
Y cyfle i dorri'r cylch cam-drin, canlyniadau 
gwell i blant a theuluoedd sy'n aros gyda'i 
gilydd.

Opsiynau newydd neu wahanol i deuluoedd 
sydd am aros gyda'i gilydd.

Mae gan rieni gyfle i fod yn rhan o'u hasesiad eu 
hunain.

Mae gan rieni wybodaeth i gefnogi eu              
penderfyniadau.

Mae gan gyfranogwyr amser i fyfyrio ar yr effaith 
y mae eu hymddygiad yn ei gael ar eu perthynas 
eu hunain a'u plant.

Mae Llais y Plant yn rhan o'r broses asesu.

Mae'n rhoi cyfle i'r rhiant nad yw'n cam-drin 
weld beth fyddai'n digwydd pe bai eu partner yn 
rhan o ymyriad 'teulu cyfan'; a ... Os yw'r teulu'n 
gwneud ar wahân, gellir ei wneud trwy broses 
ymadael ddiogel a chynlluniedig.

MANTEISION Y RHAGLEN AM DEULUOEDD

Unrhyw deulu lle mae'r gwpl mewn perthynas 
agos ac mae hanes o gam-drin domestig.

Nid oes raid i'r cwpl fod yn byw yn yr un cartref, 
ond mae angen iddynt fwriadu cysoni yn y 
dyfodol agos.

Bydd teuluoedd a gyfeirir at y rhaglen yn cynnal 
asesiad ar gyfer eu haddasrwydd ar gyfer y 
rhaglen.

PWY SY’N CYMWYS?

Darparu fframwaith cadarn sy'n asesu              
ymddygiad y rhiant, asesiad o reoli
cydweithredol a chydymffurfio cuddiedig. 

Darparu fframwaith i asesu'n gywir y lefelau risg 
presennol a'r tebygolrwydd o risg yn y dyfodol.

Dull dibynadwy o gasglu sylfaen dystiolaeth o 
ran dynameg cam-drin yn y cartref o fewn 
teuluoedd a ffordd o nodi'n gywir y lefelau a'r 
mathau o ymyrraeth sy'n ofynnol.

Darparu modd i brofi cadernid, sgiliau a       
chymhelliant gan sicrhau bod contractau gyda'r 
teuluoedd yn y dyfodol yn briodol ac yn addas i'r 
diben.

Lleihau'r galw i wasanaethau cost uchel fel yr 
heddlu, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.

Mae'n cefnogi gweithwyr proffesiynol i dargedu 
adnoddau ac ymyriadau pellach yn arwain at 
ganlyniadau gwell i blant a phobl ifanc.

YSBRYDOLI TEULUOEDD A’R MANTEISION AM
GWEITHWYR PROFFESIYNOL A COMISIYNWYR

Mae’r rhaglen Ysbrydoli Teuluoedd yn ymyrraeth 
arloesol a rhaglen asesu sy’n gallu helpu i 
gryfhau a sefydlogi teuluoedd.

Mae'n raglen 10 wythnos strwythuredig ar gyfer 
teuluoedd y mae cam-drin domestig yn effeithio 
arnynt. Mae'n darparu fframwaith cadarn i 
weithwyr proffesiynol i asesu ymddygiad y 
rhieni, rheolaeth gydweithredol, cydymffurfio â 
chudd, lefel y risg bresennol a'r tebygolrwydd o 
risg yn y dyfodol.

Mae hefyd yn nodi'r potensial ar gyfer newid a 
lleihau risg o fewn y teulu, neu yn wir, a yw'r risg 
yn rhy uchel neu'r potensial i newid yn rhy isel i 
wneud dewis ymarferol o weithio gyda'r teulu.

Mae'r ymyriad wedi'i ddylunio i fod yn offeryn 
hygyrch a fydd yn rhoi'r dystiolaeth sydd ei 
hangen ar weithwyr proffesiynol i wneud asesiad 
o'r teulu ac i nodi'r angen a'r lefel o ymyrraeth 
sydd ei angen wrth symud ymlaen.

Mae'r rhaglen hefyd yn cefnogi gweithwyr 
proffesiynol i wneud penderfyniadau seiliedig ar 
ddeall ar yr ymyriad cywir, ar gyfer y teulu hwnnw 
neu aelodau unigol o'r teulu hwnnw ar yr adeg 
iawn ac yn y drefn gywir.

AM Y RHAGLEN
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“Mae'r asesiad wedi ein helpu ni [cynhadledd 
adolygu achos] yn gwneud penderfyniad y gallem 
gamu i'r achos o amddiffyn plant i blentyn mewn 
angen.” YT Gweithiwr Cymdeithasol Teulu 

“Rwy'n gwybod bellach beth yw perthynas iach a 
pherthynas afiach - mae'r cwrs wedi fy helpu i 
adlewyrchu ac arsylwi perthynas eraill.” 
Rhaglen Gyfranogwr YT Benywaidd 

“Roedd yn help i mi sylweddoli beth wnes yn 
anghywir ac roddodd i mi yr offer i'w gywiro.” 
Rhaglen Gyfranogwr YT Gwrywaidd 

“Mae'n cymryd i ystyriaeth y tad sy'n bwysig ym 
mywyd y plentyn. Mae'n amhrisiadwy
canolbwyntio ar ddynion a chynnig cyfle iddynt 
wneud newidiadau yn eu bywydau. Ni allwch 
leihau risg mewn teulu os na wneir gwaith gyda'r 
tad.” 
Weithredwr, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau 
Plant Slough

BETH MAE’R CYFRANOGWYR WEDI EI DDWEUD CADWCH MEWN
CYSYLLTIAD
Am fwy o wybodaeth neu i
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