
Ewch yn ôl i’r gwaith
gyda ReAct

Os ydych newydd golli eich swydd, rydym yma 
i’ch helpu i ddod o hyd i waith arall.

ReAct - eich cyfle i gael cymorth
• Hyd at £1,500 ar gyfer hyfforddiant 
   galwedigaethol
• Hyd at £200 i oresgyn y rhwystrau i 
   hyfforddiant
• Hyd at £3,000 tuag at gostau eich cyflog
• Hyd at £1,000 ar gyfer hyfforddiant sy’n 
   gysylltiedig â gwaith.

Beth yw ReAct?  
Rydym yn cynnig pecyn cymorth i’ch helpu i 
ddysgu sgiliau newydd, goresgyn unrhyw 
rwystrau, a’i gwneud yn fwy tebygol y byddwch 
yn dod o hyd i waith cyn gynted â phosibl.

Cymorth ariannol
Os oes angen ichi ailhyfforddi a dysgu sgiliau 
i’ch helpu i ddod o hyd i swydd newydd, mae’n 
bosibl y gallwn gynnig grant ar gyfer hyfforddiant 
galwedigaethol a thalu 100% o’ch ffioedd 
hyfforddi (hyd at uchafswm o £1,500).

Rhoddir y grant hwn ar gyfer hyfforddiant sy’n 
digwydd yn ystod y cyfnod rhwng cael hysbysiad 
o golli eich swydd, neu ar ôl ichi golli eich swydd, 
a dechrau mewn swydd newydd. Hefyd mae’n 
bosibl y gallwn roi rhywfaint o gymorth tuag at 
gostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r 
hyfforddiant megis teithio, llety a gofal plant.

Cymorth ariannol ar gyfer eich cyflogwr newydd
Fel cymhelliant ychwanegol i annog cyflogwr i 
gynnig swydd ichi, rydym yn addo cyfrannu hyd 
at £3,000 tuag at gost eich cyflog yn ystod eich 
blwyddyn gyntaf yn eich swydd newydd. Hefyd 
gallwn dalu hyd at £1,000 yn ychwanegol tuag at 
gost unrhyw hyfforddiant angenrheidiol sy’n 
gysylltiedig â’ch swydd.

Mae rhoi cyfle i gyflogwr arbed miloedd o 
bunnoedd yn gwella’ch cyfle chi i ddod o hyd i 
swydd newydd.  

A ydw i’n gymwys?  
Rydych yn gymwys i gael cymorth gan ReAct os 
ydych:
• wedi cael eich gwneud yn ddi-waith yn ystod y 
   tri mis diwethaf. Rhaid nad ydych wedi gweithio 
   16 o oriau neu fwy yr wythnos am chwe wyth
   nos neu fwy, rhwng y dyddiad y cawsoch eich 
   gwneud yn ddi-waith a’r dyddiad yr ydych wedi 
   gwneud cais i gael arian gan  ReAct.
• wedi cael gwybod y byddwch yn gorfod gadael 
   eich swydd o fewn y tri mis nesaf.
• yn byw yng Nghymru ar y dyddiad pan 
   gawsoch wybod eich bod yn colli eich swydd, 
   ac yn byw yng Nghymru ar adeg y cais. Rhaid 
   bod gennych yr hawl gyfreithiol i fyw ac i 
   weithio yn y DU.
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• heb ymgymryd, ar hyn o bryd, ag unrhyw 
   hyfforddiant a ariennir yn uniongyrchol neu’n 
   anuniongyrchol gan arian cyhoeddus. Mae 
   hynny’n cynnwys, rhaglenni seiliedig ar waith 
   Llywodraeth Cymru, er nad yw’n ymwneud yn 
   unig â’r rhaglenni hynny.

Sut mae gwneud cais?  
Cewch ffonio’r Porth Sgiliau i Oedolion ar 
0800 028 4844 neu cewch siarad â’ch swyddfa 
Gyrfa Cymru leol neu eich Canolfan Byd Gwaith. 
Gallwn roi’r holl gyngor perthnasol ac arbenigol 
ar yrfaoedd a hyfforddiant y mae ei angen 
arnoch, a byddwn wrth law i’ch helpu i wneud 
cais i ReAct. Bydd yn rhaid ichi roi tystiolaeth 
swyddogol o’ch oedran, eich cyfeiriad a’ch rhif 
Yswiriant Gwladol, yn ogystal â’ch hawl gyfreithiol 
i fyw ac i weithio yn y DU. Gyda’n help ni, cewch 
fod yn siŵr y bydd y broses yn un syml iawn.

Pryd byddaf yn cael ymgeisio?  
Gorau po gyntaf. Yn ôl pob tebyg, hiraf yn y byd 
yr ydych yn ddi-waith, anoddaf yn y byd fydd hi is

ichi ddod o hyd i swydd arall. Ar ben hynny, mae 
yna derfyn amser gyda ReAct.

Dim ond am dri mis y byddwch yn gymwys i 
gymryd rhan yn y rhaglen wedi ichi golli eich 
swydd. Rhaid i’ch cais am hyfforddiant a 
chymorth ychwanegol gael ei gymeradwyo cyn 
ichi ddechrau ar eich hyfforddiant.

Peidiwch ag anghofio crybwyll ReAct mewn 
cyfweliadau 
Mae’n bosibl nad yw’r cyflogwr sy’n cyfweld â chi 
yn gwybod am gymorth ariannol ReAct, felly 
peidiwch â cholli’r cyfle i roi gwybod iddo am y 
cymhelliant ychwanegol hwn i’ch cyflogi.

Mae rhaglen ReAct yn cael ei hariannu gan 
Lywodraeth Cymru gyda chymorth oddi wrth 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
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