VAS MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT

Kilépés a programból
Ön gyakorlatilag bármely szakaszban kiléphet a programból,
ennek jelentôsége a következmények szempontjából van.
Amennyiben meg sem kezdi az együttmûködési megállapodás teljesítését, illetve még nem vett részt anyagilag támogatott programelemben, minden anyagi jogkövetkezmény nélkül kiléphet a programból, de 2007-ig nem léphet vissza.
Amennyiben viszont az Együttmûködési Megállapodásban
rögzített kötelezettségeinek nem tesz eleget (pl. képzésrôl
igazolatlanul hiányzik), a támogatás visszafizetésére kötelezhetô.

9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.
Telefon: 94/520-400 • Fax: 94/505-747
www.vasmmk.hu

Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program

kirendeltségeink
Celldömölki Kirendeltség
9500 Celldömölk,
Bartók B. u. 1/a.
Telefon: 95/420-586

Szentgotthárdi
Kirendeltség
9970 Szentgotthárd,
Vajda J. u. 6.
Telefon: 94/380-768

Körmendi Kirendeltség
9900 Körmend,
Szabadság tér 7.
Telefon: 94/411-413

„A munkanélküliség megelôzése és
kezelése” címû program

Szombathelyi
Kirendeltség
9700 Szombathely,
Hunyadi u. 45.
Telefon: 94/522-750

Kôszegi Kirendeltség
9730 Kôszeg,
Szûk u. 2.
Telefon: 94/562-410

Vasvári Kirendeltség
9800 Vasvár,
Köztársaság tér 4.
Telefon: 94/370-136

Sárvári Kirendeltség
9600 Sárvár,
Batthyány u. 47.
Telefon: 95/320-817

Humán Szakszolgálat
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45.
Telefon: 94/ 514-570

Jelentkezzen a komplex,
elhelyezkedését segítô programra!
Részletesebb felvilágosításért forduljon
kirendeltségeink munkatársaihoz.

Foglalkozási Információs Tanácsadó
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45.
Telefon: 94/ 522-765

ügyfélfogadási idô
hétfô, kedd, csütörtök:
péntek:
szerda:

8.00 - 12.00 óráig
13.00 - 15.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig
nincs ügyfélfogadás

Európa itt épül
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A program bemutatása
Az Európai Unióhoz történô csatlakozást követôen
hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai
Szociális Alap, amelynek többek között fontos célkitûzése a foglalkoztatás javítása. Ez úgy érhetô el, ha
az álláskeresô olyan képzettséget szerez, amelyre a
munkáltatóknak szüksége van. Lehetôség nyílik gyakorlatszerzésre, a munkahelyeken olyan munkakörülményeket biztosítanak, hogy a fogyatékkal élôk, a
csökkentett munkaképességûek, a gyermeküket
egyedül nevelô szülôk is munkába tudnak állni, azaz
rugalmas munkaerôpiac kerül kialakításra.
„A munkanélküliség megelôzése és kezelése" címû
program új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerôpiacra való be- illetve visszajutást.

Ki vehet részt a programban?
A program azokat a munkanélkülieket kívánja
támogatni, akiknél a munkaügyi szervezet hagyományos eszközeivel nem tudott megfelelô
eredményt elérni, azaz:
• 16-30 év közötti fiatalok, akik még nem
tudtak tartósan elhelyezkedni a munkaerôpiacon, vagy be sem tudtak oda lépni.
• 30 éven felüli tartósan regisztrált munkanélküliek, különös tekintettel a 45 éven
• felüliekre.
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30 éven felüli tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (különös tekintettel a 45 év feletti regisztrált munkanélküliekre és
inaktívakra, a három hónapja regisztrált munkanélküliekre, a
gyermekgondozási támogatásról visszatérô nôkre és a megváltozott munkaképességû regisztrált munkanélküliekre és inakívakra), azaz azok, akik a munkaügyi központ kirendeltségein
három hónapja nyilvántartott munkanélküliek, továbbá a
munkaerôpiacról kiszorult személyek (inaktívak).

•
•
•
•
•
•
•

álláskeresési technikák oktatása,
álláskeresô klub,
rehabilitációs tanácsadás,
képesség és motivációs szint felmérése és fejlesztése,
személyiség vizsgálat és fejlesztés,
képzési tanácsadás,
személyes fejlesztés (mentori segítségnyújtás).

Ön is a program alanya lehet amennyiben:
nem áll munkaviszonyban, vagy azzal egy tekintet alá esô
jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll, de létszámleépítésben érintett,
nem egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás személyes
közremûködésre kötelezett tagja,
oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat,
a program során vállalja a munkaügyi központtal való
együttmûködést,
a munkaügyi központ nyilvántartásában regisztráltatja magát.

•
•
•
•
•
•
•
•

Milyen képzésekben vehet részt?
ABC eladó (7 hónap),
gyorsérkeztetési eladó (7 hónap),
szakács (9 hónap),
pincér (9 hónap),
kômûves (9 hónap),
ügyviteli gyakorló (5 hónap),
ECDL start + gépírás (4 hónap),
PR menedzser.

•

•
•
•
•

Nem lehet a program alanya, ha:
• a munkaügyi központtól foglalkoztatást elôsegítô támogatásban részesül,
• Önnel szemben a munkaügyi központ kifizetett támogatásaival, illetve ellátásaival kapcsolatosan jogerôs visszakövetelési eljárást folytat,
• ebben a programban egyszer már részt vett és az együttmûködési megállapodását teljesítette, vagy olyan módon lépett
ki a programból, amely büntetô szankciót von maga után.

Milyen szolgáltatásokat és támogatásokat vehet
igénybe, ha belép a programba?
Szolgáltatások, melyek a program teljes idôtartama alatt
nyújthatók
• munkaerô-piaci és foglalkozási információ nyújtása,
• pszichológiai tanácsadás,
• munkatanácsadás,
• pályaválasztási tanácsadás,
• pályamódosítási tanácsadás,
• egyéni álláskeresési tanácsadás,

Milyen támogatásokat vehet igénybe?
A képzés során igénybe veheti:
• a képzési költségek megtérítését 100 %-os mértékben,
• a képzéshez kötôdô utazási költségtérítést 100 %-os mértékben,
• képzés alatti megélhetést biztosító támogatást (ösztöndíj).
A képzést követôen támogatásokban részesülhet:
• szolgáltatások igénybevétele esetén felmerülô utazási
költségek megtérítése,
• elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzés támogatása,
• munkagyakorlat szerzési támogatáshoz kapcsolódó helyközi utazási költségek támogatása.
A programba való tényleges belépését megelôzi az elôzetesen felmért lehetôségeinek, céljainak figyelembe vételével, a
munkaügyi központ által közösen kialakított Együttmûködési Megállapodás aláírása.

