gyermekgondozási
díjban
részesültek;
illetve ápolási díjban részesültek, vagy
jelenleg is részesülnek.

A projekt célja
A projekt célja, hogy a célcsoportjába
tartozó személyeket a támogatás nélküli
munkaerőpiacra
segítse,
komplex,
személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci
lehetőségekhez és igényekhez igazodó
szolgáltatásokkal és támogatásokkal.
A projekt során azokra a problémákra és
problémacsoportokra
koncentrálunk,
amelyek a hagyományos eszközökkel és
módszerekkel nehezebben kezelhetők, és
az eredményességhez több, személyre
szabott szolgáltatást, támogatást, illetve
forrást célszerű mozgósítani.

5. Azok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
által
álláskeresőként
nyilvántartott
személyek, akik a bevonás időpontjában a
szociális
igazgatásról
és
szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban Szoctv.) alapján bérpótló
juttatásra,
illetve
(2011.09.01-től)
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosultak.
6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek.
Ide tartoznak azok, akik legalább 3 hónapja
regisztrált álláskeresők.

Ki vehet részt a programban?
1. Akiknek munkaerő-piaci hátrányai az
alacsony iskolai végzettségből adódnak.
Ide tartozóak azok az álláskeresők, akik
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkeznek – 8 vagy 10 osztályos
általános iskolai végzettséggel –, vagy
még azzal sem.
2. Akiknek munkaerő-piaci hátrányai a
pályakezdésből adódnak. Ide tartozóak a
pályakezdő álláskeresők [Flt. 58. § (5)
bekezdés. k) pont], illetve a 25.
életévüket be nem töltött álláskeresők.
3. Akiknek munkaerő-piaci nehézségei az
idősebb korból adódnak. Ide tartozóak a
projektbe történő bevonás időpontjában
az
ötvenedik
életévüket
betöltött
álláskeresők.
4. Akiknek munkaerő-piaci nehézségei a
gyermekgondozás
vagy
hozzátartozó
ápolását követő újrakezdés nehézségeiből
adódnak. Ide tartozóak, akik a projektbe
való belépést megelőző 12 hónapon belül
gyermekgondozási
segélyben,
gyermeknevelési
támogatásban,
terhességi-gyermekágyi
segélyben,

Ön is a program alanya lehet,
amennyiben:
• a munkaviszony létesítéséhez szükséges
feltételekkel rendelkezik
• oktatási intézmény nappali tagozatán nem
folytat tanulmányokat
• öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint
rehabilitációs járadékban nem részesül
• az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem
áll, és egyéb kereső tevékenységet sem
folytat
• elhelyezkedése
érdekében
az
állami
foglalkoztatási szervvel együttműködik
• az
állami
foglalkoztatási
szerv
álláskeresőként nyilvántart

Nem lehet a program alanya:
•

•

aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Foglalkoztatási
Alaprészének
decentralizált keretéből, valamint képzési
keretéből támogatásban részesül,
akinek a munkaügyi központ által
folyósított
és
jogerős
határozattal
visszakövetelt támogatással összefüggő
fizetési kötelezettsége áll fenn,

•

aki az adott munkaügyi központ adott
TÁMOP 1.1.2 projektszakaszában egyszer
már részt vett,
• aki másik munkaügyi központ által
bonyolított projektben vesz részt,
• aki más, hasonló célú ESZA projekt
egyidejű résztvevője (kivéve TÁMOP 1.2.1
„Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását
ösztönző
járulékkedvezmények”
elnevezésű projekt),
• akivel összefüggésben a munkaügyi
központ által korábban indított bármely
projektet, illetve projektszakaszt érintően
a nyomon követés nem zárult le,
aki a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében szakképesítést vagy
munkakör
betöltéséhez
szükséges
képesítést
szerzett
és
bértámogatásban/bérköltség
támogatásban/vállalkozóvá
válási
támogatásban részesült.

Milyen szolgáltatásokat és
támogatásokat vehet majd igénybe
programunkban?
Szolgáltatások:
A program szolgáltatási és támogatási
programelem-kínálatából
olyan
segítő
tevékenységek választhatók ki a résztvevők
számára, amelyek a képzést, a támogatott
foglalkozáson
keresztül
a
munkagyakorlatszerzést,
a
munkatapasztalatszerzést, ill. a munkakipróbálást, valamint a
vállalkozóvá válást, illetve ezen támogatások
igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek
hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci
esélyeinek
javításához,
személyes
fejlődéséhez.

Adható támogatások
Szolgáltatás igénybevétele esetén
→ az utazási költségek megtérítése,
→ keresetpótló
juttatás
biztosítása
(amennyiben a szolgáltatás időtartama
eléri a 15 napot)
Képzések támogatása esetén
→ a teljes képzési költség biztosítása,
→ a képzéshez kapcsolódó utazási
költség
→ keresetpótló juttatás biztosítása
képzés ideje alatt.

Kecskeméti Kirendeltség
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Tel: 76/486-588
Bajai kirendeltség
6500 Baja, Czirfusz F. u. 13. Tel: 79/520-830

a

Elhelyezkedés támogatása
→ Bértámogatás, bérköltség támogatás
→ a munkába járás költségeinek térítése
→ vállalkozóvá válás támogatása
A megyei munkaügyi központ és az
álláskereső közös elképzelése alapján kerül
sor
az
Együttműködési
Megállapodás
aláírására, amelyben rögzítik a lebonyolítás
módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, a
cél érdekében vállalt kötelezettségeket.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Igazgató: Kollár Péter
TÁMOP 1.1.2 programiroda
Tel: 76/486-588/216 mellék

A
programmal
kapcsolatosan
további
információ kérhető a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
kirendeltségein:

Kalocsai Kirendeltség
6300 Kalocsa, Szent I. király u. 72.
Tel: 78/462-148
Kiskőrösi Kirendeltség
6200 Kiskőrös, Kossuth L. u. 40.
Tel: 78/311-891
Kiskunfélegyházi Kirendeltség
6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.
Tel: 76/461-745
Kiskunhalasi Kirendeltség
6400 Kiskunhalas, Szent Imre u.12.
Tel: 77/523-563
Bácsalmási Kirendeltség
6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 34.
Tel: 79/541-040
Kiskunmajsai Kirendeltség
6120 Kiskunmajsa, Félegyházi u.5.
Tel: 77/481-348
Kunszentmiklósi Kirendeltség
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62/a.
Tel: 76/550-040
Tiszakécskei Kirendeltség
6060 Tiszakécske, Béke u. 116.
Tel: 76/441-286
Jánoshalmi Kirendeltség
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Tel: 77/403-966

TÁMOP 1.1.2-11/1
„A hátrányos helyzetűek
foglalkoztathatóságának javítása
(Decentralizált programok
konvergencia régiókban)”

