
proffesiynol 

Conference Centre,  
University of Wales, 
Llantwit Road, 
Treforest, 
Pontypridd, CF37 
1DL 

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn 
cynnal digwyddiad ar gyfer gweithwyr 
proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant, pobl 
ifanc ac oedolion yn Rhondda Cynon Taf, 
Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr. 
 
Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar 
gamfanteisio yn ei amrywiol ffurfiau a’i nod 
yw codi ymwybyddiaeth o’r rhain a darparu 
addysg ar sut y gall gweithwyr proffesiynol 
helpu i adnabod arwyddion camfanteisio 

I gofrestru ar gyfer sesiwn 1, 
dewiswch y ddolen isod: 
 
Sesiwn 1 
 
I gofrestru ar gyfer sesiwn 2, 
dewiswch y ddolen isod: 
 
Sesiwn 2 
 
Os yw eich rôl yn cynnwys plant, 
pobl ifanc ac oedolion a'ch bod yn 
hoffi mynychu'r ddwy sesiwn, 

https://www.eventbrite.co.uk/e/safeguarding-children-and-young-people-from-exploitation-tickets-449173378667
https://www.eventbrite.co.uk/e/safeguarding-adults-from-exploitation-tickets-449173940347
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gyfer 
ymarferwyr 
sy’n gweithio 
gydag 
oedolion): 
 
2pm – 
5.15pm 

gyda’r plant, y bobl ifanc a’r oedolion y maent 
yn gweithio gyda nhw, gan gynnwys sut i 
adrodd, sut. cefnogi a darparu cymorth i'r 
unigolion yr effeithir arnynt. 
 
Bydd y diwrnod yn cael ei rannu’n ddwy 
sesiwn: 
 
Sesiwn 1: Ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio 
gyda phlant a phobl ifanc 
Sesiwn 2: Ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio 
gydag oedolion. 
 
Sesiwn 1 – Cofrestru o 9yb, gyda’r sesiwn yn 
dechrau am 9:30yb 
 
Mae pynciau a siaradwyr yn cynnwys: 
 
▪ Comisiynydd Plant Cymru - Roco Cifuentes 
▪ Trais a Chamfanteisio - Prif Arolygydd 

Jason Herbert, Uned Atal Trais Cymru 
▪ PREVENT - David Bannister ac Alun 

Thomas, Ymgynghorwyr Atal Rhanbarthol 
y Swyddfa Gartref 

▪ Diogelu Cyd-destunol - Marisa Douglas, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr 

▪ Gwasanaeth Gwarcheidiaeth Masnachu 

cofrestrwch trwy'r ddwy ddolen 
uchod. 
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Plant Annibynnol - Steve Smith , 
Barnardo’s 

▪ Strategaeth Camfanteisio Bwrdd Diogelu 
Cwm Taf Morgannwg - Emma Walters, 
CBSRhCT a’r Ditectif Arolygydd Dan 
Michel, Heddlu De Cymru 

 
Sesiwn 2 – Cofrestru o 1:15pm, gyda’r sesiwn 
yn dechrau am 2pm 
 
Mae pynciau a siaradwyr yn cynnwys: 
 
▪ Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru - Helena 

Herklots CBE 
▪ PREVENT - David Bannister ac Alun 

Thomas, Ymgynghorwyr Atal Rhanbarthol 
y Swyddfa Gartref 

▪ Diogelu Trosiannol - Alexander Beckham, 
CBSRhCT 

▪ Prosiect Masnachu Pobl / Goroeswyr 
Caethwasiaeth Fodern - Jasmine Ahmed, 
BAWSO 

▪ Meistri Gangiau ac Awdurdodau Cam-drin 
Llafur 

▪ Safbwynt Landlord ar Gamfanteisio ac 
Ymgysylltu - Clare Jones, Trivallis 

 
Sylwch: Mae uchafswm o 100 o bobl ym 
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mhob sesiwn. 
 

Lansio Safonau Diogelu, 
Dysgu a Datblygu 
Cenedlaethol 

10yb – 11yb Gweithwyr 
proffesiynol 

Timau Bydd Julie Morgan AC yn cyflwyno lansiad 
Safonau Diogelu, Dysgu a Datblygu 
Cenedlaethol cyntaf Cymru. 
 
Mae’r safonau hyn yn cyd-fynd â 
Gweithdrefnau Diogelu Cymru. Mae’r 
safonau’n nodi’r disgwyliadau o ran 
gwybodaeth, sgiliau, agweddau a gwerthoedd 
ar gyfer pobl sy’n gweithio gydag oedolion a 
phlant a allai fod mewn perygl o gael eu cam-
drin, eu niweidio neu eu hesgeuluso. 
 

Cofrestrwch yma i ymuno â'r 
digwyddiad 
 

Cynhadledd Myfyrwyr 
Merthyr Tudful 

9.00yb - 
3.00yp 

Plant a Phobl 
Ifanc 

Timau Bydd nifer o weithdai ar gael i fyfyrwyr, gan 
gynnwys: 
 
- Camfanteisio rhywiol ar-lein 
- Materion ar-lein - cyfryngau cymdeithasol, 
gemau 
- Llinellau Sirol/Troseddau Casineb 
- Masnachu pobl 
- Trais yn y cartref 
 

Andrea.May@merthyr.gov.uk  

Hyfforddiant ar sut i 
ddefnyddio'r offeryn 
Cserq 

10yb -
11:30yb 

Staff iechyd, 
gan gynnwys 
gwasanaetha
u 

 Pecyn hyfforddi ar sut i ddefnyddio'r offeryn 
Cserq 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

https://www.eventbrite.co.uk/e/lansior-safonau-diogelu-launch-of-the-safeguarding-standards-tickets-425075150217
https://www.eventbrite.co.uk/e/lansior-safonau-diogelu-launch-of-the-safeguarding-standards-tickets-425075150217
mailto:Andrea.May@merthyr.gov.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
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mamolaeth, 
damweiniau 
ac achosion 
brys ac 
iechyd 
rhywiol. 

Nyrs Glinigol Arbenigol a 
Chynghorydd Trais 
Domestig Annibynnol 
Iechyd i ddarparu 
gwybodaeth a 
chefnogaeth. 
 

 
9:30yb 

Staff 
Damweiniau 
ac Achosion 
Brys a'r 
cyhoedd 

 
Adran Damweiniau 
ac Achosion Brys 
Ysbyty Tywysoges 
Cymru. 

▪ Cefnogi staff a'r cyhoedd ynghylch 
ymwybyddiaeth o gamfanteisio. 

 
▪ Hyrwyddo cymryd yr addewid i beidio ag 

eistedd yn ôl a gwylio trais domestig 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

Gwasanaeth 
Gwarcheidiaeth 
Masnachu Plant 
Annibynnol Barnardo’s 
 

Dyddiad ac 
amser i'w 
gadarnhau 

Gweithwyr 
proffesiynol 

 
Timau 

I ddilyn I ddilyn 

Camfanteisio - Diogelu 
Pobl Ifanc. 

I'w 
gadarnhau 

Pobl ifanc a 
staff 

Ysgolion a chlybiau 
ieuenctid 

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno 
gan bob ysgol a chlwb ieuenctid ac yn 
cwmpasu gwahanol fathau o gamfanteisio a 
risgiau i bobl ifanc. 
 
Bydd hefyd yn edrych ar ymateb i ddatgeliad i 
staff cymorth. 
 

jason.hurford@rctcbc.gov.uk  
 
 

Dydd Mawrth, Tachwedd 15fed 
 

mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:jason.hurford@rctcbc.gov.uk
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Cyflwyniad i Ddiogelu 
Oedolion yn Erbyn 
Camfanteisio yng 
Nghymru 

9:30yb – 
12:30yp 

Y rhai sy'n 
cefnogi 
oedolion yn 
uniongyrchol 
mewn 
cymunedau 

Timau Bydd Llwybrau Newydd yn cyflwyno’r lefel 
ymwybyddiaeth hon, bydd sesiwn hanner 
diwrnod yn sicrhau eich bod yn ymwybodol 
o’r gwahanol fathau o gamfanteisio sy’n 
weithredol yng Nghymru, yr arwyddion i 
chwilio amdanynt, a sut i ddarparu ymatebion 
atal ac amddiffyn. Yn cynnwys pecyn 
adnoddau digidol a thystysgrif cwblhau. 
  
Bydd cyfranogwyr yn dod yn fwy ymwybodol 
o: 
▪ Terminoleg ac Ystadegau 
▪ Mathau o gamfanteisio: 
 
- Camfanteisio ar-lein – gan gynnwys sgamiau 
ariannol, masnachu mewn rhyw seibr, 
rhywioldeb, ffotograffiaeth anghydsyniol 
- Camfanteisio troseddol 
- Troseddau gorfodol yn ymwneud â gangiau 
(gan gynnwys llinellau sirol a chog) 
- Llafur gorfodol mewn gweithgareddau 
anghyfreithlon 
- Troseddau meddiangar gorfodol (fel codi o 
siopau a chodi pocedi) 
- cardota dan orfod 
- Twyll ariannol (gan gynnwys sgamio) 
- Camfanteisio rhywiol 
- Camfanteisio ar Lafur 

Cofrestrwch i ymuno yma 
 

https://www.eventbrite.co.uk/e/introduction-to-safeguarding-adults-against-exploitation-in-wales-tickets-451606456067
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▪ Diogelu – Atal ac Amddiffyn 
 
- Nodi oedolion a allai fod yn agored i 
gamfanteisio 
- Canfod arwyddion sy'n peri pryder 
- Beth i'w wneud nesaf. 
 

Diogelu Oedolion 
Agored i Niwed yn 
Ddigidol 

10yb – 
11:30yp 

Gweithwyr 
proffesiynol 

Timau Mae'r digwyddiad hyfforddi ar-lein hwn yn 
canolbwyntio ar gefnogi oedolion agored i 
niwed i aros yn ddiogel ar-lein. Bydd y sesiwn 
yn edrych ar dueddiadau technoleg a sut mae 
bregusrwydd all-lein yn trosi i risg ar-lein a 
bydd yn ystyried senarios i archwilio ymateb 
proffesiynol priodol i risg ddigidol. Bydd 
adnoddau a ffynonellau cymorth defnyddiol 
yn cael eu nodi. 
 

Cofrestrwch i ymuno yma 

Gweithdy ecsbloetio ac 
ymwybyddiaeth o 
sylweddau i blant a 
phobl ifanc 

10yb – 
10:45yp 

Plant a phobl 
ifanc 

Timau Barod fydd yn cyflwyno'r gweithdy hwn. 
 
Bydd gweithgaredd trafod byr ar ôl gwylio clip 
fideo 
 
Amcanion y gweithdy yw: 
▪ Dysgu beth mae camfanteisio'n droseddol 

ar blant a Llinellau Sirol yn ei olygu 
▪ Codi ymwybyddiaeth o arwyddion a 

chamau ecsbloetio 

Cofrestrwch i ymuno yma 

https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-safeguarding-of-vulnerable-adults-tickets-450752070577
https://www.eventbrite.co.uk/e/exploitation-and-substance-awareness-workshop-tickets-451619214227
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▪ Dysgu pwy allai gael eu targedu a lle gall 
ddigwydd 

▪ Deall sut mae cyffuriau a chamfanteisio 
troseddol yn gysylltiedig 

▪ Deall risgiau camfanteisio. 
▪ Dysgu sut i adnabod ac adrodd am 

drosedd. 
▪ Dysgu sut i fod yn wyliwr gweithgar. 
▪ Myfyrio ar yr hyn y gallwch ei wneud os 

cyflwynir y materion hyn i chi. 
 

‘Dioddefwr neu 
Ddioddefwr?’ 
Pethau i'w hystyried pan 
fydd plant yn niweidio 
eraill yn rhywiol. 

10.00yb – 
10:45yb 

Gweithwyr 
proffesiynol 

Timau Mae Barnardo’s, Gwell Dyfodol Cymru, yn 
wasanaeth cam-drin plant yn rhywiol sy’n 
gweithio gyda phlant a theuluoedd yr effeithir 
arnynt gan gam-drin plant yn rhywiol ar 
draws ei holl feysydd. 
Mae hyn yn cynnwys plant sy’n arddangos 
ymddygiad rhywiol niweidiol, plant sydd 
mewn perygl o neu sydd wedi profi 
camfanteisio’n rhywiol ar blant a phlant iau 
(cyn y glasoed) sy’n arddangos ymddygiad 
adweithiol neu sy’n gysylltiedig â thrallod yn 
dilyn hanes o gam-drin a thrawma. 
 
Mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda phlant o 
bob rhyw ac mae wedi cynnal ymchwil i 
ymatebolrwydd rhywedd i HSB a CSE. Mae 
Gwell Dyfodol yn cefnogi plant o 5 oed i 21 

Cofrestrwch i ymuno yma 

https://www.eventbrite.co.uk/e/victim-or-victimiser-things-to-consider-when-children-harm-others-sexually-tickets-451607599487
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oed, gan gynnwys plant ag anawsterau dysgu, 
anableddau ac anghenion dysgu ychwanegol. 
 
Bydd y cyflwyniad yn ystyried materion 
cydgyfeirio neu bryderon deuol wrth brofi 
gofal, cefnogaeth ac amddiffyniad i blant sydd 
â hanes ac ymddygiad rhywioledig. Bydd yn 
ystyried rhywedd fel newidyn yn ein 
hymatebion i gam-drin plant yn rhywiol ac yn 
defnyddio canfyddiadau ymchwil 
gwasanaeth, Girls Talk a Boys 2 yn ogystal ag 
enghreifftiau o ymarfer i archwilio 
canfyddiadau o statws dioddefwr. Bydd 
ystyried beth mae hyn yn ei olygu i blant a 
phobl ifanc yn thema gydol y cyflwyniad. 
 
Ar ddiwedd y cyflwyniad bydd y rhai sy'n 
mynychu yn gallu: 
 
▪ Nodi effaith rhyw ar ymatebion i CSA/E 
▪ Nodi meysydd ymyrraeth allweddol ar 

gyfer merched sy'n arddangos HSB 
▪ Nodi meysydd ymyrraeth allweddol ar 

gyfer 
▪ bechgyn a dynion ifanc mewn perygl o 

CSA/E 
▪ Nodi plant sydd angen cymorth adfer ac 

adsefydlu mewn perthynas â CSA 
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Gweithdy ecsbloetio ac 
ymwybyddiaeth o 
sylweddau. 

11:15am – 
12pm 

Gweithwyr 
proffesiynol a 
rhieni/gofalw
yr 

Timau Bydd Barod yn cyflwyno’r gweithdy hwn, a’r 
amcanion yw: 
 
▪ Dysgu beth mae camfanteisio'n droseddol 

ar blant a Llinellau Sirol yn ei olygu 
▪ Codi ymwybyddiaeth o arwyddion a 

chamau ecsbloetio 
▪ Dysgu pwy allai gael eu targedu a lle gall 

ddigwydd 
▪ Deall sut mae cyffuriau a chamfanteisio 

troseddol yn gysylltiedig 
▪ Dysgu sut i adnabod ac adrodd am 

drosedd 
 

Cofrestrwch i ymuno yma 

Trafodaethau wyneb yn 
wyneb gyda phobl ifanc 
yn mynychu sesiwn 
Prosiect Hook Right 
 

12:00pm - 
1:00pm 

Canolfan 
Gymunedol 
Dowlais 

Ty Homfrey (Uned 
Cyfeirio Disgyblion) 
grwp 

Sesiynau wedi’u hanelu at godi 
ymwybyddiaeth o beth yw camfanteisio ar 
blant, sut gallai hyn edrych, y risgiau a phwy 
all helpu. 

annette.m.irvine@rctcbc.gov.u
k  

 
Dydd Mercher, Tachwedd 16eg 

Cynhadledd Ranbarthol 
Digartrefedd Ieuenctid 

 
9am – 4pm 

Gweithwyr 
proffesiynol 

Caerfyrddin Gweithdy cydweithio i gefnogi rhoi terfyn ar 
ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc ledled 
Cymru 
 
Bydd cynrychiolwyr yn gallu dewis un o dri 
gweithdy yn sesiynau'r bore a'r prynhawn. 

Gweithio Gyda'n Gilydd i Fynd 
i'r Afael â Digartrefedd Pobl 
Ifanc (Cynhadledd Ranbarthol) 
Tocynnau, Dydd Mercher 16 
Tachwedd 2022 am 09:30 | 
Eventbrite 

https://www.eventbrite.co.uk/e/exploitation-and-substance-awareness-workshop-tickets-451618241317
mailto:annette.m.irvine@rctcbc.gov.uk
mailto:annette.m.irvine@rctcbc.gov.uk
https://www.eventbrite.co.uk/e/working-together-to-address-youth-homelessness-regional-conference-tickets-406714372637?aff=eemailordconf&ref=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_term=viewevent
https://www.eventbrite.co.uk/e/working-together-to-address-youth-homelessness-regional-conference-tickets-406714372637?aff=eemailordconf&ref=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_term=viewevent
https://www.eventbrite.co.uk/e/working-together-to-address-youth-homelessness-regional-conference-tickets-406714372637?aff=eemailordconf&ref=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_term=viewevent
https://www.eventbrite.co.uk/e/working-together-to-address-youth-homelessness-regional-conference-tickets-406714372637?aff=eemailordconf&ref=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_term=viewevent
https://www.eventbrite.co.uk/e/working-together-to-address-youth-homelessness-regional-conference-tickets-406714372637?aff=eemailordconf&ref=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_term=viewevent
https://www.eventbrite.co.uk/e/working-together-to-address-youth-homelessness-regional-conference-tickets-406714372637?aff=eemailordconf&ref=eemailordconf&utm_campaign=order_confirm&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_term=viewevent
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Sesiwn y Bore 
 
1. Lleisiau o'r gymuned LGBTQ+ 
2. Datblygu ymchwil i lywio arfer Gwaith 
Ieuenctid 
3. Datblygu agenda ymyrraeth gynnar 
 
Sesiwn prynhawn 
 
1. A yw gweithwyr ieuenctid yn barod i helpu 
i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl 
ifanc? 
2. Defnyddio data i lywio a datblygu arfer 
gwaith ieuenctid 
3. Yr hyn y mae angen i'r sector gwaith 
ieuenctid ei wybod am y newidiadau yn y 
ddeddfwriaeth tai 
 

 

Sesiwn codi 
ymwybyddiaeth a 
gwybodaeth 

9am – 4pm   Holl staff y 
GIG 

Darlithfa, Ysbyty 
Tywysoges Cymru 

▪ 9am - BAWSO 
▪ 10 am - i'w gadarnhau 
▪ 11am – Nyrsys Ardal i siarad am 

ecsbloetio ariannol a Phrosiect 
Cymunedol. 

▪ 12pm - GYRRU 
▪ 2pm – gweminar ‘Beichiogrwydd yn y 

Meddwl’ 
 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
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Camfanteisio a Thrais 
Domestig 

9.30am  Staff 
adrannau 
damweiniau 
ac achosion 
brys a'r 
cyhoedd 

Adran Damweiniau 
ac Achosion Brys, 
Ysbyty Brenhinol 
Morgannwg 

Bydd y Nyrs Glinigol Arbenigol ac IDVA Iechyd 
(Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig) 
yn cefnogi staff a'r cyhoedd ynghylch 
ymwybyddiaeth o gamfanteisio ac yn 
hyrwyddo'r addewid i gymryd camau pan 
fydd trais domestig wedi'i gydnabod. 
 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

Sesiwn addysgu ar y 
‘Prosiect Dewisiadau’ 

9:30am  -
11:30pm  

Staff y GIG Ysbyty Cwm Cynon 
Community Hospital 

Prosiect Dewisiadau - cefnogi merched 
bregus i ddewis atal cenhedlu a lleihau 
camfanteisio. 
 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

Gweminar y Bwrdd 
Diogelu Annibynnol 
Cenedlaethol, a gynhelir 
gan yr Uned Atal Trais 

  Gweithwyr 
proffesiynol 

Timau Llunio Dyfodol Diogelu yng Nghymru: 
Canfyddiadau o Brifysgol John Moores Lerpwl 
(LJMU). 
 
Gyda chyflwyniadau gan:- 
 
▪ Michelle McManus a'i thîm - LJMU 
▪ Jon Drake - Uned Atal Trais Cymru 
 
Bydd hwn yn ddigwyddiad rhithwir byw. 
 

Bydd hysbysiadau ar gyfer 
archebu trwy Eventbrite, yn 
ogystal â rhaglen lawn am y 
diwrnod, yn dilyn ac yn cael eu 
hychwanegu at y rhaglen hon. 

Sesiwn Ymwybyddiaeth 
Camfanteisio 

SLOT 1: 
10yb - 
11.30yb 
 
SLOT 2: 
11.30am – 

Plant nad 
ydynt mewn 
Addysg, 
Cyflogaeth na 
Hyfforddiant 
sy'n cael eu 

Gwasanaeth 
Troseddau 
Ieuenctid, Safle'r De 

Sesiynau a ddarperir gan weithwyr ETE YOS i 
blant sy'n mynychu'r gweithdai ETE. 
 
Wedi’i anelu at godi ymwybyddiaeth o’r hyn 
yw camfanteisio ar blant, sut y gallai hyn 
edrych, y risgiau a phwy all helpu (gan 

annette.m.irvine@rctcbc.gov.u
k  

mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:annette.m.irvine@rctcbc.gov.uk
mailto:annette.m.irvine@rctcbc.gov.uk
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1pm 
 
SLOT 3: 
2pm - 
3:30pm 
 

cyfeirio at y 
Gwasanaetha
u Troseddau 
Ieuenctid 

gynnwys fideo a thrafodaeth ryngweithiol). 

Hyrwyddo ‘Cyfeillion yn 
Erbyn Sgamiau’ a 
‘TrueCall’ 

10am-2pm Cyhoeddus Feel Good Factory, 
Abercynon Road, 
Ynysboeth, CF45 
4XZ 

Bydd Adran Safonau Masnach Rhondda 
Cynon yn hyrwyddo ‘Friends Against Scams’ a 
‘TrueCall’. 

chloe.williams@rctcbc.gov.uk  

Gwybodaeth gan DRIVE 
a Pregnancy in Mind 

10am  Staff y GIG Darlithfa Ysbyty'r 
Tywysog Siarl 
 

▪ 10am - Gweminar Beichiogrwydd mewn 
Meddwl 

▪ 11am – GYRRU 
 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

Trafodaethau wyneb yn 
wyneb gyda phobl ifanc 
yn mynychu sesiwn 
Prosiect Hook Right 
 

11:00am – 
12:30pm 

Ysgol Treorci Cwmparc 
Community 
Association 

Sesiynau wedi’u hanelu at godi 
ymwybyddiaeth o beth yw camfanteisio ar 
blant, sut gallai hyn edrych, y risgiau a phwy 
all helpu. 

annette.m.irvine@rctcbc.gov.u
k  

Stondin gwybodaeth ar 
‘Mind Matters’ 

Trwy'r dydd Staff y GIG a'r 
cyhoedd 

Cyntedd Ysbyty 
Brenhinol 
Morgannwg. 

Bydd ‘Mind Matters’ yn hyrwyddo’r cymorth 
sydd ar gael i bobl. 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

Camfanteisio - Diogelu 
Pobl Ifanc 

TBC Pobl ifanc a 
staff 

Ysgolion a chlybiau 
ieuenctid 

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno 
ar draws yr holl ysgolion a chlybiau ieuenctid 
yn RhCT a bydd yn cynnwys gwahanol fathau 
o gamfanteisio a risgiau i bobl ifanc. 
 
Bydd hefyd yn edrych ar ymateb i ddatgeliad i 

jason.hurford@rctcbc.gov.uk  

mailto:chloe.williams@rctcbc.gov.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:annette.m.irvine@rctcbc.gov.uk
mailto:annette.m.irvine@rctcbc.gov.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:jason.hurford@rctcbc.gov.uk


  

14 
Safeguarding Week 2022 Activities Programme 

staff cymorth. 
 

Sesiwn Codi 
Ymwybyddiaeth o 
Gamfanteisio 

I'w 
gadarnhau 

Pobl ifanc I'w gadarnhau Bydd y Tîm Lles yng Nghyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal sesiwn 
codi ymwybyddiaeth ar gyfer pobl ifanc ar 
gamfanteisio, gan gynnwys camfanteisio’n 
rhywiol ar blant. 

Lois.Sutton@bridgend.gov.uk  

Dydd Iau, Tachwedd 17eg 

Sesiwn addysgu ar y 
prosiect ‘Dewisiadau’ 

9:30am -
11:30am  

Staff y GIG Ysbyty Cwm Cynon 
Community Hospital 

Prosiect Dewisiadau - cefnogi merched 
bregus i ddewis atal cenhedlu a lleihau 
camfanteisio. 
 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

Atal Camfanteisio ar 
Blant - Pwysigrwydd 
defnyddio iaith briodol 

10am – 11am Gweithwyr 
proffesiynol 

Timau Mae’n hollbwysig defnyddio terminoleg 
briodol wrth drafod plant a phobl ifanc sydd 
wedi cael eu hecsbloetio, neu sydd mewn 
perygl o gael eu hecsbloetio. 
 
Rhaid osgoi iaith sy’n awgrymu bod y plentyn 
neu’r person ifanc yn rhan annatod o unrhyw 
fodd, neu’n gyfrifol am y troseddau sydd wedi 
digwydd neu a allai ddigwydd iddynt. 
 
Bydd y sesiwn hon, sy’n cael ei chyflwyno gan 
Gymdeithas y Plant, yn archwilio effeithiau 
iaith amhriodol ac yn helpu gweithwyr 
proffesiynol i addasu eu terminoleg i wella’r 
ymatebion i ecsbloetio a diogelu plant. 
 

Cofrestrwch yma i ymuno â'r 
digwyddiad. 

mailto:Lois.Sutton@bridgend.gov.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
https://www.eventbrite.co.uk/e/preventing-child-exploitation-the-importance-of-using-appropriate-language-tickets-450109017187
https://www.eventbrite.co.uk/e/preventing-child-exploitation-the-importance-of-using-appropriate-language-tickets-450109017187
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Defnydd o iaith briodol 
(rhan b) 
 

I'w 
gadarnhau 

Gweithwyr 
proffesiynol 

Timau I'w gadarnhau Barnardo’s  

‘Plant, Technoleg ac 
Ymddygiad Ar-lein’ 

10.00am – 
10:45am 

Gweithwyr 
proffesiynol 

Timau Mae Barnardo’s, Gwell Dyfodol Cymru, yn 
wasanaeth cam-drin plant yn rhywiol sy’n 
gweithio gyda phlant a theuluoedd yr effeithir 
arnynt gan gam-drin plant yn rhywiol ar 
draws ei holl feysydd. 
 
Mae hyn yn cynnwys plant sy’n arddangos 
ymddygiad rhywiol niweidiol, plant sydd 
mewn perygl o neu sydd wedi profi 
camfanteisio’n rhywiol ar blant a phlant iau 
(cyn y glasoed) sy’n arddangos ymddygiad 
adweithiol neu sy’n gysylltiedig â thrallod yn 
dilyn hanes o gam-drin a thrawma. 
 
Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar 
dystiolaeth ymarfer ynghylch ffactorau i’w 
hystyried wrth nodi, asesu ac ymyrryd â 
phlant a phobl ifanc sy’n arddangos 
ymddygiad rhywiol niweidiol ar-lein. 
 
Bydd y gweithdy yn rhyngweithiol ei natur, yn 
defnyddio enghreifftiau o astudiaethau achos 
ac yn darparu adnoddau ymarfer i 
gynrychiolwyr eu defnyddio mewn gwaith 
uniongyrchol gyda phlant i gefnogi atal 

Cofrestrwch yma i ymuno â'r 
digwyddiad 

https://www.eventbrite.co.uk/e/children-technology-and-online-behaviour-tickets-451635653397
https://www.eventbrite.co.uk/e/children-technology-and-online-behaviour-tickets-451635653397
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sylfaenol, eilaidd a thrydyddol. 
 

Trafodaethau wyneb yn 
wyneb gyda phobl ifanc 
yn mynychu sesiwn 
Prosiect Hook Right 

10am – 12pm 
and 
2pm – 4pm  

Atgyfeiriadau 
i Ysgol 
Uwchradd 
Pontypridd a 
Gwasanaetha
u Troseddau 
Ieuenctid 

Clwb Bocsio Amatur 
Pontypridd 

Sesiynau wedi’u hanelu at godi 
ymwybyddiaeth o beth yw camfanteisio ar 
blant, sut gallai hyn edrych, y risgiau a phwy 
all helpu. 

Annette.M.Irvine@rctcbc.gov.
uk  

Sesiwn Ymwybyddiaeth 
Camfanteisio 

SLOT 1: 
10yb - 
11.30yb 
 
SLOT 2: 
11.30am - 
1pm 
 
SLOT 3: 
2pm - 
3:30pm 
 

Plant a 
gyfeiriwyd at 
Wasanaeth 
Troseddau 
Ieuenctid 
Cwm Taf nad 
ydynt mewn 
addysg, 
cyflogaeth na 
hyfforddiant. 

Sylfaen Ogleddol 
YOS 

Sesiynau a ddarperir gan weithwyr ETE YOS i 
blant sy'n mynychu'r gweithdai ETE. 
 
Wedi’i anelu at godi ymwybyddiaeth o’r hyn 
yw camfanteisio ar blant, sut y gallai hyn 
edrych, y risgiau a phwy all helpu (gan 
gynnwys fideo a thrafodaeth ryngweithiol). 

Annette.M.Irvine@rctcbc.gov.
uk  

Camfanteisio - Diogelu 
Pobl Ifanc 

I'w 
gadarnhau 

Pobl ifanc a 
staff 

Ysgolion a chlybiau 
ieuenctid yn RhCT 

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno 
ar draws yr holl ysgolion a chlybiau ieuenctid 
yn RhCT a bydd yn cynnwys gwahanol fathau 
o gamfanteisio a risgiau i bobl ifanc. 

 
Bydd hefyd yn edrych ar ymateb i ddatgeliad i 
staff cymorth. 

jason.hurford@rctcbc.gov.uk 
 

mailto:Annette.M.Irvine@rctcbc.gov.uk
mailto:Annette.M.Irvine@rctcbc.gov.uk
mailto:Annette.M.Irvine@rctcbc.gov.uk
mailto:Annette.M.Irvine@rctcbc.gov.uk
mailto:jason.hurford@rctcbc.gov.uk
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Rhaglen Dod yn 
Annibynnol 

10:00am -
14:30pm 

Pobl ifanc ag 
anghenion 
dysgu 
ychwanegol 

Ysgol Park Lane, 
RhCT 

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno 
i Ysgol Arbennig Park Lane i gefnogi pobl ifanc 
ag anghenion ychwanegol a allai fod eisiau 
symud ymlaen i fyw'n annibynnol yn y 
dyfodol. 
 

 Perthnasoedd iach / camfanteisio – (cwrdd 
â phobl ar-lein, baneri coch/gwyrdd) 

 Ffordd iach o fyw 
 Sicrwydd cyllidebu a chyllid 

 
Cyngor gyrfaoedd/coleg (llwybrau coleg, 
gwneud cais am goleg, llwybrau amgen i 
goleg. 
 

jason.hurford@rctcbc.gov.uk /  
louisa.walters@rctcbc.gov.uk  

Gwybodaeth gan DRIVE 
a Pregnancy in Mind 

10am  Staff y GIG Darlithfa, Ysbyty'r 
Tywysog Siarl 
 

10yb   Gweminar ‘Beichiogrwydd yn y 
Meddwl’  
11am GYRRU 
 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

Hyrwyddo ‘Cyfeillion yn 
Erbyn Sgamiau’ a 
‘TrueCall’ 
 

11am – 1pm  
 

Cyhoeddus Cynon Linc, 
Aberdare Town 

Bydd Adran Safonau Masnach Rhondda 
Cynon yn hyrwyddo ‘Friends Against Scams’ a 
‘TrueCall’. 

chloe.williams@rctcbc.gov.uk  

Stondin gwybodaeth ar 
‘Mind Matters’ 

Trwy'r dydd Staff y GIG 
a’r cyhoedd 

Stondin yng 
nghyntedd Ysbyty 
Brenhinol 
Morgannwg 

Bydd ‘Mind Matters’ yn hyrwyddo’r cymorth 
sydd ar gael i bobl. 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

mailto:jason.hurford@rctcbc.gov.uk
mailto:louisa.walters@rctcbc.gov.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:chloe.williams@rctcbc.gov.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
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Dydd Gwener, Tachwedd 18fed 

Nyrs Glinigol Arbenigol a 
Chynghorydd Trais 
Domestig Annibynnol 
Iechyd i ddarparu 
gwybodaeth a 
chefnogaeth. 
 

9:30am  Staff 
Damweiniau 
ac Achosion 
Brys a'r 
cyhoedd 

Adran Damweiniau 
ac Achosion Brys 
Ysbyty Tywysoges 
Cymru. 

Cefnogi staff a'r cyhoedd ynghylch 
ymwybyddiaeth o gamfanteisio. 
 

 Hyrwyddo cymryd yr addewid i beidio ag 
eistedd yn ôl a gwylio trais domestig 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

Archwilio Camfanteisio 
Ariannol ar Blant a 
Bywydau Digidol Plant a 
Phobl Ifanc 

10am – 
11:30am  

Gweithwyr 
proffesiynol 

Timau Yn y sesiwn hon, nod Cymdeithas y Plant yw 
rhannu eu dysgu am y pryder sy’n dod i’r 
amlwg o Gamfanteisio Ariannol ar Blant a 
bywydau digidol Pobl Ifanc. 

 
Byddant hefyd yn archwilio sut i ymgysylltu 
orau â phobl ifanc ynghylch eu bywydau 
digidol a thrwy wneud hynny, eu hamddiffyn 
yn well rhag niwed. 
 

Cofrestrwch i ymuno yma 
 

Camfanteisio - Diogelu 
Pobl Ifanc 

I'w 
gadarnhau 

Pobl ifanc a 
staff 

Ysgolion a chlybiau 
ieuenctid yn RhCT 

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei gyflwyno 
ar draws yr holl ysgolion a chlybiau ieuenctid 
yn RhCT a bydd yn cynnwys gwahanol fathau 
o gamfanteisio a risgiau i bobl ifanc. 
 
Bydd hefyd yn edrych ar ymateb i ddatgeliad i 
staff cymorth. 
 

jason.hurford@rctcbc.gov.uk  

mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
https://www.eventbrite.co.uk/e/exploring-child-financial-exploitation-and-the-digital-lives-of-children-tickets-451615242347
mailto:jason.hurford@rctcbc.gov.uk
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Gweithgaredd 
allgymorth yn 
canolbwyntio ar 
ymwybyddiaeth o 
gamfanteisio 

Amryw Plant sy’n 
ymgysylltu fel 
rhan o 
Raglen 
Allgymorth 
Gwasanaeth 
Troseddau 
Ieuenctid 
Cwm Taf 
 

Mewn mannau lle 
mae troseddau ac 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 
yn broblem. 

Ymgysylltu i ganolbwyntio ar ecsbloetio - codi 
ymwybyddiaeth o beth yw camfanteisio ar 
blant, sut gallai hyn edrych, y risgiau a phwy 
all helpu. 

annette.m.irvine@rctcbc.gov.u
k  

Gwybodaeth gan 
BAWSO a Pregnancy in 
Mind 
 

Amryw Holl staff y 
GIG 

Darlithfa, Ysbyty'r 
Tywysog Siarl 

11yb - BAWSO 
12pm - gweminar Beichiogrwydd yn y 
Meddwl 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

Drwy gydol yr Wythnos 

Bydd Nyrsys Ysgol yn 
mynychu gwasanaethau 
ysgol ledled RhCT, 
Merthyr Tudful a Phen-
y-bont ar Ogwr. 

Amryw Gweithwyr 
addysg 
proffesiynol a 
phlant/pobl 
ifanc 

Amryw I lansio'r cod QR Cserq ar gyfer gweithwyr 
proffesiynol. 
 
Codi ymwybyddiaeth ymhlith plant a phobl 
ifanc ynghylch camfanteisio. 
 

Nicola.Jones18504b@wales.nh
s.uk  

 
 

mailto:annette.m.irvine@rctcbc.gov.uk
mailto:annette.m.irvine@rctcbc.gov.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk
mailto:Nicola.Jones18504b@wales.nhs.uk

