
xxxxxx

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

 
 A szakmaszerzésben segíti a fiatalokat a kormányhivatal 

25 év alatti fiatal vagy? Még nincs szakmád? Tanulnál, de saját zsebből 
nem tudod kifizetni a tandíjat? Piacképes szakmára vágysz? Jelentkezz 
az Ifjúsági Garancia programba! 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia program 
keretében munkaerőpiaci képzéseket szervez 25 éven aluli, regisztrált álláskeresők számára. 

Milyen szakmacsoportokban indulnak képzések? 
● Élelmiszeripar 
● Gépészet 
● Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
● Könnyűipar 
● Közgazdaság 
● Közlekedés 
● Angol/német nyelvi képzések 
● Hivatásos gépjárművezetői képesítést adó képzések 

Milyen előnyökkel jár, ha részt veszel a képzésen? 
●  A képzések munkáltatói igényekre épülnek, így a program keretében piacképes szakmát 

szerezhetsz és könnyebben elhelyezkedhetsz a munkaerőpiacon, 
● A kormányhivatal által nyújtott támogatás teljes egészében fedezi a tanfolyam díját, 
●  A hivatásos gépjárművezetői képzés kivételével bármelyik egyéb képzés esetén annak teljes 

időtartama alatt keresetpótló juttatást biztosít számodra a kormányhivatal, amelynek mértéke 
a minimálbér 80 %-a, azaz 119 200,– Ft, 

●  A képzések helyszíne nem kizárólag Debrecen, igény szerint – megfelelő számú jelentkező 
esetén – azok kihelyezésre kerülnek vidéki helyszínekre, elsősorban a járási hivatalok szék-
helyeire, így új képesítésedet akár lakóhelyeden, helyben is megszerezheted, 

●  Ha a lakóhelyedtől eltérő helyszínű tanfolyamon veszel részt, utazási költségedet a program 
teljes egészében fedezi. 

A tanfolyamok 2019. szeptember elejétől indulnak megfelelő számú jelentkező esetén. A beisko-
lázható létszám 300 fő. A program keretében képzettséget szerzett álláskeresők foglalkoztatása 
esetén a kormányhivatal a munkáltatókat foglalkoztatást elősegítő támogatással segíti. 

Vedd kezedbe a sorsod, szerezz szakmát! 

Ha kedvet kaptál és részt szeretnél venni a programban, részletesebb tájékoztatást a lakóhelyed 
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kaphatsz, ahol a képzés 
iránti kérelmedet is benyújthatod, amiben segítségedre lesznek kollégá-
ink. Ha korábban már nyilvántartásba vettünk álláskeresőként, jelent-
kezéseddel keresd a GINOP 5.2.1 program ügyintézőit. 

A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-al-
földi és a Dél-dunántúli régiókban az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés keretében támogatásban részesül.


