További információ:
Győr-Moson-Sopron megyei Foglalkoztatási Paktumiroda
Cím: 9021 Győr, Városház tér 3. III. emelet 11-es iroda

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Önkormányzat
vezetésével
Foglalkoztatási Paktum alakult a térség munkaerő-piaci helyzetének
javítása érdekében.

Telefon: +36 96/ 522-288
E-mail: fpiroda@gymsmo.hu
Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetés alapján.

Mi az a Foglalkoztatási Paktum?
A Foglalkoztatási Paktum a térségi szereplők szerződésben rögzített
partnerség alapú együttműködése, azzal a céllal, hogy
- megismerjék a térség foglalkoztatási nehézségeit, a
munkanélküliség okait;
- egyeztessék a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás
fejlesztési elképzeléseit, céljait;
- megoldást keressenek a problémákra, összehangolják a
pénzügyi forrásokat;
- foglalkoztatást elősegítő közös
programokat valósítanak meg.
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„Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
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Győr-Moson-Sopron Megyei
Foglalkoztatási Paktum
EGYÜTTMŰKÖDÉS a foglalkoztatásért

A Paktum keretében igényelhető támogatások

A támogatások az alábbi célcsoport-tagok alkalmazása esetén
igényelhetők:

FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ KÉPZÉSBEN TÖRTÉNŐ
RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA:
- képzési költség támogatása (egyéni és csoportos);
- a képzéshez kapcsolódó utazás, szállás és étkezés támogatása;
- a képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségének
vagy más hozzátartozó ápolásával/gondozásával járó költségek
támogatása.

- legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők;

ELHELYEZKEDÉST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK:
- bértámogatás nyújtása;
- munkatapasztalat-szerzést
elősegítő
bérköltség-támogatás
nyújtása;
- 8 havi bérköltség-támogatás 4 hónap továbbfoglalkoztatási
kötelezettséggel;
- a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó
utazás támogatása;
- lakhatási támogatás.

- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők;

MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL
KAPCSOLATOS TÁMOGATÁSOK:
- a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi)
utazási költség támogatása.
ÖNFOGLALKOZTATÓVÁ VÁLÁS
TÁMOGATÁSA:
- maximum 6 hónapig, a
minimálbér összegéig
nyújtható támogatás.

- 25. életévüket be nem töltött személyek;
- 30 év alatti pályakezdő álláskeresők;
- 50. életévüket betöltött személyek;
- legalább 1 gyermeket egyedül nevelő felnőttek;
- GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők;
- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
(legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők);
- megváltozott munkaképességű személyek;
- roma nemzetiséghez tartozó személyek;
- inaktívak (a programba bevonás előtt nem dolgoztak, nem volt
rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek
munkát, illetve nem regisztrált álláskeresők);
- közfoglalkoztatottak.

