
Targedu’r rhai sydd eisoes yn NEET Codi Dyheadau gyda STEM Targedu’r rhai sydd mewn perygl 

o fod yn NEET 

Prosiectau ESF Blaenoriaeth 3 a Ariennir:  

Cyflogaeth a Chyrhaeddiad Ieuenctid 

Ysbrydoli i Weithio 

Cymorth wedi’i deilwra i bobl ifanc 16-24 oed sy’n NEET, yn wynebu rhwystrau cymhleth, 

sylweddol sy’n eu hatal rhag ailymgysylltu ag addysg a hyfforddiant a chyflogaeth 

gynaliadwy. Cymunedau nad ydynt yn rhai Cymunedau yn Gyntaf. 

Twf Swyddi Cymru 2 

Rhoi profiad gwaith gwerthfawr i bobl ifanc di-waith 16-24 oed am gyfnod o chwe mis ar 

yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu uwch rhwng 25 a 40 awr yr wythnos. 

HWW - Y Gwasanaeth Di-waith 

Cymorth mentora cymheiriaid a chyflogaeth arbenigol, a hyd at dri mis ar ôl cael swydd, i 

bobl ifanc 16-24 oed sy’n NEET sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau neu     

iechyd meddwl. 

PaCE 

Helpu rhieni ifanc 16 i 24 oed i gael gwaith cynaliadwy, pan mai gofal plant yw eu rhwystr 

mwyaf. Ardaloedd nad ydynt yn rhai Cymunedau yn Gyntaf. 

Cymunedau am Waith 

Cymorth mentora a chyflogaeth i helpu pobl ifanc 16-24 oed sy’n NEET o’n cymunedau 

â’r amddifadedd mwyaf i gael Gwaith. 

Y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol 

Grantiau i brosiectau ymgysylltu / cyflogaeth â chymorth i bobl ifanc 16-24 oed sy’n 

NEET a phellaf i ffwrdd o’r farchnad lafur gyda nifer o rwystrau i gyflogaeth. 

Gallwch ddarllen gwybodaeth fanylach am brosiectau ar ein gwefan yn ESF 

Blaenoriaeth 3 « South East Wales Regional Engagement Team (sewales-

ret.co.uk)  

Allwedd  

 Cymru gyfan                Y Gorllewin a’r Cymoedd                Y Dwyrain 

STEM Cymru 2 

Darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau 

a gweithgareddau STEM yn gysylltiedig 

â chyflogwyr mewn diwydiant gan 

helpu i wella cymwysterau, sgiliau a 

rhagolygon gyrfa disgyblion 11-19 oed. 

Technocamps 

Gweithio gydag ysgolion sydd ddim yn 

cyfnnig cyfrifiadureg fel pwnc TGAU, 

neu sydd ond newydd ddechrau ei 

gyflwyno. Galluogi disgyblion i adeiladu 

ar wybodaeth gyfredol a brwdfrydedd 

am TG. 

TrioSciCymru 

Annog disgyblion i astudio pynciau 

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg 

a Mathemateg (STEM) ar lefel TGAU. 

Ysbrydoli i Gyflawni 

Nodi a diwallu anghenion pobl ifanc 11-

24 oed sydd yn y perygl mwyaf o fod 

yn NEET. Cymorth wedi’i deilwra i’w 

galluogi i aros neu ailintegreddio i 

ddarpariaeth addysg neu gwricwlwm 

arall. 

Go Wales 

I fyfyrwyr AU a wynebodd rwystrau yn 

cael mynediad i AU neu brofiad Gwaith 

ac sydd mewn mwyaf o berygl o fod yn 

NEET ar ôl graddio. Darparu profiad 

gwaith a chymorth cyflogadwyedd 

pwrpasol. 

Hyfforddiaethau 

Dysgu galwedigaethol i bobl ifanc 16-

18 oed sydd mewn perygl o fod yn 

NEET, gan eu galluogi i ennill sgiliau                 

angenrheidiol i gael swydd / symud 

ymlaen i ddysgu pellach e.e. 

prentisiaeth neu addysg bellach. 
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