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Prosiect y Goleudy – Gweithiwr Cymorth Plant a Phobl ifanc Ysbrydoli Teuluoedd 

 

Proffil y Swydd 

Teitl y swydd Gweithiwr cymorth plant a phobl ifanc 

Oriau 16 yr wythnos 

Yn atebol i’r Rheolwr Prosiect 

Cyfog £20,000 pro rata 

Lleoliad Castell-nedd 
Trosolwg o Wasanaethau Trais Domestig Calan: 
Gwasanaethau Trais Domestig Calan (Calan) yw un o’r elusennau cam-drin domestig mwyaf yng 
Nghymru ac rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i ddod â thrais a cham-drin domestig i 
ben. Mae’n staff yn credu’n gryf yn yr hyn a wnânt ac yn cynnig gwasanaethau sydd yn fawr eu hangen 
i gefnogi rhai o’r bobl fwyaf bregus yn y gymdeithas. 

 

Ffurfiwyd ein gwasanaeth yn 2012 o ganlyniad i uno Cymorth i Ferched Castell-nedd a Dyffryn Lliw ac 
ers 2012, mae mudiadau Cymorth i Ferched eraill wedi ymuno â’r grŵp yn cynnwys Cymorth i Ferched 
Maesyfed, Cymorth i Ferched Pen-y-bont ar Ogwr a Chymorth i Ferched Rhydaman. 

 

Rydym yn gweithio mewn ardal ddaearyddol fawr ac amrywiol, yn darparu gwasanaethau ar draws 
Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, De Powys a Rhydaman (Sir Gaerfyrddin). 
Mae’n model gwasanaeth yn amrywio o wasanaethau trais domestig craidd i ddioddefwyr benywaidd 
yn cynnwys lloches, cymorth yn y gymuned a gwasanaethau galw heibio mewn argyfwng, i gefnogaeth i 
blant a phobl ifanc sy’n agored i drais a cham-drin domestig. 

 
Ein gweledigaeth: 

Gweledigaeth Calan yw gweithio tuag at gymunedau diogel a gwydn, yn rhydd rhag trais a cham-drin 
domestig. I gyflawni hyn, ein nod yw lliniaru’r trallod, y dioddefaint a’r tlodi a brofir gan deuluoedd sy’n 
agored i drais a cham-drin domestig. Rydym hefyd yn ceisio addysgu’r cyhoedd am achosion ac 
effeithiau cam-drin domestig ynghyd â dulliau i’w atal. 

Trosolwg o’r Prosiect 
Bydd Prosiect y Goleudy  a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol dros y pedair blynedd 
nesaf, yn cynnwys dwy raglen arbenigol ar wahân i fodloni anghenion cymhleth gwahanol grwpiau 
targed o fewn y gymuned. 
 
Mae’r Rhaglen Cwmpawd yn adnodd arbenigol a luniwyd i helpu goroeswyr gwrywaidd i ddod dros eu 
profiad wedi iddynt gydnabod mai nhw oedd y dioddefwr mewn perthynas gamdriniol. Mae’n cynnig 
cyfle unigryw i ddynion a effeithiwyd gan gam-drin domestig rannu eu profiadau gyda dioddefwyr eraill 
mewn amgylchedd diogel a chefnogol. 
 
Rhaglen Ysbrydoli Teuluoedd – rhaglen asesu arloesol wedi’i strwythuro am ddeg wythnos a all helpu i 
gryfhau a sefydlogi teuluoedd lle y gwyddom fod trais a cham-drin domestig yn digwydd ond lle mae’r 
teulu’n dewis aros gyda’i gilydd. 
Gydag ymchwil yn dangos yn amlwg yr effaith ddinistriol y mae byw gyda thrais a cham-drin domestig 
yn ei chael ar aelodau’r teulu, mae angen amlwg am fynd i’r afael â’r mater hwn mewn modd holistig 
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sy’n rhoi’r teulu yn y canol. Datblygwyd y Rhaglen Ysbrydoli Teuluoedd i ddiwallu bwlch sylweddol o 
ran taclo Trais a Cham-drin Domestig fel hyn. Lluniwyd elfen dioddefwr a thramgwyddwr y rhaglen gan 
Rockpool Life a Calan ddatblygodd yr elfen Plant a Phobl Ifanc i sicrhau fod llais y plentyn yn cael ei 
glywed, mae hyn yn helpu’r teulu i gael mynediad at raglen trawma teulu cyfan. 
 
Diben y swydd: 

• Cynnig gwasanaeth cynhwysfawr rheng-flaen o safon uchel, sy’n hawdd ei ganfod, i blant a phobl 
ifanc sy’n cael eu cyffwrdd gan drais/cam-drin domestig. 

• Bod yn gyfrifol am bob agwedd o waith cefnogi trais domestig sy’n gysylltiedig â phlant a phobl 
ifanc a atgyfeiriwyd at Brosiect Goleudy Calan drwy ddefnyddio dull holistig teuluol. 

• Gweithio o fewn gofynion y gwasanaeth Prosiect Goleudy i alluogi teuluoedd i gyrraedd 
deilliannau mesuradwy drwy’r cymorth a roddir i blant a phobl ifanc. 

• Gweithio o fewn fframwaith amlasiantaeth i wella ymatebion i drais a cham-drin domestig. 

Prif Gyfrifoldebau 
• Defnyddio ffyrdd creadigol o sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael eu cynorthwyo mewn 

modd sy’n uchafu eu datblygiad cymdeithasol a’u bod yn cael eu galluogi i gyrraedd 
canlyniadau sy’n addas i’w hanghenion a’u dymuniadau. 

• Adnabod ac asesu’r risgiau i fod yn agored i gam-drin domestig gan wneud yn siŵr fod cynllun 
rheoli risg yn ei le ar gyfer pob risg a adnabuwyd. 

• Canolbwyntio ar eich llwyth gwaith a’i flaenoriaethu a darparu gwasanaeth cymorth 
rhagweithiol, tymor byr i ganolig i blant a phobl ifanc drwy ddiogelwch unigol a chynllunio 
cymorth. 

• Mynd ati i gefnogi grymuso’r person ifanc a’u helpu i adnabod nodweddion a deinameg y cam-
drin domestig sy’n bresennol yn eu sefyllfa, a’u helpu i adennill rheolaeth dros eu bywydau. 

• Helpu’r defnyddwyr gwasanaeth i adnabod a mynd i’r afael â’r prif faterion sy’n gysylltiedig â’u 
plant a hyrwyddo rhianta cadarnhaol a lles plant/pobl ifanc. 

• Sicrhau fod eiriolaeth dros anghenion plant a’u bod yn derbyn yr ymyraethau cefnogaeth 
perthnasol. 

• Cyfeirio, cysylltu a hwyluso mynediad at wasanaethau eraill. 
• Adrodd ar farn pobl ifanc er mwyn cefnogi datblygu a gwella gwasanaethau Calan. 
• Deall strwythurau partneriaeth amlasiantaeth a gweithio mewn lleoliad amlasiantaeth. 
• Helpu i gadw cofnodion a chronfeydd data rheoli achos cywir a chyfrinachol a chyfrannu at 

fonitro gwybodaeth i’r gwasanaeth. 
• Cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data, polisi a gweithdrefnau cyfrinachedd a rhannu 

gwybodaeth a’r holl ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â’ch gwaith 
• Cefnogi cydweithwyr ac asiantaethau partner, drwy godi ymwybyddiaeth ac eiriolaeth 

sefydliadol er mwyn cynnig y gwasanaeth gorau posibl i ddioddefwyr cam-drin domestig, h.y. 
herio agweddau di-fudd neu niweidiol at ddeall Trais a Cham-drin Domestig. 

• Parchu a gwerthfawrogi amrywiaeth y gymuned y mae’r gwasanaeth yn gweithredu ynddi a 
chydnabod anghenion a phryderon ystod amrywiol o oroeswyr gan sicrhau fod y gwasanaeth 
ar gael i bawb. 

• Bod yn rhagweithiol gyda’ch rheolwr llinell yn cynnal adolygiadau achos cyfnodol. 
• Sicrhau eich bod yn ymdrin ag unrhyw faterion diogelu yn unol â pholisïau a gweithdrefnau 

diogelu Calan. 
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Iechyd a Diogelwch 

• Gweithio mewn modd diogel ac effeithiol bob amser a bod yn ymwybodol o’r Polisi Gweithiwr 
Unigol / Polisi a Gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch. 

• Cymryd rhan yn y prosesau Asesu Risg. 
• Sicrhau diogelwch y rhieni, plant a’r bobl ifanc drwy wneud asesiadau risg a monitro parhaus. 

Sefydliadol 

• Cymryd rhan mewn hyfforddiant perthnasol a chyfleoedd i gynyddu a datblygu gwybodaeth. 
• Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaethau Cymorth Trais 

Domestig e.e. cadw cofnodion cynllun cymorth ac adolygiadau, cofnodi ystadegau a chynhyrchu 
adroddiadau fel bo’r angen. 

• Hyrwyddo ymwybyddiaeth gyhoeddus o waith Calan a materion sy’n ymwneud â Thrais 
Domestig. 

• Dilyn Polisi Cyfle Cyfartal a Strategaeth Amrywiaeth Calan a glynu wrth y safon ymddygiad sy’n 
atal camwahaniaethu rhag digwydd. 

• Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd tîm. 
• Paratoi ar gyfer a chymryd rhan mewn goruchwyliaeth ac arfarniadau. 

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Eraill 

• Gwybod y diweddaraf am y ddeddfwriaeth berthnasol, strategaethau lleol, polisïau a 
gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â phlant a phobl ifanc. 

• Helpu i drefnu a chymryd rhan mewn gweithgareddau hyrwyddo, addysgiadol a chodi arian fel y 
bo’r angen. 

• Sicrhau fod pob gweithgaredd o fewn cyllidebau Calan. 
• Gweithio’n hyblyg er mwyn darparu’r gwasanaeth a gallai hyn gynnwys gwaith dros y 

penwythnos a gyda’r nos. 
• Gweithio’n hyblyg i lanw dros swyddi eraill fel y bo’r angen/fel sy’n briodol. 
• Gweithio oddi mewn i Godau Ymarfer Calan. 
• Cadw cyfrinachedd mewn perthynas â’r defnyddwyr gwasanaeth, staff a phrosiectau. 
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall y gall eu Rheolwr/Rheolwyr ofyn amdano yn rhesymol. 

Mae’r swydd ddisgrifiad hwn yn dangos ystod dyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd ar hyn o bryd, nid 
yw’n gynhwysfawr. Mae’n anochel y bydd y dyletswyddau’n newid wrth i’r rôl ddatblygu, ac mae’n 
hanfodol, felly, ei fod yn cael ei ystyried gyda thipyn o hyblygrwydd, fel y gellir bodloni anghenion ac 
amgylchiadau sy’n newid. Bydd pob newid yn cael ei drafod yn llawn. 

  



  

1 |Tudalen 
 

Prosiect y Goleudy – Gweithiwr Cymorth Plant a Phobl ifanc Ysbrydoli Teuluoedd 

 

Manyleb y Person 

Hanfodol: 
Byddwch yn gallu dangos yr wybodaeth allweddol, y sgiliau, yr ymddygiad a’r profiad canlynol: 

• O leiaf NVQ Lefel 3 neu gymhwyster cyfatebol mewn maes perthnasol neu barodrwydd i 
weithio tuag ato, h.y. gofal cymdeithasol neu iechyd. 

• Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus. 
• O leiaf 2 flynedd o weithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n agored i niwed. 
• Prawf o brofiad o gysylltu ag asiantaethau statudol a gwirfoddol. 
• Prawf o allu i asesu anghenion a dealltwriaeth ddofn o rôl gweithiwr allweddol. 
• Profiad o weithio yn sector teuluoedd difreintiedig. 
• Gwybodaeth dda am y materion sy’n gysylltiedig â cham-drin domestig. 
• Gweithio’n dda mewn tîm ac yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun 
• Profiad o reoli gwrthdaro 
• Profiad o asesu anghenion, asesu risg a rheoli risg. 
• Profiad o gynllunio cefnogaeth. 
• Profiad o siarad o blaid pobl fregus. 
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r materion sy’n gysylltiedig â cham-drin domestig a’i effeithiau 

ar deuluoedd. 
• Y gallu i gael teuluoedd i ddatrys problemau gan ganolbwyntio ar atebion. 
• Profiad pendant o gysylltu â sefydliadau ac asiantaethau priodol eraill. 
• Gwybodaeth am y ddeddfwriaeth berthnasol sy’n ymwneud ag oedolion, plant a phobl ifanc. 
• Gwybodaeth am bolisi a deddfwriaeth amddiffyn plant. 
• Medr mewn Technoleg Gwybodaeth yn cynnwys y rhyngrwyd a phecynnau meddalwedd. 
• Wedi ymrwymo i egwyddorion, nodau ac amcanion Calan. 
• Meddu ar drwydded yrru lawn a dilys a’r gallu i ddefnyddio’ch car eich hun ar gyfer gwaith. 
• Sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn cynnwys ysgrifennu adroddiadau. 
• Y gallu i weithio ar eich pen eich hun heb oruchwyliaeth neu fel rhan o dîm. 
• Agwedd frwdfrydig, gadarnhaol ac egnïol 
• Ymwybyddiaeth o gyfle cyfartal a’r gallu i weithio heb fod yn camwahaniaethu. 

Dymunol 

• NVQ Lefel 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn maes perthnasol, h.y. gofal cymdeithasol neu 
iechyd 

• Cymorth i Ferched Cymru – Atal a Thaclo Cam-drin/Trais Domestig a Rhywiol neu gymhwyster 
tebyg. 

• Profiad o weithio mewn maes sy’n gysylltiedig â cham-drin domestig. 
• Y gallu i siarad Cymraeg. 
• Gwybodaeth am feini prawf Diogelu a phrosesau atgyfeirio.  
• Profiad o raglenni i’r rhai sy’n cyflawni cam-drin domestig. 
• Profiad o raglenni ymyrraeth teulu cynnar. 
• Profiad o gyfryngu Teuluol. 

 


