cyfarwyddiadau
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Datblygwyd y cardiau hyn o brosiect ymchwil Cadw’n Ddiogel.
Maen nhw’n ffordd o rannu canfyddiadau craidd a phrif negeseuon o’r
ymchwil, ac maen nhw wedi’u llunio i’w defnyddio fel adnodd myfyriol/
trafod i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a
phobl ifanc.
Fe’u cynlluniwyd i’w defnyddio mewn parau, timau neu grwpiau bach, i
hwyluso trafodaethau a dysgu ar y cyd, ond gellir hefyd eu defnyddio ar eu
pen eu hunain. Defnyddiwch nhw yn y ffordd fwyaf cyfleus i chi, ond mae
gennym rai awgrymiadau:

Gall y lluniau fod yn fan dechrau
– beth mae’r llun yn ei drafod
yn eich barn chi? Pa negeseuon
fyddech chi’n eu disgwyl o’r
ymchwil ar gyfer y broblem hon?

Mae’r adrannau ‘aros ac
ystyried’ (‘stop and think’) yn
rhoi enghreifftiau/cwestiynau
penodol i ganolbwyntio arnynt
wrth drafod. Ystyriwch arfer da
hefyd! A oes enghreifftiau eraill?

Gellir defnyddio’r prif
negeseuon yn y testun i fyfyrio
ar ddealltwriaethau. A yw’r
negeseuon yn cyd-fynd â’ch
safbwynt a’ch ymarfer eich hun?
A ydyn nhw’n cyd-fynd â’r
cyd-destunau ymarfer rydych
yn gweithio ynddynt?

Yn olaf, beth yw’r heriau sy’n
gysylltiedig â’r negeseuon? Ar
ba lefel? Beth y gellid ei newid,
beth allwch chi ei wneud? Beth
gall eraill ei wneud? Pwy sy’n
bwysig yma?

Ni chodir tâl am ddefnyddio’r cardiau hyn, ond a fyddech cystal â rhoi
gwybod i ni a ydych wedi’u defnyddio, pryd a sut rydych chi wedi’u
defnyddio, ac unrhyw un o’r sgyrsiau neu’r canlyniadau?
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Mae symud plant a phobl ifanc yn cael effaith sylweddol arnynt. Po fwyaf o
weithiau y mae plentyn neu berson ifanc yn symud, yr uchaf yw eu siawns
o ddioddef o gamfanteisio rhywiol yn nes ymlaen. Mae hefyd yn cynyddu’r
siawns y byddant:

fyddant yn oedolion cynnar;

‘Lleoliadau’?
cartref

ra
i
En
gh

A yw’r ffordd rydym yn trafod hyn ac yn rheoli
hyn gyda pherson ifanc yn adlewyrchu hyn?

ff

t:

Mae symud plant yn cyfrannu atynt yn teimlo’n anrhagweladwy ac yn
ansicr mewn bywyd. Gellir ei brofi fel diffyg perthyn ac arwain atynt
yn teimlo nad oes ganddynt reolaeth. Heb fywyd cartref sefydlog, mae
teimladau o wrthod ac ansicrwydd yn gwaethygu.

‘Symud lleoliadau’
‘derbyn gofal’
‘lleoliad yn methu’?

gwell-oddi-cartref
gwell-na’r-cartref

‘gorfod gadael y cartref’

y-peth-gorau-nesafat-y-cartref

‘cael eich symud o dŷ rhywun’

ddim yn gartref go iawn

‘rydym angen i chi deimlo’n gartrefol’
‘ydy hwn yn teimlo fel cartref’
‘ydych chi’n teimlo eich bod chi
gartref yma’

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
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Eich lens
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Ble mae eich ‘lens peryglon’ chi? Beth yw sail y pryder?
Roedd pobl ifanc yn flin am y sylw corfforol neu ymddygiadol a gawsant,
a’r diffyg gofal amdanyn nhw a’u hapusrwydd yn ôl pob golwg.

mentrus;
rhwystredig, neu roeddent yn flin ac am gael hwyl.
Mae ‘cadw’n ddiogel’ neu ‘addysg risg’ yn bwyslais rhy gul ar gyfer unrhyw
ymyriad. Gall y pwyslais hwn olygu bod pobl ifanc eu hunain yn dod yn
destun pryder.
Gall sylw gweithwyr proffesiynol ar beryglon atgyfnerthu
rhwystredigaethau neu ddicter person ifanc, os nad yw’r pwyslais ar newid
pethau ar eu cyfer neu eu hamgylchiadau, ac mae’n canolbwyntio arnynt
yn newid eu hymddygiad.
En

ghr
aif

ft:

Addasu eich golwg

A ydyn nhw’n mynd i’r ysgol?
A yw’r ysgol yn ddiogel?
A ydych chi’n hapus yn yr ysgol?
A oes unrhyw beth rydych chi’n
ei hoffi am yr ysgol?

if
ra
gh

ft:

En

A yw’r mannau maen nhw’n
ymlacio’n ddiogel? A ydyn nhw
mewn mannau anniogel?
Beth ydych chi’n hoffi ei wneud?
Ble mae eich man neu fannau hapus?
Pam maen nhw’n eich gwneud yn hapus?
Ble sy’n gwneud i chi deimlo’n anhapus?

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
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Mynd ar goll

“
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Mae’n debyg i fynd ar goll ond nid bod ar goll ydyw oherwydd
nad ydw i ar goll go iawn. Felly nid oes llawer o bobl yn
gwybod lle’r ydw i. Ond mae’n debyg fy mod i’n hoffi mynd
allan ac ymbellhau o bethau nad ydw i eisiau bod o’u cwmpas.

Gall pobl ifanc redeg i ffwrdd neu ‘fynd ar goll’ oherwydd eu bod yn teimlo’n
anniogel, neu’n anhapus lle maen nhw’n byw, neu eu bod eisiau dianc rhag
pethau neu bobl yn eu bywydau.
Mae deall pam mae person ifanc ‘yn mynd ar goll’ yr un mor bwysig â
darganfod ble maen nhw’n mynd a gyda phwy.
Mae deall y mathau gwahanol o ‘fynd ar goll’ hefyd yn bwysig. Gall hyn
eich helpu chi i feddwl am eich ymateb yn y fan a’r lle ond gan hefyd edrych
tua’r dyfodol.

Rhai cwestiynau
i’w hystyried:

Allwch chi wneud y cartref
(neu o ble maen nhw’n rhedeg
ohono) yn lle hapusach i fod?
A yw’n ddigon diogel
ar hyn o bryd?

A ydyn nhw ar goll? h.y. rydych
chi’n gwybod ble maen nhw,
ond ni ddylent fod yno?

A oes rhywun yn gweld
eu heisiau? A oes unrhyw
un wedi rhoi unrhyw sylw
cadarnhaol iddynt yn
ddiweddar? A oes person
arwyddocaol yn eu bywyd?

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
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Gwaith
uniongyrchol

“

Gwiriwch

eich
ffordd o

feddwl

Gan amlaf, roedd pobl yn siarad â fi am bethau peryglus,
fel camfanteisio rhywiol. A sai’n gwybod, ond rwy’n teimlo
bod pawb sydd wedi bod yn siarad â fi’n dweud yr un peth i
raddau helaeth.

Mae ymgysylltu’n ddwys â pherson ifanc dros gyfnod hir yn debygol o
wneud y gwahaniaeth iddyn nhw.
Mae gwaith un-i-un, megis treulio amser gyda pherson ifanc, ennyn ei
ddiddordeb mewn gweithgareddau, neu fynd i’r afael â’i hyder a’i hunanbarch yn cael effaith gadarnhaol.
Mae gormod o berthnasoedd i bobl ifanc yn canolbwyntio’n bennaf ar
eu perygl a’u niwed, nid ar eu hapusrwydd, ac ni roddir sylw i’w
diddordebau a’u hanghenion. Roedd rhai pobl ifanc yn ystyried bod eu
gweithwyr yno i ‘ddarganfod rhywbeth’ yn hytrach na chlywed yr hyn sydd
ganddynt i’w ddweud.

Dyma’r meysydd
allweddol i’w hystyried:

datblygu perthnasoedd
gyda chyfoedion

cryfhau perthnasoedd gyda phobl
bwysig eraill a gweithwyr allweddol

hobïau a’u cael i gymryd rhan
mewn gweithgareddau

hapusrwydd a lles

cefnogi neu helpu i
ddatblygu diddordebau

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
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Mynegodd y cyfranogwyr bryderon am ddull o fynd i’r afael â
chamfanteisio’n rhywiol sy’n seiliedig ar beryglon. Mae sicrhau bod pobl
ifanc yn ddiogel rhag niwed yn hanfodol, fodd bynnag:
Gall hyn weithio’n gosbol h.y. nid yw pobl ifanc yn gallu bod y tu allan gyda
chyfoedion neu gymryd rhan mewn gweithgareddau penodol, ni fydd
ffonau gyda nhw ac maen nhw’n cael eu harchwilio dro ar ôl tro.
Gall penderfyniadau gael eu hysgogi gan ddull ‘perygl niweidiol’ sy’n
cynnig amddiffyniad yn y tymor byr, ond nad yw’n hwyluso canlyniadau
cadarnhaol yn yr hirdymor (ac weithiau hyd yn oed y tymor byrrach).
Gall dyfarniad posibl o’r llys, ac unrhyw ymchwiliad posibl pe bai’r sefyllfa
waethaf yn codi, ysgogi’r penderfyniadau a wneir. Mae hyn yn ychwanegol
at yr hyn y gellid ei ystyried orau ar yr adeg honno, o gofio’r amgylchiadau
Gall fod ychydig iawn o hyblygrwydd ar gyfer rheoli peryglon ‘ar yr adeg
honno’. Mae angen ymagwedd fwy deinamig i reoli peryglon, a bod yn
agored i’r posibilrwydd o ymarfer yn seiliedig ar les.

Beth yw’r problemau sy’n gysylltiedig
â dull ‘digon da am nawr’ o drin y
perygl? Beth yw’r posibiliadau?

Aros ac ystyried:

Beth sy’n ysgogi’r
penderfyniadau a wneir
ynghylch peryglon?
A oes gennych bryderon o ran
galluogi pobl ifanc i gymryd
risgiau? Beth yw’r rhain?

A yw hon yn her rydych chi’n
ei hadnabod yn eich rôl?

A oes rhywbeth arall a fyddai’n
eich cefnogi chi i deimlo’n
hyderus wrth ddefnyddio
eich barn broffesiynol?

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
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Mae angen sicrhau bod plant yn byw yn y sefyllfa orau,
gyda’r cymorth cywir, fel eu bod yn gallu aros yno a theimlo’n hapus.
Enghraifft: symudwyd pobl ifanc rhwng rhieni ac aelodau’r teulu
sawl gwaith, cyn cael eu tynnu oddi yno a’u rhoi a’u tynnu o ofal
maeth; cyn cael eu rhoi a’u symud rhwng mannau maeth
gwahanol oherwydd ‘lleoliadau’n methu’; a arweiniodd at leoliad terfynol
mewn cartref preswyl i rai.

ac nid ydynt am fod yno.
preswyl i ymateb i blant ag anghenion cymorth uchel a/neu pan fo perygl
uchel y camfanteisir yn rhywiol arnynt.

Gall gofal preswyl a gofal maeth fod yr un mor gadarnhaol. Mae’r cartref oddi
cartref orau yn dibynnu ar y person ifanc, ei ddymuniadau, ei anghenion o
ran cymorth a’r rhesymau dros yr angen i dderbyn plentyn neu berson ifanc
yng ngofal awdurdod lleol.

Aros ac ystyried:

Beth y gellir ei wneud i hwyluso’r trefniadau
i blant sy’n aros gartref yn well?

Beth yw eich barn
am ofal preswyl a
gofal maeth?

Beth sy’n sbarduno’r
penderfyniad o ran y lle
gorau i blentyn fyw?

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
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Cael oedolyn cefnogol yn eu bywydau gafodd yr effaith fwyaf cadarnhaol
ar bobl ifanc.
Gwaith un-i-un, megis treulio amser gyda pherson ifanc, ennyn ei
ddiddordeb mewn gweithgareddau, neu fynd i’r afael â’i hyder a’i hunanbarch oedd yr ymyriad mwyaf tebygol o helpu.
Nodweddir y perthnasoedd hyn â gweithredoedd a chyfnewidiadau bach
bob dydd, sydd wedyn yn helpu i weithio tuag at newid yn y tymor hwy.
Roedd y rhai a dderbyniodd y math hwn o gymorth yn llai tebygol o wynebu
problemau o ran camddefnyddio alcohol a chyffuriau, ac ymwneud â
gwasanaethau cymdeithasol yn oedolion ifanc ac fel rhieni.
Siaradodd cyfranogwyr am y disgwyliadau afrealistig a roddir ar bobl
ifanc, yn ogystal ag anghofio ystyried y cyflawniadau a’r newidiadau bach
ond arwyddocaol y mae pobl ifanc wedi’u gwneud (ac y maent hwy fel
gweithwyr wedi helpu i’w gwneud).

Aros ac ystyried:

Beth yw’r ‘canlyniadau’ rydych yn
eu disgwyl ar gyfer pobl ifanc?

Beth yw’r ‘eiliadau i’w dathlu’
yn y tymor byr y gellir eu colli
i bobl ifanc, i chi eich hun a
gweithwyr eraill? Pam?

A ydych chi’n gallu
gweld y gwahaniaethau
y gallech fod wedi’u
gwneud i berson ifanc?

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
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Gormod o bobl
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Mae ymarfer sy’n seiliedig ar berthnasoedd yn dda ond…

“

Does gennych chi ddim syniad faint o bobl sy’n dod i’m
gweld...Mwy nag wyth…Dydw i ddim yn ei hoffi i fod yn onest
gan ei fod yn debyg i ormod o bobl yn ceisio dod yn rhan
o’m mywyd yn meddwl y gallant fy helpu. Na, ddim mewn
gwirionedd. Mae’n debyg i, rwy’n credu ei fod yn fy ngwneud
yn waeth yn hytrach na fy helpu.

Disgrifiodd y bobl ifanc a gymerodd ran yn yr ymchwil sut mae gormod o
weithwyr yn cymryd rhan, ac maent yn ei chael yn anodd ymddiried yn y
perthnasoedd hyn i gyd.
Gall fod gormod o bobl er mwyn i blentyn neu berson ifanc fagu
perthynas â nhw. Ni all pob un o’r bobl hyn fod yn ‘berson pwysig’ ym
mywyd person ifanc. Gall pobl ifanc fynd ar goll heb y rhwydwaith hwn
o nifer o weithwyr proffesiynol.
Mae ymyriadau tymor byr neu sawl ymyriad yn mynd yn groes i
ragweladwyedd a sefydlogrwydd, a’r perthnasoedd parhaus sy’n
arwyddocaol wrth atal ac ymyrryd mewn achosion o gamfanteisio’n rhywiol.

Aros ac ystyried:

A oes unrhyw un sy’n ymwneud â’r person ifanc
y mae’n ei hoffi neu’n dod ymlaen yn dda ag ef?

Pwy sydd yn y sefyllfa orau
i fod yn berson allweddol?
A ydynt yn rhan o’r broses
gwneud penderfyniadau?
Pwy sydd angen cymryd rhan,
a sut y dylid eu cynnwys?

A yw’r cymorth hwn yn ddefnyddiol – a
oes rhywun arall yn rhan a allai helpu i
gyfathrebu/ymateb/darparu hwn?

Sawl ‘perthynas’ y mae’n rhaid
i’r person ifanc hwn ei rheoli?

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
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Mae thema yn yr ymchwil hon yn ymwneud â sut mae pobl yn siarad â
phobl ifanc. Mae iaith yn bwysig oherwydd ei bod yn llywio’r berthynas,
a gall lywio profiadau pobl ifanc.
Mae pobl ifanc yn dweud yn gyson nad ydynt yn hoffi teimlo eu bod yn
waith i rywun arall. Maen nhw hefyd yn dweud wrthym nad ydyn nhw’n
ei hoffi pan maen nhw’n teimlo bod ‘rhywun yn gwneud ei waith’, neu fod
rhywun yno ond oherwydd ei fod mewn perygl yn unig.
Gall iaith gyflwyno ‘proffesiynoldeb.’ Gall hyn fynd yn erbyn yr
ymddiriedaeth a’r agwedd berthynol i’r ‘gwaith’ rydych chi’n ceisio eu
meithrin gyda pherson ifanc. Gall y geiriau a ddefnyddiwn hefyd leihau
profiadau anodd i bobl ifanc yn anfwriadol.
Aros ac ystyried:

Pa ymadroddion rydych yn eu defnyddio
a allai beri problem i berson ifanc?

Faint o’r hyn rydych chi’n
sôn amdano sy’n ymwneud
â hapusrwydd, lles,
diddordebau a meddyliau
person ifanc?

Rhai pethau i’w hystyried:

‘Rwy’n deall sut rydych
chi’n teimlo...’
...ydych chi? A yw hwn yn
rhywbeth defnyddiol i’w ddweud?

Beth yw’r ‘geiriau gwaith’ rydych
chi neu eraill yn eu defnyddio gyda
pherson ifanc a allai leihau sut maen
nhw’n profi beth sy’n digwydd?

‘Rydym am eich cadw’n
ddiogel/rydym yn poeni eich
bod mewn perygl...’

...o beth? A yw’r person ifanc
yn deall yr hyn rydych chi’n
poeni amdano?

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
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Er mwyn rheoli ymddygiad pobl ifanc a mynd i’r afael â phryderon amlwg
a pheryglon uniongyrchol, gellir darparu ymyriadau yn y tymor byr yn aml.
Mae heriau ar gyfer gwaith sy’n seiliedig ar berthnasoedd yn y cyd-destun
hwn.
Mae ymyriadau tymor byr neu sawl ymyriad yn mynd yn groes i
ragweladwyedd a sefydlogrwydd, a’r perthnasoedd parhaus. Mae pobl
ifanc yn dweud nad ydynt am ymddiried mewn unrhyw weithiwr oherwydd
y bydd y berthynas yn dod i ben. Siaradodd gweithwyr proffesiynol am y
drws tro o bobl, prosiectau, gofalwyr ac ymyriadau.
Gellir rheoli rhai o’r heriau hyn drwy hwyluso cymorth tymor hwy i bobl
ifanc (yn y cyd-destun gofal a’r tu hwnt iddo). Mae’n bwysig ystyried sut
mae’r perthnasoedd hyn yn dod i ben – yn enwedig os nad oes unrhyw
berson arall sy’n bwysig i’r person ifanc yn ei fywyd.

Sut olwg sydd ar ‘ddiwedd’ da
neu ‘strategaeth ymadael?’

Aros ac ystyried:

Beth sydd ei angen i helpu’r
rhain i ddigwydd yn well?

A yw’n anodd rheoli’r rhain?
Pam? Sut?

A ydych chi’n cael cyfle i fyfyrio ar
ddod â’r berthynas gyda pherson
ifanc i ben gydag unrhyw un?

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
Cardiau gan Sophie Hallett | Lluniau gan Laura Sorvala: www.laurasorvala.com
Ymchwil Cadw’n Ddiogel: https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/
find-a-project/view/1513282-keeping-safe | Ariannwyd y prosiect hwn gan
Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

