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Ynghylch Cymorth i Ferched Cymru 
Mae Cymorth i Ferched Cymru yn ffederasiwn cenedlaethol o 19  o wasanaethau trais yn
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) arbenigol annibynnol yn y
trydydd sector yng Nghymru, a dyma’r corff ambarél cenedlaethol yng Nghymru sy’n
gweithio gyda gwasanaethau arbenigol a rhanddeiliaid ehangach i atal VAWDASV.  

Ers ein sefydlu yn 1978, rydyn ni’n cefnogi ac yn darparu cynrychiolaeth genedlaethol i’r
ffederasiwn o wasanaethau VAWDASV arbenigol annibynnol yn y trydydd sector yng
Nghymru. Mae’r gwasanaethau hyn yn darparu cymorth achub bywyd a newid bywydau i
oroeswyr trais a cham-drin (menywod, dynion, plant, teuluoedd) ac yn darparu gwaith ataliol
fel rhan o rwydwaith o darpariaeth yn y DU.   

Ein prif nod yw atal cam-drin domestig, trais rhywiol a phob math o drais yn erbyn menywod
a sicrhau gwasanaethau o answadd uchel i oroeswyr sy’n cael eu harwain gan anghenion,
sy’n ymateb i rywedd ac sy’n holistaidd. Rydyn ni’n cydweithio yn genedlaethol i integreiddio
a gwella ymatebion ac arferion cymunedol yng Nghymru; rydyn ni’n darparu cyngor,
gwasanaethau ymgynghori, cymorth a hyfforddiant i gyflawni gwelliannau polisi a
gwasanaeth ar draws gwasanaethau’r llywodraeth, y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r
trydydd sector ac o fewn cymunedau, er budd goroeswyr. Mae hyn yn cynnwys cynghori a
chefnogi comisiynwyr ac arweinwyr strategol wrth ddatblygu asesiadau o’r anghenion a
chynlluniau strategol mewn perthynas â VAWDASV, hyrwyddo tystiolaeth ar gyfer modelau
arloesol newydd ar gyfer gwasanaethau, a chefnogi ymchwil i atal cam-drin.

1 Mae ein ffederasiwn o wasanaethau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol arbenigol yng Nghymru, y
mae gennym ni gytundebau partneriaeth â nhw i sicrhau bod ein gwaith yn cael ei gydlynu a’i integreiddio, yn cynnwys:
Gwasanaeth Cam-drin Domestig Aberconwy, Atal y Fro, Cymorth i Ferched  Clwyd Alyn, Gwasanaeth Cam-drin Domestig
Caerfyrddin, Gwasanaethau Trais Domestig Calan, Cymorth i Ferched Caerdydd, Cymorth i Ferched Cyfannol, Uned Ddiogelwch
Trais Teuluol Gogledd Cymru (DASU), Gorwel (Grwp Cynefin), Montgomeryshire Family Crisis Centre, Thrive Women’s Aid, RCT
Women’s Aid, Safer Merthyr Tydfil, Cymru Ddiogelach (gan gynnwys Prosiect Dyn), Stepping Stones, Cymorth i Ferched
Abertawe, Threshold , Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru, a Chanolfan Gefnogi Trias a Cham-drin Rhywiol
Gogledd Cymru (RASASC).
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Llinell Gymorth Byw Heb Ofn Cymru ar gyfer goroeswyr a theuluoedd sydd
wedi’u heffeithio gan drais rhywiol, cam-drin domestig a phob math o drais yn
erbyn menywod. 

Y Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol: partneriaeth cenedlaethol unigryw o
wasanaethau arbenigol sy’n darparu hyfforddiant, addysg a datblygiad ynghylch
pob agwedd ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
yng Nghymru. Rydyn ni’n darparu cyrsiau sydd wedi’u hachredu a rhai
cyffredinol a gaiff eu cyflwyno gan hyfforddwyr arbenigol.

Rhaglen waith i sicrhau bod ‘Plant yn Cyfri’, sy’n cefnogi gwasanaethau lleol i
helpu plant a phobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan gamdriniaeth ac i ddarparu
rhaglenni ataliol Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch (STAR) ar hyd a lled Cymru. 

Safonau Ansawdd Gwasanaeth Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru sy’n
darparu fframwaith achredu cenedlaethol i’n haelodaeth o wasanaethau cam-
drin domestig arbenigol yng Nghymru; fel rhan o gyfres o systemau a
fframweithiau integerdig yn y DU a gaiff eu darparu gan sefydliadau seilwaith
partner yr ydyn ni’n cydweithio â nhw. 

Rhaglen Ymgysylltu â Goroeswyr – sy’n gweithio i ymgysylltu’n ystyrlon gyda
goroeswyr i arfogi’r arbenigwyr-trwy-brofiad hyn yn briodol, i’w had-dalu a’u
galluogi i rannu eu profiad ac i fynegi’r gwir i’r rhai sydd â phŵer. Rydyn ni’n
gwneud hyn drwy ein Rhwydwaith Goroeswyr a thrwy gyfres o ddigwyddiadau
ac adnoddau.

Mae rhai o’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig yn cynnwys darparu llais cenedlaethol i lywio
datblygiadau polisi, deddfwriaethol a strategol perthnasol; darparu cyngor a gwybodaeth ar
ddatblygu a darparu arferion addawol yn y sector; darparu cymorth gyda materion polisi ac
ymarfer, ac adroddiadau dadansoddi data rhanbarthol a chenedlaethol i gefnogi
gwasanaethau i lywio asesiadau anghenion lleol, datblygiadau strategol a chomisiynu. Rydyn
ni hefyd yn darparu gwasanaethau uniongyrchol sy’n cefnogi ein haelodau a’n gwasanaethau
cyhoeddus, gan gynnwys: 

Fel ffederasiwn cenedlaethol, mae ein holl waith polisi, ymgyrchu, ymgynghori, hyfforddi ac
eirioli wedi’i wreiddio ym mhrofiad bywyd gwasanaethau arbenigol a defnyddwyr
gwasanaethau. Mae ein llwyddiant yn seiliedig ar sicrhau bod profiadau ac anghenion
goroeswyr yn ganolog i bopeth rydyn ni’n ei wneud.
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O fewn Cymorth i Ferched Cymru rydyn ni wedi bod yn gweithio’n ddiflino i lywio dull mwy
ystyrlon o ymgysylltu â goroeswyr, gan sicrhau ein bod yn cynnwys amrywiaeth o bobl ar hyd
a lled Cymru. Y pecyn cymorth hwn yw’n hadnodd diweddaraf i helpu sefydliadau gyflawni
hyn. Serch hynny, ar y cychwyn byddem bob amser yn argymell, wrth weithio gyda
goroeswyr cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menwyod, y dylai
gwasanaethau nad ydynt yn arbenigwyr wneud hyn mewn partneriaeth â gwasanaeth
arbenigol fel Cymorth i Ferched Cymru neu un o’n haelodau. Bydd hyn yn sicrhau arweiniad
a chefnogaeth barhaus i’ch sefydliad a’r goroeswyr sy’n cymryd rhan.

Mae’r pecyn cymorth hwn yn canolbwyntio ar fenywod gan fod trais yn erbyn menwyod a
merched yn drais y mae rhywedd yn ganolog iddo sy’n digwydd i fenywod a merched am eu
bod nhw’n fenywod. Oherwydd hyn, caiff rhai mathau o droseddau eu dioddef yn
anghymesur gan fenywod a merched, fel: cam-drin domestig, treisio a thrais rhywiol, stelcio
ac aflonyddu, anffurfio organau cenhedlu benywod, yr hyn a gaiff ei alw yn drais ar sail
‘anrhydedd’, camfanteisio rhywiol a phriodas dan orfod. Mae’n broblem ar raddfa fyd-eang:
mae 1 o bob 3 menyw yn profi rhyw fath o drais a chamdriniaeth yn ystod eu hoes, yn
enwedig trais gan bartner agos a thrais rhywiol. Mae mwy o fenywod yn cael eu treisio neu’n
profi ymgais i’w treisio nag sy’n dioddef strôc bob blwyddyn. Gall materion sy’n ymwneud â
gwahaniaethu sy’n gysylltiedig â hil, oed, anabledd, tlodi ac eraill, ac sy’n gorgyffwrdd â’i
gilydd, hefyd ddwysáu’r gamdriniaeth y mae menywod yn ei dioddef. Mae’n digwydd yng
Nghymru ac yn fyd-eang, gan dorri ar draws pob cenehedlaeth, cenedl, cymuned a maes yn
ein cymdeithas. Mae hyn yn golygu bod goroeswyr cam-drin ym mhob man: efallai bod eich
ffrindiau, eich cydweithwyr, eich cyd-ddisgyblion neu aelodau o’ch teulu yn oroeswyr, neu
efallai eich bod chi eich hun yn oroeswr. Gall dynion hefyd fod yn oroeswyr cam-drin
domestig a thrais rhywiol a dylent gael ymatebion arbenigol i fodloni eu hangenion.

Mae plant neu bobl ifanc sy’n dyst i’r mathau hyn o gamdriniaeth, neu sy’n eu profi, hefyd yn
oroeswyr yn eu rhinwedd eu hunain. Er y gallai’r pecyn hwn gynnig rhywfaint o fewnwelediad
ac arfau i fynd i’r afael â sut i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, mae wedi’i ddatblygu mewn
ymgynghoriad ag oedolion, ac ar gyfer oedolion, sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin
domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod a merched. Mae adnoddau sydd wedi’u 

Cyflwyniad i’r pecyn cymorth hwn 
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Awgrymu cyfres o werthoedd ac egwyddorion ar gyfer ymgysylltu.

Gofyn cwestiynau i ymarferwyr eu hystyried wrth ddatblygu eu cynlluniau eu hunain ar
gyfer ymgysylltu â goroeswyr.

Rhannu awgrymiadau ac argymhellion goroeswyr ynghylch arferion da.

cynllunio i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc hefyd ar gael drwy wasanaethau arbenigol sy’n
gweithio i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod yng Nghymru. Gallwch ddod o hyd i restr o
sefydliadau lleol ar hyd a lled Cymru ar Ein Haelodau.

Sut y cafodd y pecyn cymorth ei ddatblygu
Cafodd yr adnodd hwn ar gyfer sefydliadau sy’n ceisio sicrhau cyfranogiad ystyrlon
goroeswyr ac ymgysylltiad ystyrlon gyda goroeswyr, ei ddatblygu gan Cymorth i Ferched
Cymru mewn cydweithrediad â goroeswyr. Cafodd gwybodaeth ei chasglu i ddechrau drwy
weithdy gyda grŵp o oroeswyr a oedd yn myfyrio ar yr hyn yr oedd ymgysylltu ystyrlon yn ei
olygu iddynt. Nid argymell dull caeth o ymgysylltu yw ei fwriad, ond yn hytrach i:

Roedd sylfeini ein dull o gyd-gynhyrchu’r pecyn cymorth hwn gyda staff a goroeswyr yn dilyn
safbwynt a gafodd ei fabwysiadu hefyd gan Fframwaith Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth
Cenedlaethol Cymru  a’r Research Integrity Framework on Domestic Violence and Abuse,  sef
cydnabod arbenigedd unigolion sydd â phrofiad bywyd, fel arbenigwyr yn eu bywydau eu
hunain ac yn y ffordd y mae modd gwella gwasanaethau. Fel sail i’r gwaith hwn, rydyn ni wedi
ymgynghori hefyd â SEEdS Survivor Engagement Good Practice Toolkit, gan Cymorth i
Ferched Cymru, ‘Beneficial but triggering’: Experiences and support of survivor speakers in
the UK gan Dr Jessica Taylor a Bramley Clarence a’r cyhoeddiadau. 

2 3
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2 Wales National Service User Involvement Frameworks 
3 Research-Integrity-Framework-RIF-on-Domestic-Violence-and-Abuse-DVA-November-2020.pdf (welshwomensaid.org.uk) 
4 National Principles for Public Engagement of Wales-Doc 

Rydyn ni am ddiolch yn arbennnig i’r holl oroeswyr sydd wedi
cyfrannu i’r gwaith o greu’r pecyn cymorth hwn, ein Swyddog
Ymgysylltu â Goroeswyr, Vicky Lang, y mae ei dull o weithio gyda
goroeswyr wedi derbyn sylw fel enghraifft o’r arfer gorau,
aelodaeth Cymorth i Ferched Cymru o wasanaethau abenigol

Cefndir a phwrpas y pecyn cymorth hwn
Mae ymgysylltu â goroeswyr yn bwysig. Yn aml, y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yw’r rhai
sydd bellaf o brofiadau goroeswyr. Heb ymgysylltiad ystyrlon, rydyn ni’n wynebu’r risg o
ragdybio’r hyn sydd ei angen ar oroeswyr a’r hyn maen nhw ei eisiau gan sefydliadau ac
ymyriadau, neu o beidio â’u hystyried o gwbl. 
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 sydd wedi rhannu eu harbenigedd a’u profiad, ac Eva Roussou, Seicolegydd Clinigol
ac Ymgynghorydd mewn Ymarfer sydd wedi’i Lywio gan Drawma a hwylusodd y
gweithdy ac yr oedd ei hadroddiad yn sail i’r fframwaith hwn.

https://www.welshwomensaid.org.uk/cy/what-we-do/our-members/
https://www.welshwomensaid.org.uk/cy/what-we-do/our-members/
https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/SEEdS-Toolkit.pdf
https://irp.cdn-website.com/f9ec73a4/files/uploaded/Beneficial%20but%20Triggering%20Report%202021%20FINAL.pdf
https://gov.wales/search?global-keywords=service+users+involvement
https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Research-Integrity-Framework-RIF-on-Domestic-Violence-and-Abuse-DVA-November-2020.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/972/Guidance_notes_for_National_Principles_for_Public_Engagement.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/972/Guidance_notes_for_National_Principles_for_Public_Engagement.pdf


5 Taylor, J. and Clarence, B., ‘Beneficial but triggering’: Experiences and support of survivor speakers in the UK, VictimFocus
Publications, 2021. 

Wedi’i gydgynhyrchu â goroeswyr, pwrpas y pecyn cymorth hwn yw adnabod arferion da a
chefnogi aelodau Cymorth i Ferched Cymru ac eraill i ddatblygu fframwaith ymgysylltu â
goroeswyr a defnyddwyr gwasanaeth: 

Fel rhai sy’n gwneud penderfyniadau, fel sefydliadau a
gweithwyr, mae’n ddyletswydd arnom i dynnu sylw at leisiau
goroeswyr, eu codi’n uchel a sicrhau eu bod yn syrthio ar
glustiau’r bobl hynny sydd â phŵer fel y gallwn greu newid
cadarnhaol a sicrhau’r cymorth gorau i bawb sydd ei angen.  

Mae angen i ni sicrhau hefyd ein bod ni’n gwneud hyn mewn ffordd sy’n cefnogi ac
yn grymuso goroeswyr fel bod y broses hefyd o fudd iddynt. O’i wneud yn wael,
gall ymgysylltu â goroeswyr arwain at ddiffygio, risg i ddiogelwch, baich ariannol,
aildrawma a mwy.  Mae angen ei wneud yn iawn y tro cyntaf!

Grymusol

sydd wedi’i Arwain
gan Anghenion Dynamig

sydd wedi’i Seilio ar Gryfderau

sydd wedi’i Lywio gan
Drawma

Rydyn ni wedi enwi hwn yn fframwaith ‘dychwelyd at yr hanfodion’ oherwydd i rai
ymarferwyr bydd yn ffordd o weithio sydd eisoes wedi’i sefydlu. Serch hynny, i rai
sefydliadau, gall pwysau comisiynu sy’n blaenoriaethu canlyniadau ar draul gwerthoedd fod
wedi arwain at ymbellhau oddi wrth yr egwyddorion hyn. Ein nod yw eu gosod yn ôl wrth
wraidd ein holl waith. Ein bwriad yw i’r fframwaith fod yn ddynamig ac i’w adnewyddu’n
rheolaidd gyda diweddariadau ac adborth uniongyrchol gan oroeswyr ac ymarferwyr er
mwyn sicrhau bod lleisiau goroeswyr yn gwbl ganolog. 
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https://irp.cdn-website.com/f9ec73a4/files/uploaded/Beneficial%20but%20Triggering%20Report%202021%20FINAL.pdf
https://irp.cdn-website.com/f9ec73a4/files/uploaded/Beneficial%20but%20Triggering%20Report%202021%20FINAL.pdf
https://irp.cdn-website.com/f9ec73a4/files/uploaded/Beneficial%20but%20Triggering%20Report%202021%20FINAL.pdf


Gwasanaethau arbenigol / aelodau arbenigol Cymorth i Ferched Cymru

Sefydliadau sy’n cynllunio ymgysylltu â goroeswyr cam-drin domestig a mathau eraill o
drais yn erbyn menywod a merched (mewn partneriaeth â gwasanaethau arbenigol)

Llywodraethau sy’n ymgymryd â gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori â goroeswyr

Yr heddlu, iechyd ac asiantaethau statudol eraill sy’n ymgynghori â
dioddefwyr/goroeswyr.

Mae’r pecyn cymorth hwn ar gyfer:
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Y gwahoddiad i oroeswyr gymryd rhan – beth yw’r ddynameg bŵer?

Tâl a threuliau gan gydnabod gwerth cyfraniadau goroeswyr i sefydliad.

Cefnogi goroeswyr drwy’r hyn a allai fod yn brofiad trawmatig o ailadrodd eu profiadau. 
 Mae hyn yn cynnwys cymorth arbenigol cyn, yn ystod ac ar ôl unrhyw ymgysylltiad.

Cydnabod a pharchu rôl gyflawn goroeswyr fel gweithwyr proffesiynol sy’n cyfrannu eu
harbenigedd.

Sicrhau bod yr ymgysylltu yn ystyrlon ac yn angenrheidiol.  Ni ddylai byth fod yn ‘ymarfer
ticio blychau’ neu deimlo fel gweithred symbolaidd neu voyeuraidd.

Mae geiriau sy’n cael eu defnyddio i ddisgrifio sut y dylai rhaglenni ymgysylltu gael eu
gweithredu yn aml yn cynnwys y canlynol: parchus, tryloyw, calonogol, diogel, moesegol,
atebol, arloesol, cynhwysol, grymusol.

Mae Taylor a Clarence yn argymell ystyried y canlynol:

Y dull o sicrhau cyfranogiad ystyrlon
goroeswyr 

Mae’n gallu bod yn anodd i ddisgrifio mewn gwirionedd sut olwg yn ymarferol sydd ar
elfennau fel gwneud proses yn ddiogel, ei gwneud yn effeithiol, a grymuso goroeswyr. Mae
hyn yn arbennig o wir pan fydd unigolion sy’n darparu rhaglenni neu wasanaethau yn
gwneud hynny’n naturiol, yn organaidd. At bwrpas y fframwaith hwn, mae’n ddefnyddiol
enwi’r hyn y mae goroeswyr wedi’u nodi yn y gweithdai o ran creu prosesau diogel, effeithiol
a grymusol yn y gwaith o ymgysylltu â goroeswyr. Dywedodd goroeswyr wrthym eu bod am
gael y canlynol:
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 Cael eu parchu

Empathi a thosturi

Dealltwriaeth o brofiadau ac anawsterau pobl gan gynnwys anfantais a gwahaniaethu
lluosog sy’n gorgyffwrdd â’i gilydd

Dealltwriaeth o sut y mae systemau ehangach yn rhan o’r prosesau hyn

Pendantrwydd, dyfalbarhad, eglurder, a sgiliau cyfathrebu di-drais

Ffiniau 

Dibynadwyedd

Parodrwydd i weithio mewn partneriaeth a gwerthfawrogiad ohono

Parodwydd i gael eu herio a dysgu gan unigolion a allai fod â phrofiadau gwahanol i’w
rhai nhw.

Mae’r canlyniadau hyn yn deillio o greu diogelwch emosiynol a gwerth mewn rhyngweithio â
goroeswyr. Mae angen rhinweddau personol a phroffesiynol i gyflawni hyn, gan gynnwys:

 

 

Cael clust i wrando
arnynt 

 Teimlo eu
bod yn cael

eu deall

Teimlo’n gyfartal – bod gan
bawb “eu cyfran deg” 

Teimlo eu bod
yn cael eu

cefnogi

Derbyn
gofal

Y cynnig i’w deilwra
i’w hanghenion a’u
bwriadau

Cyfle i bawb gymryd
rhan 

Peidio â theimlo dan
bwysau
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Arweinyddiaeth
goroeswyr 

Pŵer dirprwyedig

Partneriaeth 

Ennill cymeradwyaeth

Ymgynghoriad

Grwpiau sy’n cynnwys
goroeswyr sy’n arwain ar
bob penderfyniad,
prosiect ac ymgyrch.

Mae goroeswyr yn arwain ar rai
penderfyniadau a chyfrifoldebau.
Gallant gychwyn rhai prosiectau
gyda chymorth gan staff.

Mae goroeswyr a staff yn cyfrannu at
benderfyniadau fel partneriaid cydfuddiannol. 
Caiff prosiectau eu cydgynhyrchu.

Caiff goroeswyr eu gwahodd i rannu eu hamgrymiadau
drwy strwythurau fel grwpiau llywio/cynghori ond mae
ganddynt ddylanwad cyfyngedig. 

Ymgynghorir â goroeswyr ynghylch eu syniadau a’u barn. Serch hynny,
mae agendâu eisoes wedi’u pennu ac nid oes unrhyw sicrwydd y bydd
eu barn yn dylanwadu ar benderfyniadau terfynol. 

Fframwaith dynamig
Rydyn ni wedi addasu ‘A Ladder of Citizen Participation’ Arnstein fel sylfaen i’n fframwaith.
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Mae ‘ysgol’ Arnstein yn ganllaw i weld pwy sydd â phŵer pan fydd penderfyniadau pwysig yn
cael eu gwneud. Mae wedi goroesi cyhyd am fod pobl yn parhau i wynebu prosesau sy’n
gwrthod ystyried unrhyw beth y tu hwnt i’r cylchoedd isaf. Mae’n dangos y gwahanol lefelau
posibl o ymgysylltu â goroeswyr, fel y gall goroeswyr gymryd rhan yn yr hyn sy’n ystyrlon
iddynt ar yr adeg gywir. Er y gall gymryd amser a gofyn am feithrin perthnasoedd er mwyn i
oroeswyr arwain eu prosiectau eu hunain, dylai fframwaith sy’n grymuso goroeswyr anelu at
ddarparu cyfleoedd i oroeswyr ar bob lefel. Os mai cyfleoedd ar waelod y raddfa yn unig y
byddwch yn eu darparu, gall ymgysylltu deimlo fel gweithred symbolaidd. Dywedodd
goroeswyr wrthym eu bod yn teimlo nad yw eu lleisiau’n cael eu clywed ac nad yw ymgysylltu
yn arwain at newid gwirioneddol ac, o ganlyniad, efallai y byddant yn ymddieithrio yn gyfan
gwbl. Ar yr un pryd, dylech bwysleisio nad oes gwerth na hierarchaeth i’r mathau o fentrau
sy’n ystyrlon iddyn nhw. Dylai’r fframwaith a’r cyfleoedd ymgysylltu fod yn ddigon hyblyg fel
nad ydynt yn cyfyngu ar ddymuniadau goroeswyr i gymryd rhan ac ar yr un pryd sicrhau nad
ydynt yn gosod disgwyliadau ar gyfer ymgysylltu. Er enghraifft, os oes gan rai goroeswyr yr
amser neu’r awydd i ymateb i ymgynghoriadau neu arolygon yn unig, ni ddylid eu gwneud i
deimlo’n euog am beidio â chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill. Sicrhewch fod
cyfraniadau pawb yn cael eu gwerthfawrogi ac, wrth i amgylchiadau pobl newid, gwiriwch yn
rheolaidd faint neu gyn lleied y maen nhw’n dymuno cymryd rhan.

Fframwaith sydd wedi’i lywio gan drawma, wedi’i seilio ar gryfderau,
wedi’i arwain gan anghenion
Mae gweld goroeswyr yn eu cyfanrwydd fel unigolion yn allweddol. Y tu hwnt i’w hunaniaeth
fel goroeswyr, mae sawl hunaniaeth arall: rhiant, gweithiwr proffesiynol, arlunydd, athro,
aelod o'r gymuned ac ati. Mae gan bob un ei set o sgiliau a phrofiadau a gall manteisio ar y
cyfoeth hwn fod yn brofiad iachusol a grymusol ynddo’i hun. Mae hefyd yn ymhelaethu ar
ystod cyfraniad goroeswyr.

 
Mae llawer o oroeswyr wedi profi trawma nid yn unig yn o fewn eu perthnasoedd, ond maen
nhw hefyd wedi profi aildrawma gan yr union sefydliadau a oedd i fod i’w diogelu. Mae dicter
a rhwystredigaeth yn ymatebion naturiol. Yn hytrach na gofyn beth sydd o’i le ar rywun,
ystyriwch yr hyn a ddigwyddodd i rywun. 
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Wedi’i lywio gan drawma
Mae arfer sydd wedi’i lywio gan drawma yn fframwaith sy’n seiliedig ar gryfderau
sy’n ymateb i effaith trawma, gan bwysleisio diogelwch corfforol, seicolegol ac
emosiynol i ddarparwyr a goroeswyr; sy’n creu cyfle i ailadeiladu ymdeimlad o
reolaeth a grymuso. Mae angen i ddull gweithredu sydd wedi’i lywio gan drawma
fabwysiadu dull croestoriadol o ddeall yr anfanteision lluosog y gallai unigolion eu
hwynebu wrth gael mynediad at wasanaethau neu gymryd rhan mewn
ymgynghoriadau.



Eich bod wedi holi am bethau a all ysgogi aildrawma a mesurau diogelwch goroeswyr
unigol.

Bod gan oroeswyr fynediad at ffynonellau cymorth hysbys, gan gynnwys paratoi ac ôl-
ofal.

Bod mynediad at gymorth wedi’i gynnwys drwy gydol yr ymgysylltiad â’r prosiect, yn
hytrach na’i fod yn ôl-ystyriaeth pan fydd y person eisoes wedi dod i gysylltiad â
thrawma. 

Gall siarad am brofiadau yn y gorffennol arwain at aildrawma. Sicrhewch y canlynol:

Ni allwn reoli adweithiau unigolion a’r cyrff y mae goroeswyr yn ymgysylltu â nhw, fel
swyddogion y llywodraeth a’r cyfryngau. Gweithiwch gyda goroeswyr i leihau’r posibilrwydd
nad yw goroeswyr yn cael eu clywed, na’u credu a’u bod yn cael eu barnu. Ar yr un pryd,
paratowch oroeswyr ar gyfer y sefyllfaoedd gwaethaf posibl.

Dathlwch gryfderau, cyflawniadau a llwyddiannau goroeswyr, waeth pa mor fach gall y rhain
deimlo iddynt.

Holwch oroeswyr am eu nodau a’r hyn y maen nhw am ei gael o ymgysylltu.

Darparwch wahanol opsiynau ar gyfer ymgysylltu sy’n gweddu i anghenion y goroeswyr –
e.e. oriau hyblyg sy’n addas i’r rhai sy’n gweithio neu sydd â phlant.

Mae’n bwysig cydnabod nad yw goroeswyr wedi bod yn ddioddefwyr goddefol.
Canolbwyntiwch ar eu gwydnwch a’r strategaethau goroesi y maen nhw wedi dibynnu
arnynt.
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Wedi’i arwain gan
anghenion
Er bod gwaith sydd wedi’i arwain gan
anghenion yn faes i ddarparwyr
rheng flaen yn bennaf, mae gwersi
pwysig i’w dysgu gan waith sydd
wedi’i arwain gan anghenion gan ei
fod yn sicrhau bod profiad
goroeswyr yn gwbl ganolog. 

Wedi’i seilio ar
gryfderau
Un o brif gredoau y dull sy’n seiliedig
ar gryfderau yw’r syniad bod
menywod yn arbenigwyr yn eu
bywydau eu hunain. Mae dull sy’n
seiliedig ar gryfderau yn fodel
grymuso o berthynas gefnogol sy’n
gallu cynyddu pŵer y fenyw mewn
meysydd personol a rhyngbersonol.
Mae model grymuso yn defnyddio
dulliau sy’n sicrhau bod y pŵer yn
nwylo’r goroeswyr eu hunain.  Mae
hyn yn ganolog i waith sy’n
canolbwyntio ar oroeswyr.



Gan nad yw rhai goroeswyr am ymgysylltu trwy grwpiau, dylech bob amser holi goroeswyr
am ba ddull o ymgysylltu y maen nhw’n ei ffafrio a sicrhewch amser ac adnoddau
ychwanegol i ateb eu hangenion.

Mae’n bwysig tynnu sylw at y ffaith bod yr holl egwyddorion hyn yn cydgysylltu ac mai dim
ond os caiff y cyfan eu gweithredu yn gyson ar draws y sefydliad y byddant yn effeithiol.
Mae’r egwyddorion hyn wedi’u seilio ar dair conglfaen allweddol, sef y dylai gwaith sy’n
ymwneud â VAWDASV fod wedi’i lywio gan drawma, wedi’i arwain gan anghenion ac wedi’i
seilio ar gryfderau.

Mae sicrhau bod y gwerthoedd a’r egwyddorion hyn yn llywio eich gwaith nid yn unig yn
foesol gywir ac yn foesegol, ond mae’n arwain at ganlyniadau gwell ar gyfer y goroeswr a’r
gwasanaeth. Bydd modelu ymddygiadau sy’n wahanol iawn i’r cam-drin y mae menywod
wedi’i brofi yn cynnig lle diogel iddynt i rannu eu profiadau, i sicrhau adferiad parhaus ac i
ffynnu. Isod rydyn ni’n darparu enghreifftiau o’r mathau o ymddygiadau y dylech eu
defnyddio wrth ymgysylltu. Drwy arddangos yr ymddygiadau hyn, rydych yn esbonio yn
ymarferol yr hyn y gall goroeswyr ei ddisgwyl o’u rhyngweithio â chi ac rydych chi hefyd yn
modelu’r ymddygiadau rydych chi’n eu disgwyl o fewn y grŵp. 
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Rheoli a gorfodi

Ynysu

Trais a cham-drin

Bygythiadau ac ofn

Ymddygiad anwadal

Bychanu

Beio/dibwyllo (gasleitio)

Camfanteisio

Distewi

Dominyddu

Poen/niwed

Rhowch ddewisiadau i oroeswyr, opsiynau gwahanol a hyblyg i
gymryd rhan. Gwerthfawrogwch eu cyfraniadau a rhowch gyfleoedd
iddynt arwain. Rhannwch y pŵer – rhowch reolaeth yn ôl iddynt. 

Anogwch fenywod i leisio eu blaenoriaethau ar gyfer gweithgareddau
a mentrau a chaniatewch i broses ddemocrataidd nodi nifer y
blaenoriaethau y mae modd gweithio arnynt yn realistig. Adolygwch y
rhain yn gyson er mwyn pennu’r amser cywir i gychwyn nod arall.

Crëwch gyfleoedd i oroeswyr ymgysylltu â’u profiadau a chyda phobl
eraill. 

Sicrhewch eich bod yn trin goroeswyr gydag empathi, gofal a
charedigrwydd. 

Crëwch le diogel i unigolion. Holwch nhw am yr hyn sy’n teimlo’n
emosiynol ddiogel. Sicrhewch eich bod yn cynnal ffiniau diogel gan
gynnwys cyfrinachedd. 

Os ydy’ch sefydliad sy’n gweithio gyda menywod a dynion, sicrhewch
eich bod yn diogelu mannau i fenywod yn unig drwy ddarparu
gweithagreddau ymgysylltu i fenywod a dynion ar wahân. 

Sicrhewch eich bod yn gyson ac yn ddibynadwy yn eich dull
gweithredu. Er enghraifft, peidiwch â chanslo’r funud olaf; cyflawnwch
eich addewidion. 

Sicrhewch eich bod yn trin goroeswyr gyda pharch. Codwch nhw.

Rhowch sicrwydd a chadarnhad.

Gweithiwch mewn ffordd dryloyw a gonest. Er enghraifft, peidiwch ag
addo canlyniadau na allwch eu cyflawni.

Sicrhewch fod menywod yn teimlo eu bod yn cael eu clywed a’u gweld.
Rhowch hyder i fenywod bod eu holl brofiadau, waeth pa mor wahanol
ydynt, yn bwysig a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Crëwch le ar gyfer ‘rhannu profiadau’.

Cydweithiwch mewn gwir bartneriaeth gyda goroeswyr. 

Crëwch le cadarnhaol sy’n dathlu goroeswyr a’u cyflawniadau. 

Ymddygiadau y dylai ymarferwyr eu defnyddioCamdriniaeth y mae
goroeswyr wedi’i phrofi
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Mae’n rhaid i ni gydanbod yr anghydbwysedd pŵer rhwng staff cyflogedig a goroeswyr a
meddwl eto am bwy yr ydyn ni’n gofyn i ymgysylltu. Er enghraifft, efallai y bydd y defnyddwyr
gwasanaeth presennol yn teimlo dan bwysau i gymryd rhan neu y gallai’r ffordd y maen
nhw’n ymateb effeithio ar y cymorth y maen nhw’n ei dderbyn. Felly, mae’n bwysig cydnabod
hyn a darparu strwythur a gwybodaeth i gyfranogwyr, beth bynnag yw’r targedau neu’r
allbynnau y mae angen i chi eu cyflawni. Mae’n ddyletswydd arnom fel gweithwyr VAWDASV i
ymelaethu a chodi lleisiau menywod sy’n defnyddio ein gwasanaethau er mwyn sicrhau bod
y gwasanaethau hyn yn parhau i ddatblygu a gwella.

 
Fframwaith grymusol 

“… y menywod sy’n gwella yn fwyaf llwyddiannus yw’r rhai sy’n
dod o hyd i ryw ystyr yn eu profiadau sy’n croesi terfynau
trychineb personol. Fel arfer, daw menywod o hyd i’r ystyr hwn
drwy ymuno ag eraill mewn gweithredu cymdeithasol.” 

– Judith Herman, Trauma and Recovery 

Paratoi

Mae goroeswyr yn byw mewn cymdeithas sy’n gwadu maint y trais yn erbyn menywod a
merched a’i niwed iddynt. Mae’r distawrwydd sy’n gysylltiedig â’r trais hwn sy’n seiliedig ar
rywedd yn trosglwyddo neges mai dim ond i rai menywod y mae cam-drin yn digwydd ac
mae’n arwain at aralleiddio (othering), teimladau o unigedd a hunan-feio. Gall mannau i
oroeswyr fod o gymorth i dorri’r distawrwydd a chreu cysylltiadau newydd.

Yn aml, mae grymuster goroeswyr yn deillio o’u gallu i ddod at ei gilydd gyda phobl eraill i
gymryd camau ar y cyd i fynnu newid ac ymateb i brofiadau y maen nhw’n eu rhannu. Mae’n
dod o allu cael llais eto ac adennill ymdeilmlad o reolaeth. Fel sefydliadau arbenigol, dylai
profiadau goroeswyr, gan gynnwys methiannau systemig i atal neu ddarparu ymateb effeitiol
i’r profiadau hyn, fod yn gyfrwng i lywio popeth, o’n gwasanaethau i’n gwaith ymgyrchu a’r
newid parhaol yr ydyn ni am ei weld. 

Fel y soniwyd eisoes, yn aml ni all y bobl sy’n gwneud y penderfyniadau uniaethu â realiti
profiadau rheng flaen a lleisiau goroeswyr. Felly, mae’n bwysig ein bod fel sefydliadau yn
darparu llwyfan i sicrhau y caiff y lleisiau hyn eu hymelaethu.

 
Nodyn arbennig am sesiynau grŵp

Os ydych yn cynnal sesiynau grŵp, mae’n bwysig am sawl rheswm i gael cyd-hwylusydd.
Mae’n sicrhau bod rhywun gennych i rannu’r cynllunio â nhw, pâr arall o lygaid yn y sesiynau
a hefyd rywun i gael trafodaeth â nhw ar ôl y sesiwn. Dylai unrhyw hwyluswyr “wrth gefn”, a
fydd yn cyflenwi os bydd staff yn sâl/absennol, gael eu cyflwyno i’r grŵp yn ystod y sesiwn
gyntaf er mwyn cyfyngu ar y nifer o wahanol bobl sy’n dod i’r lle.
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Mae’n bwysig cofio y gallai rhai goroeswyr fod yn fwy llafar tra bod yn well gan eraill efallai
wrando. Mae’n bwysig rhoi cyfle i bawb ymgysylltu tra’n sicrhau hefyd nad yw pobl yn teimlo
o dan bwysau mewn unrhyw ffordd neu eu bod yn cael eu distewi. 

Mae’n bwysig bod gan hwyluswyr amser i baratoi’n ddigonol cyn cynnal sesiynau ac ar ôl
hynny i drafod a gweithredu ar bryderon.  

Mae bob amser yn bwysig holi eich grŵp – oes yna unrhyw beth y mae modd ei wneud yn
wahanol y tro nesaf er enghraifft. Yn aml gall hyn fod mor syml ag ad-drefnu’r ystafell.
Weithiau mewn cylch o gadeiriau gall pobl deimlo pwysau i rannu ond gall cael desg o’u
blaen fod yn rhwystr, mewn ffordd dda, a’u help i deimlo ychydig mwy diogel. Gofynnwch i’ch
grŵp pa un sydd orau ganddynt a sicrhewch fod gennych rai opsiynau.

Mae’n bwysig cydnabod y gallai goroeswyr deimlo’n agored i niwed o leisio’u profiadau, neu
efallai y bydd straeon pobl eraill yn ysgogi eu teimladau. Ystyriwch gynnwys ymarfer daearu
yn y sesiwn er mwyn cau’r teimladau hyn a’u “gadael yn yr ystafell” fel bod cyfranogwyr yn
gallu ymadael â’r sesiwn a pharhau â’u diwrnod. Gall hyn fod mor syml â gofyn i bob person
beth yw eu cynlluniau ar gyfer y noson honno, neu rannu un peth braf y byddant yn ei
wneud drostynt eu hunain cyn bod y grŵp yn cyfarfod eto. Gall hon fod yn ffordd wych o
gynnwys ymarfer torri’r iâ yn y sesiwn nesaf, drwy holi cyfranogwyr a ydynt wedi llwyddo
cwblhau eu gweithred hunan-ofal. 

Daw pobl nid yn unig â’u profiadau trawmatig o’r gorffenneol ‘i’r ystafell’, ond hefyd
deimladau a phwysau’r diwrnod. Holwch oroeswyr ar gychwn y sesiwn ynghylch sut maen
nhw’n teimlo. Bydd gwybod bod rhywun yn teimlo’n flinedig neu wedi cael diwrnod anodd yn
help i chi ymwneud yn well â nhw. 

Mae’n bwysig cydnabod y pynciau anodd, i staff a chefnogwyr, a fydd o bosibl yn cael eu
trafod. Gall holi am hunan-ofal fod yn ffordd dda o ddaearu’r sesiwn a sicrhau bod pethau’n
dod i ben ar nodyn ysgafnach. 

Sicrhewch eich bod ar gael ar ôl y sesiwn rhag ofn bod rhywun angen cael sgwrs neu
drafodaeth. Sicrhewch eich bod yn rhoi lle i chi’ch hun gael trafodaeth a gosodwch ffiniau
rhwng y personol a’r proffeisynol. 

Cynhwysiant

Eich bod yn creu lle sy’n teimlo’n groesawgar i oroeswyr sydd â gwahanol brofiadau
ac sy’n dod o gefndiroedd gwahanol.

Eich bod yn herio iaith ac ymddygiad sy’n gwahaniaethu.

Eich bod yn deall y trawma y gall gwahaniaethu ac ymyleiddio ei achosi a’ch bod yn
defnyddio ymateb sydd wedi’i lywio gan drawma. 

Dylai ymarferwr fod yn ymwybodol o’r haenau ychwanegol o drawma a gwahaniaethu y
gallai menywod o wahanol gefndiroedd fod wedi’u profi, a bod yn sensitif i hyn. Er enghraifft,
yn aml bydd menywod sy’n ceisio lloches, menywod o gefndir lleiafrifol neu fenywod sy’n
gwrthdaro â’r system cyfiawnder troseddol wedi cael eu cam-drin gan y wladwriaeth gan
arwain at drawma ychwanegol e.e. trawma hiliol. Fel ymarferydd dylech sicrhau:
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Eich bod yn ystyried aelodaeth y grŵp o oroeswyr yr ydych yn gweithio â nhw er
mwyn adnabod grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli, a’ch bod yn ymestyn allan at y
grwpiau hyn i ddeall yr hyn sy’n eu hatal rhag ymuno a sut i gael gwared ar y
rhwystau hynny. 

Eich bod yn adeiladu undod sy’n pontio profiadau’r goroeswyr sy’n rhan o’ch grŵp a
phrofiadau goroeswyr sydd wedi’u hymyleddio gan ddeddfwriaeth a pholisi (e.e.
menywod sydd heb hawl i gael cyllid cyhoeddus neu fenywod sydd wedi’u niweidio
gan y diwydiant rhyw).

Nad yw ymgysylltu â goroeswyr yn ymarfer ‘ticio blychau’, a bod gennych nod ac
amcan clir o gynnwys goroeswyr.

Hefyd, os ydych chi’n gynghreiriaid, rhannwch arferion gorau i oresgyn unrhyw
broblemau y mae eraill yn eu profi i atal ysgogi aildrawma neu wahaniaethu mewn
unrhyw ffordd gyda grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio!

Mae angen i fframwaith ymgysylltu â goroeswyr, sy’n ddiogel ac wedi’i lywio gan drawma,
ystyried materion cyfrinachedd a diogelu anhysbysrwydd goroeswyr nad ydynt yn dymuno
gwneud eu manylion yn gyhoeddus, yn enwedig menywod sydd wedi’u hymyleiddio. Ni
ddylai goroeswyr gael eu heithrio rhag rhannu eu profiadau a dylech ystyried a ddylech
wneud hyn a sut i’w wneud yn ddiogel, e.e. drwy astudiaeth achos sy’n cael ei recordio neu’i
hadrodd gan drydydd parti.
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Mae’r adran ganlynol yn cyflwyno rhai cwestiynau i wasanaethau eu hystyried yn ogystal ag
adborth y mae goroeswyr wedi’i roi i Cymorth i Ferched Cymru ynghylch y dull gorau o
ymgysylltu â goroeswyr. 

Roedd goroeswyr yn gwerthfawrogi’r creadigrwydd yn y sesiynau hyn, wrth ddatblygu dulliau
newydd a chreadigol o ymgysylltu â goroeswyr. Cafodd hyn ei gyflawni drwy ddeall eu
profiadau, drwy fod yn gyson ac yn hyblyg a thrwy gydnabod yr hyn maen nhw’n ei gynnig i’r
grŵp. Mae adnabod y gwahanol sgiliau a galluoedd y mae pob unigolyn yn eu cynnig i’r grŵp
yn magu hyder i rannu, datblygu a nodi ffyrdd o wella ymgysylltiad ar bob lefel. 

Dyna paham, wrth i’r grŵp dyfu, bydd yr hyn sydd ei angen arnoch hefyd yn tyfu hefyd gydag
anghenion y grŵp. 
 

 
Cymhelliant 

Ystyried cynllunio cyfranogiad ystyrlon
goroeswr 

Pam y byddai goroeswyr am gymryd rhan? Sut caiff ystyr ei greu drwy gymryd
rhan? Pam y byddent yn rhoi o’u hamser a’u sgiliau yn y rhaglen hon?

Soniodd goroeswyr yn y gweithdy am eu dymuniad i wneud rhywbeth a fyddai’n gwneud
gwahaniaeth. Gallai hyn fod mor eang â chefnogi goroeswyr eraill sy’n eu cael eu hunain ar
eu pennau’u hunain yn sgil camdriniaeth, neu gallai fod mor benodol â mynd i’r afael ag
arferion gwael gan yr heddlu/gwasanaethau. Ym mhob achos, roedd bwriad clir i wneud
defnydd ymarferol o’u sgiliau a’u profiad eu hunain. 
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Recriwtio 

Sut y bydd goroeswyr yn dod i wybod am y rhaglen ac o dan ba amgylchiadau y
byddant yn dewis cofrestru ar ei chyfer? 

Derbyn gwybodaeth ddigonol ymlaen llawn drwy ebost. 

Cael 1:1 gyda chwestiynau yn cael eu holi yn agored iawn am eu diogelwch, eu
hysgogiadau, eu hargaeledd, eu bwriadau a’u nodau posibl wrth gymryd rhan yn y
rhaglen. 

Dull gweithredu yn ystod y cyfafod cyntaf a greodd berthynas dda. 

Gwybod bod y Swyddog Ymgysylltu â Goroeswyr hefyd wedi goroesi a bod ganddi’r
ddealltwriaeth sy’n dod gyda phrofiad bywyd. 

Yr hyblygrwydd o ran faint o amser ac egni y byddent am eu rhoi i’r grŵp, heb
ganlyniadau am gamu nôl. 

Cyfleoedd
Ystyriwch a yw’r mathau o gyfleoedd sy’n cael eu cynnig ar hyn o bryd yn caniatáu gwahanol
lefelau o ymrwymiad. 

Soniodd goroeswyr am yr angen i adnoddau o’r fath fod yn fwy amlwg i oroeswyr. Unwaith
iddynt wneud y cyswllt cyntaf â Swyddog Ymgysylltu â Goroeswyr Cymorth i Ferched Cymru,
ymhlith yr elfennau a gefnogodd eu penderfyniad i ymuno oedd: 

A yw cyfleoedd yn mynd i’r afael â gwahanol lefelau o gyfranogiad gan gynnwys
darparu gwasnaethau, rhannu’r broses o wneud penderfynidau a llywodraethu? A
oes bwriad clir bod y meysydd gweithgarwch hyn o fewn yr hyn mae’r rhaglen yn
ei gefnogi? A yw cyfleoedd o’r fath yn cael eu dilyn neu eu creu? A yw cyfleoedd
yn cael eu cyd-ddatblygu yn y grŵp? 
 

Gall y tabl canlynol fod yn ganllaw defnyddiol wrth archwilio hyd a lled yr hyn y mae’n bosibl
ei ddatblygu:
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Enghraifft o weithgarwch Maes   

Cynllunio

Ymgynghori 

Cynrychiolaeth

Ymchwil/gwerthuso 

Darparu hyfforddiant 

Dewis/recriwtio staff 

Darparu gwasanaethau 

Cynllunio gwasanaethau 

Y cyfryngau a
chyhoeddusrwydd 

Llywodraethu 

Cynllunio cynlluniau strategol, polisïau, pecynnau cymorth ymlaen
llaw. Trafod yr hyn sydd wedi gweithio a heb weithio yn y gorffennol
er mwyn osogoi ailwerthuso.

Aelodaeth y Fforwm 

Siarad â chyrff comisiynu neu baneli adolygu gwasanaethau

Dylunio holiaduron, adolygu gan gyfoedion, hwyluso grwpiau ffocws 

Arwain gweithdai, gweithgareddau hyfforddi’r hyfforddwr, hyfforddi
staff, rhannu profiadau e.e. sgiliau ar gyfer y cyfryngau, llunio
holiaduron 

Ysgrifennu disgrifiadau swydd, manylebau person, hysbysebion
swyddi, llunio rhestr fer, panel cyfweld 

Mentora cyfoedion, datblygu canllawiau arfer da, cyflwyno grwpiau,
fel aelodau staff cyflogedig 

Gweithgareddau ymgynghori, gweithio fel tîm ar brosiect 

Y wasg, annerch digwyddiadau/cynadleddau, rhoi lle i ddarnau mewn
cylchlythyron 

Aelod o bwyllgor neu fwrdd 

Pan fo’n briodol, ystyriwch daliad ac ad-daliad i oroeswyr am roi o’u hamser a’u sgiliau i’r
gweithgareddau hyn. Mae’n ffordd o gydnabod eu rôl a’u buddsoddiad fel arbenigwyr.
Dylech ystyried hyn ar ben costau sylfaenol fel costau teithio, gofal plant a lluniaeth ac
unrhyw adnoddau sydd eu hangen.

 
Hyfforddiant a chymorth  

Bydd gan oroeswyr eu syniadau eu hunain ynghylch pa brosiectau ac ymgyrchoedd y maen
nhw am eu datblygu. Er enghraifft, yn y gweithdy gyda Cymorth i Ferched Cymru,
awgrymodd goroeswyr weithio i ddatblygu canllaw ar gyfer llywio cymhlethdodau

Beth sydd angen bod ar waith? Beth sydd ei angen ar oroeswyr o ran paratoad a
chefnogaeth ar gyfer gwahanol weithgareddau? 
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Mae’r llenyddiaeth hefyd yn cydnabod y gall fod yn bwysig i oroeswyr wybod bod cyfleoedd
ar y gweill yn y dyfodol. I’r rheini sydd am gymryd rhan yn y tymor hwy, bydd nodau graddol
ar gyfer y grŵp yn creu ystyr drwy barhad. 

 
Cyfathrebu  
Mae pob agwedd ar y rhaglen yn dibynnu ar gyfathrebu clir a chyson lle caiff gwybodaeth ei
chynnig a’i derbyn mor amserol â phosibl a lle mae modd anghytuno’n ddiogel. Yn ystod y
gweithdy, soniodd goroeswyr am drafodaethau yn y grŵp yn cael eu cynnal mewn ffordd
dda, heb i neb ddominyddu. Mae cyfathrebu da y ddibynadwy ac mae ganddo ffiniau. Gall
elfennau o gyfathrebu ysgogi trawma blaenorol a bydd angen ystyried hyn.

 
Myfyrio a gwerthuso  

Mae’n bwysig sicrhau bod goroeswyr yn ailedrych ar weithgareddau sy’n bodoli eisoes, yn
dathlu llwyddiannau ac yn adolygu nodau yn gyson. Dylech hefyd ystyried sut y gallech gael
adborth anodd – mae enghreifftiau o wasanaethau sy’n datblygu systemau gan ddefnyddio
gwirfoddolwyr i gael adborth gan oroeswyr nad ydynt efallai yn gyffyrddus yn ei roi i’w

A oes lle i fyfyrio ar y broses ei hun? Ar yr hyn sy’n mynd yn dda? Ar barodrwydd y
grŵp i ymgymryd â gweithgareddau newydd? Sut caiff cyfleoedd eu gwerthuso? A
yw’r gwerthusiad hwn yn bwydo penderfyniadau ar gyfer y camau nesaf (a oes
proses o ddysgu o brofiad?)

camdriniaeth ar ôl gwahanu a methiant systemau; ymgyrchu i gael cynghorydd cam-drin
domestig nad yw’n heddwas i weithio’n uniongyrchol gyda’r heddlu; datblygu Panel Craffu;
gweithio ar yr hyn y mae Deddf Cam-drin Domestig y DU (2021) yn ei newid ac edrych ar ei
gweithrediad i weld pa arbenigedd y gallant ei gynnig. 

Gall cydnabod y sgiliau sydd ar gael ac adnabod pa anghenion o ran hyfforddiant a chymorth
sy’n codi ar gyfer pob gweithgaredd a gaiff ei awgrymu fod yn fan cychwyn da. Ystyriwch
faterion sy’n ymwneud â hygyrchedd wrth benderfynu pa weithgareddau i weithio arnynt.
Dylai rhaglenni sicrhau ei bod yn hawdd i unrhyw oroeswr sydd am fanteisio ar gyfleodd i
gymryd rhan wneud hynny: iath, anabledd, logisteg, gwrthdaro o ran ymrwymiadau amser
yw rhai o’r meysydd i fynd i’r afael â nhw. Dylai’r rhain gael eu cynnwys mewn cyllidebau a
chynlluniau wrth sefydlu prosiectau ymgysylltu â goroeswyr er mwyn iddynt gael eu
hysytried o’r cychwyn cyntaf a sicrhau nad ydynt yn addasiadau munud olaf. Yn yr un modd,
mae’n bwysig ystyried profiad a / neu effaith bosibl cymryd rhan yn y gweithgaredd. Mae
angen trafod unrhyw gyfyngiadau o ran cwmpas a chynnwys ar y cychwyn a’u cyfleu i’r grŵp
fel nad yw disgwyliadau yn cael eu codi y tu hwnt i’r hyn sy’n bosibl.
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Gan ystyried materion sy’n ymwneud â diogelwch a chapasiti corfforol ac
emosiynol, pa gymorth y bydd ei angen? Yn dibynnu ar natur y gweithgaredd, a
oes aelod o staff ar gael i gynnig cymorth ar y safle? Sut caiff ôl-drafodaethau eu
strwythuro? 

 



gweithiwr cymorth. Mae modd defnyddio hyn hefyd wrth gael adborth gan oroeswyr sydd
wedi ymadael â gwasanaeth neu raglen. Gall offer gwerthuso fel SurveyMonkey ac arolygon
sylfaenol helpu i gofnodi’r myfyrdod hwn.

Cynlluniwch i werthuso pob cyfarfod neu ddigwyddiad wrth fynd yn eich blaen. Un dull o
weithredu yw i’r hwylusydd ysgrifennu’r adborth, gan gynnwys dyfyniadau a phwyntiau
allweddol eraill sydd wedi’u codi. Sicrhewch eich bod yn cael caniatâd i rannu hyn i’w
werthuso ac at ddefnydd arall.  Mae hefyd yn ddefnyddiol i fyfyrio ar sut y gallai pethau fod
wedi bod yn fwy diogel ac effeithiol ac ar y pethau hynny a oedd yn llwyddiant o ran
ymgysylltu. Peidiwch â lleihau’r pethau nad oeddent yn llwyddiannus neu nad oeddent wedi
mynd yn ôl y bwriad, gan fod hyn yn ddysgu pwysig ar gyfer y dyfodol. Dylech gynllunio i
ailedrych ar eich gwerthusiadau wrth gynllunio ymgysylltu yn y dyfodol a chreu trosolwg
chwarterol a blynyddol o’r hyn rydych chi wedi’i gyflawni a’r problemau a gawsoch.

 
Llwyfannau
Mae’n hanfodol creu amrywiaeth o lwyfannau a mannau i gymryd rhan, er enghraifft ar-lein,
yn ysgrifrenedig, cyfarfodydd wyneb yn wyneb ac ati. Cyfrifofoldeb y sefydliad yw sicrhau
bod y broses yn hawdd ac yn hygyrch fel nad yw’r gwaith o gymryd rhan yn faich i oroeswyr.
Dylai deunyddiau bob amser gael eu cyfieithu, a dylai cyfieithwyr fod ar gael ar gyfer
trafodaethau yn ôl y gofyn.

 
 
 
 
 

Strategaeth ymadael  

A yw mannau/lleoliadau yn hygyrch? Ydych chi wedi darparu amserau hyblyg a
niferus i gymryd rhan, gan gynnwys yn ystod yr wythnos a phenwythnosau? Ydych
chi’n gallu darparu gofal plant am ddim yn y lleoliad? Ydych chi’n gallu ymgysylltu
â goroeswyr gan ddefnyddio fformatau sy’n cynnwys cyfarfodydd un i un,
cyfarfodydd grŵp, arolygon, cyfarfodydd rhithiol ac ati?

A oes proses ar waith i oroeswyr fedru ymadael â’r rhaglen? Ar hyn o bryd sut
mae goroeswyr yn gwneud penderfyniadau i ymadael neu symund ymlaen? Pa
ffactorau sy’n cyfrannu at hyn? Pa deimladau sy’n gysylltiedig â’r penderfyniad
hwn? 
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Mae strategaeth ymadael yn cydnabod bod goroeswyr yn gallu dewis cyfrannu am gyfnod
penodol o amser ac yna ddewis peidio â pharhau, heb deimlo’n euog am symud ymlaen.
Dylai’r strategaeth hon gynnwys cydnabyddiaeth a dathliad o fewn y grŵp o’u cyfraniad a lle
iddynt fyfyrio, o ran yr hyn y maen nhw wedi’i elwa o’r profiad.

 
 

Ffiniau 
Mae rhai o’r anawsterau mwyaf cyffredin mewn rhaglenni ymgysylltu yn ymwneud â
gwrthdaro personoliaethau o fewn y grŵp, unigolion yn dominyddu trafodaethau, cliciau, ac
eithrio aelodau drwy ymddygiad y grŵp. Mae’n bwysig bod rheolau sylfaenol a pholisi ar



 waith i fynd i’r afael â’r mathau hyn o darfu yn y grŵp. Mae hyn er mwyn amddiffyn aelodau
unigol yn ogystal â’r grŵp. Mae angen sefydlu ffiniau clir a’u cynnal. O safbwynt sydd wed’i
lywio gan drawma, mae’n bwysig cydnabod mewn man diogel ac un-i-un y gallai ymddygiad
unigolyn fod o ganlyniad i’w anawsterau ei hunan. Ond, nid yw cydnabod hyn yn golygu
goddef ymddygiadau a allai fod yn niweidiol i eraill a/neu beidio â chaniatáu prosesau grŵp
iach. Efallai nad rhaglen grŵp yw’r dewis gorau bob amser i oroeswr unigol a dylai fod
prosesau ymadael ar waith ar eu cyfer pe bai angen.

Mae grwpiau’n rhedeg yn gyson ac yn cychwyn yn brydlon. 

Caiff gwahanol opsiynau cyfranogi eu cynnig (fel wyneb yn wyneb, Zoom ar-lein,
ebost yn unig).

Nid oes unrhyw ddisgwyliadau sefydlog, ond mae hyblygrwydd. Gall goroeswyr
ymgysylltu cymaint neu gyn lleied ag y dymunant wneud. Nid oes disgwyl unrhyw
ganlyniadau nac ymddiheuriadau. 

Mae’r grwpiau’n agored ac yn groesawgar. Nid ydynt yn hwyluso cliciau. Mae
gwahanol gyfleoedd grŵp i bawb gymryd rhan. 

Mae diogelwch emosiynol yn hollbwysig: caiff gwybodaeth ei hanfon ymlaen llaw
ar gyfer y rhai sydd â diddordeb. Yna mae 1:1 i archwilio sut y mae aelodau newydd
posibl yn profi diogelwch emosiynol, paramedrau diogelwch corfforol, yr hyn y
maen nhw’n ei gynnig i’r grŵp, yr hyn y maen nhw am ei gael o gymryd rhan. Cânt
eu holi am ba fath o weithgareddau y maen nhw am fod yn rhan ohonynt. 

Caiff gofal emosiynol, ar ffurf ôl-drafodaethau, ei gynnig ar ôl gweithgareddau. 

Mae cefnogaeth gan gyd-gyfranogwyr yn canolbwyntio ar fagu hyder a chaiff
cyfleoedd eraill, fel derbyn hyfforddiant, eu cynnig i oroeswyr.

Mae eglurder ynglŷn â phwrpas y grwpiau a‘r hyn nad yw’n bwrpas iddynt. Caiff
trafodaethau eu cynnal a chaiff y grwpiau eu hwyluso’n dda. Mae lle ar gyfer
trafodaethau 1:1, sy’n cael eu cynnal orau y tu allan i’r grŵp. Caiff agenda a nodau
eu pennu a’u hadolygu. 

Mae’r grwpiau’n dathlu llwyddiannau. 

Caiff ffiniau eu gwerthfawrogi a’u cynnal, a chânt eu rhoi yng nghyd-destun
diogelwch ar gyfer y grŵp ac ar gyfer aelodau unigol. 

Mae cyfathrebu yn parhau rhwng sesiynau drwy grŵp WhatsApp neu un tebyg,
gyda pharamedrau penodol ar gyfer natur cynnwys y negeseuon.

Cafodd comisiynwyr eu gwahodd i fynychu’r grwpiau a chaiff hwn ei weithredu.

Mae neges glir bod y rhaglen yn ymwneud â gwneud pethau yn weithredol ac yn
ymwneud â gwneud gwahaniaeth. 

Darparodd goroeswyr yr enghreifftiau canlynol o arfer da sy’n adlewyrchu
egwyddorion arferion sydd wedi’u llywio gan drawma ac sy’n cyd-fynd â’r egwyddoion
hyn, ac mae modd eu hailadrodd mewn sefydliadau eraill sy’n cynnal mentrau
ymgysylltu â goroeswyr:
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Ystyriwch y cwestiynau canlynol wrth sefydlu prosiect ymgysylltu â
goroeswyr:

Gofyn am adborth gan oroeswyr ar eich gwasanaethau neu ryw fater penodol?

Cyd-gynhyrchu a datblygu gwasanaethau?

Cynnwys goroeswyr mewn gweithredu?

Cynnwys goroeswyr mewn gwaith strategol yn eich ardal?

Defnyddwyr presennol y gwasanaeth?

Defnyddwyr presennol a chyn-ddefnyddwyr y gwasanaeth?

Oes lle i gynnwys goroeswyr nad ydynt wedi defnyddio’r gwasanaethau?

Ydych chi wedi ystyried goroeswyr sy’n gweithio o fewn eich gwasanaeth?

A yw hon yn rôl newydd neu a fydd yn cael ei hychwanegu at gyfrifoldebau rhywun?

Sut ydych chi’n mynd i sicrhau bod gan yr aelod o staff/ y gwirfoddolwr y sgiliau i weithio
gyda goroeswyr mewn ffordd sy’n grymuso? Ystyriwch eich prosesau recriwtio.

A ydych chi wedi dyrannu digon o adnoddau ar gyfer y rôl, gan gynnwys cyllideb i gynnal
gweithgareddau, talu am dreuliau, talu am gyfranogiad, gofal plant, cyfieithwyr ac ati.

Ystyriwch yr ‘ysgol ymgysylltu’ a gweithgareddau cyfranogi.

Sut y byddwch chi’n cymhwyso egwyddorion dull o weithredu sydd:
Wedi’i lywio gan drawma
Wedi’i seilio ar gryfderau
Wedi’i arwain gan anghenion?

Ystyriwch y lleoliadau, paratoi, dynameg rheoli, ôl-drafodaethau, mynediad at
oruchwyliaeth glinigol ac ati.

Beth yw pwrpas ymgysylltu?

Pwy ydych chi’n ceisio’u cynnwys?

Pwy sy’n mynd i gyflwyno’r prosiect?

Pa fecanweithiau ymgysylltu ydych chi’n bwriadu eu defnyddio?

Sut y byddwch chi’n sicrhau eich bod yn gweithio gyda goroeswyr mewn
ffordd sy’n grymuso ac yn symud y berthynas pŵer rhwng goroeswyr a’r
sefydliadau?
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Beth yw’ch dealltwriaeth o wahaniaethu ac anfantais?

Sut ydych chi’n cynnwys y materion hyn yn eich sgyrsiau gyda goroeswyr?

A oes gennych gyllideb i sicrhau hygyrchedd gan gynnwys mynediad at gyfieithwyr?

Sut ydych chi wedi hysbysebu neu recriwtio eich grŵp, ac a allech ehangu mynediad?

Sut y byddwch chi’n sicrhau bod goroeswyr o bob cefndir yn cael llais? Sut y
byddwch chi’n mynd i’r afael ag anfantais groestoriadol?

 
Astudiaethau achos 
Gan ddefnyddio’r astudiaethau achos isod, ystyriwch sut y gallech chi wneud newidiadau yn
y sesiwn hon/y sesiwn nesaf:

Astudiaeth achos 1 
Mae Jill wedi dod i fforwm ymgysylltu â goroeswyr sy’n gofyn i fenywod am eu
profiadau a’u teimladau am ymgysylltu â gwasanaethau. Bydd pedair sesiwn i
gyd ac am y sesiwn gyntaf nid oes unrhyw un arall wedi gallu cael gair i mewn.
Cafodd mab Jill ei dynnu o’i gofal, ac mae’n defnyddio’r fforwm fell lle i rannu ei
theimladau am y gwasanaethau statudol. Erbyn yr ail sesiwn, mae cyfranogwyr
eraill yn rholio’u llygaid ac yn cymryd llai o ran eu hunain. Sut y byddech chi’n
ymateb i hyn?

Mae’n amlwg bod angen i Jill siarad am y trawma y mae hi wedi bod trwyddo.

Mae’n bwnc emosiynol ac mae angen ei drin mewn ffordd sensitif. 

A allwn ni ddarganfod pa gymorth arall, os o gwbl, y mae Jill yn ei dderbyn?

A ydyn ni’n medru ei chyfeirio at y cymorth hwn rhwng sesiynau?

Os felly, dylem wedyn fedru arwain Jill yn ôl, mewn ffordd dyner, at y rheolau
sylfaenol.

Ailddatgan y rheolau sylfaenol i’r grŵp cyfan er mwyn iddynt weld eich bod chi wedi
gweithredu.

A allwn ni addasu’r sesiwn – h.y. grwpiau llai fel bod mwy o le i unigolion? 

Ystyriaethau: 
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Dim ond rhai cwestiynau ac argymhellion y mae’r fframwaith
hwn yn eu cynnig i chi. Siaradwch bob tro â goroeswyr yn gyntaf
am yr hyn sy’n bwysig iddynt, am sut yr hoffent gael eu trin ac
am yr hyn yr hoffent ei gyflawni.



Mae rheoli grŵp ar Zoom yn anodd iawn, ac ni allwn ddibynnu ar gymaint o gliwiau
dieiriau ag y byddem yn y cnawd.

Rhaid i ni dynnu ein hunain a’n teimladau o’r sefyllfa.

Does dim ots a oedd Emma yn ein llety ai peidio – mae ei theimladau yn ddilys.

Serch hynny – mae angen i ni sicrhau bod y sesiynau yn cadw at yr amser sydd wedi’i
osod a bod y nodau yn cael eu cyflawni.

A yw Emma yn dal i dderbyn cymorth cam-drin domestig arbenigol – a allwn gysylltu
â’i gweithiwr achos?

A allwn gynnig sesiwn dal i fyny ar wahân i Emma, naill ai ar ôl y sesiwn neu ar
ddiwrnod arall, i gael fforwm ar wahân er mwyn i’w phrofiadau gael eu clywed? Os
felly, gallwn gynnig hyn yn y sesiwn grŵp ac yna symud y grŵp ymlaen mewn ffordd
bendant i sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed. 

A oes ffordd y gall Emma gysylltu â’n gwasanaethau fel y gallwn eirioli drosti ynghylch
ei llety? 

Sut y gallwn ni ddod â’r sesiwn i ben mewn ffordd ddiogel i’r grŵp a sicrhau bod pobl
yn ymadael gan deimlo’n iawn?

Ystyriaethau:

 

Pwy

Fel y gwelwch, mae’n ddigon posibl y bydd y cwestiynau uchod yn codi llawer mwy o
gwestiynau ac ystyriaethau ymarferol ynghylch eich sesiwn, ond gallai’r cwestiynau sylfaenol
hyn fod yn yn ddefnyddiol fel man cychwyn. Os ydych yn glir eich hun ynghylch pwrpas eich
sesiwn, pa mor aml y bydd yn digwydd a’r hyn rydych chi’n ei ddymuno i’r canlyniad fod,
byddwch yn llawer mwy tebygol o allu esbonio hyn i ddefnyddwyr gwasanaeth a hefyd
sicrhau eu bod am fynychu. Dylech hefyd fod yn glir ymlaen llaw ynghylch y cymorth y
gallwch ei gynnig i gyfranogwyr: cyn, yn ystod ac ar ôl unrhyw ymgysylltu. 

 

Astudiaeth achos 2
Mae Emma yn ddig. Mae wedi dod i grŵp ffocws ar Zoom lle rydyn ni’n chwilio
am oroeswyr i rannu eu profiadau o fyw mewn llety lloches. Wrth i’r sesiwn fynd
yn ei blaen, daw’n amlwg fod Emma mewn gwirionedd wedi’i lleoli mewn llety
dros dro drwy’r cyngor lleol, yn hytrach nag mewn lloches. Mae’n gofidio am
gyflwr y llety ac mae’n defnyddio’r sesiwn i leisio’i gofidiau. Er eich bod chi’n
gwybod nad eich llety chi yw hwn, efallai y bydd aelodau eraill o’r grŵp bellach
yn credu hyn neu efallai y byddant yn newid eu barn am loches.
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Pwy rydyn ni’n gobeithio y byddant yn mynychu’r grŵp, pa fath o gyfranogwyr rydyn ni am
weithio â nhw? 

Er enghraifft, os ydyn ni’n gobeithio cael grŵp o fenywod sydd wedi byw mewn lloches er
mwyn rhannu eu profiadau ar gyfer ailgomisiynu, mae angen clustnodi cyfranogwyr sydd
wedi cyrraedd pwynt lle y gallant rannu – felly efallai eu bod wedi symud ymlaen o loches.



Hefyd efallai y byddwn yn ceisio cael barn gan fenywod a gafodd gynnig lloches ac yna ei
wrthod neu hyd yn oed a ddewisodd beidio â chael lloches. Efallai y bydd gan y menywod
hyn wybodaeth ddefnyddiol i’w rhannu a allai hefyd helpu i lunio’r llwybr lloches wrth symud
ymlaen.

Mae eu profiad hefyd yn werthfawr gan y gallai ddysgu rhywbeth – felly bydd marchnata’r
sesiwn yn briodol – nid yn unig “Ydych chi erioed wedi byw mewn lloches?” ond gallai newid i
“Wnaethoch chi erioed drafod mynd i loches?”, er mwyn sicrhau bod yr holl safbwyntiau hyn
yn cael eu cipio.

Gallai estyn allan at asiantaethau penodol sy’n cefnogi menywod mudol er enghraifft sicrhau
bod rhai goroeswyr sydd heb hawl i gael arian cyhoeddus yn medru rhoi adborth ac efallai
eu bod wedi cael trafferion cael mynediad at le mewn lloches er eu bod yn bodloni gweddill y
meini prawf. 

Mae’n bwysig iawn hefyd egluro mewn unrhyw ddeunydd hyrwyddo ar gyfer pwy y mae’r
sesiwn fel y gall pobl ddewis ymgysylltu os ydynt yn teimlo’n ddiogel. Er enghraifft, efallai bod
eich gwasanaeth yn darparu mannau lloches i ddynion, ond dylai’r sefydliad gynnal grwpiau
ar wahân er mwyn cynnig mannau ar gyfer menywod yn unig a mannau ar gyfer dynion yn
unig er mwyn gwneud hyn mewn ffordd ddiogel a grymusol.

Ar lefel sylfaenol iawn, mae angen i ni feddwl am sut rydyn ni’n cyfeirio at y cyfranogwyr, a
sut y byddent yn dymuno i ni gyfeirio atynt. Yn aml fel gweithwyr proffesiynol rydyn ni’n
defnyddio ‘defnyddiwr gwasanaeth’ neu ‘cleient’. Mae ‘goroeswr’ yn air y mae llawer wedi’i
adennill, ac mae gan ‘dioddefwr’ ei gysylltiadau negyddol ei hun – yn ôl Hickman “Ask
yourself if the label is for the benefit of the organisation or the person and ask the person
you are working with what they would prefer to be called.” (Hickman, 2014) Mae hyn ar
unwaith yn gosod y cywair eich bod am gael eich arwain ganddynt a hefyd eich bod yn
clywed ac yn dilysu eu safbwyntiau.

Efallai eich bod eisoes wedi cael adborth goroeswyr sy’n ymwneud â hyn, neu mae’n ddigon
posibl y bydd gan eich aelod-sefydliad ei bolisi neu’i hoff dermau ei hun. Mae’n bwysig cofio
pan rydych yn chwilio am gyfranogwyr fod pob gair rydyn ni’n ei ddefnyddio yn cyfri. 

Ydych chi wedi meddwl am fynediad mewn ffyrdd eraill h.y.

Cyfieithu er mwyn sicrhau bod y sesiynau mor hygyrch â phosibl. Oes gennych siaradwr
Cymraeg sy’n deall cymhlethdodau trais rhywiol domestig – efallai rhywun rydych chi wedi’i
ddefnyddio o’r blaen. A oes ieithoedd eraill y mae angen darparu ar eu cyfer? Sicrhau bod
cyfieithwyr diogel yn cael eu defnyddio, unwaith eto efallai bod gan eich aelod-sefydliad
ddarparwr y maen nhw’n ei ffafrio. Os na, pethau i’w hystyried yw: a yw hwn yn rhywun a
allai adnabod y person y tu allan i’r lle hwn, ydy’r cyfieithiad yn gywir, ydy’r cyfieithydd
penodol hwn ar gael ar gyfer yr holl sesiynau os oes mwy nag un, er mwyn sicrhau dilyniant.

A oes cynrychiolaeth dda gan grwpiau ymylol, goroeswyr anabl, goroeswyr duon neu
leiafrifol a defnyddwyr gwasanaeth LGBTQ+. Sut y gallwn sicrhau hyn, oes darparwr lleol o
wasanaethau penodol ar gyfer y grwpiau hyn y gallech gysylltu â nhw er mwyn sicrhau bod y
lleisiau hyn yn cael eu clywed fel rhan o’ch prosiect ymgysylltu.
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Ble 
Mae lle y caiff eich sesiwn ei chynnal mor bwysig a bydd hyn yn effeithio ar nifer y
mynychwyr a fydd gennych. Er ei bod yn bwysig cydnabod yn anffodus na fyddwch byth yn
medru plesio pob darpar fynychwr, weithiau bydd angen i chi wneud penderfyniad a chadw
ato.Ein dyletswydd fel hwyluswyr yw sicrhau bod y lle mor hygyrch â phosibl. 

Mae manteision i sesiynau wyneb yn wyneb, ac os yw hwn yn ddull rydych chi’n ei ddewis,
bydd angen i chi ystyried hygyrchedd. Nid yn unig ar eich cyfer chi eich hun ac unrhyw
weithwyr eraill ond hefyd ar gyfer y rhai sy’n mynychu. Pa mor hygyrch yw’r lleoliad ei hun, er
enghraifft a yw yng nghanol tref neu mewn neuadd bentref a sut rydych chi’n disgwyl i’r rhai
sy’n mynychu gyrraedd yno? 

Efallai y bydd cynnal sesiwn yn eich swyddfeydd yn hawdd i chi ei chyrraedd o ran rheoli
amser, ond gallai menywod sy’n mynychu deimlo na allant fynegi’r gwir yn yr adeilad lle
rydych chi’n gweithio. Weithiau gall cael lleoliad niwtral weithio’n well i bawb. Yna mae’r
sesiwn yn llai cysylltiedig â’ch cefnogaeth flaenorol. Mae hefyd yn bwysig ystyried diogelwch
o ran pobl yn ymadael â’r lleoliad, oes trafnidiaeth gyhoeddus ddibynadwy/parcio, a fyddant
yn ddiogel wrth gyrraedd adref?

A fyddwch chi hefyd yn talu am gostau teithio’r rhai sy’n mynychu? Mae angen archwilio’r holl
gwestiynau hyn o’r cychwyn er mwyn sicrhau tegwch a’ch bod yn cynnwys pawb. Yn aml gall
elusennau gynnig talebau am gymryd rhan, er enghraifft ar gyfer tocyn bws. Mae hyn yn aml
yn teimlo’n well na rhannu arian mân, ond bydd angen i chi sicrhau bod y talebau ar gyfer
rhywle y bydd y defnyddiwr gwasanaeth yn ei ddefnyddio, er enghraifft, efallai na fydd
Amazon ar gael i bawb, ac na fydd rhyw archfarchnad benodol yn lleol iddynt. Gall talebau
Love2Shop fod yn ddefnyddiol gan fod amrywiaeth eang o opsiynau i ddewis ohonynt.

Mae sesiynau Zoom yn fwy poblogaidd erbyn hyn ac mae nifer o grwpiau’r sector, fel
Freedom a Recovery Toolkit, yn digwydd yn rhithiol. Mae hyn yn cynnig opsiynau i
gyfranogwyr nad ydynt yn medru mynychu sesiynau cymorth neu sy’n byw yn fwy anghysbell
ac yn dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus. A yw hwn yn bosibilrwydd? Yn fwy na hynny,a yw
hwn yn ddiogel? Meddyliwch am y menywod hynny rydych chi’n eu cefnogi a ble maen nhw
ar eu taith. A yw’n briodol gofyn y cwestiynau hyn os ydynt yn deilau gartref a beth am eich
diogelwch fel gweithiwr? A allai cyflawnwr gael gwybodaeth amdanoch chi neu fenywod eraill
sy’n agored i niwed drwy glustfeinio ar y grŵp.

Gall cynnig sesiynau Zoom leihau’r amser y bydd hwyluswyr a chyfranogwyr yn ei dreulio i
gyrraedd y lleoliad, gan olygu y gallai llai ymadael a gallai presenoldeb fod yn uwch drwy
gydol y sesiynau gan ei bod yn haws mewngofodi pan nad ydynt yn teimlo 100% na chodi a
mynd allan o’r tŷ. Gallai’r hyblygrwydd hwn weithio o’ch plaid, gallech hefyd gynnal mwy o
sesiynau ar wahanol adegau i sicrhau bod pobl sy’n gweithio/sydd ag ymrwymiadau eraill yn
medru mynychu sesiynau. 

Gallech gyfuno dulliau, cael sesiwn wyneb yn wyneb wedi’i dilyn gan holiadur fel Survey
Monkey – gallai’r dull hwn, er ei fod yn ddull mwy gwasgaredig, gyrraedd pobl sydd wedi
ymgysylltu â’ch gwasanaeth y gorffennol neu bobl nad ydynt ar hyn o bryd yn ymgysylltu â’ch
gwasanaeth. Gall y mathau hyn o holiaduron gael eu rhannu yn fwy eang ar y cyfryngau
cymdeithasol ac ati. Yna efallai y cewch ymateb mwy eang yn enwedig gan gbobl sy’n llai abl i 
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Beth

Pam

Ydych chi’n dymuno cael adborth ar wasanaeth penodol?
Ydych chi’n bwriadu cydgynhyrchu neu ddatblygu gwasanaethau?
Ydych chi am gynnwys goroeswyr mewn gweithredu?
Ydych chi am gynnwys goroeswyr mewn gwaith strategol yn eich ardal?

 gyrraedd y gwasanaeth neu bobl y bu bron iddynt ddod i’r gwasanaeth.

Mae angen i chi gynllunio a strwythuro’ch sesiwn er mwyn i chi allu esbonio i’ch cyfranogwyr
yn glir ac yn hyderus sut y bydd yn gweithio. Bydd angen i chi sicrhau bod digon o amser ar
gyfer y gweithgareddau rydych chi wedi’u cynllunio ond hefyd bod digon o amser ar gyfer
ffurfio’r grŵp, oherwydd heb hyn, gallai pobl deimlo’n anghyffyrddus i fod yn agored o flaen
eraill. Mae dau gynllun sesiwn yn yr atodiadau yn rhoi rhai awgyrmiadau ar sut y gallech
gynnal sesiynau o wahanol hyd.

Bydd angen i chi feddwl am sut rydych chi’n marchnata eich sesiynau, a yw’n grŵp ffocws un
awr untro, neu a yw’n grŵp llywio caeëdig 6-sesiwn neu hyd yn oed yn gyfarfod Dweud eich
Dweud misol lle gall gwahanol gyfranogwyr ymuno bob tro. Chi sy’n penderfynu a bydd
angen i chi dreulio ychydig o amser i feddwl am ba un yw’r mwyaf priodol er mwyn casglu
amrywiaeth eang o safbwyntiau ac efallai y bydd angen defnyddio dulliau gwahanol ar gyfer
gwahanol grwpiau o oroeswyr.

Bydd angen bod yn glir yn eich taflenni/ebyst ynghylch yr hyn rydych chi’n ei ddisgwyl yn y
sesiwn a’r hyn y bydd defnyddwyr y gwasanaeth yn ei elwa o’r sesiwn. Er enghraifft “cyfle i chi
ddweud eich dweud” neu “byddwch yn rhan o lywio gwasanaethau”. Pan fydd yn bosibl,
defnyddiwch wahanol ddulliau cyfathrebu e.e., galwadau ffôn, wyneb yn wyneb, e-byst,
gwybodaeth ar y wefan. Sicrhewch fod eraill sy’n helpu i ledaenu ymwybyddiaeth hefyd yn
glir, sicrhewch fod y wybodaeth gywir yn cael ei rhaeadru i dimau ac arweinwyr timau a
grwpiau eraill sy’n cael eu cynnal. 

Hefyd, mae’n bwysig esbonio’n glir i gyfranogwyr yn y sesiwn gyntaf y gallant dynnu nôl ar
unrhyw adeg, heb unrhyw ganlyniadau, y gallant ddefnyddio enw arall os ydynt yn dymuno
ac y gallant hefyd ofyn i gael copi o’r adroddiad terfynol. Bydd hyn yn helpu defnyddwyr
gwasanaeth deimlo’n rhan o’r holl broses. Os oes lansiad neu ddigwyddiad i gyd-fynd â’r
darn o waith, rhowch wahoddiad iddynt fynychu fel ffordd o ddioch iddynt a sicrhewch hefyd
y cânt eu had-dalu’n briodol am eu hamser/teithio.

Cofiwch y gallwch hefyd gyfeirio unrhyw un sydd wedi mwynhau bod yn rhan o’r gwaith
ymgysylltu â goroeswyr o fewn eich sefydliad i Rwydwaith Goroeswyr Cymorth i Ferched
Cymru. 

Beth yw pwrpas yr ymgysylltu?

Beth sydd wedi ysgogoi’r grŵp hwn? A yw’n angen am wybodaeth untro i helpu gyda chais
am gyllid neu a yw’n rhan o ymdrechion eich gwasanaeth i ymgysylltu’n fwy gyda defnyddwyr
gwasanaeth? Bydd angen i’r sesiwn rydych chi’n ei chynllunio adlewyrchu’r gwahanol angen.



Sut

Er enghraifft: Gallai cynnwys goroeswyr mewn gweithredu fod yn weithdy misol sy’n hirach
e.e., 2.5 awr, gyda’r gwasanaeth yn cyflwyno un pwnc i’w drafod e.e., Aflonyddu ar y Stryd, a
lle i ddefnyddwyr y gwasanaeth drafod a chodi pwnc hefyd. Byddai hyn yn ymrwymiad hirach
i oroeswyr ond gallai hefyd fod yn gyfle iddynt gymryd rhan mewn prosiect o’r cychwyn i’r
diwedd ac i deimlo’n rhan o’r broses o greu newid. 

Mae’n bwysig iawn meddwl am “pam” a hefyd sicrhau bod eich “pam” yn cyd-fynd â “pam” y
tîm rheoli fel bod eich canlyniadau yn gallu eu helpu i dendro am geisiadau newydd neu
ychwanegu gwasanaethau newydd i’r broses o ailgomisiynu. 

Mae “pam” hefyd yn ystyried digwyddiadau presennol, yr hyn sydd wedi arwain at sefydlu’r
grŵp, a yw’n ymateb i faterion cyfoes, er enghraifft gwylnosau a gafodd eu cynnal eleni ar
gyfer menywod sydd ar goll/wedi’u llofruddio? Bydd angen i’r grŵp fod â phwrpas cyffredinol
o hyd, er enghraifft tynnu sylw at yr holl fenywod sydd ar goll, gyda’r bwriad o sefydlu grŵp
diogelwch neu annog defnyddwyr gwasanaethau sy’n BME a LGBTQ+ i ymgysylltu i
ddylanwadu ar newid wrth symud ymlaen. 

 

Mae “sut” nid yn unig yn ymwneud â dulliau, fel y math o grŵp sydd wedi’i drafod eisoes, ond
hefyd â sut rydych chi’n mynd i gofnodi a storio eich data fel bod modd iddo gael ei gasglu, ei
ddadansoddi a’i ddefnyddio, nid yn unig gennych chi ond efallai gan eraill o fewn eich
sefydliad. 

Meddyliwch am eich cefnogaeth, oes rhywun (eich cyd-hwylusydd) yn medru gwneud
nodiadau er mwyn i chi ganolbwyntio ar redeg y grŵp ac ar yr heriau annisgwyl y gallai hyn
eu cynnig – neu a fedrwch chi recordio’r sesiwn? Bydd recordio’r sesiwn yn golygu y bydd
sgyrsiau yn llifo yn well ac na fydd angen i chi wneud nodiadau yn ystod y sesiwn, ond gall
gymryd amser hir wedyn i’w drawsgrifio, felly mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi
caniatáu digon o amser i chi’ch hun i gwblhau hyn cyn y sesiwn nesaf neu’r dyddiad cau. Os
ydych chi’n recordio, gallech esbonio sut y byddech yn sicrhau bod y cyfranogwyr yn ddienw
wrth ysgrifennu’r nodiadau, a hyd yn oed ddod ag enghraifft o rywbeth tebyg fel y gallant ei
weld. Efallai y byddant am wybod yr enw arall y byddwch yn ei roi arnynt er mwyn iddynt
gadw’u llygad ar agor amdano yn yr adroddiad gorffenedig. 

Sut y byddwch chi’n cyflwyno eich gwybodaeth, a oes angen ei choladu mewn adroddiad, ac
os felly, sut olwg fydd ar hwn, oes yna dempled? Ydych chi hefyd yn medru defnyddio
astudiaethau achos unigol i ddod â’r data yn fyw? Meddylwich am sut y bydd yn cael yr
effaith fwyaf.

Bydd angen i chi hefyd feddwl am ganiatâd, beth mae hyn yn ei olygu, beth petai rhywun yn
newid ei feddwl yn ystod y broses? Mae angen i ni dderbyn y gall rhywun dynnu nôl ar
unrhyw adeg. Mae’n bwysig gosod y sylfeini o gylch hyn ar y cychwyn fel bod cyfranogwyr yn
gwybod bod ganddynt y dewis hwn. Weithiau gall pobl ddymuno bod yn rhan o’r grŵp ac yna
newid eu meddwl pan ddaw’n fater o ddefnyddio eu geiriau nhw. Unwaith eto, mae hyn yn
iawn, ond gall gadael iddynt weld sut y gallant fod yn ddienw leddfu unrhyw ofnau. 
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Diogelwch a lles yr hyn y mae angen i chi
ei ystyried 

Hyd yn oed mewn sesiwn awr, mae’n hanfodol treulio 5 munud ar y cychwyn i sefydlu
rheolau sylfaenol. Rheolau sylfaenol yw’ch bara ymenyn – byddant yn eich galluogi i lywio’r
sesiwn. 

Gall sesiynau yn aml gael eu dominyddu gan leisiau uchel neu gwynion, hyd yn oed os cânt
eu cynllunio a’u strwythuro’n dda, weithiau bydd gan ddefnyddwyr gwasanaeth bethau
penodol y maen nhw’n teimlo bod angen iddynt eu dweud. Gall fod yn anodd iawn torri nôl i
mewn a chael rheolaeth eto, yn enwedig gan fod gweithwyr VAWDSAV wedi’u hyfforddi i
beidio â thorri ar draws straeon menywod ac yn teimlo’n angerddol am hyn. 

Serch hynny, mae’n bwysig cofio bod ymateb yn gadarn yn yr achos hwn yn cefnogi’r
mwyafrif ac nid y lleiafrif, gan ei fod yn bwysig mewn grŵp mawr bod pawb yn cael tro i
siarad. Mae hefyd yn ennyn hyder ynoch fel arweinydd, fel rhywun y mae modd ymddiried
ynddo gyda’r wybodaeth hon sy’n aml yn sensitif ac yn werthfawr. 

Mae gallu cyfeirio’n ôl at y rheolau sylfaenol, er enghraifft “mae pawb yn cael cyfle i siarad”
neu “sicrhau bod pawb yn cael eu clywed”, yn ffordd i hwyluswyr sicrhau y gall hyn ddigwydd.

“Ground rules are very important. You model how
important they are by how you negotiate them."

- Lindsay, T a Orton S 2008 t 105

Rheolau sylfaenol

 

28



Mae hyn wedi bod yn arbennig o effeithiol wrth weithio gyda phobl ifanc – ar gyfer sesiynau
hirach neu grwpiau dros nifer o wythnosau, mae gofyn i’r grŵp lofnodi’r rheolau sylfaenol â
llaw yn sicrhau eu bod yn eu derbyn ac, wrth gael eu hailystyried bob wythnos, mae modd eu
cadw’n ffres a chaniatáu i’r ddau barti ychwanegu rhai arall ar sail yr wythnos flaenorol os
oes angen. Yn aml, mae pobl ifanc yn eithaf da am herio eraill am beidio â chadw at y
rheolau. 

Yn ddigon annisgwyl, gall sesiynau byr fynd heibio’n gyflym – yn enwedig pan fydd llawer o
waith gweinydddol i’w gwblhau, weithiau, os yw sgyrsiau yn llifo, mae’n teimlo’n anodd i
darfu a dod â’r sesiwn i ben, ond mae’n bwysig cadw at y ffin honno. Yn y pecyn cymorth hwn
mae enghreifftiau o sesiynau awr a dwy awr er mwyn i chi weld pa un a fyddai’n gweithio
orau ar gyfer eich anghenion.

Cadw amser – Dylai defnyddwyr gwasanaeth a hwyluswyr hefyd sicrhau eu
bod yn gorffen yn brydlon

Ffonau – Os yw diffodd eich ffôn yn beryglus (os yw rhywun yn parhau i fod
mewn perthynas gamdriniol) a oes yna gyfaddawd – y ffôn ymlaen ond yn
ddistaw a phob galwad i’w chymryd y tu allan? Rydyn ni am gael amrywiaeth
o brofiadau a gallai gorfodi diffodd ffôn fod yn rhwystr enfawr i ddiogelwch
menyw

Mae’r hyn sy’n cael ei ddweud yn yr ystafell yn aros yn yr ystafell (diogelu
cafeatau)

Mae pawb yn cael cyfle i siarad – a’r hawl i beidio â siarad os ydynt yn dewis
gwneud hynny

Mae pawb yn haeddu cael eu clywed – mae angen i ni wrando ar ein gilydd

Bydd amser ar gyfer cwestiynau ar y diwedd

Gall unrhyw un newid ei feddwl am gymryd rhan ar unrhyw adeg – bydd
angen iddynt roi gwybod i chi

Parch – dylai pawb gael eu parchu – caiff pobl eu herio os ydynt yn
amharchus.

Enghreifftiau:

Ysgogi atgof/profi ôl-fflachiadau 

Materion cyffredin: 
Nid oes modd rhagweld sut y bydd grwpiau yn ymateb, dyna eu gogoniant. Serch hynny
mae’n bwysig meddwl am rai o’r materion cyffredin hyn cyn y sesiwn fel eich bod wedi
ystyried eich ymateb. Cofiwch herio’r ymddygiad yn hytrach na’r person, ond cofiwch hefyd
mai eich rôl fel hwylusydd, gyda chymorth eich cyd-hwylusydd, yw cadw’r lle yn ddiogel i
bawb, a bydd hyn yn aml yn golygu herio gweithredoedd/sylwadau sy’n cael eu gwneud o
fewn y grŵp.

Yr argymhelliad yw i gael 2 aelod o staff, fel yn achos y mwyafrif o grwpiau, sy’n golygu, os
caiff rhywbeth ei ysgogi, fod yna aelod o staff a all gynorthwyo’r defnyddiwr gwasanaeth gan
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Mynd yn brin o amser 

Rhywun yn dominyddu’r grŵp

Ymateb i ddatgeliad

ei gymryd i le diogel i ffwrdd o’r grŵp i ddelio â’r mater.

Ar gychwyn sesiwn, mae hefyd yn bwysig esbonio y gallai hyn ddigwydd, i’r rhai a allai gael eu
heffeithio a hefyd i weddill y grŵp er mwyn normaleiddio hyn a sicrhau bod yn grŵp yn
parhau heb iddynt dynnu eu sylw oddi ar yr hyn sydd o dan sylw. Os yw eich sesiwn yn
hirach, efallai y byddwch am amserlenni egwyl o gylch cwestiynau anodd er mwyn sicrhau
bod amser i fagu nerth ac ailgrwpio. 

Mae hefyd yn werth cofio eich bod chi fel hwylusydd hefyd wedi cael profiadau bywyd. Mae
llawer sy’n gweithio yn y sector wedi cael profiadau – eto, dyma reswm dros gael ail
hwylusydd, er mwyn sicrhau eich bod chi fel gweithiwr yn derbyn gofal, ac yn medru cael ôl-
drafodaeth. Ond mae’n bwysig cydnabod y gallai hyn ddigwydd a chynllunio ar ei gyfer.
Mae’n bwysig hefyd i ddeall y gallai hyn ddigwydd mewn perthynas â phethau annisgwyl i ni.
Os oes pynciau penodol i fod yn wyliadwrus ohonynt, trafodwch gyda’ch cyd-hwylusydd sy’n
arwain pob sesiwn a sicrhewch eich bod yn cael seibiant rheolaidd. Rhywbeth sy’n aml yn
digwydd gyda hyfforddiant/gwaith grŵp yw bod pobl yn targedu hwyluswyr yn ystod egwyl.
Oes yna rywle lle y gallwch fynd er mwyn cael seibiant go iawn ac ymarfer hunanofal?

Er efallai na fydd yn teimlo fel rhywbeth i boeni amdano, yn aml pan fydd y sgwrs yn llifo gall
deimlo’n anodd i ddychwleyd at bynciau penodol neu ddod â’r sesiwn i ben. Serch hynny,
mae’n bwysig gwneud hyn gan y gallai pobl gael apwyntiadau/cyfarfodydd eraill ac efallai na
fyddant yn teimlo’n gyffyrddus yn dweud wrthych. Yn union fel y byddem yn disgwyl i
gyfranogwyr fod yn brydlon, mae angen i ni ddangos yr un cwrteisi iddynt gan sicrhau ein
bod ni hefyd yn gorffen yn brydlon, mae hyn yn ymwneud â pharch.

Mae cadw at y ffin hon yn modelu ein hymrwymiad i’r rheolau sylfaenol ac yn sicrhau bod y
cyfranogwyr yn teimlo eu bod yn ddiogel a’n bod yn gweithredu er eu lles nhw. 

Mae hyn mor gyffredin. Yn aml mae gan bobl sy’n mynychu’r sesiynau hyn stori i’w hadrodd
neu mae’n bosibl y gallent elwa o gymorth gwahanol mwy dwys efallai. Mae’n bwysig
cydnabod bod ganddynt lawer i’w ddweud, cynigiwch efallai i aros gyda nhw yn ystod yr
egwyl/ar ôl y sesiwn i’w cyfeirio ac ati. Ond gallwch eu hatgoffa bod y sesiwn yn fyr, bod
angen i chi gadw at y cwestiynau sydd wedi’u trefnu ymlaen llaw a hefyd bod angen i chi roi
cyfle i bawb siarad. Mae cadw’r ffiniau hyn yn bwysig i’r grŵp cyfan. Edrychwch ar Astudiaeth
Achos 1 i weld enghraifft a rhai ystyriaethu. Mae cadw’r ffiniau hyn yn bwysig i’r grŵp cyfan. 

Naill ai fel rhan o drafodaethau’r grŵp neu, fel sy’n digwydd yn aml, wrth i’r grŵp bacio, gallai
rhywun gysylltu â chi a gofyn i rannu rhywbeth sydd wedi digwydd iddynt neu i aelod o’r
teulu. 

Os yw’n digwydd o fewn y grŵp, mae’n well cydnabod a diolch i’r person am rannu ond yna
fynd atynt ar ôl y sesiwn, darganfod a oes ganddynt unrhyw gefnogaeth ar hyn o bryd, neu a
ydynt am gael cymorth a’u cyfeirio at asiantaethau lleol perthnasol os oes angen. Mae’n
bwysig eu hatgoffa o bwrpas y sesiwn a’r cyfyngiadau o ran y cymorth y gallwch chi ei gynnig. 
Os yw hwn ar ddiwedd y sesiwn, gallwch dorri ar draws a’u hatgoffa o’r rheolau sylfaenol
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Sylwadau anghwrtais/sarhaus 

Dynameg/materion grŵp

ynghylch diogelu er enghraifft, yna os ydynt yn dewis parhau, maen nhw’n gwneud hynny
gan wybod y bydd angen i chi adrodd am unrhyw bryderon. 

Boed nhw’n fwriadol neu beidio, yn aml caiff sylwadau sarhaus amhriodol eu gwneud fel
rhan o grŵp mwy. Gall y rhain fod yn agored, neu wedi’u mwmian. Weithiau hefyd gyda
dynameg grŵp gall dau neu dri o’r cyfranogwyr ddod at ei gilydd a gweithio i danseilio’r
hwyluswyr. Yn gyntaf, mae hyn yn normal, nid yw’n bersonol, ac fel arfer mae’n digwydd o
ganlyniad i or-bryder. Yn ail, ein dyletswydd ni yw herio sylwadau sy’n amhriodol. Gall hyn
fod mewn ffordd “dysgwch gyda fi” h.y. “Allwch chi ailadrodd y sylw i’r grŵp?” neu “Ydych chi
wir yn credu mai dyna yw’r sefyllfa?” Unwaith eto, mae modd delio â’r rhain ar ôl y sesiwn
gan esgus eich bod am sicrhau bod popeth yn iawn “Ro’n i am wneud yn siŵr eich bod chi’n
iawn achos bod rhai o’r sylwadau ro’ch chi’n eu gwneud yn achosi pryder.”

Bydd rhai cyfranogwyr am roi sioc er mwyn ceisio creu argraff ar aelodau eraill y grŵp, ond
hefyd fel ffordd o leisio popeth yn agored fel na all unrhyw un arall eu “hamlygu” yn enwedig
os ydynt yn adnabod pobl eraill yn y grŵp. Weithiau, y dacteg orau yma yw i anwybyddu’r
sylw ond i ddilysu rhan arall o’u stori.

Yn aml, rydyn ni’n gobeithio y bydd cyfeillgarwch yn datblygu ymhlith goroeswyr er mwyn
galluogi cefnogaeth gan gyd-oroeswyr, ond mewn rhai achosion gall hyn hefyd gael effaith
annisgwyl ar y grŵp. 

Mae’r man lle byddant yn cymryd seibiant yn aml yn lle cyffredin i’r perthnasoedd hyn
ddechrau ffurfio. Mae angen i ni gadw golwg ar ddynameg pŵer y grŵp er mwyn sicrhau bod
pawb yn cael cyfle i siarad ac nad yw pobl yn siarad ar draws eraill. Er bod cyfeillgarwch yn
datblygu ymhlith rhai, ni fydd pawb bob amser yn cyd-dynnu. Unwaith eto, mae hyn yn
normal. Nid yw’r ffaith bod gan bobl un peth yn gyffredin yn golygu eu bod yn debyg ac y
bydd ganddynt fwy o bethau’n gyffrenin. 

Wrth i grŵp ddod i ben, bydd goroeswyr yn aml am gadw mewn cysylltiad a siarad am
sefydlu grŵp Whatsapp er enghraifft. Ond mae enghreifftiau hefyd o fenywod yn mynd ar
wahân at hwylusydd y grŵp i ddweud nad ydynt am fod yn rhan o hynny. Mae’n ymwneud â
sicrhau bod pawb yn gwybod bod hyn yn opsiwn y gallant ymgysylltu ag ef neu beidio, ac nad
yw’n gysylltiedig â’ch sefydliad chi mewn unrhyw ffordd.

 
Diogelu
Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn gyfarwydd â pholisïau eich sefydliad eich hun cyn i
unrhyw ymgysylltu ddigwydd – bydd hyn yn golygu eich bod yn gweithredu yn ddiogel a bod
gennych fframwaith cadarn i’ch cefnogi.

Mae’n hanfodol ar gychwyn sesiwn eich bod yn rhannu gwybodaeth ynghylch diogelu, a
phryd y byddech yn torri cyfrinachedd. Er enghraifft, os caiff rhywbeth ei ddweud sy’n
gwneud i chi bryderu am ddiogelwch plentyn neu oedolyn sy’n agored i niwed, mae
dyletswydd arnoch i drosglwyddo’r wybodaeth honno. Mae hyn nid yn unig yn eich diogelu
chi ond mae hefyd yn diogelu’r rhai sy’n mynychu.
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Mae’n werth meddwl eto am bwy yw’r bobl sy’n mynychu. A ydynt yn parhau yn eu
perthynas? A ydynt wedi ymadael neu’n cynllunio i wneud hynny? A oes angen iddynt gael eu
hatgyfeirio yn ôl am fwy o gymorth ar sail yr hyn maen nhw wedi’i ddweud? Mae’r holl
bethau hyn yn bosibl a bydd angen gweithredu arnynt yn gyflym. 

Dylech sicrhau’r grŵp pe baech yn pryderu ac angen trosglwyddo gwybodaeth, y byddech yn
siarad â nhw amdano yn gyntaf. Dylech hefyd esbonio, er bod y grŵp yn gyfrinachol, fod hyn
yn golygu cyfrinachol o fewn y sefydliad. 

Meddyliwch am bwy yw eich cyd-hwylusydd, a yw’n gyfarwydd ag asesu’r sefyllfaoedd hyn o
ddydd i ddydd, efallai ei fod yn weithiwr cymorth cam-drin domestig gyda’i achosion ei hun,
felly bydd yn adnabod yr arwyddion a’r symtomau i sylwi arnynt ac yn gwybod sut i ymateb i
ddatgeliad. Dyma pam mae angen dau hwylusydd i fod yn gyfrifol am sesiwn, er mwyn
galluogi sesiynau i barhau i redeg yn esmwyth os bydd angen i chi ddelio â mater brys.

A oes gan eich sefydliad bolisi ynghylch digwyddiadau fel bygythiadau amlwg i ladd? A oes
angen adrodd amdanynt i’r heddlu?  Os felly, mae angen i ni fod yn glir iawn am hyn o’r
cychwyn er mwyn rheoli’r datgeliadau hynny yn ddiogel a helpu defnyddwyr gwasanaeth i
gael gafael ar y cymorth mwyaf priodol pan fydd angen. 

Y cyngor pwysicaf ynghylch diogelu yw peidio â mynd i banig. Oes, weithiau mae angen
gwneud penderfyniadau cyflym, ond nid ydych byth ar eich pen eich hun wrth orfod eu
gwneud. Bydd gennych eich cyd-hwylusydd, eich sefydliad, a sefydliadau eraill fel Cymroth i
Ferched Cymru, i’ch cefnogi bob amser.
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Cynllun sesiwn un awr

Atodiad 1: Cynlluniau sesiynau

Cyflwyniadau/Trosolwg o’r Rheolau Sylfaenol

Ymarfer cynhesu 

Egwyl

Trafodaeth

Ymarfer i gloi

Pwy?Gweithgaredd 

Grŵp cyfan
 

Grŵp cyfan
 
 
 

2x grŵp llai
 

Grŵp cyfan
 

Am ba hyd?

15 munudau
 

10 munudau
 

5 munudau
 

20 munudau
 

10 munudau
 

Cyfanswm: 1 awr

Fel y gwelwch, mae’n bosibl llenwi awr yn gyflym iawn. Hefyd, nid yw cynllun y sesiwn 1-awr
hwn yn caniatáu unrhyw amser i or-redeg, nid oes yna lawer y gallwch ei symud neu ei newid
mewn ymateb i’r hyn sy’n digwydd yn y grŵp. Er y gall hyn fod yn beth da weithiau gan eich
bod yn medru gweithio drwy adrannau yn gyflym, os ydy’ch grŵp wedi cychwyn ar
drafodaeth dda gall fod yn anodd eu symud ymalen. 

Gall sesiwn un awr deimlo’n frysiog, ac un awgrym fyddai rhoi’r gorau i’r egwyl a chyflymu’r
ymarfer cloi os oes angen.

Gallai’r cynllun sesiwn un awr hwn fod yn sesiwn gyflwyno dda os ydych yn cynnal mwy nag
un grŵp, gan fod hyn yn caniatáu i’r grŵp dreulio ychydig o amser yn dod i adnabod ei gilydd
heb gymaint o bwysau i fynd i’r sgyrsiau dwfn yn gynnar.
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Po fwyaf cyffyrddus y dowch wrth hwyluso grwpiau, yr hawsaf y bydd i chi newid eich cynllun
ar sail ymateb y grŵp i’r gweithgareddau. Mae cynllun sesiwn yn lle gwych i gychwyn gan ei
fod yn medru’ch helpu i gael eich arwain gan amser, ond bydd angen i chi hefyd feddwl ar
eich traed, yn enwedig i sicrhau eich bod yn gorffen yn brydlon. 

Mae gorffen yn brydlon yn eithriadol o bwysig, mae’n ymwneud â pharch. Gan ein bod ni’n
gobeithio y bydd pawb yn cyrraedd yn brydlon, mae angen i ni sicrhau y gall pobl ymadael yn
brydlon. Bydd gan y bobl sy’n mynychu’r sesiynau hyn bob math o ymrwymiadau a phethau
y mae angen iddynt ruthro o’r sesiwn i’w gwneud. Serch hynny, gyda chydbwysedd y pŵer
o’n plaid ni, efallai y byddant yn teimlo’n anghyffyrddus neu na allant gyfleu hyn. Mae angen i
ni sicrhau ein bod yn modelu ymddygiad da o ran gosod ffiniau gan orffen y sesiwn yn
brydlon, sy’n golygu cynllunio digon o amser. Yn realistig, mae bob amser yn well i orffen
ychydig yn gynharach yn hytrach na cheisio gwthio mwy o wybodaeth o flaen ystafell o bobl
nad ydynt bellach yn gwrando – credwch chi fi, mae gen i brofiad o hyn!

Fel y gwelwch gyda’r sesiwn ddwy awr uchod, mae pethau wedi’u strwythuro yn yr un modd
ond mae mwy o amser ar gyfer rhannau o’r sesiwn, sydd eto’n golygu bod modd iddynt gael
eu newid. 

Mae amser wedi’i ddiffinio’n glir ar gyfer dau fath gwahanol o drafodaeth – bydd hyn yn
sicrhau bod modd defnyddio gwahanol arddulliau a fydd yn addas i wahanol ddysgwyr. Mae
trafodaethau grŵp cyfan yn wych ond nid pawb sy’n gyffyrddus i siarad, bydd cael grwpiau
llai, ar wahân, ar gyfer yr ail drafodaeth yn rhoi’r cyfle hwn iddynt. Byddai’r cyfuniad hwn yn
gweithio cystal mewn sesiwn Zoom gan eich bod yn medru symud cyfranogwyr i

Cynllun sesiwn dwy awr

Cyflwyniadau/Trosolwg o’r Rheolau Sylfaenol

Ymarfer cynhesu

Trafodaeth grŵp

Egwyl

Trafodaeth

Ymarfer i gloi

Adborth

Pwy?Gweithgaredd  

Grŵp cyfan
 

Grŵp cyfan
 

Grŵp cyfan 
 
 
 

2-4 grŵp llai
 

Grŵp cyfan
 

Grŵp cyfan
 

Am ba hyd?

15 munudau
 

10 munudau
 

30 munudau
 

20 munudau
 

30 munudau
 

10 munudau
 

5 munudau
 

Cyfanswm: 2 awr
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 ‘ystafelloedd’ o’ch dewis. Cewch ychydig mwy o bŵer yma a gallech er enghraifft wahanu
aelodau’r grŵp sy’n adnabod ei gilydd, neu sydd wedi dod yn agos, os ydynt efallai wedi tarfu
ar eraill. Mae hyd y trafodaethau yn dda yma hefyd, bydd awr gyfan o adborth i’w nodi ar
bapur/sicrhau ei fod wedi’i gipio.

Yn y sesiwn hirach hon mae amser wedi’i glustnodi hefyd ar gyfer casglu adborth (caiff hyn ei
ruthro neu ei fethu yn aml, neu ei ystyried fel rhywbeth nad yw’n flaenoriaeth ar y pryd. Ond
gallai hyn gael canlyniadau difirfol i’ch prosiect cyffredinol gan ei fod yn bosibl nad oes gan
eich gwaith ganlyniadau mesuradwy).
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Er bod pobl yn aml yn eu hofni, weithiau bydd angen rhywbeth ar gychwyn y grŵp i’w clymu
at ei gilydd a galluogi i bobl deimlo’n gyffyrddus. 

Mae’n rhaid i ni gofio y gallai’r grŵp hwn fod yn destun pryder i lawer o’n defnyddwyr
gwasanaeth – nid yn unig oherwydd gorfod rhannu profiadau trawmatig, ond hefyd
oherwydd gorfod cyfarfod â phobl, rhyngweithio gyda goroeswyr eraill, a’r pwysau a ddaw o
hyn oll. 

Weithiau gall y rhain fod yn llai stwythuredig. Yn hytrach na chasglu pawb i ganol yr ystafell
ar gyfer ymarfer torri’r iâ, gallwn yn syml er enghraifft ofyn am enw a brawddeg gan bob
person, ond cofiwch bob amser y gall hyn ynddoi’i hun achosi straen i’r cyfranogwyr. Dylai
ymarferion torri’r iâ fod yn fyr ac yn felys gyda’r pwysau lleiaf ar y rhai sy’n mynychu.

Yn y bôn, fel hwylusydd, mae angen i chi ddarllen yr ystafell – a oes murmur lefel isel o
sgyrsio eisoes neu a yw’r ystafell yn dawel? A yw pobl wedi dechrau helpu eu hunain i
luniaeth neu a oes angen rhywfaint o help arnynt?

Atodiad 2: Ymarferion torri’r iâ                             

Jenga: 
Jenga, ond gyda chwestiynau (mewn grwpiau eraill rydyn ni wedi dod â Jenga
gwag ac wedi ysgrifennu’r cwestiynau ein hunain – ond gallwch chi ei brynu wedi’i
wneud yn barod). Nid yw’r cwestiynau yn rhy ddwfn ond yn hytrach bethau fel
“hoff fwyd”, “hoff sioe deledu” ac ati, ac yna caiff teyrngarwch ei ffurfio. 

I’w gyflymu, gallwch gadw’r darnau mewn bag a chael pobl i basio’r bag a chymryd
cwestiwn yn hytrach na chwarae’r gêm gyfan (rhaid darllen y cwestiwn sydd ar y
darn rydych chi’n ei gymryd ac yna ei osod ar y brig). Mae pobl ifanc yn arbennig
wedi mwynhau chwarae’r gêm ac mae’r cwestiynau yn ychwanegiad annifyr! Bydd
pob grŵp yn wahanol felly bydd angen teilwra’r ymarfer torri iâ yn ôl y grŵp.
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Coch – Cerddoriaeth
Gwyrdd - Teledu
Porffor - Bwyd

Losin: 
Un hawdd, cymryd losin o fag, mae pob lliw yn cyfateb i gategori.

Rhaid i chi enwi’ch hoff un. Os bydd rhywun yn tynnu’r un lliw 1 ddwywaith, gallant
rannu eu un gwaethaf yn y categori.

Mae’n bosibl ffurfio teyrngarwch yn eithaf cyflym yma! Gallech hefyd ddefnyddio
dis. Efallai na fydd rhai pobl am fod o gwmpas bwyd – os nad ydynt am gymryd
rhan mae hynny’n iawn, ac, os ydynt am gymryd rhan, nid oes unrhyw bwysau
arnynt i fwyta’r losin. 



Cyn y sesiwn:

Atodiad 3: Rhestrau gwirio

Ar ôl y sesiwn:

�Lleoliad – cyfarwyddiadau ymuno

�Cyfranogwyr – wedi’u cadarnhau ar y diwrnod (os yw’n ddiogel)

�Gwaith papur – argraffu ffurflenni caniatâd/unrhyw daflenni i’w dosbarthu

�Offer ysgrifennu – ar gyfer y bwrdd gwyn ac ar gyfer y cyfranogwyr

�Arian mân – ar gyfer ad-daliadau (neu dalebau)

�Bisgedi! – lluniaeth, te/coffi ac ati

�Eu hatgoffa am y grŵp yr wythnos nesaf, os oes mwy nag un

�Manylion cyswllt y rhai sy’n mynychu – er mwyn anfon y canlyniad gorffenedig

�Ffurflenni caniatâd wedi’u llofnodi

�Recordiad o’r sesiwn ar gyfer ei drawsgrifio

�Camau gweithredu gan y grŵp – cyfeirio ac ati
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Cyfeiriadau
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