Mae Break4Change yn rhaglen
sy’n cefnogi teuluoedd i wneud
newidiadau cadarnhaol, ac
mae’n addas ar gyfer pobl ifanc
rhwng 11-16 oed ynghyd â’u
rhieni/gofalwyr.
Mae Break4Change yn rhaglen
gwaith grŵp 10 wythnos sy’n
cefnogi rhieni/gofalwyr a phobl
ifanc i ddatblygu perthnasau iach.
Mae’r rhaglen yn ymateb i broblem
trais rhwng plentyn a rhiant.
Mae’n anelu i dorri patrymau
ymddygiad megis:

 Rheoli amgylchedd
y cartref
 Bod yn dreisgar neu’n
fygythiol tuag at
riant/ gofalwr
 Difrïo’r rhiant neu’r
gofalwr
 Gwneud bygythiadau
Mae gwaith grwp rhiant/gofalydd
a phobl ifanc yn gweithio ochr
yn ochr.



Break4Change

Sut mae Break4Change yn gweithio?
Mae Break4Change ar gyfer rhieni/gofalwyr a phobl ifanc
sy’n fodlon newid y ffordd y mae nhw yn cyfathrebu gyda’i
gilydd ac sydd eisiau gwella eu perthnasau.
Lleihau unigedd a rhannu profiad – Mae’r teuluoedd yn
rhannu eu profiad gydag eraill sy’n profi ymddygiad tebyg.
Teimlo’n ddiogel – Mae pob grŵp yn delio gyda’r broblem
cam-driniaeth ac yn datblygu strategaethau i’w helpu wrth
deimlo’n ddiogel yng nghyfrinachedd yr hyn y maent yn ei
rannu yn eu grwpiau.
Gwrando – Mae ffilm yn cael ei ddefnyddio i greu ‘sgwrs’
rhwng y rhiant a’r person ifanc. Gallant ofyn ac ateb
cwestiynau gan ei gilydd mewn man diogel.
Creadigrwydd – Mae graffiti, ysgrifennu geiriau i ganeuon,
celf a golygu cerddoriaeth yn cael ei ddefnyddio gan bobl
ifanc i archwilio’r problemau y maent yn delio â nhw.
Strategaethau – Mae cyfranogwyr yn gadael y rhaglen
gyda strategaethau newydd i weithio gyda’i gilydd i sicrhau
dyfodol heb gamdriniaeth a heb drais.
Atgofion parhaol – Mae’r rhiant/gofalydd a’r person ifanc yn
gadael gydag atgofion parhaol am eu gwaith caled gyda’i gilydd.

I gyfeirio i’r gwasanaeth neu wneud ymholiad
yng Nghasnewydd neu Flaenau Gwent:

Cymorth i Fenywod Cyfannol, Casnewydd
56 Stow Hill, Casnewydd NP20 1JG
Ffôn 01633 840258
E-bost artrac@cyfannol.org.uk

Cymorth i Fenywod Cyfannol, Blaenau Gwent
Ebbw Vale Institute, Church Street, Ebbw Vale NP23 6BE
Ffôn 01495 533177
E-bost artrac@cyfannol.org.uk

Mae Ar Trac yn brosiect Beacons Consortium wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru
a’i gyflwyno gan Calan DVS, Cymorth i Ferched Caerdydd, Cymorth i Ferched Cyfannol, Gorwel a DAS Gorllewin Cymru

