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Cyflwyniad
“Mae'r Prosiect Gwirionedd yn rhan
hanfodol o waith yr Ymchwiliad.
Rydym yn dymuno clywed gan
ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin
plant yn rhywiol, deall eich profiadau
a dysgu gennych chi. Bydd y
mewnbwn hwn yn ein helpu i
gynnig argymhellion ystyrlon i helpu
i atal cam-drin rhywiol yn y dyfodol.
Buaswn i'n eich annog i gysylltu â'r
Prosiect Gwirionedd a siarad â ni.
Fe wnawn ni wrando arnoch chi
a'ch trin â pharch. Bydd yr hyn a
ddywedwch wrthym yn helpu i
ddiogelu cenedlaethau'r dyfodol.”
Drusilla Sharpling CBE
Aelod o Banel yr Ymchwiliad
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Diolch am eich diddordeb yn y
Prosiect Gwirionedd
Mae'r Prosiect Gwirionedd, rhan o'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin
Plant yn Rhywiol, yn gyfle i ddioddefwyr a goroeswyr ddod i sesiwn
cyfrinachol i ddisgrifio'u profiadau a sut y methodd sefydliadau i'w
hamddiffyn nhw. Hefyd gallwch chi wneud awgrymiadau i helpu i atal
camdriniaeth yn y dyfodol. Fe wnaethom gynllunio'r Prosiect Gwirionedd
trwy drafod â dioddefwyr a goroeswyr ac fe'i cynhelir mewn amgylchedd
cefnogol sy'n rhoi blaenoriaeth i'ch anghenion. Ni fydd neb yn barnu nac
yn holi ynghylch unrhyw beth a ddywedir yn ystod sesiwn preifat. Byddwn
ni'n defnyddio'r wybodaeth o'r sesiynau hyn i lunio ein hargymhellion.
Efallai bydd cysylltu i gymryd rhan yn y Prosiect Gwirionedd yn
benderfyniad mawr. Ar gyfer rhai pobl, gall rhannu hanesion o gam-drin
plant yn rhywiol fod yn anodd ac yn ofidus. Cynigir cymorth i chi cyn, yn
ystod ac ar ôl i chi rannu'ch profiad â'r Prosiect Gwirionedd.
Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n barod i rannu â ni, gallwch gysylltu
â ni mewn unrhyw ffordd sy'n addas i chi.
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•

Llenwch ein ffurflen ar-lein yn www.truthproject.org.uk.

•

Ffoniwch ni ar 0800 917 1000
(Llinellau ar agor rhwng 8yb-8yh ddydd Llun i ddydd Gwener, a
10yb-12yh ar ddyddiau Sadwrn)

•

E-bostiwch share@truthproject.org.uk.

•

Ysgrifennwch atom yn Rhadbost IICSA Independent Inquiry

Beth sy'n gysylltiedig
Cam 1
Canfyddwch a yw'r Prosiect Gwirionedd yn iawn
i chi.
Nid yw hyn yn eich ymrwymo i unrhyw beth –
gallwch chi adael y broses ar unrhyw adeg.

Cam 2
Byddwn ni'n cysylltu â chi a threfnu eich
sesiwn preifat neu'ch helpu i rannu eich profiad
â ni'n ysgrifenedig ar adeg sy'n addas i chi.

Cam 3
Rhannwch eich profiad yn ysgrifenedig neu mewn
amgylchedd cyfforddus a chyfrinachol.
Rhannwch gymaint neu cyn lleied ag y dymunwch.

Cam 4
Os cytunwch chi, fe wnawn ni droi'r wybodaeth a
roddwch i ni yn grynodeb dienw, ond ni chyhoeddir
eich manylion personol.
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Cam 1
Canfyddwch a yw'r Prosiect
Gwirionedd yn iawn i chi

Os ydych chi'n barod i rannu'ch profiad â'r Prosiect Gwirionedd, naill ai'n
bersonol, dros y ffôn neu'n ysgrifenedig, cysylltwch â ni ar-lein neu dros y
ffôn, trwy e-bost neu'r post.
Nid yw hyn yn eich ymrwymo i unrhyw beth a gallwch chi adael y broses
ar unrhyw adeg. Mae gwefan y Prosiect Gwirionedd yn cynnwys adran
'Eich Penderfyniad' a all eich helpu i benderfynu a ydych chi'n barod.
Os ydych chi'n defnyddio ein ffurflen ar-lein neu'n ein ffonio ni, byddwn
ni'n gofyn ychydig o gwestiynau i chi ynghylch eich oedran ar adeg y
cam-drin a ble ddigwyddodd.
Wedyn, byddwn ni'n gofyn i chi ddarparu'ch gwybodaeth gyswllt sydd
orau gennych chi, fel y gallwn ni gysylltu â chi i gael gwybod rhagor
amdanoch chi a sut y caswoch chi wybod am y Prosiect Gwirionedd.
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Cam 2
Byddwn ni'n cysylltu â chi
Byddwn ni'n cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd i drefnu sut a ble
y byddai'n well gennych rannu'ch profiad. Mae gennym nifer o leoedd
ledled Cymru a Lloegr ar gyfer sesiynau preifat, a gallwch ddewis pa un yr
hoffech ymweld ag ef. Os dewiswch rannu eich profiad dros y ffôn neu'n
ysgrifenedig, byddwn ni'n rhoi'r wybodaeth sydd arnoch ei hangen i'ch
galluogi i wneud hynny.

Gallwch chi newid eich meddwl
Gallwch chi newid eich meddwl ynghylch cymryd rhan yn y Prosiect
Gwirionedd, a gallwch chi adael y broses ar unrhyw adeg. Os byddwch
chi wedi rhannu'ch profiad ond yna byddwch yn penderfynu nad ydych
am i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth i gefnogi'r Ymchwiliad, rhowch
wybod i ni.

“Hoffwn i ddiolch i'r panel am
y ffordd broffesiynol, garedig a
deallus y gwnaethon nhw ymdrin
â'm gofal.”
Cyfranogwr y Prosiect Gwirionedd
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Cam 3
Rhannwch eich profiad
Gallwch chi rannu'ch profiad â ni mewn sesiwn preifat sy'n para 60 i 90
munud neu yn ysgrifenedig.

Sesiwn preifat - yn bersonol neu dros y ffôn
Yn bersonol
Os hoffech chi rannu'ch profiad yn bersonol, byddwn ni'n trefnu'r amser
a'r lle gyda chi a'ch helpu gyda threfniadau ymarferol megis cludiant ac
archebu gwesty. Os hoffech chi ddod â ffrind neu berthynas gyda chi,
gallwn ni wneud trefniadau ar eu cyfer nhw hefyd.

Dros y ffôn

Gall sesiynau preifat ddigwydd dros y ffôn hefyd. Mae rhannu eich profiad
fel hyn yn debyg i rannu yn bersonol, ond rydych chi yn eich lle eich hun.
Gallwn ni eich helpu i feddwl am amgylchedd sy'n addas i chi, lle rydych
chi'n teimlo'n gyfforddus ac yn gallu rhannu heb gael eich aflonyddu.
Oni bai eich bod wedi gofyn i ni beidio â gwneud hynny, bydd gweithiwr
cymorth yn cysylltu â chi oddeutu pedair wythnos cyn eich sesiwn preifat
i drafod y sesiwn ac ateb unrhyw gwestiynau. Hefyd byddant yn gofyn
sut y gallwn ni ddarparu'r amgylchedd gorau posibl i chi ar y diwrnod, er
enghraifft, os oes gennych unrhyw anghenion penodol. Os dewiswch gael
eich sesiwn dros y ffôn, bydd y gweithiwr cymorth yn eich helpu i feddwl
am yr amgylchedd yr hoffech fod ynddo pan gewch chi'ch galwad, ac
a ydych am gael rhywun gyda chi neu i fod gyda chi wedyn. Os hoffech
ragor o help a chymorth yn ystod y cyfnod cyn y sesiwn, gallwch gael
sawl galwad ffôn gyda'ch gweithiwr cymorth, a gallant fynychu'r sesiwn
gyda chi os ydych chi am iddynt wneud hynny.
Os byddwch chi'n dewis peidio â defnyddio ein gwasanaeth cymorth,
byddwch chi'n dal i gwrdd â gweithiwr cymorth ar y diwrnod a fydd
ar gael i ddarparu cymorth fel bo angen. Os ydych chi'n rhannu dros
y ffôn, bydd y gweithiwr cymorth yn eich galw chi ychydig cyn i'ch
sesiwn ddechrau. Byddant yn sicrhau eich bod chi'n gyfforddus ac yn
cadarnhau mai chi yw'r person rydym yn ei ddisgwyl. Os rhowch fanylion
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unrhyw anghenion arbennig i'ch gweithiwr cymorth cyn eich sesiwn, bydd
hyn wedi'i drafod gyda'r hwylusydd, felly ni fydd angen i chi boeni am
drefniadau'ch sesiwn.
Yna fe'ch cyflwynir i'r hwylusydd a'r hwylusydd cynorthwyol. Mae'r
ystafell lle mae'ch sesiwn yn digwydd yn breifat ac wedi'i threfnu i annog
sgwrs anffurfiol, hamddenol. Mae'r ystafelloedd cyfarfod preifat wedi'u
cynllunio i edrych yr un fath ym mhob canolfan. Os ydych chi'n rhannu
dros y ffôn, bydd y gweithiwr cymorth yn dod â'r hwylusydd a'r hwylusydd
cynorthwyol i'r alwad.
Yna bydd yr hwylusydd yn gofyn ichi siarad am eich profiad. Efallai
byddant yn gofyn rhai cwestiynau i chi, neu ofyn ichi egluro rhai pwyntiau
i sicrhau eu bod yn deall popeth yn gywir. Bydd y sgwrs yn anffurfiol,
ar eich cyflymder chi, ac nid fel cyfweliad. Gallwch drafod cymaint neu
cyn lleied ag y dymunwch, a chael seibiant neu stopio pryd bynnag
y dymunwch. Os cytunwch, byddwn ni'n cofnodi'ch gwybodaeth yn
ddigidol fel y gallwn ni gynhyrchu crynodeb ysgrifenedig

Lle bydd y sesiwn preifat yn digwydd
Gall eich sesiwn preifat ddigwydd mewn un o nifer o leoliadau ledled
Cymru a Lloegr a gallwch ddewis o unrhyw un o'r lleoliadau sydd ar gael.
Ar ôl ichi gysylltu â ni, byddwn ni'n cynnig dewisiadau i chi ynghylch ble
a phryd y gellir trefnu'r sesiwn. Mae'r holl leoliadau, nad ydynt yn cael eu
hysbysebu'n gyhoeddus, yn hawdd eu cyrraedd ar y ffordd a'r rheilffyrdd.
Byddwn ni'n anfon map a ffotograff o'r lleoliad a ddewiswyd gennych
mewn da bryd cyn eich apwyntiad gyda ni. Hefyd bydd gennych rif ffôn
i'w alw os bydd gennych unrhyw anawsterau ar y diwrnod. Os yw'n well
gennych gael sesiwn preifat dros y ffôn, gallwn ni eich helpu i feddwl am
amgylchedd cyfforddus sy'n addas i chi, lle gallwch rannu heb gael eich
aflonyddu.

Rhannu'ch profiad yn ysgrifenedig
Os dewiswch rannu'ch profiad yn ysgrifenedig a'ch bod yn dymuno cael
rhagor o wybodaeth ar sut i wneud hyn, gallwch gysylltu â ni dros y ffôn,
trwy e-bost neu'r post. Mae ein manylion cyswllt ar gefn y llyfryn hwn.
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"Mae hwn yn brofiad cefnogol,
sensitif, a ystyrir yn dda.
Roeddwn i'n gallu dweud mewn
geiriau yr hyn nad ydw i erioed
wedi gallu ei ddweud mewn
45 mlynedd. "
Cyfranogwr y Prosiect Gwirionedd
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Cam 4
Byddwn ni'n ystyried
eich profiad
Trwy gymryd rhan yn y Prosiect Gwirionedd, byddwch yn ein helpu ni i gynnig
argymhellion i'r llywodraeth a sefydliadau ar sut i wella amddiffyn plant mewn
cyfundrefnau a sefydliadau ledled Cymru a Lloegr. Oni bai y byddai'n well
gennych inni beidio â gwneud hynny, byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth
o'ch profiad i ddeall cam-drin plant yn well a helpu i amddiffyn plant yn y
dyfodol.
Os cytunwch, fe hoffem ni droi'r wybodaeth a roddwch i ni yn grynodeb.
Ond peidiwch â phoeni, ni chyhoeddir eich manylion personol a byddwn ni'n
sicrhau nad yw neb yn gallu canfod pwy ydych chi o'r wybodaeth byddwn
yn ei chynnwys. Gallwch newid eich meddwl ynghylch sut y byddwch chi'n
caniatáu i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth ar unrhyw adeg nes y cyhoeddir yr
adroddiad. Rhowch wybod i ni trwy ffonio, anfon e-bost neu ysgrifennu atom
trwy ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt a roddwyd ar ddechrau'r llyfryn hwn.

Sut y byddwn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth ar gyfer
ymchwil
Hoffem ddefnyddio'r profiadau rydych wedi dweud wrthym amdanynt fel
y gallwn ni ddeall cam-drin plant yn rhywiol yn well. Gellir defnyddio'ch
gwybodaeth ar gyfer ymchwil barhaus ac i gefnogi argymhellion i helpu i
amddiffyn plant yn y dyfodol, ond os nad ydych am i ni ei defnyddio fel hyn,
ni fyddwn ni. Cedwir y wybodaeth rydym yn ei chasglu mewn cronfa ddata
ddiogel; nid yw cofnodion yn cynnwys unrhyw wybodaeth adnabyddadwy,
fel enwau na chyfeiriadau; a bydd yn cael ei dinistrio'n ddiogel saith mlynedd
ar ôl i'r ymchwil gael ei chyhoeddi. Ni chynhwysir unrhyw fanylion personol
yn ein hadroddiadau, a gyhoeddir ar-lein. Gall yr adroddiadau gynnwys
dyfyniadau o'ch profiadau ond ni fydd neb yn gallu'ch adnabod chi. Gallwch
newid eich meddwl ynglŷn â sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth ar
unrhyw adeg cyn i'r adroddiad gael ei gwblhau.
Os nad ydych am i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth, gallwch gysylltu â ni trwy
e-bost, ffôn a phost, gweler y manylion ar dudalen 19.
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Cymorth sydd ar gael
Cymorth sydd ar gael cyn y sesiwn
Bydd gweithiwr cymorth penodedig yn cysylltu â chi am y tro cyntaf
bedair wythnos cyn eich sesiwn ac yn cynnig cymorth emosiynol trwy
gydol y broses o rannu'ch profiad.
Cyn y sesiwn, bydd eich gweithiwr cymorth yn siarad â chi am yr hyn i'w
ddisgwyl. Byddant yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych a byddant
yno i'ch helpu i baratoi. Hefyd bydd y gweithiwr cymorth yn gofyn
cwestiynau i chi am eich sefyllfa a'ch lles a helpu i greu cynllun cymorth ar
gyfer y sesiwn a'r dyddiau wedyn.

Cymorth sydd ar gael ar ddiwrnod y sesiwn
Os dewiswch beidio â defnyddio ein gwasanaethau cymorth, fe gewch
chi eich croesawu gan weithiwr cymorth ar ddiwrnod eich sesiwn beth
bynnag. Os ydych chi'n rhannu dros y ffôn yn hytrach nag yn bersonol,
bydd y gweithiwr cymorth yn eich galw chi ychydig cyn y dylai'ch sesiwn
ddechrau. Rôl y gweithiwr cymorth yw eich helpu i feddwl am eich lles a
sicrhau eich bod yn gyfforddus ac yn barod i rannu'ch profiad. Byddant
yn siarad â chi am unrhyw beth sy'n ddefnyddiol i'w rannu â'r hwylusydd
a'r hwylusydd cynorthwyol a fydd yn eu helpu i fod yn sensitif i'r hyn sydd
arnoch ei angen. Mae croeso i chi ddod â'ch cymorth eich hun a gallant
fod gyda chi drwy'r holl broses – gan gynnwys yn ystod y sesiwn.

Cymorth dilynol
Yn syth ar ôl y sesiwn bydd eich gweithiwr cymorth yn eich holi chi sut
rydych chi'n teimlo. Byddant yn gallu dweud wrthych am wasanaethau
cymorth yn eich ardal leol a allai fod yn ddefnyddiol i chi.
Yna bydd y gweithiwr cymorth yn trefnu dyddiad ac amser i gysylltu â chi,
fel arfer oddeutu dau ddiwrnod ar ôl eich sesiwn, i holi sut rydych chi'n
teimlo ac i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.
Yna cynigir galwad cymorth i chi, pythefnos yn ddiweddarach, ac ar yr
adeg honno, bydd y gwasanaeth cymorth yn dod i ben.
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Os dywedoch chi yn wreiddiol nad oeddech am gael cymorth, gallwch
newid eich meddwl ar unrhyw adeg a byddwn ni'n sicrhau bod cymorth
ar gael i chi ar y diwrnod ac wedyn gyda'r galwadau dilynol.
Mae cymorth ar gael hefyd os ydych chi'n dewis rhannu'ch profiad yn
ysgrifenedig. Mae'r cymorth yn dal i fod ar y ffôn a diben y gwasanaeth
cymorth yw:
• eich cefnogi'n emosiynol trwy rannu eich profiad yn ysgrifenedig.
• bod yn fan cyswllt i chi os oes gennych unrhyw gwestiynau.
• gallu eich arwain at gyfeiriad gwasanaethau lleol a all ddarparu
cymorth pellach ag unrhyw anghenion sydd gennych.
Mae cymorth ar ôl pa ffordd bynnag rydych chi'n ei dewis i rannu'ch
profiad wedi'i gyfyngu gan amser ac er y gallwn ni eich helpu chi trwy
gydol eich profiad o'r Prosiect Gwirionedd, allwn ni ddim gwneud
atgyfeiriadau, darparu therapi neu gymorth ag adferiad tymor hir. Mae
sefydliadau eraill a all fod o gymorth a gallwn ni eich cyfeirio atynt. Ewch
i www.truthproject.org.uk/help-and-support i weld dolenni i linellau
cymorth a sefydliadau eraill a all eich helpu i ddod o hyd i'r cymorth sy'n
briodol i chi.

“Mae'n gymaint o ryddhad i fynd
i gysgu yn y nos gan wybod
bod rhywun, rhywle yn gwneud
rhywbeth i geisio sicrhau dyfodol
mwy diogel i blant sy'n agored i
niwed.”
Cyfranogwr y Prosiect Gwirionedd
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"Roedd y cymorth a roddwyd
i'm helpu i deimlo'n gyfforddus
ac mewn rheolaeth yn rhagorol;
nid oedd unrhyw beth yn ormod
o drafferth ac roedd fy lles yn
hollbwysig ar bob adeg.
Roeddwn i'n teimlo fy mod yn
cael gwrandawiad, fy nghlywed,
a bod fy marn a stori yn cael
eu gwerthfawrogi ar bob adeg.
Dysgais bethau amdanaf fy hun
mewn gwirionedd hefyd. Roedd
hon yn broses ystyrlon ac rwyf
mor falch y gwnes i hyn."
Cyfranogwr y Prosiect Gwirionedd
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Preifatrwydd a chysylltiad yr
heddlu
Rydym yn deall y gallech chi fod yn bryderus ynghylch eich preifatrwydd
a beth fydd yn digwydd i'r wybodaeth a roddwch i ni. Nid oes rhaid ichi roi
unrhyw wybodaeth i ni a all eich adnabod os nad ydych chi'n dymuno. Y
cyfan sydd angen i ni ei wybod yw beth yr hoffech i ni eich galw chi a sut
y gallwn ni gysylltu â chi.
Os dewiswch rannu gwybodaeth bersonol â ni, byddwn ni'n cymryd
eich preifatrwydd o ddifrif. Mae ein Cylch Gorchwyl yn dweud bod rhaid
i ni sicrhau bod yr holl wybodaeth bersonol a sensitif yn cael ei storio'n
ddiogel ac yn cael ei rhannu â'r rhai y mae arnynt angen ei gweld yn
unig. Mae gennym systemau diogel ar waith i wneud yn siŵr bod hyn yn
digwydd. Hefyd mae gennym ddyfarniad cyfreithiol mewn grym (a elwir yn
Orchymyn Cyfyngu), sy'n atal unrhyw un rhag cyhoeddi hunaniaeth pobl
sydd wedi rhannu eu profiad gyda ni. Pan fydd ein hymchwiliad wedi'i
orffen, bydd eich holl wybodaeth yn cael ei dinistrio'n ddiogel.
Rhaid i ni drosglwyddo pob honiad o gam-drin plant i'r heddlu. Mae hyn
yn cynnwys y rhai hynny a riportiwyd o'r blaen neu lle mae camdrinwyr
wedi marw neu wedi'u heuogfarnu. Rydyn ni'n rhoi crynodeb i'r heddlu o'r
honiad o gam-drin plant (beth ddigwyddodd, ble a phryd y digwyddodd a
pwy oedd y camdrinwyr honedig), ond nid ydym yn rhannu manylion eraill
eich profiad.
Byddwn ni ond yn trosglwyddo eich enw a'ch manylion cyswllt os ydych
chi am i ni wneud hynny, oni bai ein bod yn credu bod pryder ynghylch
amddiffyn plant neu fod rhywun mewn perygl o gael niwed difrifol. Yn
yr achos hwnnw, byddwn ni'n trosglwyddo'ch manylion i'r heddlu neu
wasanaeth arall os ydych chi wedi eu rhoi i ni.
Efallai y byddwn ni yn derbyn cais i ddatgelu'r wybodaeth sydd gennym
os ydych chi'n gysylltiedig ag achosion troseddol yn ymwneud â'r hyn
byddwch chi'n ei rannu â ni. Er enghraifft, efallai y bydd y timau erlyn neu
amddiffyn yn gofyn am wybodaeth os yw rhywun yn cael ei erlyn am
gam-drin plant yn rhywiol. Byddwn ni ond yn trosglwyddo'r wybodaeth
hon heb eich caniatâd, os bydd llys yn ein gorchymyn i wneud hynny.
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Cwestiynau
cyffredin
A allaf newid fy meddwl os dywedais o'r blaen nad oes
arnaf angen cymorth?
Gallwch, bydd gweithiwr cymorth yn dal i fod ar gael ar ddiwrnod y
sesiwn os bydd arnoch ei angen. Hefyd gallwch newid eich meddwl am
dderbyn galwadau ffôn dilynol gan y gweithiwr cymorth. Ffoniwch ni neu
anfonwch neges e-bost atom i roi gwybod i ni.

A allaf ddod â rhywun gyda mi?
Gallwch, gallwch hyd at ddau unigolyn ddod gyda chi. Gallant naill ai fod
yn bresennol yn y sesiwn neu aros y tu allan i'r ystafell. Gallwch drafod
hyn gyda'ch gweithiwr cymorth, a hefyd gallwch newid eich meddwl ar y
diwrnod os ydych am wneud hynny.

“Y peth gorau dw i wedi'i wneud.
Rhoddodd lais i
mi a chaniatáu i mi
sôn am fy mhrofiad mewn
amgylchedd diogel a
chydymdeimladol.
Cyfranogwr y Prosiect Gwirionedd
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A fydd y Prosiect Gwirionedd yn costio unrhyw beth
i mi?
Mae'r Prosiect Gwirionedd yn rhad ac am ddim. Pan fyddwch yn
penderfynu cyfranogi, gallwch ddewis rhwng cwrdd yn bersonol, dros
y ffôn neu rannu'ch profiad yn ysgrifenedig. Os byddwch chi'n dewis
cwrdd yn bersonol byddwn ni'n talu am dreuliau teithio, llety a threuliau
ychwanegol rhesymol. Os byddwch chi'n dewis rhannu dros y ffôn, bydd
y galwad ffôn am ddim.

A allaf ddod â dogfennau gyda fi?
Gallwch. Os ydych yn meddwl y bydd unrhyw ddogfennau'n ein helpu i
ddeall eich profiad yn well, anfonwch gopïau ymlaen llaw fel y gallwn ni eu
darllen. Byddai'n well gennym ichi beidio ag anfon dogfennau gwreiddiol,
ond os oes rhaid ichi, anfonwch nhw trwy ddanfoniad cofnodedig.
Gallwch eu postio at Rhadbost IICSA Independent Inquiry, neu gallwch
e-bostio nhw atom yn contact@iicsa.org.uk.

A fydd yr heddlu'n cysylltu â fi?
Os cytunwch i ni drosglwyddo eich manylion cyswllt i'r heddlu, efallai
y bydd llu lleol yn cysylltu â chi i drafod yr honiadau o gam-drin plant.
Ni allwn ni warantu pa heddlu fyddai hwn. Gallwch ddweud wrthym sut
yr hoffech i'r heddlu gysylltu â chi a byddwn ni'n trosglwyddo hyn (er
enghraifft e-bost, ffôn, diwrnodau ac amseroedd a ffefrir, a dewisiadau
eraill). Gan fod yr ymchwiliad yn annibynnol ar yr heddlu, ni allwn ni
warantu os, pryd neu sut y gallai'r heddlu gysylltu â chi.
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A fydd rhannu fy mhrofiad yn arwain at ymchwiliad?
Nid yw rhannu'ch profiad yn y Prosiect Gwirionedd yn rhan o broses
gyfreithiol ac nid yw'n cynnwys ymchwiliad i'ch achos. Os cytunwch i ni
drosglwyddo eich manylion cyswllt i'r heddlu, gallai hyn arwain at gamau
pellach neu ymchwiliad gan yr heddlu. Rydym yn annibynnol ac nid ydym
yn ymwneud ag unrhyw gamau a gymerir gan yr heddlu.

Sut allaf barhau i gyfranogi?
Mae nifer o ddulliau y tu allan i'r Prosiect Gwirionedd i chi weithio gyda ni
i helpu i amddiffyn plant rhag camdriniaeth rywiol. Mae gennym Fforwm
Dioddefwyr a Goroeswyr lle gallwch chi gofrestru i dderbyn manylion y
diweddariadau a digwyddiadau diweddaraf. Rydym hefyd yn croesawu'ch
adborth i wella ein gwefan ac ymgyrch. Gallwch ddysgu rhagor am ein
Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr ar ein gwefan: www.iicsa.org.uk/
victims-and-survivors/attend-forum.

Rydym yn cadw a rheoli eich gwybodaeth yn unol â deddfau
diogelu data. Os hoffech wybod rhagor, ewch i'n gwefan neu
cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data yn dpo@iicsa.org.uk, neu
ffoniwch 020 3789 2136.
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Diolch
Gwyddom nad yw'n hawdd rhannu profiadau o ddioddef gam-drin plant
yn rhywiol. Trwy rannu gyda ni, byddwch yn cyfrannu'n fawr at ein gwaith.
Mae'n bwysig iawn i ni glywed gennych, fel bydd eich cymorth hefyd yn
ein helpu i wneud argymhellion i ddiogelu plant, gwella deddfau, polisïau
ac arferion, ac ymateb i fethiannau sefydliadol.
Rydym yn gobeithio ein bod wedi ymdrin â'r holl faterion pwysig yn
y llyfryn hwn, ond os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch alw,
e-bostio neu ysgrifennu atom:
•

Ffôn: 0800 917 1000
(Llinellau ar agor rhwng 8yb-8yh ddydd Llun i ddydd Gwener, a
10yb-12yh ar ddyddiau Sadwrn.)

•

E-bostiwch share@truthproject.org.uk

•

Ysgrifennwch i: Freepost IICSA Independent Inquiry

Neu, gallwch chi ganfod rhagor yn www.truthproject.org.uk

“Ar ôl 37 mlynedd o dawelwch
a rhoi'r bai ar fy hunan, des
i o hyd i'r dewrder i ddweud.
Rwy'n cymeradwyo'r Prosiect
Gwirionedd i bob dioddefwr
fel ein cyfle i roi ein fersiwn ni
o'r digwyddiadau trwy broses
sy'n ddiogel ac urddasol.
Ewch amdani!”
Cyfranogwr y Prosiect Gwirionedd
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I gael rhagor o wybodaeth, ewch i
www.truthproject.org.uk.

