
 

 

„ Alacsony képzettség

A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 

képzése” című kiemelt projekt egy olyan országos jelent

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetésével a Belügyminisztérium, illetve 18 megyei 

kormányhivatal közösen valósít meg.

A projekt célja , hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettség

kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkez

közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehet

munkaerőpiaci szempontból releváns képzettség, isme

illetve hozzájárul az esélyegyenlő

és a roma/cigány személyek esélyegyenl

A megvalósítás dátuma: 2015.11.01

A támogatás összege: 31.150.000.000 Ft,

forrásaiból) 

A képzésre jelentkező ügyfelek 

résztvevőknek közfoglalkoztatási

érdekében helyközi utazási támogatást

Milyen képzésekre lehet jelentkezni?

Célunk olyan képzési kínálat kialakítása, amely a térségi munkaer

képzési kínálatunk egy-egy fájl megnyitásával, táblázatos formában érhet

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=749#system

container 

 

  

 
 
 
 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

GINOP-6.1.1-15 

 azonosítószámú, „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 

projekt egy olyan országos jelentőségű program, amelyet a Nemzeti 

őttképzési Hivatal vezetésével a Belügyminisztérium, illetve 18 megyei 

kormányhivatal közösen valósít meg. 

, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettségű, munkaer

kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a 

közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a 

piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére, 

illetve hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához – különös tekintettel kell lenni a fogyatékkal él

és a roma/cigány személyek esélyegyenlőségének elősegítésére. 

: 2015.11.01-2020.12.31. 

31.150.000.000 Ft,- (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

 ügyfelek képzési és vizsgadíját 100%-ban átvállaljuk, a képzés idejére a 

közfoglalkoztatási bért biztosítunk. A képzés helyszínére történő

utazási támogatást nyújtunk az ügyfelek részére. 

Milyen képzésekre lehet jelentkezni? 

Célunk olyan képzési kínálat kialakítása, amely a térségi munkaerő-igényekre épül.. A jel

egy fájl megnyitásával, táblázatos formában érhető el az alábbi linken:

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=749#system
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 program, amelyet a Nemzeti 

ttképzési Hivatal vezetésével a Belügyminisztérium, illetve 18 megyei 

, munkaerőpiacon keresett 

tt lakosság, kiemelten a 
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https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=749#system-message-



 

 

Mik a céljaink? 

 

• A Támogatott számára: a képzés sikeres befejezése, amely segítségével növeli saját esélyeit arra, 

hogy munkát találjon. 

• A munkaadók számára: szakképzett munkaer

• A Képző intézmények számára

résztvevőket az elhelyezkedéshez.

• A program megvalósítói (a Konzorcium) számára

amely tükrözi az adott térség munkaer

résztvevőket a tanfolyam sikeres elvégzésében.

Mit kínál a program? 

Lehetőséget 

• egy olyan képzés ingyenes elvégzésére, amelyre igény van a munkaadók körében,

• arra, hogy a képzés kezdetén felkészüljön a tanfolyam sikeres elvégzésére különböz

technikák, konfliktuskezelési módszerek segítségével. A képzések végén elsajátíthat néhány 

álláskeresési technikát (pl. önéletrajz elkészítése, állásinterjúra való felkészíté

munkakeresés során előforduló akadályokat.

• arra, hogy könnyebben találjon munkát a nálunk megszerzett tudás segítségével,

• arra, hogy továbbfejlessze magát azon a területen, ahol már elsajátította az alapokat,

• arra, hogy valami újba kezdjen, új szakmát sajátítson el,

• mentori szolgáltatás igénybevételére. Mentoraink személyesen segítik Önt a képzés ideje alatt. 

Feladatuk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék az Ön el

annak érdekében, hogy hozzásegítsék a tanfolyam sikeres befejezéséhez.

 

Ha a programunk felkeltette érdekl

járási hivatal foglalkoztatási osztályán tudnak munkatársaink b

 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a 

https://www.szechenyi2020.hu/

ügyfélszolgálat elektronikus elérhet

honlapunkon is tájékozódhat a projektr

talál meg https://www.nive.hu/ 

 
 
 
 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

: a képzés sikeres befejezése, amely segítségével növeli saját esélyeit arra, 

szakképzett munkaerő biztosítása. 

 intézmények számára: minőségi képzések lebonyolítása, amelyekkel hozzásegíthetik a 

ket az elhelyezkedéshez. 

A program megvalósítói (a Konzorcium) számára: olyan képzési kínálat kialakítása, frissítése, 

ly tükrözi az adott térség munkaerő szükségletét. Mentoraink segítségével támogatjuk a 

ket a tanfolyam sikeres elvégzésében. 

egy olyan képzés ingyenes elvégzésére, amelyre igény van a munkaadók körében,

a képzés kezdetén felkészüljön a tanfolyam sikeres elvégzésére különböz

technikák, konfliktuskezelési módszerek segítségével. A képzések végén elsajátíthat néhány 

álláskeresési technikát (pl. önéletrajz elkészítése, állásinterjúra való felkészítés), így sikeresen veheti a 

őforduló akadályokat. 

arra, hogy könnyebben találjon munkát a nálunk megszerzett tudás segítségével, 

arra, hogy továbbfejlessze magát azon a területen, ahol már elsajátította az alapokat,

ba kezdjen, új szakmát sajátítson el, 

mentori szolgáltatás igénybevételére. Mentoraink személyesen segítik Önt a képzés ideje alatt. 

Feladatuk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék az Ön előrehaladását és mindent megtegyenek 

gítsék a tanfolyam sikeres befejezéséhez. 

Ha a programunk felkeltette érdeklődését, úgy a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatal foglalkoztatási osztályán tudnak munkatársaink bővebb felvilágosítást nyújtani.

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a 

https://www.szechenyi2020.hu/ oldalon, ahol a Széchenyi 2020 

ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja, vagy a 

is tájékozódhat a projektről, melyet az alábbi linken 

 

: a képzés sikeres befejezése, amely segítségével növeli saját esélyeit arra, 

ségi képzések lebonyolítása, amelyekkel hozzásegíthetik a 

: olyan képzési kínálat kialakítása, frissítése, 

 szükségletét. Mentoraink segítségével támogatjuk a 

egy olyan képzés ingyenes elvégzésére, amelyre igény van a munkaadók körében, 

a képzés kezdetén felkészüljön a tanfolyam sikeres elvégzésére különböző tanulási 

technikák, konfliktuskezelési módszerek segítségével. A képzések végén elsajátíthat néhány 

s), így sikeresen veheti a 

arra, hogy továbbfejlessze magát azon a területen, ahol már elsajátította az alapokat, 

mentori szolgáltatás igénybevételére. Mentoraink személyesen segítik Önt a képzés ideje alatt. 

rehaladását és mindent megtegyenek 

dését, úgy a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes 

vebb felvilágosítást nyújtani. 


