Ffurﬂen 17

‘CADW’N DDIOGEL’
Safonau Preswyl a Digwyddiadau ar gyfer
Goruchwylwyr Plant a Phobl Ifanc
Fy enw yw: ..................................................................................................................................................
O Blwyf: ................................................................... yn cynrychioli Esgobaeth: ...................................
Byddaf yn mynychu’r digwyddiad preswyl canlynol fel Goruchwyliwr: ...............................................
O:............................................................................... tan: ..........................................................................
yn: ..................................................................... fel rhan o ddigwyddiad gan yr Eglwys yng Nghymru.
Rwy’n deall y bydd Goruchwylwyr yn derbyn llety yn .............................................................................
yn ystod y cyfnod hwn. Gweler yr amserlen amgaeedig i gael y manylion llawn.
Fel goruchwyliwr rwyf am i bawb fwynhau eu hunain a chael hwyl felly mae’n bwysig bod pawb
sy’n mynychu wedi ymrwymo i’r safonau isod er mwyn ‘cadw’n ddiogel’.

Safonau a Ddisgwylir gan Oruchwylwyr sy’n Mynychu
•

dilyn y Gyfraith a Pholisïau a Gweithdrefnau’r Eglwys yng Nghymru (yn cynnwys y Polisi Diogelu)
drwy ystyried diogelwch plant a phobl ifanc dan eu gofal bob amser a gweithredu’n syth ar
bryderon diogelu;

•

cytuno pwy fydd yn gyfrifol am y llinell ﬀôn ddiogelu ddynodedig ac ymateb a gweithredu’n syth ar
unrhyw alwadau a dderbynnir;

•

dim ond defnyddio rhifau ﬀonau symudol personol y plant a’r bobl ifanc ar gyfer y digwyddiad hwn
mewn argyfwng yn unig;

•

ystyried canlyniad asesiadau risg unigol i reoli / dileu risgiau;

•

bod yn ymwybodol o leoliad y plant a’r bobl ifanc yn eu gofal a bod yn gyfrifol am eu goruchwylio;

•

parchu preifatrwydd y plant a’r bobl ifanc;

•

sicrhau bod ‘Polisi Dim Alcohol’ yn cynnwys polisi camddefnyddio sylweddau’n cael ei orfodi fel y
nodir ym Mholisi Diogelu’r Eglwys yng Nghymru;

•

defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol ac yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r Eglwys yng
Nghymru yn cynnwys y Polisi Diogelu. Rhai enghreiﬀtiau:

•

*

dim ond cyhoeddi lluniau gyda chydsyniad penodol y rhai sy’n ymddangos ynddyn nhw a thrwy
gydsyniad rhieni,

*

dim ond tagio pobl eraill os ydyn nhw wedi cydsynio i hynny,

*

defnyddio’r ‘hashnodau’ cydnabyddedig ar gyfer y digwyddiad, fel #CorﬀLlyw;

ystyried y pedwar peth pwysig – Cydweithredu, Bod yn Ystyriol, Gofalgar a Chwrtais er mwyn
sicrhau bod y digwyddiad yn cael ei gynnal yn ddidraﬀerth.

Rwy’n cytuno i safonau a disgwyliadau ‘Cadw’n Ddiogel’, a amlinellwyd uchod.
Llofnod: ............................................................................................... Dyddiad: .....................................

