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47%

wedi cael
gwaith

264 
o ddeilliannau 

cadarnhaol

60 34 
wedi 

dychwelyd 
i addysg

 o bobl ifanc wedi eu cefnogi i oresgyn y
rhwystrau sy'n atal eu hymgysylltiad efo
Addysg, Hyfforddiant neu Waith. 
(data hyd at Awst '20)

276 

73

AR GYFARTALEDD, MAE PERSON IFANC YN GWYNEBU 
8 RHWYSTR  SY'N ATAL EU HYMGYSLLTIAD EFO ADDYSG,

HYFFORDDIANT NEU WAITH.

45% yn ddi-waith ers 6 mis neu fwy

39% yn ddi-waith ers 6 mis neu lai

16% yn economaidd anweithgar

20% o bobl ifanc a gyfeiri i ADTRAC heb gymwysterau

29% o bobl ifanc yn byw ar aelwyd di-waith

 

PROSIECT ADTRAC
Cefnogi Pobl Ifanc 16-24 oed i ymgysylltu

yn ôl efo Addysg, Hyfforddiant neu
Cyflogaeth

Diffyg Profiad/Sgiliau
Cyflogadwyedd

 wedi 
ennill 

cymhwyster

Anhawsterau
Iechyd Meddwl

47%52% 46%

Ynysu
Cymdeithasol

Addysg

Hyfforddiant

Cyflogaeth

Datblygiad Personol

Hyder Cludiant



Tach 20:
Gorffen derbyn

cyfeiriadau

Ion 21:
Gorffen cefnogi

Pobl Ifanc

Maw 21:
Cau Prosiect

Cyfnodau hir o addysg rhithiol yn ystod cyfnodau clo.

Ni chaiff arholiadau 2020 na 2021 (TGAU, Lefel AS a Lefel A) eu
cynnal. Dyfarnwyd graddau ar sail gwaith a gwblhawyd ac
amcangyfrifon athrawon.

Prentisiaid ac Hyfforddai methu a pharhau a rhaglen ddysgu
lawn oherwydd i’w gweithle gau dros cyfnodau Clo.

Sectorau o'r economi wedi cau - arwain i diswyddiadau a
gweithleoedd yn cael eu rhoi ar gynllun "saib swyddi".

Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid  a chynlluniau Cyflogaeth yn
parhau ond dull ymgysylltu, lefel cefnogaeth a chyfleoedd
datblygu i Bobl Ifanc wedi newid. Cyfnod estynedig o dim
gwaith wyneb-i-wyneb.

Gwaith ymestyn allan i geisio cysylltu efo Pobl Ifanc 16/17 oed
sydd ddim mewn gwaith yn dod i ben yn ystod cyfnodau clo. 

Ymbellhau Cymdeithasol a'r cyfnod "clo" wedi arwain at gyfnod
hir o ynysu. 

Angen addasu i'r “normal newydd" a all 
      barhau am gryn amser

 
 
 
 

Cyfnod ariannu ESF ADTRAC yn
gorffen yn Mawrth 2021

Fframwaith
Ymgysylltu a

Datblygu Ieuenctid

Beth sydd wedi newid i
bobl ifanc 16-24 oed?



Nid yw effeithiau
COVID-19 yn cael eu
teimlo'n gyfartal ar

draws y
boblogaeth...

Grwpiau a effeithir yn bennaf gan
COVID-19

Rhagwelir  effeithiau anghymesur ar:

Dysgwyr sy'n agored i niwed

Oedolion sy'n dysgu yn y gymuned

Rhai wedi'i hallgau o'r byd digidol

Rhai a sgiliau lefel isel

Rhai a oedd eisioes mewn perygl o fod yn NEET
(heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu
hyfforddiant)

Rhai ar incwm isel

Pobl Ifanc sydd ddim mewn addysg,
hyfforddiant neu waith

Rhai mewn swyddi cyflog isel

Rhai hynny a thelerau cyflogaeth mwy "bregus"



Beth ydi'r
goblygiadau?

Debygol o weld busnesau yn cau,
diswyddiadau a lefelau

diweithdra yn codi i dros 10%

Llai o gyfleoedd cychwyn
Prentisiaethau, Hyfforddeiaethau

a Lleoliadau Gwaith

Bydd dull "cyfunol" o ddysgu yn
parhau am gryn amser i lawer o

grwpiau o ddysgwyr

Dysgwyr ar raglenni
cyflogadwyedd yn methu symud

ymlaen i
gyflogaeth barhaus

Mae'n bosib y gwelwn fwy o
ddysgwyr yn dad-gysylltu o

addysg 

Effaith ar Iechyd Meddwl a
Llesiant Pobl Ifanc

Cynnydd mewn Oedolion a phobl
ifanc di-waith neu economaidd

anweithgar 


