• cwrdd â phobl newydd
• helpu i drefnu ein helusen a’r gwaith
mae’n ei wneud.

Cysylltwch â’ch swyddfa Cymorth i
Ddioddefwyr leol

Gair neu ddau am amrywiaeth
Rydym yma ar gyfer unrhyw un a effeithir
gan droseddau; mae hynny’n golygu pobl
o bob cymuned. Felly, rydym hefyd angen
gwirfoddolwyr o bob oedran ac o bob
cefndir i’n helpu ni i gyrraedd pawb sydd
mewn angen, waeth beth yw eu hil, eu
cred, eu ffordd o fyw neu eu cefndir.  
Mae amrywiaeth yn bwysig ac rydym yn ei
gwerthfawrogi.   

Rhagor o wybodaeth

Mae ein Llinell Gymorth i Ddioddefwyr
ar 0845 30 30 900 yn rhoi gwybodaeth
a chefnogaeth i unrhyw un sydd wedi’i
effeithio gan droseddau.

Cysylltwch â ni nawr i gael gwybod pa
gyfleoedd sydd gennym yn eich ardal chi
a sut gallwch chi helpu i wella bywydau
dioddefwyr a thystion.

Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio
Cyfnewid Testun drwy ychwanegu 18001
cyn unrhyw rai o’n rhifau ffôn ni.

Gallwch hefyd ddilyn ein tudalen
gwirfoddoli ar Facebook yn www.
facebook.com/victimsupportvolunteering

Helpwch ni i gefnogi dioddefwyr a
thystion eraill.  Anfonwch neges destun i
70070 gyda’r geiriau VISU13 a’r swm yr
hoffech ei gyfrannu.

Mae’r manylion cyswllt lleol ar gefn
y daflen hon. Hefyd, cewch ragor o
wybodaeth am ein helpu ni yn
www.victimsupport.org.uk/getinvolved

Rhowch
o’ch amser i
ddioddefwyr
troseddau
Gwirfoddoli
gyda Cymorth i
Ddioddefwyr neu’r
Gwasanaeth Tystion

Cyhoeddwyd gan Cymorth i Ddioddefwyr
Llywydd Ei Huchelder Brenhinol Y Dywysoges Frenhinol
Cymorth i Ddioddefwyr, Hallam House,
56-60 Hallam Street, Llundain, W1W 6JL
Ffôn: 020 7268 0200 Ffacs: 020 7268 0210
www.victimsupport.org.uk
Rhif cofrestru’r elusen: 298028 Rhif y cwmni: 2158780
Cofrestrwyd yn Lloegr. Cyfyngedig trwy warant.
Y swyddfa gofrestredig fel yr uchod.
Awst 2011
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Amdanom ni

Cefnogi dioddefwyr

Cymorth i Ddioddefwyr yw’r elusen
annibynnol sy’n helpu dioddefwyr
troseddau a thystion i droseddau ledled
Cymru a Lloegr. Rydym yn rhoi cefnogaeth
a gwybodaeth gyfrinachol, am ddim i fwy
na 1 miliwn o ddioddefwyr a thystion bob
blwyddyn, i’w helpu i fod yn gryf a dal ati
wedi trosedd.

Rydym yn hyfforddi ein gwirfoddolwyr i
roi cefnogaeth emosiynol, gwybodaeth a
chymorth ymarferol i bobl sydd wedi cael
eu heffeithio gan bob math o droseddau –
o ladrad i lofruddiaeth perthynas.  

Rydym yn cefnogi pobl o bob cymuned,
waeth pa drosedd maent wedi dioddef yn
ei sgil, pryd bynnag y digwyddodd a pha
un ai yw’r heddlu’n gysylltiedig â’r mater ai
peidio.
Mae gwirfoddolwyr wrth galon yr hyn
rydym ni’n ei wneud. Mae miloedd
o wirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser i
Cymorth i Ddioddefwyr – mae gan ein
helusen fwy na phedwar gwirfoddolwr
am bob un aelod o staff cyflogedig sydd
ganddi. Boed yn cefnogi tyst mewn
llys, yn cynnig cefnogaeth emosiynol
i ddioddefwr neu’n helpu gyda chodi
arian, gweinyddu neu hyfforddi, mae
gwirfoddolwyr yn allweddol i’n llwyddiant
ac i helpu gyda lleihau’r niwed y mae
troseddau’n ei wneud yn ein cymunedau.

Sut gallwch chi helpu
Dyma rai o’r pethau y gallech chi
ymwneud â hwy fel gwirfoddolwr gyda
Cymorth i Ddioddefwyr:

Helpu tystion yn y llys
Mae ein Gwasanaeth Tystion ar gael ar
gyfer pob llys troseddol yng Nghymru a
Lloegr. Mae gwirfoddolwyr y Gwasanaeth
Tystion yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth
i dystion, eu ffrindiau a’u teulu cyn, yn
ystod ac ar ôl achosion.
Llinell Gymorth i Ddioddefwyr
Dyma ein llinell gymorth genedlaethol,
sydd wedi’i lleoli yn Llundain. Efallai eich
bod wedi clywed rhaglen Crimewatch y
BBC yn ei chrybwyll. Mae gwirfoddolwyr
y llinell gymorth yn cynnig cefnogaeth ar
unwaith i’r bobl sy’n ffonio, pan maent ei
hangen, ac yn eu rhoi mewn cysylltiad â’n
gwasanaethau lleol ni.  
Cefnogi ein gwaith
Mae gwirfoddolwyr yn helpu ‘y tu ôl i’r
llenni’ mewn llawer o ffyrdd eraill, fel:
• gweinyddu
• hyfforddiant
• codi arian, yn cynnwys digwyddiadau
• gyda TG
• helpu i recriwtio a hyfforddi

gwirfoddolwyr eraill
• cyfieithu neu ein helpu i estyn allan at
gymunedau penodol.
Mae rhai gwirfoddolwyr yn gweithio sawl
awr yr wythnos; dim ond yn achlysurol
mae eraill yn helpu. Gall y rhai sy’n helpu
dioddefwyr weithio yn ystod y dydd, ar
gyda’r nosau ac ar benwythnosau hyd
yn oed. Mae’n rhaid i wirfoddolwyr yn
y llysoedd fod yn rhydd i weithio yn
ystod y dydd ac, fel rheol, am leiafswm o
ddeuddydd y mis.  
Mae ein gwirfoddolwyr i gyd yn derbyn
hyfforddiant a chefnogaeth reolaidd.
Rydym yn talu eich costau hefyd, wrth
reswm.  

Sut rydym ni yn eich helpu chi
Mae ein gwirfoddolwyr yn dweud bod
helpu ein helusen yn rhoi llawer iawn o
foddhad iddynt – gallwch ddarllen rhai o’u
straeon yn ein gwefan. Gallwn eich helpu i
ddatblygu sgiliau newydd a rhoi cyfleoedd
a phrofiadau newydd i chi. Mae’r rhain yn
cynnwys:
• chwarae rhan allweddol yn eich
cymuned drwy gefnogi pobl mewn
angen
• cael rhagor o wybodaeth am
droseddau, cyfiawnder troseddol a’r
system gyfreithiol

