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TÁMOP 1.: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra
való belépés segítése és ösztönzése

A prioritás intézkedései


1.1. Komplex munkaerő-piaci programok munkanélküli és
inaktív emberek foglalkoztatásáért



1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások



1.3. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi
és szociális rendszer részeként



1.4. Szociális gazdaság, innovatív és helyi együttműködések
támogatása

Észak-Magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1-es
intézkedése az álláskereső és inaktív emberek elhelyezkedését
segítő,
személyre
szabott
komplex,
szolgáltatásokat
és
támogatásokat „csomagba” rendező foglalkoztatási programokat
támogat, a helyi munkaerőpiaci igényekhez és lehetőségekhez
igazodva. A programokat az ÁFSZ valósítja meg – ahol lehetséges civil szervezetek bevonásával.

Az intézkedés a végrehajtás tekintetében két alkomponensre
bontható:
1.1.1. a rehabilitációs járadékban részesülők programja,
1.1.2.programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért.
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1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának
és foglalkoztatásának segítése

A program célcsoportja
 Mindenki, aki a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozata alapján
rehabilitációs járadékban részesül.
Amennyiben a kapacitások lehetővé teszik, indokolt a rehabilitációs
programba bevonni kedvező rehabilitációs eséllyel rendelkező:
 megváltozott munkaképességű, fogyatékos fiatalokat, akik nem
szerezhettek jogosultságot rehabilitációs járadékra,
 megváltozott munkaképességűek szociális járadékában részesülő
embereket.

Azonosságok és eltérések TÁMOP
(1.1.1; 1.1.2) programokban
Azonosságok:
• Kiemelt központi program
• Főpályázó az SZMM
• Konzorciumi szerződés 7 régióval
• Fő programelemekben: támogatások, szolgáltatások
• Ua. támogatható elemek
• Működtetés
• Szolg. közbeszerzéssel
• Bizonytalan informatikai háttér
• Nagy adminisztráció
• indikátorok

Azonosságok és eltérések TÁMOP
programokban
Eltérések:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erősen központosított program
Időtartam: 5 év, ebből két év bevonás
Bizonytalan létszám és szükséglet
Egyetlen célcsoport, minden rehabilitációs járadékos automatikusan
programrésztvevő
Vannak foglalkoztatott résztvevői is
A menedzsment és a megvalósítók létszáma a bevonáshoz kötött
Több forrás: ESZA, ERFA, központi költségvetés.
Szakmai fejlesztések, innováció is része a programnak (együttműködési
program)
Nemcsak munkaerő-piaci szolgáltatások, hanem orvosi, szociális is
jogszabály rendel mentort
Pályáztatással beruházás típusú támogatás
Nem együttműködési, hanem rehabilitáció terv

Miről szól ?
• A rehabilitációs járadékos program
megvalósításának keretét és finanszírozását
biztosítja az alprojekt:
– szakmai fejlesztéseket,
– célcsoporti költségek, szolgáltatások,
támogatások forrását
– foglalkoztatói költségek, szolgáltatások és
támogatások forrását

A program célja
A komplex munkaerőpiaci programokkal és szolgáltatásokkal

eredményesen segítse elő az új ellátásban részesülők rehabilitációját, nyílt
munkaerőpiacon történő foglalkoztatásukat, a korábbi munkahelyre való
visszatérést (első helyen), vagy segíteni más, nyílt munkaerő-piaci
munkáltatónál történő elhelyezkedést

ösztönözze a munkáltatókat a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatására, és nyújtson támogatást az ehhez szükséges feltételek
megteremtéséhez, (különböző munkahely-adaptációs fejlesztések, és
akadálymentesítések, bérköltség támogatásán keresztül)

új támogatásokat és módszereket fejlesszen ki, amely megalapozza a
program
későbbi
kiterjesztését
egyrészt
a
megváltozott
munkaképességűek újabb csoportjaira, másrészt egyéb hátrányos helyzetű,
munkaerőpiaci rehabilitációra szoruló rétegekre. (innovatív megoldások)

A hátránykezelésben kiemelt irány a
foglalkoztathatóság javítása
• munkavállalási készség, képesség
fejlesztése,
• szükséges fejlesztések,
• hiányzó végzettség, megfelelő képzettség
pótlása,
• felkészítés a munkavállalói szerepre.

Munkavállalás elősegítése
• igény és lehetőség összehangolása,
• munkavállalást akadályozó tényezők
kiküszöbölése,
• megfelelő munkahely megtalálása,
• munkáltató megnyerése,
• munkatársak felkészítése,
• munkafeltétel biztosítása,
• munkakipróbálás,
• munkahelyi gyakorlat.

Munkában maradás támogatása

• betanítás segítése,
• beilleszkedés támogatása,
• utógondozás,
• támogató személyzet biztosítása.
Munkáltatónak nyújtható támogatások:
• információk (támogatás jellege, sérült emberekről, …),
• munkahely alkalmassá tétele, (akadálymentes,
adaptációk, …),
• betanítás,
• személyi segítés.

A program a következő főbb elemekre épül:








képességfeltárás, egyéni rehabilitációs terv kidolgozása,
munkavégző képesség fejlesztése,
készségfejlesztés, szakmai képzés, átképzés, gyakorlati
munkatapasztalat szerzés,
álláskeresés segítése, tanácsadás, egyéni segítségnyújtás,
átmeneti foglalkoztatás (felkészítés a nyílt munkaerőpiaci
munkavállalásra),
a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás ösztönzése a
munkáltatónak nyújtott támogatáson keresztül.
támogatás
a
munkahelyek
akadálymentesítéséhez,
adaptációjához a
nyílt
munkaerőpiaci
foglalkoztatás
érdekében

Az Észak-magyarországi régió
al-projektjének fontosabb elemei
 Különböző (indokolt esetben akár többféle) munkaerő piaci,
foglalkozási rehabilitációs, és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a
program valamennyi résztvevője számára biztosítani kívánunk.
 A folyamatban a rehabilitációs mentoroknak kiemelt szerepet szánunk
 A tervek szerint, a bevonásra kerülő létszám hozzávetőlegesen 60 %-a
számára valamilyen képzés igénybe vételével segítenénk a
rehabilitációt.
 A bevonásra került létszám 60-70 %-a esetében munkatapasztalatszerzési, illetve munka kipróbálási támogatással segítenénk az
elhelyezkedést.
 A projekt résztvevői számára helyi és helyközi utazási költségtérítést
biztosítunk
 Munkahely-adaptációs és akadálymentesítési célú fejlesztéseket
támogatunk

A források indikatív felosztása
16 280 000

Támogatás összege

Bevonandó létszám

130 000

Központi tartalék:
Felosztható:

2008

2009

Összes

3 600

6 000

9 600

16 150 000

100%

3 728 120

22,90%

824

1 374

2 198

12 421 880

77,10%

2 776

4 626

7 402

Nyugat-Dunántúl (Gyor,Vas,Zala)

1 520 139

12,24%

340

566

906

Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom,Veszprém)

1 570 376

12,64%

351

585

936

Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy,Tolna)

1 844 756

14,85%

412

687

1 099

Észak-Magyarország
(Borsod,Heves,Nógrád)

1 952 082

15,71%

436

727

1 163

Észak-Alföld (Hajdú, Szabolcs,Szolnok)

2 625 609

21,14%

587

978

1 564

Dél-Alföld (Bács, Békés, Csongrád)

2 908 919

23,42%

650

1 083

1 733

Közép-Magyarország

Konvergencia

A támogatható tevékenységek
A célcsoportot érintően az alábbi tevékenységek támogathatók a
jogszabályok feltételei, valamint a projektgazda szakmai szabályozása
szerinti mértékben és időtartamban:
 munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása
• a szolgáltatási tevékenység,
• a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség (helyi és
helyközi) támogatása,
• a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok
támogatása.
 képzések elősegítésének támogatása:
• képzés
• a képzéshez kapcsolódó utazás (helyi/helyközi), szállás és étkezés
támogatása
 vállalkozóvá válás támogatása

A támogatható tevékenységek
A célcsoport foglalkoztatását vállaló munkáltató vonatkozásában a
jogszabályok feltételei, valamint a projektgazda szakmai szabályozása
szerinti mértékben és időtartamban:
 a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó
költségek támogatása:
• bértámogatás nyújtása,
• segítő személyzet alkalmazása,
• munkakipróbálás, munkatapasztalat- és munkagyakorlat-szerzés
bérköltség-támogatással,
• a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás
támogatása,
 a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához szükséges
munkahely adaptációja, fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítése.(pályázati úton)

A kiemelt projekt tervezett eredménye
(indikátorai)

Indikátor

Országos Regionális
célok
célok

A projektbe vontak száma (fő)

9600

1163

A projektet sikeresen befejezők aránya

80 %

80 %
930 fő

A projekt befejezése után a 180. napon
foglalkoztatottak aránya

33 %

33 %
384 fő

Együttműködő partnereink

 Állami szervek
• ONYF, ORSZI,
• SZMM, ÁFSZ,
• APEH
 Képző szervezetek
 Civil szervezetek
• munkaerő-piaci szolgáltatásokat végzők,
• érdekképviseletek
• szociális ellátó hálózat szereplői
 Munkáltatók (a rehabilitációs folyamat szereplői)

Mit várunk partnereinktől ?
Közreműködnek a projekt céljainak megismertetésében,
népszerűsítésében
Segítséget nyújtanak az alkalmas munkahelyek feltárásában
Szakértői, szolgáltatói közreműködést vállalnak
• a rehabilitációs terv előkészítésében
• a mentori hálózat működtetésében, a rehabilitációs
mentorok felkészítésében
• Humán tanácsadói, pszichológiai szolgáltatások,
tevékenységek nyújtásában
• a munkahely-adaptációs, és akadálymentesítési
fejlesztések megvalósításában

TÁMOP 1.1.1 program előrehaladása
•2010. április végéig a régióban összességében több mint
2622 rehabilitációs járadékos ügyfél jelent meg
kirendeltségeinken:
•1248 fő rehabilitációs járadékos,
• valamint 327 fő az új célcsoportból került a TÁMOP-111
projektbe bevonásra.

Köszönöm a figyelmet!
Elérhetőség:
46/502-850
E-mail: dudasa@lab.hu
Web: www.afsz.hu
2010.05.26.

