Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan

RhGCYCG 2016/17
Adroddiad Effaith a
Chynnydd Blynyddol
Mae’r RhGCYCG yn unigryw wrth
gynnig addysg atal trosedd ac
arferion plismona cefnogol i bob
plentyn ysgol yng Nghymru. Mae
tîm o 65 swyddog pwrpasol o
bedwar o Heddluoedd Cymru wedi
gweithio ar y cyd gydag athrawon
ac eraill i addysgu a diogelu plant.
Cyflwynwyd cyfanswm o 19,000
gwers yn ystod 2016/17, i blant
rhwng 5 mlwydd oed ac 16
mlwydd oed. Yn ychwanegol i
hyn ataliwyd 4,303 rhag bod yn
rhan o’r system cyfiawnder
troseddol wrth i’r digwyddiadau
gael eu gwaredu y tu allan i’r llys
drwy’r polisi ysgol trechu
trosedd. Mae ein Swyddogion
Heddlu Cymuned Ysgol (SHCY) wedi
cyflwyno gwersi a chyflwyniadau
byr ar bynciau fel camddefnyddio
cyffuriau, trais domestig, trosedd
cyllyll, ac arfau, cam-fanteisio’n
rhywiol ar blant (CSE), ymddygiad
gwrthgymdeithasol(ASB) a bwlio.
Mae’r SHCY a staff wedi gweithio’n
galed i sicrhau fod amcanion y
Rhaglen yn cael eu bodloni a chadw
pobl ifanc yn ddiogel.

Amcanion y Rhaglen yw
i addysgu plant a phobl ifanc am y niwed
gall camddefnyddio sylweddau ei achosi i’w
hiechyd, eu teuluoedd a’r gymuned
ehangach
i hyrwyddo egwyddorion dinasyddiaeth
adeiladol drwy gyfrwng addysg
i gyflawni hyn lleihad yn lefelau trosedd
ac anrhefn ymysg ein cymunedau ifanc
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Mae’r SHCY yn gyfrannwr allweddol i fywyd yr ysgol yn yr ysgolion cynradd ac
uwchradd.
Cafodd model newydd o ddarparu gwersi ei gyflwyno ar draws Cymru ym mis Medi 2016. Mae yna rai
heriau wedi bod o ran addasu i’r model sy’n argymell 50% o gyflwyno gwersi a 50% o waith diogelu;
fodd bynnag mae’r SHCY wedi bod yn llwyddiannus ym mhrif agweddau o’u rôl.
Mae plant a phobl ifanc bellach yn cael eu diogelu a’u cefnogi, yn derbyn gwybodaeth a ffeithiau
mewn modd diddorol. Mae plant a phobl ifanc wedi derbyn cyngor a strategaethau i’w cefnogi nhw i
ddelio gyda sefyllfaoedd heriol a hyd yn oed peryglus. Maent hefyd wedi cael eu gyrru i gael cymorth a
chyngor gan asiantaethau a chyrff Lleol a Chenedlaethol.
Mae rôl llywodraethu wedi bod yn hanfodol i gynnal canolbwynt clir. Mae cefnogaeth y grŵp llywio i’r
Rhaglen a’r prosiectau sydd wedi digwydd wedi sicrhau fod termau ac amodau grant Llywodraeth
Cymru yn cael eu cwrdd.
Mae cyswllt y Rhaglen â’r cyhoedd yn cael ei drin drwy wefan SchoolBeat.org a thrwy'r cyfryngau
cymdeithasol ar Trydar. Mae’n sianeli wedi cynyddu o ran eu defnydd dros y flwyddyn academaidd.
Mae’r adnoddau sydd ar gael yn cael eu defnyddio gan athrawon ac addysgwyr, disgyblion a rhieni fel
y’i gilydd.

SchoolBeat: Tudalennau’r Gwefan a Wylwyd Negeseuon a wylwyd

SchoolBeat: Ymweliadau Gwefan

Ymweliadau Proffil Twitter

Ein Cenhadaeth
Ein cenhadaeth yw diogelu, hyrwyddo lles ac atal pobl ifanc rhag mynd i’r gyfundrefn
cyfiawnder troseddol yng Nghymru. Yr ydym yn gweld hyn fel canlyniad partneriaethau
rhwng Llywodraeth Cymru ac Addysg. Mae cynlluniau atal trosedd a diogelu yn galluogi
plant i adeiladu perthynas gyda’i swyddog ysgol ac i dderbyn negeseuon cywir,
corfforaethol a chredadwy sy’n eu harfogi i wneud penderfyniadau â
gwybodaeth.
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Ein Gweledigaeth
Heddlu’n diogelu plant Cymru
drwy addysg atal trosedd.
Ein Heffaith
Mae plant a phobl ifanc mewn ysgolion ar draws Cymru yn cael eu
galluogi i:
§ wneud penderfyniadau â gwybodaeth o ran eu hymddygiad
§ ddatblygu perthynas gadarnhaol gyda Swyddogion yr Heddlu
§ aros yn ddiogel
§ datblygu gwydnwch personol
§ gael cymorth a chyngor gan asiantaethau a gwasanaethau
cefnogol
Yr ydym yn mesur y gwaith hwn drwy adrodd yn rheolaidd ar nifer y gwersi sy’n cael eu cyflwyno,
niferoedd y gweithrediadau arfer adferol a’r nifer o ailgyfeiriadau diogelu sy’n cael eu cyflwyno gan y
SHCY, a thrwy gyflawni gwerthusiadau ansoddol a mesurol o’r gwasanaeth, gan ganolbwyntio ar lais y
plentyn drwy grwpiau ffocws a chyfweliadau.

Cyflwyno Gwersi: Cymru a fesul Ardal Heddlu
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Cyflwyno Gwersi: fesul Pwnc
Ymwybyddiaeth Cam-drin Cyffuriau

Diogelwch Personol a Seibr

Ymddygiad a Chymuned

Sut buom yn ymdrin â Thrais yn
erbyn Menywod, Cam-drin
Domestig a Thrais Rhywiol
(Deddf TMCDTnRh Cymru 2015)

Mynediad Ysgolion:
Cymru ac fesul Ardal
Heddlu

Yr ydym wedi cyflwyno 9,694 o wersi diogelu
ac ymgyrraedd â 231,559 o ddisgyblion.
Mae’r gwersi yn dilyn cwricwlwm troellog ac
wedi cael eu cynllunio ar gyfer disgyblion o 5
oed hyd at 16 oed. Maent yn canolbwyntio ar
ddeall y mater, sylwi ar yr arwyddion, aros yn
ddiogel, gwneud penderfyniadau cadarnhaol
a sicrhau fod disgyblion yn gwybod at bwy
allent fynd i gael cymorth.

Sut buom yn cefnogi
Diogelwch Seibr

Yr ydym wedi cefnogi digwyddiadau
Cenedlaethol fel Diwrnod Defnyddio’r
Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, gan gydweithio gyda
disgyblion cynradd ac uwchradd ar draws
Cymru a hyrwyddo’r diwrnod ar ein sianeli
cyfryngau cymdeithasol.Yr ydym hefyd wedi
cyflwyno cyfanswm o 3,578 o wersi ar ddiogelwch
ar y Rhyngrwyd. Mae cyflwyno’r gwersi wedi cael
cefnogaeth 931 o wasanaethau boreol i grwpiau
blwyddyn cyfan a Chyfnodau Allweddol wrth
ymateb i anghenion, bygythiadau a
niwed lleol.
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Cyswllt Disgyblion: Cymru a fesul Ardal Heddlu

Sut ydym wedi cyfrannu
at leihau effaith
Profiadau Niweidiol yn
ystod Plentyndod (ACEs)
Mae ymchwil ACE wedi rhoi
sylfaen tystiolaeth i ymarferwyr
allu adeiladu ymyraethau ataliol
effeithiol. Mae’r RhGCYCG wedi
ymateb i ganlyniadau agenda ACE
drwy ddarparu addysg ataliol
cyffredinol yn holl ysgolion
Cymru.
Un o nodweddion allweddol ein
Rhaglen yw datblygu sgiliau plant
a phobl ifanc i wneud
penderfyniadau cadarnhaol.
Mae’r SHCY wedi bod yn rhoi
cymorth i ddisgyblion ddatblygu
eu hyder i wrthod pwysau
cyfoedion ac i wneud eu
penderfyniadau eu hunain am rai
o elfennau ACE fel cam-drin
sylweddau, alcohol, perthnasau,
ymddygiad peryglus a throseddu.

Sut ydym yn ymdrin â Secstio
Y wers fwyaf poblogaidd o ran diogelu a
gyflwynwyd gan yr SHCY yng Nghymru oedd
ein gwers Cyfnod Allweddol 3 yn ymdrin a
secstio, Lluniau Peryglus.

30,263 o ddisgyblion y neges
mewn 1,243 gwers ar draws Cymru.
Cafodd

Sut buom yn ymdrin â Cham-drin
Plant yn Rhywiol a Chamfanteisio’n
Rhywiol ar Blant (CSA/CSE)
Yr ydym wedi sicrhau fod yr SHCY wedi cael
eu hyfforddi er mwyn iddynt allu ymateb i
blant a phobl ifanc mewn fodd sensitif a
theimladwy. Mae eu hyfforddiant fel
swyddogion heddlu wedi eu galluogi i

ddiogelu 734 o disgyblion drwy wneud
ailgyfeiriadau diogelu. Cafodd ein gwers
CSE benodol Cyfnod Allweddol 3, Twyll
Peryglus, ei chyflwyno i 19,339 o
ddisgyblion yn ystod 2016/17. Addaswyd y
wers hon ar ôl mewnbwn ein partneriaid
mewn addysg a lles o fod yn gyflwyniad CA4 i
dargedu disgyblion 13 oed a hŷn.
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Cefnogi Gweithgareddau Plismona
Mae SCHY wedi cyflawni eu rôl Plismona Gefnogol ynghyd â’u cyflwyniadau mewn
ysgolion. Prif ganolbwynt eu rôl yw ymdrin â digwyddiadau yn yr ysgol gan ddefnyddio
polisi Trechu Trosedd yr Ysgol i ddiogel plant a phobl ifanc sy’n gweithio mewn
partneriaeth â’r ysgolion.

Plismona Cefnogol: Cymru a fesul Ardal Heddlu
Digwyddiadau mewn Ysgolion

Sesiynau Agwedd Adferol / Cyfiawnder Adferol
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Mae SCHY yn chwarae rôl weithredol yn eu Timau Cymdogaethau, yn aml iawn yn
gwneud cyfraniad unigryw yn seiliedig ar eu gwybodaeth a’u perthynas gyda’r plant a’r
bobl ifanc maent wedi gweithio â nhw yn eu hysgolion
Cofnodwyd enghraifft o sut mae’r berthynas unigryw hon wedi cyfrannu’n
uniongyrchol at blismona mewn tref yn ne Cymru yn ystod Ymgyrch BANG. Nododd yr
SCHY y canlynol:
Cofnod Cudd-Wybodaeth
“ Nos Galan oedd hi. Roeddem wedi
bod ar batrôl ac wedi siarad yn barod
â nifer o grwpiau o bobl ifanc yn eu
hatgoffa i fod yn ddiogel ac i ystyried
eraill.
“Fodd bynnag, ar ôl ymweld â gwraig
hŷn fregus oedd wedi dioddef
rhywun yn taflu wyau at ei thŷ,
penderfynwyd bod angen
mabwysiadu agwedd fwy cadarn!
“Aethom at y grŵp mawr cyntaf oedd
yr agosaf at y digwyddiad a oedd
wrthi’n cerdded i ffwrdd pan
wnaethon nhw’n gweld ni. Mi es i
allan o’r cerbyd a gofyn i’r rhai
agosaf alw ar eu ffrindiau yno hefyd.
Fe wnaethon nhw stopio’n syth a galw Ailgyfeiriadau Diogelu
ar eu ffrindiau oedd ychydig
ymhellach ymlaen na nhw, a daeth
pawb yn ôl atom. Cafwyd sgwrs deg
ond cadarn, a dywedais wrthyn nhw
fod eu grŵp yn rhyw fawr a gofyn
iddyn nhw rannu’n grwpiau llai o hyd
at chwech. Mi wnaethon nhw hynny
yn syth.”
— Swyddog Cyswllt Heddlu Ysgolion
Tachwedd 2016
Mae’r SCHY yn manteisio o’r berthynas
maent wedi ei magu gyda’r bobl ifanc yn
yr ysgolion. Mae hyn yn eu galluogi nhw
i gael effaith gadarnhaol ymysg pobl
ifanc tu allan i oriau ysgol ac i gyfrannu
at blismona cymdogaeth mewn
modd adeiladol.
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Effaith a Dylanwad
Gofynnom i ddisgyblion Blwyddyn 6 ag 8 sut oedd
gweithgareddau o’n Rhaglen wedi effeithio arnynt.
§ Datblygu Gwybodaeth
Dysgais i i beidio cymryd cyffuriau
oherwydd bod y canlyniadau’n ddifrfiol
— Year 8
— Blwyddyn 8

Dangosodd ein
Swyddog Heddlu
sut i fod yn ddiogel
y tu allan

Rwyf wedi dysgu
fod bwlio seibr yn
fath o fwlio
— Blwyddyn 6

— Blwyddyn 6

Dylech ddweud wrth oedolyn yr ydych yn
ymddiried ynddynt – Childline hyd yn oed

Dysgom am gyllyll ac arfau ac na ddylech
gario arfau ar gyfer amddiffyn eich hun
— Blwyddyn 8

— Blwyddyn 6

Dysgom ffeithiau
am CSE
— Blwyddyn 6

Nid ydych yn gallu
rheoli’ch hun os
ydych yn goryfed
— Blwyddyn 8

§ Datblygu Deallusrwydd
Mae alcohol yn
arafu’r corff
Ni allwch
ymddyried ym
mhawb
— Blwyddyn 8

— Blwyddyn 8

Paid cyffwrdd…
dweud!
— Blwyddyn 6

Gwn beth yw’r peryglon
o yfed alcohol
— Blwyddyn 8

Rwyf yn awr yn deall am
secstio
— Blwyddyn 8

Rydym yn teimlo’n fwy
diogel a gyfda’r hyder i
wybod beth i’w wneud
— Blwyddyn 8
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§ Datblygu Sgiliau
Cawsom sgwrs am berthnasau ..... byddaf yn fwy gofalus
ar ôl y wers Na Yw Na gyda PC Mel y tro diwethaf
— Blwyddyn 8

Oeddwn i’n arfer
meddwl na fedrwn i
wynebu bwlis
— Blwyddyn 6

Gwn sut i edrych ar fy
ôl fy hun

Gallen .... adnabod
arwyddion pan mae
rhywbeth o’i le
[gwers CSE]

— Blwyddyn 6

§ Agwedd Positif
Mae ein hagwedd tuagat yr
heddlu wedi newid – pobol ydyn
nhw sydd am eich helpu

— Blwyddyn 8

Mae fy agwedd wedi newid … Ddim mor nerfus ac yn
fwy cyfforddus cyfarfod yr Heddlu bellach
— Blwyddyn 8

Byddwch yn ofalus am gyffuriau
— Blwyddyn 8

— Blwyddyn 6

Mae’n ddi-os ‘Na’ i
gyffuriau – mae ein
agweddau wedi newid
— Blwyddyn 6

Gwnaeth i mi
feddwl ddwywaith
am ddechrau
smocio ac yfed
alcohol
— Blwyddyn 6

Mae’r gwersi yn rhoi’r modd i ni ddiogelu ein hunain
yn erbyn rhai pryderon yn y dyfodol - e.e. SSN

§ Ymddygiad Positif
[Ar ôl y wers] Byddwn yn
amddiffyn rhywun sy’n
dioddef o fwlio

— Blwyddyn 8

Gwn beth i’w wneud os oes
gennyf broblem ar-lein

Byddwn yn dweud wrth oedolyn
rwy’n ymddiried ynddynt pe byddai
unrhyw beth yn digwydd sydd dim
yn addas

— Blwyddyn 8

— Blwyddyn 6

— Blwyddyn 6

Mae’r gwersi yn ein gwneud
ni yn ddinasyddion gwell
fydd ddim yn torri’r gyfraith

Mae ein swyddog
heddlu’n dangos i ni
sut aros yn ddiogel

— Blwyddyn 8

— Blwyddyn 8

Rwyf yn fwy tebygol o aros a gwrando ar Swyddog
Heddlu yn siarad am ddiogelwch. Ni fyddai athrawon
wedi gallu cyflwyno’r gwersi hyn.

Byddaf yn siarad â’r
Heddlu
— Blwyddyn 8

— Blwyddyn 6
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Ymgysylltu
Ym mis Mai buom yn ymgysylltu gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn Eisteddfod yr Urdd ym
Mhencoed, De Cymru; ac ym mis Awst yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern, Ynys Môn,
Gogledd Cymru.
Cafodd ein stondin lliwgar ei staffio gan SCHY a staff y Rhaglen.
Daeth miloedd o blant a’u teuluoedd i’n gweld ar y stondinau gan ofyn cwestiynau, tynnu ‘hun-luniau’
gyda Tharian, ein masgot a mwynhau dysgu am ein gwaith.

Amcangyfrifir fod dros 7,000 o ymwelwyr wedi dod i’r stondin yn Eisteddfod yr Urdd yn Ne Cymru i
siarad gyda’r SHCY a staff. Roedd plant yn awyddus i gael paentio eu hwynebau a siarad gyda Tharian y
ddraig gyfeillgar!
Bu cyfanswm o dros 20,000 o ymwelwyr i stondin Heddlu Gogledd Cymru dros gyfnod o 10 diwrnod yn
ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst.
Defnyddiwyd sianeli cyfryngau cymdeithasol i:
§ Hyrwyddo gwaith y RhGCYCG
§ Codi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd cenedlaethol fel yr Wythnos Gwrth-Fwlio, Diwrnod
Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, Diwrnod rhuban Gwyn, Diwrnod Ymwybyddiaeth LlGM,
Bydda’n Ddyn Da, Tanau Gwair, Diwrnod Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, Wythnos
Ymwybyddiaeth Alcohol, Diwrnod Ymwybyddiaeth Cenedlaethol CSE.
§ Rhannu gweithgareddau dyddiol gyda’r Rheolwr Rhaglen a’r SHCY
§ Cyflwyno negeseuon allweddol diogelwch a diogelu
§ Hyrwydd gwaith ein partneriaid
Drwy ein cyfrifon Twitter cyrhaeddodd ein negeseuon y cyhoedd dros 600,000
gwaith, gyda dros 2,000 o ymweliadau uniongyrchol i’n tudalen proffil.
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Digwyddodd ein prosiect digwyddiadau dros yr haf (Ysgogi Ein Ieuenctid - YEI ) yng Ngwent eleni. Bu
cyfanswm o 124 o bobl ifanc oedd yn droseddwyr tro cyntaf, ar fin troseddu ac eraill oedd yn fregus
yn cymryd rhan mewn wythnos gyffrous o weithgareddau gyda chefnogaeth partneriaid o Wasanaeth
Ieuenctid Torfaen a’r Gwasanaeth Tân.
Cafod y plant gyfleoedd i ddysgu ac i feithrin perthynas gyda’i gilydd a’r swyddogion heddlu a’r staff
eraill oedd yn rhedeg yr wythnos.

Crynodd un o’r bobl ifanc ymateb cyffredinol y grŵp:

“ …Roedd o’n caru’r wythnos, roedd yn hwyl a dysgodd sut i fod yn dda
oherwydd os na fyddai byddai’n cael ei yrru adref a pheidio a chael caniatâd
i barhau gyda’r cwrs. Dywedodd ei fod o wedi dysgu gwrando mwy.
Dywedodd ei fod ar bigau’r drain i gael ei ddewis i fod yn rhan ohono y
flwyddyn nesaf.”
Nododd ein partneriaid yr addysg fod yr ymgysylltiad yma gyda phobl ifanc a theuluoedd wedi cael
effaith. Dywedodd prifathro ysgol oedd yn cymryd rhan:

“ Roedd y teulu wrth eu bodd fod James wedi cael ei ddewis i fynychu
gweithgareddau YEI eleni. Gwnaeth effaith gadarnhaol arno gan mai eleni
oedd y flwyddyn gyntaf iddo beidio â bod mewn trafferth gyda’r heddlu ers
dechrau yn yr ysgol uwchradd. Hefyd gwelwyd gwelliant amlwg yn ei
ymddygiad.
“ Diolch i chi am ddewis ein disgyblion. Rydym yn gobeithio bydd YEI yn
parhau oherwydd byddwn yn hoffi parhau i arallgyfeirio ein disgyblion i
gymryd rhan.”

— Pennaeth Ysgol Uwchradd Gwent
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Ymgyrraedd Blaenoriaethau’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
Yr ydym wedi ymateb i’r blaenoriaethau a osodwyd gan y pedwar Comisiynydd Heddlu a Throsedd
(CHTh) yng Nghymru. Mae’r Pedwar Cynllun Lleihau Trosedd yn canolbwyntio ar themâu cyffredin fel
diogelu, atal trosedd, taclo Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, a gweithio i amddiffyn y bregus.
Mae’r CHTh i gyd wedi cytuno i ariannu gwersi newydd ar gyfer blwyddyn 6 fydd ar gael i ysgolion yn
2017-18. Mae’r wers hefyd wedi cael ei chefnogi gan lywodraeth Cymru a bydd yn cyfrannu at
ddatblygu dysgu troellog ar bwnc Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE) a thanlinellu cryfder y gwaith
partneriaeth yr ydym yn ei wneud.

Gweithio gyda’n Partneriaid
Mae gwaith partneriaeth wedi cael ei ddatblygu ymhellach a’i gryfhau eleni. Rydym wedi gweithio
gyda sawl corff yn genedlaethol ac yn rhanbarthol ymhob un o’r ardaloedd heddlu.

“ Defnydd effeithiol o’r Rhaglen Swyddogion Heddlu Cyswllt Ysgolion i
addysgu pobl ifanc o ran Caethwasiaeth Fodern, Cam-drin Domestig,
Troseddau Sail Anrhydedd ayb.”
— Arolygaeth Heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub Ei Mawrhydi:
Heddlu Dyfed Powys (Mehefin 2017)
“ Ni fydd yr Heddlu’n delio gyda therfysgaeth ac eithafiaeth ar eu pen eu
hunain. Mae partneriaethau yn hanfodol wrth ymladd a lleihau’r
bygythiad, risg ac ofn ymosodiad. Mae ein partneriaeth gref yn
cyflawni’r nodau ac amcanion o wella diwylliant o ddiogelwch ar gyfer
ein hysgolion ar draws Cymru, ac yn arwain ac yn gyrru ymlaen dulliau
i wneud yr amgylched dysgu yn fwy diogel ar gyfer disgyblion a staff.”
—Uned Eithafiaeth a Gwrth Derfysgaeth Cymru (2017)
“ Diolch am gynnig y cyfle hwn i weithio mewn partneriaeth gyda chi er
mwyn codi ymwybyddiaeth i staff a phobl ifanc o ran secstio. Mae’r
hyfforddiant gan eich sefydliad wedi galluogi ymarferwyr ieuenctid o
fewn ein Gwasanaeth ieuenctid i gylchynnu’r negeseuon allweddol
amlygwyd gan eich tîm i bobl ifanc ar draws ein gwasanaeth.”
— Corinne Fry, Rheolwr Gwasanaeth Ieuenctid,
Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot
“ Mae cael y gallu i gael dolen gyda SchoolBeat drwy’r wlad wedi bod yn
hynod werthfawr i ni fel elusen. Maen nhw wedi ymlynu i weithio
mewn partneriaeth i ddiogelu plant yng Nghymru.”
— Bethan Hodges, Cydlynydd Partneriaethau,
Missing People: Runaway Helpline
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“ Mae Crimestoppers Cymru wrth ein bodd yn gweithio’n agos gyda’r
RhGCYCG wrth ehangu ein cynllun ieuenctid cenedlaethol Fearless gan
gynnwys gweithio mewn partneriaeth i annog pobl ifanc i siarad am
drosedd. Mae’r cydlynydd cenedlaethol yn chwarae rhan allweddol wrth roi
persbectif ieuenctid ar gyfer Pwyllgor Cenedlaethol Crimestoppers Cymru.”
— Ella Rabaiotti, Rheolwr Rhanbarthol Cymru,
Crimestoppers
“ Mae Stop it now! Cymru yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth agos
â Heddlu De Cymru ac mae eu cefnogaeth nhw wedi bod yn gyfraniad mawr
i’n gwaith o atal camdriniaeth a chamfantesio’n rhywiol ar blant drwy
Gymru.”
— Claire Short, Uwch Gydlynydd,
Stop It Now! Sefydliad Lucy Faithfull
“ Rydym wedi gweithio’n agos gyda RhGCYCG dros rai blynyddoedd bellach ac
wedi gweld gwerth mawr wrth weithio mewn partneriaeth i god
ymwybyddiaeth am Ddiogelwch Ar-lein, eleni mae’r gwaith wedi cynnwys
digwyddiad proffil uchel yn adeilad Pierhead Llywodraeth Cymru, sef
ymgynghoriad gyda phobl ifanc ar secstio a datblygu ein pecyn Stop Time
Online Anti-Online Grooming Activity.”
— Ruth Mullineux, Polisi a Materion Cyhoeddus, NSPCC
“ Mae bod mewn partneriaeth gyda SchoolBeat wedi
caniatáu i ni gyfuno adnoddau i hyrwyddo negeseuon
hanfodol ar gyfer pobl ifanc, tra’n codi ymwybyddiaeth
o’n gwasanaethau.”
— Arielle Tye, Meic Cymru
“ Mae Spectrum yn gwerthfawrogi’r berthynas sydd gennym gyda’r RhGCYCG,
ac mae’r gwaith partneriaeth sydd wedi galluogi ni i weithio mewn ysgolion
ar draws Cymru oherwydd ein bod mewn gwirionedd yn cyflwyno ac yn
atgyfnerthu’r un negeseuon i blant a phobl ifanc mewn modd sy’n cefnogi’n
gilydd.”
— Rosalyn Evans, Rheolwr Prosiect Spectrum
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“Mae gweithio mewn partneriaeth yn
sicr wedi gwella’r gwaith rydym yn ei
wneud gyda phobl ifanc ac wedi
galluogi i’r tîm Diogelwch Cymunedol
gyflwyno gwaith effeithiol a blaengar
drwy’r wlad.”
— Sian Morris
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot
“ Mae PC Zoey yn fodel rôl ardderchog i’n disgyblion ac mae’r plant
ifanc mae yn gweithio gyda hwynt yn ei pharchu ac yn ymddiried
ynddi. Mae’r parch a’r ymddiriedolaeth hwn yn ymestyn y tu hwnt i
gatiau’r ysgol ac i’r gymuned ehangach.
“ Mae’r ffaith bod PC Zoey yn swyddog mewn gwisg heddlu yn bwysig
ac yn ychwanegu at ei hygrededd a’i statws. Yn ogystal â helpu
disgyblion, rhieni a’r gymuned, mae hi hefyd yn ffynhonnell
amhrisiadwy o gymorth ac arweiniad i’r holl staff.”
— Pennaeth Ysgol Gynradd sy’n cymryd rhan
“ Mae ein SHCY yn rhan annatod o’r ysgol ac yn ogystal â chyflwyno
gwersi, mae’n ffynhonnell amhrisiadwy o gyngor a chymorth wrth
ddelio â materion anodd, yn yr ysgol a’r gymuned ehangach. Ystyrir
PC Paul fel ffynhonnell gyngor ac arweiniad dibynadwy a pharch.”
— Pennaeth Ysgol Uwchradd sy’n cymryd rhan
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Ymwybyddiaeth
Yr ydym wedi cefnogi nifer o
ddiwrnodau ymwybyddiaeth
cenedlaethol. Mae SCHY wedi
cyflwyno gwersi a
gwasanaethau boreol sy’n
gysylltiedig â’r ymgyrch
ymwybyddiaeth genedlaethol.
Yn ystod Wythnos Wrth Fwlio
cyrhaeddodd ein hymgyrch
cyfryngau cymdeithasol
“Bwlio yw…”
216,858 o bobl, gyda’r
neges graidd o Mae bwlio
yn fusnes pawb.
Yr ydym wedi gwrando ar blant
a phobl ifanc o ran beth mae
bwlio yn ei olygu iddyn nhw a
chomisiynwyd artist i
gynhyrchu delweddau ar gyfer
ein hymgyrch a ddangosir yma.

Mae gweithio gyda Meic
Cymru sydd wedi bod yn
gymorth i ni bostio ar Twitter,
Instagram a Facebook a buom
yn cynnal cystadleuaeth i roi
cyfle i blant a phobl ifanc gael y
cyfle i fynegi eu meddyliau ar
fwlio.
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Ac yn Olaf…
Mae ein holl waith yn ddibynnol ar bartneriaethau gwych yr ydym yn
freintiedig o fod yn rhan ohono gydag ysgolion yng Nghymru sydd wedi
croesawu SCHY i weithio gyda’r disgyblion yn eu gofal.
Mae’r SCHY yn cael eu harwain a’u rheoli gan dîm ymroddgar o addysgwyr
ymhob heddlu. Mae’r Cydlynwyr/Rheolwyr wedi dangos sawl tro beth yw eu
hymlyniad i weledigaeth ac amcanion y Rhaglen. Mae’r Rheolwr Gwe
Dechnegol yn hanfodol i lwyddiant y Rhaglen gan sicrhau fod yna nifer fawr
o adnoddau ar gael i’r SCHY, disgyblion, rhieni ac athrawon.
Ni fyddai gweithgareddau’r rhaglen yn bosibl oni bai am yr unigolion
ymroddgar hyn.

Heddlu’n diogelu plant Cymru
trwy addysg atal troseddu.
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