
Prosiectau ESF Blaenoriaeth 1 a Ariennir yn PRC: 

Trechu Tlodi  

PaCE 

Helpu rhieni EI 25 oed a hŷn i waith 
cynaliadwy, lle mai gofal plant yw eu prif 
rwystr. Dim ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. 

Dysgu i Dyfu  

Gweithio gydag unigolion EI i gymryd 

rhan mewn cynlluniau gwaith 

gwirfoddol, gan ganolbwyntio ar y rhai â 

phroblemau iechyd meddwl hirdymor. 

Y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol 

Grantiau ar gyfer ymgysylltu / cyflogaeth gyda 

chymorth ar gyfer y rhai 54+ (EI), BME (LTU), 

gofalwyr (EI), aelwydydd di-waith, sgiliau isel, 

cyflyrau iechyd cyfyngu ar waith. 

Cyflawni newid drwy gyflogaeth CGL  

Cefnogi pobl BAME a mudol yng Nghymru 

sy’n gymwys i fyw a gweithio yn y DU. 

Cymorth grymuso a mentora i hyfforddiant, 

gwirfoddoli a chyflogaeth. 

Cymunedau am Waith 

Cymorth mentora a chyflogaeth i 

helpu oedolion LTU ac EI mewn 

grwpiau anodd eu cyrraedd i waith. 

Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. 

Cymru Iach ar Waith – Y Gwasanaeth Di-Waith 

Mentora gan gymheiriaid a chymorth cyflogaeth 

arbenigol i oedolion EI/LTU 25+ sy’n dod dros broblemau 

camddefnyddio sylweddau a/neu broblemau iechyd 

meddwl. Hefyd, cymorth ychwanegol am hyd at dri mis 

Jobsense 

Gwasanaethau cyflogadwyedd arbenigol, 

wedi’u teilwra ar gyfer pobl sy’n colli eu 

synhwyrau. Darperir gan RNID, RNIB ac Elite 

Siwrne i Waith  

Targedu’r rhai sydd bellaf o’r farchnad lafur 

drwy ddefnyddio pecyn cymorth a lleoliadau 

cynhwysfawr. Canolbwyntio ar ardaloedd nad 

ydyn nhw’n rhan o Cymunedau yn Gyntaf/

Cymunedau am Waith. 

Pontydd i Waith 2  

Hyfforddiant dwys a mentora 1:1 ar gyfer oedolion 

LTU/EI 25+ sy’n byw mewn cymunedau y tu allan i 

Cymunedau yn Gyntaf. Pen-y-bont ar Ogwr, 

Torfaen, Caerffili, Merthyr a Blaenau Gwent yn unig. 

ReACT III 

Cefnogi oedolion sy’n colli eu gwaith / mewn perygl o 

orfod chwilio am waith. Cyngor a chyfarwyddyd ar 

hyfforddiant gan Gyrfa Cymru, grantiau hyfforddiant a 

chymhorthdal cyflog ar gyfer cyflogwyr. 

Cymru Iach ar Waith – Cymorth yn y Gwaith  

Atal colli swyddi yn sgil cyflyrau iechyd cyfyngu ar 

weithio yn defnyddio mynediad cyflym at ffisiotherapi 

cynnar, therapi seicolegol a therapi galwedigaethol. 

Pen-y-bont ar Ogwr yn unig yn CCR. 

NET 

Cefnogi oedolion heb waith i wella eu sefyllfa yn y farchnad lafur. 

Hefyd oedolion gyda gwaith – cyflyrau iechyd cyfyngedig / 

anabledd i ddychwelyd i’r gwaith / gwella eu sefyllfa o ran gwaith. 

Pen-y-bont ar Ogwr, Torfaen, Merthyr a Blaenau Gwent yn unig 

Cymru Iach ar Waith (RCT yn unig)   

BBaChau: polisïau a systemau cydraddoldeb ac 

amrywiaeth; hybu iechyd a chymorth monitro 

Unigolion: cymorth iechyd meddwl a chorfforol, 

mentora 1:1 ar gyfer absenoldeb hirdymor o’r gwaith. 

Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am y prosiectau ar ein gwefan https://

www.sewales-ret.co.uk/cy/category/prosiectau/esf-priority-1-cy/ 

Amcanion P1 ESF 

 Cynyddu cyflogadwyedd y rhai sydd agosaf i’r 
farchnad lafur sydd yn y mwyaf o berygl o dlodi 

 Cynyddu cyflogadwyedd pobl Economaidd 
Anweithgar (EI) a Di-waith Hirdymor (LTU) 25 
oed a hŷn, sydd â rhwystrau cymhleth i 
gyflogaeth 

 Lleihau tangyflogaeth neu gyfraddau 
absenoldeb ar gyfer unigolion cyflogedig gyda 
chyflyrau iechyd cyfyngu ar weithio a/neu 
rwystrau eraill i ymgysylltu’n gynaliadwy â’r 
farchnad lafur.  

Allwedd  

 Ledled Cymru          Y Gorllewin a’r Cymoedd                   Y Dwyrain 
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