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Sefydliad hunan-eiriolaeth yw Pobol yn cyntaf Cwm Taf sydd wedi’i
sefydlu ar gyfer ac yn cael ei redeg gan oedolion ag anabledd dysgu.
Y nodau a’r amcanion yw cynnal hawliau ei aelodau a chwalu
rhwystrau agwedd trwy addysg, cefnogaeth a hyfforddiant.
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Pwy sydd wedi
ysgrifennu’r siarter?
Aelodau Pobol yn gyntaf.
Rydyn ni eisiau siarter oherwydd:
{

Rydyn ni eisiau cael ein clywed

{

Rydym am gael ein cymryd o ddifrif

{

Rydym am gael ein trin â pharch

{

{

{

{

Rydym am wneud ein dewisiadau
ein hunain
Rydyn ni eisiau’r gefnogaeth gywir
Rydym am fod yn rhan a gynllunio a
datblygu gwasanaethau
Rydyn ni am i CHI wybod beth sy'n
bwysig i ni i wella ein bywydau!
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Beth yw’r
Siarter?
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COFRESTRU

Bydd y Siarter yn
dweud sut y gallwn
weithio gyda’n gilydd.

Os ydych chi'n cofrestru
ar y Siarter mae angen i
chi ddilyn yr hyn mae’n
ei ddweud.
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Ar gyfer pwy
mae’r siarter?
Mae’r Siarter ar gyfer unrhyw
un sydd:
{

{

{
{

Rheoli gwasaneath ar gyfer pobl ag
anabledd dysgu
Gweithio mewn gwasanaeth
cyhoeddus
Yn weithiwr gofal/cymorth
Neu yn gweithio neu’n ymwneud â
rhywun ag anabledd dysgu

Rydyn ni’n gofyn i chi
arwyddo ein siarter os
ydych chi’n cytuno â’r
hyn rydyn ni’n ei ddweud
ac eisiau i bethau newid.
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Llais
Rydyn ni eisiau:
I siarad dros ein hunain
{ I gael ein cynnwys - peidiwch â chael
eraill i wneud penderfyniadau drosom
{ Ymgynghori â nhw
{ Rydych chi’n gwrando ar yr hyn sydd
gennym i’w ddweud
{ I cyd-gynhyrchu gwasanaethau
{ I arfer ein hawliau
{ I hyfforddi eraill am ymwybyddiaeth o
gydraddoldeb anabledd a throseddau
casineb
{ I fod yn ddiogel
{ Cyfarfodydd i fod yn hygyrch a
gwybodaeth i fod mewn ffordd rydyn
ni’n ei deal
{ Cydraddoldeb a pharch
{ I gymryd rhan mewn fforymau gwneud
penderfyniadiau
{
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Dewis
I:
{
{

{

{

Gwneud ein dewisiadau ein hun
Cael cyfeillgarwch/
perthnasoedd
Cymryd rhan mewn
cyfweliadau staff
Penderfynwch beth i’w wneud
yn y dydd

{

Dewis cwrs coleg

{

Dewis swydd sy’n addas i mi

{

Lle dwi’n byw a gyda phwy
dwi’n byw
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Rheolaeth
{

{

{
{

{
{

Faint o’r gloch dwi’n mynd I’r gwely /
codi yn y bore ar benwythnosau (fy
nghartref ydyw, nid man Gwaith yn unig)
Dros ba amser rydw I’n mynd adref yn
y nos, Ddim I gweddu I staff newid
I gael bywyd cymdeithasol
Dewch i’n cyfarfodydd abwyddwch yn
brydion
I gynllunio fy nyfodol
Penderfynwch ar fy ngofal iechyd a
chael gwiriad iechyd blynyddol
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Cofrestrwch os ydych chi:
{

{

{

{

{

Gwrandewch ar yr hyn sydd gennym i’w ddweud
Yn cyd-gynhyrchu gwasanaethau
Parchwch fy marn
Gadewch imi fod yn annibynnol
Cefnogwch fi mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar
yr unigolyn

Byddwn yn rhoi gwybod i bawb eich yn cefnogi’r Siarter.
Sicrhewch eich bod yn cadw copi o’r Siarter.
Bydd ein haelodau’n gwirio i weld a ydych chi’n cadw at y Siar
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