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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ISMÉT ELINDUL AZ OROSZLÁNYI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKT

ben megalakult Oroszlány Járási Foglalkoztatás Paktum tevékenysége. A
Folytatódik a 2017-ben
Komárom-Esztergom
Esztergom Megyei Kormányhivatalból
Kormányhivatal
és az Oroszlány Város
ros Önkormányzatából álló
konzorcium európai uniós pályázatot valósít meg a Terület- és Településfejlesztési
Településfejlesztés Operatív Program
felhívására benyújtott Foglalkoztatási Paktum folytatása Oroszlány Járás területén című projekt
keretében.
A 2018 októberében lezárult sikeres első
els körös fejlesztés folytatásaként 2018. novemberében indult el a
jelenlegi projekt, és 2020. december 31-éig
31
tart. A vállalt tevékenységek
ységek összefogója a 2017-ben
megalakult, kormányzati, önkormányzati szereplőt,
szerepl
képző intézményeket, vállalkozásokat és civil
szervezeteket tömörítő Oroszlány Járási Foglalkoztatási Paktum szervezete.
Az új projekt célcsoportjait a munkaerőpiaci
munkaer
szempontból hátrányos helyzetű
ű álláskeresők,
álláskeres
a megváltozott
munkaképességűek,
ek, illetve az inaktívak alkotják.. Közéjük tartoznak az alacsony iskolai végzettségűek,
végzettség
a 25
év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő
pályakezd álláskeresők,
k, az 50 év felettiek, a GYED-ről,
GYED
GYES-ről, ápolási
díjról visszatérők,
k, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő
nevel felnőttek,
ttek, a foglalkoztatást helyettesítő
helyettesít
támogatásban részesülők,
k, a közfoglalkoztatottak, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a
megváltozott munkaképességűek,
űek, valamin
valamintt a roma nemzetiséghez tartozó személyek.
A program komplex, munkaerőpiaci
őpiaci megoldások megvalósításával segíti az álláskeresőket,
álláskeres
számukra
munkaerőpiaci szolgáltatásokat,
at, piacképes képzéseket,
képzéseket bér- és bérköltség támogatásokat,
támogatások
illetve ezek
kombinációit nyújtja.. A projekt a Széchenyi
S
2020 program keretében további 217
17,22 millió forint európai
uniós, valamint a Magyar Állam által 100%-ban
100% ban társfinanszírozott, vissza nem térítendő
térítend támogatás
segítségével valósul meg, melynek több mint 70%-a
70% a célcsoportokra fordítódik.
A támogatások eredményeként a munkaerőpiaci
munkaer
programba mintegy 140 álláskereső fog bekapcsolódni,
akik közül az álláshoz jutók száma tervezetten legalább 62 fő,, a támogatást követő 6 hónapon belül is
foglalkoztatottak száma pedig 12 fő.
ő. A konzorciumi partnerek legalább 25 fő sikeres képzését vállalták.
2019 év elején megtörtént a Paktumszervezet,
Paktumszervezet valamint az előző projektben létrehozott
létreho
Foglalkoztatási
Stratégia és egyéb alapdokumentumok felülvizsgálata,
felülvizsgálata megújítása. Ezt követően
ően áprilisban megkezdődhet
az álláskeresők bevonása és foglalkoztatóik
foglalkoztató támogatása.
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Ügyfélszolgálat, támogatások
ámogatások nyújtása:
Komárom-Esztergom
Esztergom Megyei Kormányhivatal
Oroszlányi Járási Hivatala, Foglalkoztatási Osztály
Cím: 2840 Oroszlány, Szent István tér 1.
Telefon: +36 (34) 560-389

