Gwasanaeth Ymyrryd yn Gynnar i
Oedolion Ifanc 18-25 oed a Dull
System Gyfan
Lansiwyd Gwasanaeth Ymyrryd yn Gynnar i Oedolion
Ifanc 18-25 a Dull System Gyfan y Rhaglen Fraenaru i
Fenywod yn ardaloedd Heddlu Gwent a Heddlu De
Cymru ym mis Hydref 2019. Darperir y gwasanaeth gan
Future 4, sef consortiwm sy'n cynnwys G4S, Cymru
Ddiogelach, Include a Llamau.

Comisiynwyd y Gwasanaeth ar y cyd gan Gomisiynydd
yr Heddlu a Throseddu Gwent, Comisiynwyr yr Heddlu
a Throseddu De Cymru, Llywodraeth Cymru a
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yng
Nghymru, sydd wedi ymrwymo buddsoddiad sylweddol
i ddarparu Gwasanaeth Ymyrryd yn Gynnar i Oedolion
Ifanc 18-25 oed a Dull System Gyfan y Rhaglen
Fraenaru i Fenywod. Mae'r buddsoddiad hwn yn
dangos ymrwymiad cadarn i wella bywydau menywod,
plant a phobl ifanc agored i niwed.

Mae'r Gwasanaeth yn enghraifft o gydweithio effeithiol rhwng
sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector, pob un ohonynt yn
cydweithio gyda'r nod cyffredin o leihau achosion o droseddu ac aildroseddu yng Nghymru drwy:
dargedu cymorth yn fwy effeithiol ac osgoi bylchau yn narpariaeth y gwasanaeth er mwyn galluogi
menywod ac oedolion ifanc i fyw bywydau iach a chadarnhaol di-drais.

Trosolwg o'r Gwasanaeth
Mae Future 4 yn gweithio ledled Gwent a De Cymru i

Ailganol

Cysoni ac Atgyfeirio Cymunedol

helpu menywod ac oedolion ifanc i gael y cymorth
sydd ei angen arnynt i osgoi dod i gysylltiad â'r System

-bwyntio

Galluogi a chreu cyfleoedd

Cyfiawnder Troseddol ac i adeiladu bywyd gwell neu
gael cymorth tra byddant yn rhan o'r system.

Arferion, dulliau gweithredu, gwerthoedd,
Ailosod

adnoddau ac amseru cyson

Os caiff oedolyn ifanc rhwng 18 a 25 oed ei arestio
Ymgysylltu a chydberthnasau

unrhyw le yng Ngwent neu Dde Cymru, bydd yr Heddlu
yn ei atgyfeirio at Future 4 os na chaiff ei gyhuddo o

Adolygu

Seiliedig ar Drawma

drosedd ac nad yw'n gymwys i gael ei ddargyfeirio.
Caiff oedolion ifanc eu hannog i fanteisio i'r eithaf ar
y cyfle i osgoi cofnod troseddol yn dilyn y digwyddiad

dan sylw ac yn y tymor hwy. Mae'n bosibl y bydd adegau hefyd pan fydd oedolion ifanc yn cael rhybudd
ffurfiol neu'n cael eu cyhuddo a gall yr Heddlu neu bartneriaid eraill ystyried eu hatgyfeirio am gymorth
gan Future 4.

Mae cymorth Future 4 ar gael i fenywod unrhyw bryd tra byddant mewn cysylltiad â'r Heddlu, y
Llysoedd, y Gwasanaeth Prawf a charchardai. Caiff Dull System Gyfan y Rhaglen Fraenaru i Fenywod ei
adlewyrchu yng Nglasbrint Troseddu Benywaidd ar y cyd Llywodraeth Cymru a'r Gweinidog Cyfiawnder,
gan gefnogi uchelgais y Glasbrint i sicrhau dull trawsnewidiol, beiddgar ac uchelgeisiol o leihau nifer y
menywod sy'n dod i gysylltiad â'r system cyfiawnder troseddol, gan ddiwallu anghenion y menywod sydd
eisoes yn rhan o'r system yn well drwy ganolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar a darparu cymorth integredig
wedi'i dargedu er mwyn cadw menywod a chymunedau yn ddiogel ac yn ddi-drais.

Mae Future 4 yn gweithio ochr yn ochr â menywod ac oedolion ifanc i wrando, er mwyn helpu pobl i
ystyried dewisiadau a chanlyniadau, ailosod nodau personol ac ailganolbwyntio. Bydd yn helpu pobl i
ddeall y cryfderau sydd ganddynt i oresgyn rhwystrau ac i achub ar gyfleoedd fel y gallant symud
ymlaen yn fwy hyderus. Bydd Future 4 yn canolbwyntio ar gytuno ar gynlluniau unigol a gweithio yn unol
â nhw, fel y gall pobl gael y budd gorau posibl o'r amser a dreulir gyda nhw.

Mae Future 4 yn cynnig arweiniad a chyngor, cyfeirio, atgyfeirio, cymorth ymarferol ac emosiynol.

ŵp ac ar-lein. Mae'n bosibl y bydd

Caiff anghenion a nodwyd eu diwallu drwy ymyriadau un i un, gr

angen deall mwy am effaith cyffuriau ac alcohol, mae'n bosibl y bydd angen cymorth ar bobl mewn
perthynas â chydberthnasau ac iechyd rhywiol, ac mae'n bosibl y byddant yn poeni am eu diogelwch
a'u llesiant eu hunain neu ddiogelwch a llesiant rhywun arall. Mae'n bosibl y bydd rhai pobl am wybod
mwy am ble i fynd i gael cymorth o ran llety, chwilio am swydd, addysg neu gyllid a/neu ddyledion.
Bydd Future 4 yn helpu pobl i ddeall bod bywyd yn ymwneud â dewisiadau a phenderfyniadau, a bod
pob diwrnod yn cynnig cyfle i adolygu'r dewisiadau a'r penderfyniadau hyn, ailganolbwyntio ar
gryfderau ac ar y posibiliadau y mae bywyd yn eu cynnig, a symud ymlaen mewn modd cadarnhaol.

Y canlyniadau a ddisgwylir i fenywod ac oedolion ifanc a gefnogir drwy'r gwasanaeth:

Iechyd a llesiant emosiynol a chorfforol gwell
Cydberthnasau cadarnhaol cryfach
Sgiliau bywyd gwell
Mwy o ddiogelwch

Mae Future 4 yn croesawu atgyfeiriadau gwirfoddol ar y gwasanaeth gan yr Heddlu a'r Gwasanaeth
Prawf, a bydd hefyd yn ystyried atgyfeiriadau gan asiantaethau eraill (e.e. gwasanaethau trydydd
sector ac awdurdodau lleol). Mae camau'r system a gwmpesir gan y Gwasanaeth wedi'u nodi'n wyrdd
isod.
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Y Rhaglen Fraenaru i Fenywod:
wsa@saferwales.com

18 - 25

Y Gwasanaeth Ymyrryd yn
Gynnar i Oedolion Ifanc 18-25 oed:
future4@uk.g4s.com

