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HELYI FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUMA

MEZŐTÚRI JÁRÁSI
FOGLALKOZTATÁSI
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A támogatások igénybevételéhez
kérjük, jelentkezzen a
Mezőtúri Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán.

partnerségi koordinátor

MEZŐTÚRI JÁRÁS

ÉRINTETT
TELEPÜLÉSEK:
• Mezőtúr
• Túrkeve
• Kétpó
• Mesterszállás
• Mezőhék

A PROJEKT CÉLCSOPORTJA

MI AZ A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM?

Olyan képzési és foglalkoztatási programok
megvalósítására ad lehetőséget, ami közvetlen
és célzott segítséget nyújthatnak a hátrányos
helyzetű álláskeresők, inaktívak és közfoglalkoztatottak munkaerőpiacra tör ténő
visszajuttatásához. Térségi szinten képes
hatékony és eredményes lépéseket tenni a
gazdasági fejlődés és a munkaerő-piaci
egyensúly érdekében.
JÖVŐKÉP
A Mezőtúri járás olyan társadalmi, gazdasági
szempontból meghatározó területté válik, a hol
jó élni.
ÁTFOGÓ CÉLOK
• A foglalkoztatottsági szint növelése a Mezőtúr
járás területén
SPECIFIKUS CÉLOK
• Munkaerő-kínálat bővítése
• Munkahelyek számának növelése
• Kereslet és kínálat összehangolása a helyi
partnerségre alapozva
HORIZONTÁLIS CÉLOK
• Területi különbségek csökkentése
• Esélyegyenlőség
• Fenntarthatóság

REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐ
• alacsony iskolai végzettségű (legfeljebb
általános iskola)
• 25 év alatti atal, vagy 30 év alatti
pályakezdő
• 50 év feletti
• GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról való
visszatérő
• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő
• tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett
• megváltozott munkaképességű személy
• roma nemzetiséghez tartozó személy
INAKTÍV,
azaz jelenleg nem dolgozik és nem is regisztrált
álláskeresőként.
KÖZFOGLALKOZTATOTT,
azaz közfoglalkoztatásból 30 napnál nem
régebben kilépett és nyilvántartásba vett
álláskereső.
CÉLCSOPORT RÉSZÉRE
NYÚJTHATÓ KÉPZÉSI TÁMOGATÁS
• Képzés költsége
• Képzés idejére szóló keresetpótló juttatás
• Képzéshez kapcsolódó helyközi utazás,
szállás, étkezés
• Képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet
vagy más hozzátartozó gondozásának
támogatása
• Képzési alkalmassági, foglakozásegészségügyi vizsgálat költsége

FOGLALKOZTATÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
• Foglalkoztatás bővítését szolgáló
bértámogatás (max. 8+4 hó 70%)
• Munkatapasztalat-szerzést elősegítő
bérköltség támogatás (max. 90 napos,
legfeljebb 100 %,)
• Bérköltség támogatás (max. 8+4 hó 100%)
• Mobilitás támogatása
• Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi
utazás költségeinek megtérítése
• Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos
személyszállítás támogatása
• Vállalkozóvá válás támogatása (kérelemre
indulóan max. hat havi)

PROJEKT ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ
SZOLGÁLTATÁSOK
• Egyéni munkatanácsadás
• Csoportos foglalkozások, tréningek
• Pályaválasztási és pályamódosítási
tanácsadás
• Álláskeresési tanácsadás
• Munkaközvetítés
• Mentori segítségnyújtás

