
GWYBODAETH AM Y RHAGLEN

SUT MAE'R RHAGLEN YN GWEITHIO? MANTEISION AM CYFRANOGWYR

Mae'r rhaglen Compass yn defnyddio dull sy'n 
seiliedig ar gryfder i hyrwyddo hydwythedd a lles 
dyn yn dilyn amlygiad â thrais a cham-drin 
domestig (DVA).
 
Gwyddys bod DVA yng Nghymru a Lloegr yn 
effeithio ar dros 700k o ddynion rhwng 16-59 
oed. Mae DVA yn cynnwys rheolaeth seicolegol, 
gorfforol, rhywiol, ariannol, emosiynol a gorfodol.
Mae'r rhaglen Compass wedi'i strwythuro i       
gefnogi dioddefwr gwrywaidd trwy siwrnai o 
hunan-gydnabod, dealltwriaeth o feysydd 
cam-drin a'r effeithiau ar blant a phobl ifanc. 
Bydd y rhaglen hefyd yn helpu i adeiladu        
gwytnwch a hunanhyder dyn yn dilyn ei brofiad.

Yng Nghymru, nododd ymarfer mapio o'r DVA 
presennol a gwasanaethau trais rhywiol fod 48 
asiantaeth ar hyn o bryd yn cefnogi dynion y mae 
DVA yn effeithio arnynt. Mae ymchwil bellach yn 
dangos nad oes rhaglen strwythuredig ar gyfer 
goroeswyr sy'n hyrwyddo adferiad fel hyn. Er 
bod DVA yn erbyn dynion yn cael ei dan-adrodd 
yn draddodiadol mae'n hysbys bod                
asiantaethau'n cefnogi niferoedd cynyddol o 
ddynion sy'n dioddef a bod y rhaglen Compass 
yn gallu cwrdd â'r galw cynyddol.

Mae gan DVA yn erbyn dynion stigma           
drwg- enwog ynghlwm wrtho sy'n atal dynion 
rhag ceisio cefnogaeth. Ymhlith y rhesymau 
cyffredin mae ofn dial, embaras neu gywilydd, 
ofn peidio â chael eich credu ac ofn yr effeithiau 
ar eu plant.
 
Mae'r rhaglen Compass yn darparu 'Gofod 
Diogel' i oroeswyr gwrywaidd adeiladu      
perthnasoedd cadarnhaol ac ymddiried mewn 
amgylchedd lle gallant siarad yn agored am eu 
profiadau.

Mae'r rhaglen Compass yn cynnwys 13 sesiwn 
fach sydd wedi'u strwythuro'n benodol i:

•Cynyddu dealltwriaeth y goroeswyr o effeithiau 
cam-drin domestig.

•Gwella gwytnwch yn erbyn DVA.

•Cynyddu lles meddyliol a hunan-effeithlonrwy-
dd.

•Deall stereoteipio ar sail rhyw mewn perthynas 
â DVA.

•Paratowch ar gyfer perthnasoedd ymddiriedus 
a mwy diogel yn y dyfodol.

Mae'r sesiynau'n rhyng-gysylltiedig gan fideos a 
gweithgareddau sy'n hyrwyddo gweithio mewn 
tîm, cyfranogiad a hunanhyder.

Hyd y rhaglen yw 8 wythnos ac mae wedi'i       
gynllunio ar gyfer grwpiau o rhwng 4-6 dyn i 
sicrhau'r canlyniadau gorau.

•Mae'n darparu 'Gofod Diogel' i ddynion sy'n 
agored i DVA siarad am eu profiadau.

•Adeiladu perthnasoedd cadarnhaol, ymddirie-
dus sy'n cael eu dychwelyd.

•Deall mwy am DVA ac arwyddion perthynas 
afiach.

•Adeiladu hunan-barch, hunan-effeithlonrwydd, 
gwytnwch personol a lles.

•Teimlo'n bositif am y dyfodol.
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BETH MAE’R CYFRANOGWYR WEDI EU DWEUD

CADWCH MEWN
CYSYLLTIAD

I gael mwy o wybodaeth am y
Rhaglen Compass

Castell-nedd Port Talbot: 01639 633580
Powys: 01874 620409

Pen-y-bont ar Ogwr: 01656 766139
Cwm Aman: 01269 597474

'Roedd gwybod bod yna ddynion eraill allan yna 
sy'n mynd drwyddo wedi fy helpu yn fawr       
oherwydd eich bod chi'n gwybod, pan rydych 
chi'n mynd drwyddo, nad ydych chi wir yn 
gwybod beth sy'n digwydd yna ... rydych chi'n 
sownd yn hynny swigen ... roedd yn anodd iawn'
- Defnyddiwr Gwasanaeth

'Mae'r Rhaglen Compass yn lle y gall dynion sy'n 
cam-drin deimlo'n gyffyrddus i ddysgu, rhannu 
ac adfer o'u profiadau o ddioddef camdriniaeth 
mewn perthynas. Gall y pwnc gael ei drwytho 
mewn stigma oherwydd y traddodiadau sy'n 
ymwneud â rolau rhyw a gwrywdod, gyda rhai 
gwrywod heb y wybodaeth a'r wybodaeth i nodi 
pan fyddant mewn perthynas ymosodol, yn 
enwedig o amgylch eu cyfoedion. Mae'r Rhaglen 
Compass yn darparu offer cefnogol i                   
ddioddefwyr gwrywaidd i dynnu sylw at eu 
sefyllfa, herio eu rolau o fewn perthynas, a magu 
eu hyder ar gyfer dyfodol gwell a mwy disglair '
- Hwylusydd y Rhaglen
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