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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

TÁJÉKOZTATÓ
A TOP-5.1.2.-15-JN1-2016-00004
Helyi foglalkoztatási együttműködés,
paktum megvalósítása a
Jászberényi Járásban elnevezésű
munkaerőpiaci programról

BEVEZETŐ
Járásszékhely településként Jászberény Városi Önkormányzat 2017.
január 15-én kezdte meg a projektet
konzorciumi partnereivel a JNSZ
Megyei Kormányhivatallal és a jászberényi „Helyet!” Alapítvánnyal. A
projekt a Felső-Jászság munkáltatóinak, civil szervezeteinek és kilenc
településének Jászberény, Jászágó,
Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy,
Jászfényszaru, Jásztelek és Pusztamonostor szoros együttműködésével
– Paktumával – valósult meg.
A pályázat célja, elősegíteni a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedését a munkaerő-piacon. A
járásban található inaktív személyek
mobilizációjával, személyre szabott
munkaerőpiaci
szolgáltatásokkal,
képzéssel és a munkáltatókat segítő
foglalkoztatási támogatásokkal járult
hozzá a helyi gazdaság megerősítéséhez, a helyi gazdasági folyamatok
alakításához, a térségi beruházások
ösztönzéséhez.

Jelen kiadvánnyal a projekt aktív időszakának végéhez közeledve
a közösen elért eredmények bemutatásával szeretnénk összegezni az
elmúlt évek munkáját.

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Jászberény Városi Önkormányzat a megvalósítási időszak alatt a nyilvánosság
biztosításával, a Paktumszervezet működtetésével, a projekt monitoring eljárásának biztosításával és beruházásösztönző rendezvények lebonyolításával látta el
feladatait. A projekt eddigi időszak alatt összesen 12 nagyszabású rendezvény valósított meg, melyen a térség legnagyobb munkáltatói mellett részt vettek a helyi
képzőintézmények és civil szervezetek is. A projekt célját közvetetten elősegítendő
két alkalommal rendezte meg a Járási Szakmaválasztó Kiállítást, ahol az általános
és középiskolás diákok ismerkedhettek meg a járási képzőintézményekkel, elérhető
szakmákkal és munkahelyekkel.

J.N.SZ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A szakmai megvalósítás során a Kormányhivatal a beérkezett munkaerőigényeket megvizsgálta annak érdekében, hogy az illeszkedési nyilatkozat kiadása kezdeményezhető-e a projekt Paktumirodájától.
Az álláskeresők elhelyezkedési esélyének növelése céljából a „Helyet!”Alapítvány
közreműködésével humánszolgáltatásban részesülnek, majd bérjellegű támogatásban illetve képzésben vesznek részt a tartós munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése érdekében.
Az aktuális tanfolyami és támogatási lehetőségekről a Járási Osztállyal kapcsolatban álló munkaerő-piaci szereplők (álláskeresők és munkáltatók) munkáltatói
és munkavállalói fórumokon, rendezvényeken kaphattak részletes tájékoztatást.
A vállalt képzésbe vonandó létszám teljesítésének elősegítése érdekében hat alkalommal csoportos behívásra került sor, melyeken a 1320 fő kiértesített ügyfélből
450 fő jelent meg, akik az élelmiszer- és vegyi áru eladó, a targoncavezető, a fogyóelektródás ívhegesztő, a szociális gondozó és ápoló, valamint óvodai dajka tanfolyamokról kaptak információt.
A mérföldkő határnapjáig a programba 261 fő került bevonásra, akik számára
megtörtént a „Helyet!” Alapítvány részéről a munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtás
(munkatanácsadás, információ nyújtás és mentorálás). Jelenleg a projektből 194 fő

részesült foglalkoztatást elősegítő támogatásban: 173 fő részére bérköltség támogatás (munkakipróbálás bérköltség támogatásban 95 fő, legfeljebb 8+4 hónap 100
%-os bérköltség támogatásban 78 fő), 77 fő részére bértámogatás, 18 fő részére önfoglalkoztatási támogatás került megállapításra. A 95 fő munkatapasztalat szerzési
támogatásban részesült ügyfél közül 58 fő ráépülő támogatásként bértámogatásban is részesült. Továbbá 48 fő munkaerő-piaci helyzete képzésre beiskolázással
került javításra (19 fő élelmiszer- és vegyiáru eladó, 12 fő targoncavezető, 1 fő TB
és bérügyintéző + ECDL, 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző, 4 fő Fogyóelektródás
védőgázas ívhegesztő, 2 fő Kézápoló és műkörömépítő, 7 fő élelmiszer- és vegyiáru
eladó és 2 fő gazdasági informatikus).
A projekt szakmai megvalósításának segítésére 2 fő szakmai megvalósító alkalmazását terveztük állami szolgálati jogviszony keretében. Feladatuk a Foglalkoztatási Paktum szakmai megvalósításával kapcsolatos járási feladatok ellátása (programba
vonás, megállapodások/hatósági szerződések előkészítése, kapcsolattartás ügyfelekkel, foglalkoztatókkal, nyilvántartások vezetés, adatszolgáltatások teljesítése).

„HELYET!” ALAPÍTVÁNY
A „Helyet!” Alapítvány a JNSZ Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal és Jászberény Város Önkormányzatával közösen vesz részt a
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 számú pályázatban.
Az Alapítvány feladata, munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtson az érdeklődők és
a bevont személyek számára. A „Helyet!” Alapítvány a felsorolt szolgáltatásokat és
esetszámokat vállalta a pályázat keretében:
Szolgáltatás megnevezése

Tervezett
esetszám

2019.06.26-ig
teljesített esetszámok

Munkaerő-piaci információk nyújtása

282

261

Célcsoport elérésé, kiválasztás

282

261

Célcsoport felmérése, egyéni cselekvési terv készítése

282

261

Pályatanácsadás

48

66

Programból való lemorzsolódás megelőzése, készségfejlesztő csoportos programok

40

70

Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás

48

156

170

170

Munkahelymegtartás segítése, utókövetés

83

58

Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás,
álláskeresési technikák, motivációs, önismereti, pályaorientációs tréningek

40

67

Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése

Az Alapítvány az alábbi célcsoportok részére nyújt szolgáltatást:
• Alacsony iskolai végzettségűek
• 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
• 50 év felettiek
• GYED-ről (gyermekgondoozási díj), GYES- ről (gyermekgondozást segítő ellátás),
GYET-ről (gyermeknevelési támogatás), ápolási díjról visszatérők (akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében részesültek vagy jelenleg is részesülnek), vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
• Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
• Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
• Megváltozott munkaképességű személyek
• Roma nemzetiséghez tartozó személyek
• A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerő-piacra visszavezethetők: azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásban vett álláskeresők
• Inaktívak: akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt
rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni.
A „Helyet!” Alapítvány szakemberei munka-erő piaci szolgáltatás keretében az alábbi módokon nyújtanak segítséget az ügyfelek részére:
• Az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása, megszüntetése
• Segítik az ügyfél érdeklődésének, képességeinek, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítását, illetve a megfelelő képzési lehetőség kiválasztását, pályamódosítás esetén: új képzés vagy foglalkozás megtalálása
• A munkavállaláshoz szükséges ismeretek, tapasztalatok átadása, a hatékony állás- keresési ismeretek megismertetése az ügyfelekkel (önéletrajzírása, felkészítés
állásinterjúra, segítségnyújtás az álláskeresési technikák megismertetésében)
• A munkába állás, illetve az új munkahelyen történő beilleszkedés támogatása
• Képzésekre történő felkészítés, támogatás nyújtása

Az Alapítvány legfontosabb feladatának tartja, a támogatási időszakban és utána
a bevont személy követését. Az első munkatanácsadástól, munkaerő-piaci információnyújtáson át, a mentori szolgáltatásokon keresztül az utókövetésig. A mentori
szolgáltatások keretében segítjük az ügyfelet a munkahelyén való beilleszkedésben.
Folyamatos nyomon követéssel igyekszünk megelőzni a programból való lemorzsolódását a bevont személynek. A program végén a munkavállalót támogatjuk, hogy
munkahelyét megtartsa a támogatási időszak után is, így biztosítva, hogy a nyílt
munkaerő-piacon maradhasson.
A pályázat lehetőségedet adott az Alapítvány számára, hogy egyre többen megismerjék szervezetünket. Egyre többen keresnek fel bennünket különböző problémákkal pl: álláspályázat összeállítása, álláskeresési információnyújtás, képzési
lehetőségek utáni érdeklődés kapcsán. A Felső – Jászság településein munkaerőpiaci információnyújtást végeztünk fórumok keretében. Nagyszerű lehetőség volt,
hogy a településeken is megismerjék szervezetünket és munkatársainkat. A tanácsadások alatt kölcsönös munka alakult ki a közösségekkel.
Az Alapítvány a program során, azt a célt tűzte ki, hogy minél több civil szervezettel közösen feltárjuk a problémákat és közösen megoldást találjunk.
Reményeink szerint a jövőben is megmarad az eredményes közös munka a JNSZ
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal és Jászberény
Város Önkormányzatával.

