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A program célja

Célcsoport

Közvetlen: segítő tevékenység végzésére felkészítő,
legalább középfokú, lehetőleg szakirányú
végzettségű mentor. Közvetett: a mentor által
felkutatott, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű
munkanélküli kör (1 évnél régebben
munkaviszonyban nem állt, diplomás v.
megváltozott munkaképességű munkanélküli, vagy
cigány etnikai kissebb-séghez tartozó, vagy
pályakorrekcióra szoruló, gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló ill. onnan kikerült,
gyógyult/gyógyulófélben lévő szenvedélybeteg,
hajléktalan, pártfogói felügyelet álló,
szabadságvesztésre itélt, inaktív vagy
munkanélküliséggel veszélyez-tetett, regisztrált és
nem regisztrált munkanélküli).

BÁCS-KISKUN
MEGYE

2

A célcsoport felkészítése EU-s pályázatok készítésére
(ECDL vizsga), projektek menedzselésére, és belőlük
egy - a tapasztalatait, eredményeit megyei szinten
Korszerű diplomával
összehangoló - hálózat kialakítása az önkormányzatok,
az Európai Unióba
intézmények, non-profit, valamint nyereségorientált
szervezetek megsegítésére, az EU-csatlakozás adta
esélyek kihasználására.
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A mentorok ismétlő- és továbbképzése, 30 hónapos
foglal-koztatása anyagi és monitorokkal történő
támogatásával. A munkaerő-piaci humánszolgáltatások
hatóköre főként azokra a inaktív csoportokra terjedjen
ki, akik ma regisztrálatlan-ságuk miatt nem láthatóak
ill. nem elérhetők, összetett humánszolgál-tatások
III. Mentori program révén kapjanak személyre szabott segítséget az
elhelyezkedést gátló (pl. szociális) akadályok lebontásához. Főképpen helyi munkálta-tók megkeresése, a
foglalkoztatás-hoz adható (az általános szabályok-nál
kedvezőbb) és a HEFOP által nyújtott támogatások
révén a célcso-port lehetőleg tartósan illeszkedjen be a
munkaerő-piacra.
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Váltó - képzési és
foglalkoztatási
program

A célcsoport elhelyezkedési esélyeinek javítása,
munkába történő visszavezetésük.

Európa Expressz A célcsoport felkészítése és EU-s pályázatíróként
képzési és
történő munkába helyezése, egyúttal a megye
foglalkoztatási
gazdasági fejlődésének elősegítése.
program
Az álláskeresők gyors visszavezetése a
„Új
munkaerőpiacra, a foglalkoztatási szint növelése,
munkahelyekért"
jelentős létszámot foglalkoztató munkáltató
program
megtelepedése Békés megyében.
A szervezet valamennyi kirendeltségén, a személyre
szabott munkaerő-piaci szolgáltatások hozzáférési
Munkaerő-piaci és
lehetőségének bővülésével javuljon azon ügyfelek
foglalkozási
helyezte, akik esettében az információ nyújtás és a
információ nyújtása,
munkatanácsadás hatékonyan elősegítheti az
valamint tanácsadás
elhelyezkedési problémák okainak feltárását és azok
kezelését.
A régió valamennyi kirendeltségén a személyre szabott
munkaerő-piaci szolgáltatások hozzáférési
lehetőségének bővülésével javuljon azon ügyfelek
Munkaerő-piaci
helyzete, akik esetében az információ nyújtás, az
szolgáltatások
egyéni munkatanácsadás, az egyéni álláskeresési
nyújtása munkaerőtanácsadás, a csoportos álláskeresési technikák
piaci program
oktatása, valamint a pszichológiai tanácsadás nyújtása
hatékonyan elősegítheti az elhelyezkedési problémák
okainak teljes körű feltárását és azok kezelését.

A program A program
kezdete
vége

Támogatások, szolgáltatások megnevezése

A
A program programba
összköltsége bevontak
(mFt)
létszáma
összesen (fő)

PR-tevékenység, programirányítás, monitorozás,
2007.12.31 pszichológiai tanácsadás, kiválasztás, képzés, bérés járuléktámogatás, monitoring.

145,6

25

Bács-Kiskun megyében legalább 30 napja regisztrált
diplomás munkanélküliek, de elsősorban diplomás
2005.05.01
pályakezdő munkanélküliek (előnyben részesítve a
hosszabb ideje munkanélküli diplomásokat).

kiválasztás,
képzés,
foglalkoztatás,
2007.01.31
szaktanácsadás,
mentális gondozás,
programzáró konferencia

101,6

100

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés
következtében elbocsátott munkanélküliek.

2004.01.01

2007.02.28

Szolgáltatás, képzés (10 fő) és támogatott
foglakoztatás (30 fő).

50,9

88

A kirendeltségek által regisztrált, felsőfokú
végzettséggel rendelkező pályakezdő
munkanélküliek.

2004.02.01

2007.01.31

Képzés és támogatott foglakoztatás (bértám.,
járulékátváll., helyközi utazás tám.

176,0

50

143,0

105

59,8

21

regisztrált érettségizett
vagy diplomás álláskeresők

Azon ügyfelek, akik a munkaügyi kirendeltségeken
álláskeresőként nyilvántartottak, álláskeresőként
nem regisztrált szolgáltatást kérők.

1. a munkaügyi kirendeltségeinken álláskeresőként
nyilvántartottak, álláskeresőként nem regisztrált
szolgáltatást kérők;
2. azon ügyfelek, akik esetében az ügyintézők az
elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárását,
valamint az azok megszüntetésére, a sikeres
elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv
kidolgozását javasolják.

2005.03.01

2006.03.01 2008.11.30 bértámogatás, járulékátvállalás

2006.04.01

munka-, pálya-, és rehabilitációs tanácsadás,
2007.03.30 pszichológiai tanácsadás,
álláskereső klub.

1. Munkaerő-piaci és foglalkozási információ
nyújtása
2. Egyéni munkatanács-adás szolgáltatás nyújtása
3. Egyéni álláskeresési tanácsadás szolgáltatás
2007.10.01 2008.09.30
nyújtása
4. Csoportos álláskeresési technikák oktatása
szolgáltatás nyújtása
5. Pszichológiai tanácsadás szolgáltatás nyújtása

332,5

9524
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„Esélyteremtés”mun
kaerő-piaci program
a kiemelten
hátrányos helyzetű
kistérségben
nyilvántartott –
közöttük roma
származású álláskeresők részére

A program célja

A célcsoport egyéni foglalkoztathatósági helyzetének
felmérése elhelyezkedésének elősegítése munkaerőpiaci képzés, humán szolgáltatás és támogatott
foglalkoztatás (bérköltség támogatás) segítségével.

9

A programba bevont 20 fő számára hosszabb távon
lehetőség nyíljon a program keretein belül
támogatással elindított munkavállalásra, 180 fő
számára a banki ügyintéző-képzésekkel piacképes
szakismeretek megszerzésére és az egyéni
foglalkoztathatóság korlátainak feloldását,
álláskeresési ismeretek megszerzését szolgáló
„Aktív - állás”
munkaerő-piaci szolgáltatásokban való részvételre. A
munkaerő-piaci
Budapest Bank NyRt. Békéscsabai Bankműveleti
program az
Központja a 2007. év során közel 200 fővel, majdnem
érettségizett és
teljesen saját erőforrásból tervezi bővíteni a térségben
diplomás álláskeresők
foglalkoztatott alkalmazotti létszámát, így a regionális
számára
munkaügyi központ megragadta a lehetőséget a bank
kapacitásbővítési törekvéseinek becsatornázására folyamatos szakmai együttműködés keretében - a
program megvalósításába. Békésben egy gazdasági
főiskolai kar és három kifejezetten közgazdasági
jellegű szakközépiskola is alapot képez a későbbi
szakmai utánpótlása.

10

közvetlen cél: hogy a régióban élő regisztrált
álláskeresők, és közöttük jelentős számú, a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévő réteg, így a roma származásúak, a nők, a pályakezdők, az 50
év felettiek, valamint a szakképzetlenek - számára
„Parlagfű-mentes lehetőség nyíljon a munkavállalásra. A program ideje
régióért” munkaerő- alatt a régió 25 kirendeltségén álláskeresőként
piaci program
regisztrált 951 fő támogatott foglalkoztatása valósul
meg közhasznú munkavégzés formájában.
további cél: hogy a támogatott foglalkoztatás
egyidejűleg, közvetetten, preventív módon járuljon
hozzá az egészségesebb, élhetőbb környezet
megteremtéséhez.

Észak-alföldi régió 11

A közvetlen célcsoport munkaerő-piaci helyzetének
javítása, pedagógiai asszisztensként történő
foglalkoztatása (gyerekek fogadása, felügyelete az
iskolában stb.), az önkormányzat, a munkaügyi
szervezet, az iskola, a család együttműködésének
segítése a társadalom- és szociálpolitikai felzárkóztató
célok érdekében. Nyári szünetben a Család-segítő
Központok, és a Gyermekjóléti szolgálatok
munkájának segítése.

Dél-alföldi régió

Dél-alföldi régió

Pályakezdők a
közoktatásban

Célcsoport

140 fő regisztrált, hátrányos helyzetű álláskereső
(roma származásúak, a nők, a pályakezdők, a 45 év
felettiek, szakképzetlenek)

A térségben nyilvántartott, gimnáziumi érettségivel,
vagy nem piacképes diplomával rendelkező –
pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű
– álláskeresők.

A program A program
kezdete
vége

Támogatások, szolgáltatások megnevezése

1. Előkészítő szakasz
• A célcsoport felmérése, programba történő
bevonása
2. Foglalkoztatási szakasz
• Támogatott foglalkoztatás bérköltség
támogatásával
2007.03.01 2007.03.31
3. Képzési szakasz
• Munkaerő-piaci képzés támogatása (fakitermelő,
kert- és parkápoló képzés 12-12 fő részvételével)
4. Humán szolgáltatás biztosítása (álláskeresési
technikák oktatása, munkatanácsadás)

A
A program programba
összköltsége bevontak
(mFt)
létszáma
összesen (fő)

67,8

140

• Munkaerő-piaci szolgáltatások
Kiválasztás: leválogatás, kiértesítés, csoportos
tájékoztató, számítógépes rutin ellenőrzési teszt,
csoportos interjú, helyzetgyakorlatok a
kirendeltségeken. A program hatékonyságát növelő
szolgáltatások: álláskeresési tanácsadás - egyéni
tanácsadás és álláskeresési technikák oktatása.
• Munkaerő-piaci képzés: 180 fő (telefonos
ügyintéző, kintlévőség-kezelő, ügyfélkapcsolattartó, hitelügyintéző – elbíráló –
folyósító, jelzálog-ügyintéző számítógépes
adatrögzítő) keresetpótló juttatásának támogatása,
2007.03.14 2008.07.31
szállásköltség megtérítése.
• Foglalkoztatást bővítő bértámogatás: 20 fő (akik programon kívül vettek részt telefonos ügyintéző,
ügyfél-kapcsolattartó, hitelügyintéző
foglalkoztatást elősegítő bértámogatása 100%
mértékben (12 hónap időtartamban ).
• Foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok
átvállalása: 20 fő foglalkoztatáshoz kapcsolódó
járulékának átvállalása 100%-os mértékben
• Pr-tevékenység
• Ellenőrzés/monitoring
• Értékelés

29,7

180

1. A célcsoport kiválasztása
2. Foglalkoztatási modul - Közhasznú
munkavégzés támogatása
2007.07.01 2007.09.30 3. Eszközvásárlás támogatása
4. Ellenőrzés
5. Monitoring
6. A program lezárása és értékelése

244.7

951

Közvetlen célcsoport: érettségivel rendelkező,
hátrányos helyzetű, legalább felerészben roma
származású - kellően elhivatott - regisztrált
2006.07.01
álláskereső fiatalok. Közvetett célcsoport: az érintett
településeken működő oktatási intézményekben
tanuló, hátrányos helyzetű gyermekek.

Képzés, támogatott foglalkoztatás +
2009.06.30 konfliktuskezelő tréning + szupervízió, PR
tevékenység.

37,1

30
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A non-profit szervezetek megerősítése, a diplomás
„Diplomás
pályakezdők a non- pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatási
profit szektorban” helyzetének javítása.

A megyében élő felsőfokú végzettségű,
pályakezdőként nyilvántartott munkanélküliek.

2005.09.01

SZABOLCS SZATMÁR BEREG

13

Roma szakemberek képzése és foglalkoztatása az
Roma közösségfejlesztő asszisztens érintett cigány célcsoport bevonhatóságának javítása,
program
az őket érintő problémák megoldása érdekében.

Közvetlen célcsoport: elsősorban középfokú
végzettségű roma munkanélküliek.
Közvetett célcsoport: az óvodás és iskolás korú
roma gyerekek és családjaik, az aktív korú
népességből csak azok, akik más munkaerő-piaci
programnak nem résztvevői.

2003.11.01 2007.01.31

Roma
közösségfejlesztő
asszisztens II.

15

Delta-Galil Hungary
Kft. tiszalöki
üzemében
létszámleépítéssel
érintett
munkavállalók
képzésére,
foglalkoztatására
irányuló program

SZABOLCS SZATMÁR BEREG

16

Alacsony iskolai
végzettségű
munkanélküliek
felzárkóztató
munkaerő-piaci
programja Ibrány
térségében

SZABOLCS SZATMÁR BEREG

Diplomás pályakezdő
munkanélküli
17
fiatalok
foglalkoztatásának
elősegítése
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SZABOLCS SZATMÁR BEREG

A program célja

Célcsoport

A program A program
kezdete
vége

Támogatások, szolgáltatások megnevezése

A
A program programba
összköltsége bevontak
(mFt)
létszáma
összesen (fő)

képzések elősegítése,
foglakoztatás bővítést szolgáló támogatás 90%-os
támogatással,
foglalkozatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása

143,0

48

Támogatott képzés, foglalkoztatás (bértám. +
járulékátváll.), működtetési költség.

151,1

30

2004.11.01

1. A közösségfejlesztő asszisztens
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. IKJ-s képzése, felkészítő tréningen való részvételének támogatása,
- foglakoztatásának bővítéséhez nyújtott
2007.11.30 támogatás, - foglalkoztatásához kapcsolódó
járulékok átvállalása.
2. Munkaerő-piaci program részben vagy egészben
történő megvalósításához nyújtható támogatás
(programirányítás, kommunikáció, monitoring).

76,3

24

A programba bevontak célorientált képzése, és a
munkáltatói háttér biztosításával – támogatott
A létszámleépítéssel érintett munkavállalók – 314 fő
foglalkoztatásba vonásuk és alkalmazottként történő
(33% szellemi, 30% szakmunkás, 44% segéd- és
elhelyezésük a támogatás időtartama alatt, azt
betanított munkás).
követően legalább 10 hónapos továbbfoglalkoztatásuk.

2005.07.01

Szolgáltatás (kiválasztott célcsoport részére
helyzetfeltá-rás, motivációs tréning, álláskeresési
2006.07.31 technikák oktatatá-sa, munka- és álláskeresési
tanácsadás, foglakoztatási útvonal megtervezése),
ECDL és nyelvi képzés, támogatott foglalkoztatás.

83,7

314

A programba bevontak felzárkóztatása alapképzéssel a 6-7-8 osztályos általános iskolai bizonyítvány
megszerzésével, és (szerkezetlakatos+minősített
Legalább 5 osztályt végzett, szakképzetlen,
hegesztő) szakképzéssel - OKJ-s bizonyítvány
Ibrányban lakó roma és nem roma regisztrált
megszerzésével, majd a munkáltatói háttér
munkanélküli férfi.
biztosításával – támogatott foglalkoztatásba vonásuk,
azt követően legalább 8 hónapos
továbbfoglalkoztatásuk.

Szolgáltatás a kiválasztott célcsoport részére
(helyzetfeltárás, felkészítés a munkaerő-piacon
történő elhelyezkedésre, motivációs tréning,
2005.10.17 2008.09.30
foglakoztatási útvonal megtervezése), alapképzés,
szakképzés támogatott foglalkoztatás, tám. nélküli
továbbfoglalkoztatás.

50,0

30

A megyéből tovább tanuló, felsőfokú végzettségett
A megyében élő diplomás munkanélküli fiatalok,
szerzett fiatal szakemberek célorientált továbbképzése,
illetve a megyébe visszatérni szándékozó
munkáltatói háttér biztosítása és támogatás nélküli
pályakezdő munkanélküli diplomás fiatalok.
továbbfoglalkoztatásuk megteremtése.

2006.03.01

248,0

60

A közvetlen célcsoport személyiség-fejlesztését is
magában foglaló képzésével olyan készségek és
képességek kialakítása, hogy közösségfejlesztő
asszisztensként közvetítő szerepet tudjanak betölteni
helyi szinten a család-iskola-gyermek kommunikációs
körben, életvitelük követhető modellként való
felmutatásával. Alapvető munkaerő-piaci ismeretek
elsajátításával, valamint a cigányság helyzetének
megismerésével képessé tételük az aktív korú romák
foglalkoztatásba, képzésbe történő bevonására,
foglalkoztathatóságuk javításának elősegítésére, a
munkáltatókkal, civil szervezetekkel való partneri
kapcsolat kialakítására.

Közvetlen: A kistérségben élő, elsősorban
középfokú végzettségű, a program megvalósítása
során közösségfejlesztő asszisztenssé váló roma
munkanélküliek,
közvetett: az
asszisztensek tevékenysége által elérhető roma
lakosság, teljes körűen az óvodás és iskoláskorú
roma gyerekek és családjai, míg az aktív korú roma
népességből csak azok, akik más munkaerő-piaci
programnak nem résztvevői.

2007.12.31

2008.02.29

képzés,
foglalkoztatás,
bértámogatás,
járulékátvállalás

4

Észak-alföldi régió

Észak-alföldi régió

RMK

MEGYE

SZABOLCS SZATMÁR BEREG

SZABOLCS SZATMÁR BEREG
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A program
megnevezése

A program célja

A közösségfejlesztő asszisztensek képzésével és
foglalkoztatásával, számukra munkaerő-piaci
szolgáltatás nyújtásával – a cigányság helyzetének
megismerését követően – a cigányságért tenni akaró
Roma
szervezetek megkeresése, tevékenységük
közösségfejlesztő
összehangolása a problémák helyi szinten történő
asszisztens III.
megoldása érdekében, különös tekintettel körükben az
iskolázottsági szint emelésére, a szakképzettek
számának növelésére, a foglalkoztatottsági szint
emelésére.
A célcsoport felzárkóztatása az általános iskolai
bizonyítvány megszerzésével, munkaerő-piaci
integrációjának, reintegrá-ciójának elősegítése - a
Esélyteremtés
munkaerő-piaci eszközök hatékony működtetésén,
hátrányos
helyzetűeknek, a továbbá életminőségük, körülményeik javításán
megye 4 térségében keresztül - a cigányság esélyegyenlőségének érdekében
tevékenykedő intézmények, szervezetek és csoportok
bevonásával.
A program rövid távú (közvetlen) célja

Célcsoport

Közvetlen célcsoport: a térségben élő, regisztrált,
elsősorban középfokú végzettségű roma
álláskeresők. Közvetett célcsoport: a
közösségfejlesztő asszisztensek tevékenységével
érintett településeken élő óvodás- és iskoláskorú
roma gyerekek és családjaik, valamint az aktív korú
népességből azok, akik más munkaerő-piaci
programnak nem résztvevői.

Észak-alföldi régió
Észak-magyarországi régió
Északmagyarországi
régió
Északmagyarországi
régió

HEVES

HEVES

NÓGRÁD

2006.09.01

Az érintett térségben élő regisztrált álláskeresők
köréből azon hátrányos helyzetű személyek, akik 8
általános iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, de
az 5. osztály elvégzését igazolják,
2006.08.01
munkatapasztalattal, szakképzettséggel nem
rendelkeznek, magukat a roma népcsoporthoz
tartozónak vallják.

Roma foglalkoztatottak létszámának növelése.
A program hosszú távú (közvetett) célja
A program során, egy komplex eszközrendszert
felhasználva, a munkaerő-piaci reintegrációt célzó
tevékenységek kerülnek megvalósításra. A
Munkaerő-piaci
Észak-alföldi régió 20 menedzser munkaerő- munkanélküliség enyhítésében érintett és érdekelt
piaci program
partnerek, intézmények és szervezetek
tevékenységének összehangolása, partnerségi
viszonyaik kialakításának elősegítése.
A roma munkanélküliek elsődleges, másodlagos
munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének, illetve
munkaerő-piaci esélyeinek növelése.

A program A program
kezdete
vége

Közvetlen célcsoport:
Lehetőleg érettségivel rendelkező, elsődlegesen
roma álláskeresők, akik a program megvalósítása
során képzésüket követően az észak-alföldi régió
kistérségein, munkaerő-piaci menedzser
feladatkörben tevékenykednek.
Közvetett célcsoport:
A régió településeinek elsősorban álláskereső roma
lakossága.

2009.06.30

Támogatások, szolgáltatások megnevezése

Szakképzés (elméleti, gyakorlati), foglalkoztatás,
utófoglalkoztatás, álláskeresési technikák oktatása.

Előkészítés, felzárkóztató képzés költségének és
járulékának átvállalása, keresetpótló juttatás,
2008.03.31 szolgáltatás támogatása /álláskeresési technikák
oktatása/, foglalkoztatás-bővítő bértámogatás,
járulékátvállalás.

1. Előkészítés
2. Munkaerő-piaci képzés:
„Munkaerő-piaci menedzser” betanító képzés, a
képzési költségek átvállalása 100% mértékben. (A
képzés időtartamára keresetpótló jutattás, a
helyközi utazási-, a szállás-és az élelmezési költség
2007.10.01 2009.07.31 támogatása.)
3. Foglalkoztatás:
I. szakasz: Bérköltség támogatás 16 hónap
időtartamban. A bérköltség támogatás havi összege
az iskolai végzettség szerint differenciált.
II. szakasz: Támogatás nélküli foglalkoztatás 3
hónap időtartamban.

21

Szociális
gondoskodás kistelepülésen élő és
szociálisan rászoruló
lakosság részére
szolgáltatás-nyújtás
foglalkoztatási
lehetőség
biztosításával

22

"Inkluzív
foglalkoztatáspolitika-befogadó
műhely"

23

1. A célcsoport OKJ-s non-profit ügyintézői
45 év feletti, legalább középfokú végzettséggel
képzésével, foglalkoztatásával munkaerő-piaci
rendelkező álláskeresők a megyében, köztük néhány,
Esélyt a non-profit
esélyeinek javítása 2. A programot megvalósító megyei
2006.05.01
a „Civil szervezők” programban előzőleg részt vett
szervezeteknek
civil szervezetek közösségépítő szerepének,
személy is.
önfenntartási képességének megerősítése.

Foglalkoztatási lehetőség teremtése az érintett térség
hátrányos helyzetű népessége részére úgy, hogy az
önkormányzat által biztosított alapellátás minimumán
felül nyújtott szociális (gondozói, ápolói)
szolgáltatások révén javuljon a rászoruló idős emberek
életminősége.

Heves városában és a Hevesi Kistérségben élő,
legalább általános iskolai, a csoportvezetők esetében
pedig középiskolai végzettségű, hátrányos helyzetű
munkanélküliek, aktív álláskeresők.

2005.06.16

Az OFA támogatásával létrehozott nonprofit
elektronikai hulladékbontó üzemben foglalkoztatási
lehetőség teremtése az érintett térség hátrányos
helyzetű népessége részére, hajléktalan családok
támogatására.

A "Befogadó Falu" modellkísérlet keretében
Tarnadobra költözött hajléktalanok, valamint a
településen és mikrokistérségben élő,
hátrányoshelyzetű, elsősorban tartós, ill. 45 éven
felüli regisztrált álláskeresők.

2006.05.02 2007.02.29.

2007.02.28

Szakképzés, utazási költségtérítés, foglalkoztatás
támogatása (munkabér és járulékai).

képzés,
foglakoztatás,
bértámogatás,
járulékátvállalás

Pályáztatás, kiválasztás, munkaerő-piaci
szolgáltatás (tréningek, közvetítés), OKJ-s képzés
2008.05.31 költségeinek megtérítése, keresetpótló juttatás és
járulékátvállalás, foglalkoztatás támogatása
(bértámogatás és járulékátvállalás)

A
A program programba
összköltsége bevontak
(mFt)
létszáma
összesen (fő)

115,2

30

115,2

100

148,3

60

26,8

14

5,6

30

63,0

30

5

Dél-dunántúli régió

Déldunántúli
régió

Dél-dunántúli régió

Dél-dunántúli régió

Észak-magyarországi
régió

Észak-magyarországi
régió

RMK

MEGYE

NÓGRÁD

NÓGRÁD

BARANYA
MEGYE

BARANYA
MEGYE

TOLNA

Dél-dunántúli
régió
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A program
megnevezése

A program célja

Célcsoport

24

Foglalkoztatásba
vonással a
bűnmegelőzés
érdekében

A roma álláskeresőket érintő megyei szintű,
partnerségen alapuló, hatékony prevenciós hálózat
létrehozása a 18 fős célcsoport bűnmegelőzési
mentorrá képzése és non-profit szervezeteknél történő
segítő tevékenysége révén, a megélhetési bűnözés
csökkentése és a foglalkoztatás növelése céljából.

1. A munkaerő-piaci ügyintéző, ill. térségi
foglalkoztatási menedzser képzettséggel rendelkező,
roma származású álláskeresők (18 fő). 2.
Krízishelyzetben lévő vagy azzal fenyegetett romák,
akiknek a mentori hálózat révén történő képzésbe és
foglalkoztatásba vonásával (60 fő) szélesedhet ki a
segítő hálózat.

Teleház

1. A célcsoport esélyegyenlőségének, munkaerő-piaci
beilleszkedésének elősegítése képzési programmal,
részmunkaidős foglalkoztatással, alkalmassá téve őket
a szakszerű, hatékony munkaerő-piaci információ- és
szolgáltatásnyújtásra (önéletrajz-készítés,
pályaválasztás, álláskeresés elősegítése, adóbevallás
elektronizálása stb.). 2. A programot megvalósító
szervezetek közösségépítő szerepének megerősítése.

25

26

Mentor-tanár
program

27

Graffity

28

Munkát mielőbb
2006.

A program A program
kezdete
vége

Támogatások, szolgáltatások megnevezése

A
A program programba
összköltsége bevontak
(mFt)
létszáma
összesen (fő)

2006.05.01

Pályáztatás, kiválasztás, munkaerő-piaci
szolgáltatás, képzési költség megtérítése
2007.08.31 (bűnmegelőzési mentor), járulékátvállalás,
támogatott foglalkoztatás (bértámogatás és
járulékátvállalás).

24,7

18

Elsődleges: a megyében – a munkaügyi központ
együttműködésével létesült – Foglalkoztatási
Információs Pontokat működtető településeken élő
GYES-en lévő, GYES-ről visszatérő, gyermeket
egyedül nevelő és a pályakezdő diplomás
álláskereső nők. Másodlagos: a teleházak
szolgáltatásait igénybevevő álláskeresők,
pályaválasztás előtt álló fiatalok, civil szervezetek,
foglalkoztatók.

2006.05.01

Pályáztatás, kiválasztás, munkaerő-piaci
szolgáltatás, képzés (számítógép kezelő-használó
ECDL, adóbevallás-készítő, valamint a maholn@p
2007.11.30 pályaválasztási programot ismertető képzések)
támogatása és keresetpótló juttatás járulékátvállalásal együtt, foglalkoz-tatás támogatása
(bérköltség megtérítése és járulékátvállalás).

47,0

50

Az álláskereső pedagógusok elhelyezkedésének
elősegítése.
A hátrányos helyzetű, lemorzsolódással
veszélyeztetett, tanulási nehézséggel küzdő, 7-8.
osztályos, illetve 9-10. osztályos tanulók
esélyegyenlőségének növelése, felzárkóztatásuk
elősegítése.

Tanár vagy középiskolai tanár, illetve
szociálpedagógus végzettséggel rendelkező
nyílvántartott álláskereső.
Hátrányos helyzetű 7-8. és 9-10. osztályos iskolai
tanulók.

2006.02.01

46,8

29

A 2004-2005 - ben már sikeresen megvalósult graffityeltávolító rétegprogram nyomán kialakított új program
célja a pályakezdő fiatalok képzésével, folyamatos
gondozásával (információnyújtás, jogi, pszichológiai
tanácsadás, stb.), foglalkoztatásával a várostisztaság
elősegítése, e tevékenység szolgáltatási formája iránti
kereslet felkeltése a pécsi városvezetés, az
intézmények, a vállalkozások és a lakosság körében.

20 és 45 év közötti álláskeresők: kiemelten a
pályakezdők, tartós álláskeresők, alacsony iskolai
végzettségűek, roma származásúak, akik képzést
csak úgy vállalnak, ha el tudják tartani magukat,
akik képzetlenek ill. ismereteik hiányosak,
szociokulturális helyzetük kiemelkedően hátrányos.

2006.10.15

34,9

12

A Sabona Kft. És a Dombóvári Bőripari Bt.
létszámleépítési bejeltését követően az érintett
személyek tartós munkanélkülivé válásának
megelőzése.

Leépítésben érintett személyek.

2006.02.01

196,6

300

100 fő pedagógus/szociálpedagógus foglalkoztatásának
elősegítése.
Az oktatás/szakképzés és a munka világa közötti
kapcsolatok erősítése, elősegítve ezáltal az
iskolarendszer és a szakképzés különböző szintjeiről
kilépő fiatalok számára a munkaerőpiacra való
belépést és a változó munkaerő-piaci igényekhez
történő alkalmazkodást.
A hátrányos helyzetű, lemorzsolódással
• Elsődleges célcsoport: Tanár vagy középiskolai
veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdő, 7-8.
„PATRÓNUS”
tanár, illetve szociálpedagógus végzettséggel
Pályaválasztást segítő osztályos, illetve 9-10. osztályos tanulók
29
rendelkező regisztrált álláskeresők (100 fő)
esélyegyenlőségének növelése, felzárkóztatásuk
és mentor tanár
• Másodlagos célcsoport: Hátrányos helyzetű 7-8. és
program
elősegítése, és az iskolából való lemorzsolódásuk
9-10. osztályos tanulók (2000-3000 fő)
arányának csökkentése, pályaorientációjuk,
pályaválasztásuk elősegítése.
Pályaválasztási koncepció és az ehhez kapcsolódó
programok kidolgozása a pálya- és iskolaválasztási
döntések megalapozása érdekében, melyek hosszú
távon meghatározzák a „PATRÓNUS - Pályaválasztást
segítő és mentor-tanár” programmal párhuzamosan
működtetett különböző munkaerő-piaci
szolgáltatásokat.

közhasznú munkavégzés támogatása, képzésben
2007.06.30 részvevők támogatása,

Foglalkoztatás-bővítő bértámogatás, betanító
képzés költségének átvállalása, humán szolgáltatás
(ismeretek felújítása, bővítése, kulcsképesség
2009.09.30
fejlesztése, szociális/mentális gondozás,
mentorálás).

bértámogatás,
2008.12.31 mobilitási támogatás,
képzés igény szerint

2007.09.01 2010.06.30

1. A pályaválasztási koncepció és a pályaválasztási
program kidolgozása
2. Munkaviszony melletti képzés
3. Bérköltség támogatás

519,3

100

6

Közép-magyarországi régió

RMK

MEGYE
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FEJÉR

30

Szociális gondozási A célcsoport felkészítése arra, hogy lakóhelyén házi
program a gondozói gondozást, ápolást végezzen, a gondozói hálózat
hálózat bővítésével bővítése.

31

Asszisztensi hálózat
kialakítása kiemelten roma
származású
munkanélküliek
számára

FEJÉR

Nyugat-dunántúli régió

FEJÉR

Nyugat-dunántúli
régió

32

33

A program
megnevezése

Pedellus

Foglalkoztatási
Információs Pontok
Hálózata Zala
megyében

A program célja

A célcsoport képzése és roma közösségfejlesztő
asszisztensként 1 éven át történő foglalkoztatásával,
valamint mentori támogatással segítő hálózat
létrehozása a települési önkormányzatoknál, a
kisebbségi önkormányzatoknál ill. civil szervezeteknél
a cigányság halmozottan hátrányos helyzetű rétegének
társadalmi és munkaerő-piaci integrációja érdekében

Célcsoport

Támogatások, szolgáltatások megnevezése

A
A program programba
összköltsége bevontak
(mFt)
létszáma
összesen (fő)

1. Elhelyezkedési gondokkal kűzdő 45 év feletti nők,
2. Családi körülményeik miatt csak lakóhelyükön
2004.05.01
munkát vállalni tudó nők (kismamák, ápolási díjon
lévők, stb.)

2007.10.31

1. Képzés
2.
Támogatott foglalkoztatás (bértám., közhasznú
foglalkoztatás)
3. működtetés

107,4

50

A megyei kirendeltségek állományában
nyilvántartott, legalább középfokú végzettségű,
magukat romának valló, a képzést és a Munkaügyi
Központtal az együttműködést vállaló
munkanélküliek (20 fő).

2005.02.02
2005.06.04

Képzés támogatása, foglalkoztatás támogatása
2007.01.17
(m.bér+járulékai), eü. vizsgálat, munkaruha2007.01.31
költség megtérítése.

19,7

20

2005.02.02
2005.06.01

Képzés (80 órás tanfolyam), közhasznú
2007.01.17
foglalkoztatás támog. (m.bér+járulékai), eü.
2007.01.31
vizsgálat, munkaruha-költség megtérítésetérítése

26,9

20

2007.04.01

1. Munkaerő-piaci szolgáltatások: 1.1. Kiválasz-tás
(előzetes munkaerő-piaci helyzetfeltárás és
folyamatos igényfelmérés alapján a településcsoportokban, a bevonandók egészségügyi
vizsgálatával). 1.2. A képzés hatékonyságát növelő
szolgáltatások (általános mentorálás, felvilágosítás,
munkavállalási, álláskeresési, pszichológiai
2008.11.30 tanácsadás, csoportépítő, kommunikációs
tréningek), személyiség-fejlesztés, jogi ismeretek
átadása, munkagya-korlat szerzése. 2. Intenzív
távügyintézői szakmai képzés, majd folyamatos
tovább-képzés támogatása. 3. Foglalkoztatást
bővítő bértámogatás 100% mértékben, a
foglalkozta-táshoz kapcsolódó járulékok
átvállalása 100%-os mértékben.

88,3

26

A létszámleépítések által érintett önkormányzati
területeken, az iskolákban, egyéb gyermekLegalább 6 hónapja nyilvántartott, 45 év feletti vagy
intézményekben, művelődési házakban, könyvtárakban
pályakezdő, általános iskolai (9 fő), középfokú (5
a minőségi munkát elősegítő felügyelők alkalmazása
fő) és felsőfokú (1 fő) végzettségű, tartós
iránt felmerülő igények kielégítése – a célcsoport tagjai
munkanélküliek
képzésének, s lehetőleg a lakóhely közelében 2 éven át
történő alkalmazásának támogatásával.

A kistelepüléseken a célcsoport - különösen a nők felkészítése az önkormányzati és teleház-bázison
működő integrált Foglalkoztatási Információs
Pontokon - atipikus formában is történő szolgáltatásnyújtásra, sőt távmunkások munkájának
irányítására (FIP-munkatársak).

A program A program
kezdete
vége

Közvetlen célcsoport: fiatalok, pályakezdők, gyesről, gyet-ről visszatérő, illetőleg terhességigyermekágyi segélyben ápolási díjban részesült nők,
vagy 45 év felettiek, legalább középfokú iskolai
végzettséggel. Részben olyan munkavállalók, akiket
munkahelyük elvesztése fenyeget. Közvetett
célcsoport: a munkaerő-piaci vagy vállalkozási
információkat ill. szolgáltatásokat igénybe vevők,
akiknek hátrányos helyzete a kistelepülési létből
fakad.

7
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RMK

Sorszám

A regionális (megyei) munkaügyi központok decentralizált keretéből finanszírozott, 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó munkaerőpiaci programok

35

A program
megnevezése

A program célja

Aktív-állás

A programba bevont 20 fő számára hosszabb távon
lehetőség nyíljon a program keretein belül
támogatással elindított munkavállalásra, 180 fő
számára a banki ügyintéző-képzésekre, álláskeresési
ismeretek megszerzését szolgáló munkaerő-piaci
szolgáltatásokban való részvételre. A Budapest Bank
NyRt. Békéscsabai Bankműveleti Központja a 2007.
év során közel 200 fővel, majdnem teljesen saját
erőforrásból tervezi bővíteni a térségben
foglalkoztatott alkalmazotti létszámát, így a regionális
munkaügyi központ megragadta a lehetőséget a bank
kapacitásbővítési törekvéseinek folyamatos
becsatornázására a program megvalósításába.
Békésben egy gazdasági főiskolai kar és három
közgazdasági jellegű szakközépiskola is alapot képez a
későbbi szakmai utánpótlásra.

Roma térségi
foglalkoztatási
asszisztens hálózat
(ROFTA-II.)

Célcsoport

A térségben nyilvántartott, gimnáziumi
érettségivel, vagy nem piacképes diplomával
rendelkező – pályakezdő, valamint megváltozott
munkaképességű – álláskeresők.

A ROTFA-mintaprogram tapasztalatai alapján a
célcsoport roma térségi foglalkoztatási asszisztensképzése. 1 fő lemorzsolódásával 15 fő asszisztens és 1
fő szakmai vezető, 1 fő mentor, 1 fő pénzügyi Elsődleges célcsoport: Regisztrált álláskeresők,
szakember foglalkoztatása révén a helyi foglalkoztatási döntően roma származásúak (a térségi
problémák
feltárása
(kérdőíves
megkérdezés), foglalkoztatási asszisztensek és a mentor).
összevetése
az
előző
ROTFA-programban Másodlagos célcsoport: az érintett térségekben élő,
összegyűjtött adatokkal és a pályázatíró által hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású
szolgáltatott információkkal. Ezután fejlesztenek munkaképes lakosság.

A program A program
kezdete
vége

Támogatások, szolgáltatások megnevezése

A
A program programba
összköltsége bevontak
(mFt)
létszáma
összesen (fő)

2007.03.14

1. Munkaerő-piaci szolgáltatások: 1.1.
Kiválasztás: leválogatás, kiértesítés, csoportos
tájékoztató, számítógépes rutin ellenőrzési teszt,
csoportos interjú, helyzetgyakorlatok a
kirendeltségeken. 1.2. A program hatékonyságát
növelő szolgáltatások: álláskeresési tanácsadás 2008.07.31 egyéni tanácsadás és álláskeresési technikák
oktatása. 2. Munkaerő-piaci képzés során 34 fő
szállásköltségének megtérítése. 3. Foglalkoztatást
bővítő bértámogatás: 20 fő foglalkoztatást
elősegítő bértámogatása és járulékátvállalása 100%
mértékben. 4. Pr-tevékenység. 5.
Ellenőrzés/monitoring 6. Értékelés.

29,7

34

2007.06.01

munkaerő-piaci szolgáltatások, bértámogatás,
2008.11.30 járulékátvállás, mobilitádi támogatás,
képzési támogatás (keresetpótló juttatás is)

75,1

19

53,4

23

képzési, és elsősorban a munkatapasztalat-szerzésre
irányuló foglalkoztatási programokat, amelyek
beindításához megpályázzák a forrásokat.

GYŐR-MOSONSOPRON

Nyugat-dunántúli
régió

38

39

Az egészséges
életmódért komplex
közhasznú és
reintegrációs
program
Roma
közösségfejlesztő
reintegrációs
foglalkoztatási
program
Új esély - helyi
foglalkoztatási
program
(rétegprogram)

Roma térségi
foglalkoztatási
asszisztens hálózat
(ROFTA-II.)

25 roma munkanélküli képzése és támogatott
foglalkoztatása egészségügyi szociális területen.

Halmozottan hátrányos helyzetű roma
munkanélküliek.

2002.05.01

Foglalkoztatás bővítő
2004.08.31 bértámogatás,foglalkoztatáshoz kapcsolódó
járulékok támogatása, képzés.

15 roma munkanélküli képzése, foglalkoztatása,
közösségfejlesztőként a hátrányos helyzetű roma
munkanélküliek támogatása.

Halmozottan hátrányos helyzetű roma
munkanélküliek.

2003.01.01

2005.02.28

Képzés, foglalkoztatás-bővítő bértámogatás,
járulékátvállalás, utazási költségek támogatása.

32,6

15

Olyan, a kapuvári kirendeltség és vonzáskörzetében
élő m.nélküliek, akik
1. tartósan munka nélkül levő
szakképzetlenek és
Értékteremtő munka, a résztvevő személyek munkaerőelavult szakképzettségűek,
2004.05.01
piaci esélyeinek javítása.
2. 45 éven felüliek,
3. általános iskolát elvégzettek,
4.
roma származásúak.

2005.06.30

Pályaorientációs tréning, képzés, bértám.,
közhasznú foglalk., álláskereső klub.

54,0

97

A ROTFA-mintaprogram tapasztalatai alapján a
célcsoport roma térségi foglalkoztatási asszisztensképzése. 1 fő lemorzsolódásával 15 fő asszisztens és 1
fő szakmai vezető, 1 fő mentor, 1 fő pénzügyi
szakember foglalkoztatása révén a helyi foglalkoztatási
problémák feltárása (kérdőíves megkérdezés),
összevetése az előző ROTFA-programban
összegyűjtött adatokkal és a pályázatíró által
szolgáltatott információkkal. Ezután fejlesztenek
képzési, és elsősorban a munkatapasztalat-szerzésre
irányuló foglalkoztatási programokat, amelyek
beindításához megpályázzák a forrásokat.

Elsődleges célcsoport: Regisztrált álláskeresők,
döntően roma származásúak (a térségi
foglalkoztatási asszisztensek és a mentor).
Másodlagos célcsoport: az érintett térségekben élő,
hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású
munkaképes lakosság.

Megjegyzés: A 2007-ben indult programoknál csak régiót különböztetünk meg, a programok megvalósítása a régió teljes illetékességi területét érinthetik.

munkaerő-piaci szolgáltatások, bértámogatás,
2007.06.01 2008.11.30 járulékátvállás, mobilitádi támogatás,
képzési támogatás (keresetpótló juttatás is)

75,1

3 801,7

19

12 816

