Rhaglen
Mentora

Mae’r rhaglen Mentora wedi
ei chynllunio ar gyfer plant a
phobl ifanc rhwng 5-11 oed,
sydd wedi bod yn dyst i, neu
wedi profi cam-driniaeth
domestig.
Nod y rhaglen mentora yw cynyddu
hunan-barch plentyn, gan annog newid
yn y ffordd y mae plant yn ystyried eu
hunain ac eraill a’u helpu i ddod o hyd i
ffordd ddiogel i fynegi eu hunain, gan
ganolbwyntio ar y pethau cadarnhaol
bob amser.
Fel rhan o’r fenter hon, bydd mentoriaid yn
cael eu paru â phlant ar sail cydnawsedd
yn eu diddordebau, eu sgiliau a’u
personoliaethau. Disgwylir iddynt
weithio gyda’r plentyn hwn am flwyddyn,
gan gwrdd â nhw am 2-4 awr yr wythnos.
Bydd mentoriaid yn annog y plentyn i
ddod o hyd i’w gryfderau a’i helpu i
wneud newidiadau cadarnhaol. Mae
mentoriaid hefyd yn cynllunio ac yn
gweithio tuag at ddiweddglo cadarnhaol
gyda’r plentyn, sy’n cael ei nodi â dathliad.



Mae mentoriaid yn helpu’r plant i ddod o hyd i
gymhelliant a diddordebau ynghyd â datblygu sgiliau
bywyd, gan sianelu egni’r plant tuag at brosiectau
sy’n annog ymdeimlad o gyflawniad personol. Mae
mentoriaid yn rhywun i blentyn siarad â nhw ac yn
rhywun y gallant gael hwyl a rhoi cynnig ar bethau
newydd gyda nhw.
Nid yw mentor yn weithiwr cymorth, therapydd na
chynghorydd; maent yn berson sy’n cynnig cysondeb
i’r plentyn, y gellir dibynnu arno fel ffynhonnell
gefnogaeth i agweddau eraill ar eu bywyd, megis
anogaeth, canmoliaeth a phositifrwydd. Maent yn
fodel rôl ac yn rhywun sydd eisiau annog a chael y
gorau ohonynt yn ystod yr amser y maent gyda nhw,
gan arwain, gobeithio, at berson ifanc hapus,
hyderus a chadarnhaol sydd wedi’i addasu’n well.
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