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Előszó
Jelen dokumentum a TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 kódszámú, „Foglalkoztatási
együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben” című projekt keretében elfogadott DélHevesi Foglalkoztatási Stratégiában kialakított célrendszer mentén, azok eléréséhez szükséges
tevékenységeket foglalja akciótervként keretbe.
A stratégia akciói az alábbi célrendszer mentén kerültek kialakításra.

Jövőkép

Átfogó célok

Stratégiai célok

Fejlesztési
prioritások

Beruházások, új
foglalkoztatási
lehetőségek
létrejöttének ösztönzése

„A dél-hevesi térségben
a betelepülő vállalatok
évről-évre egyre több
munkahelyet létesítenek
változatos,
munkaintenzív és
magasabb hozzáadott
értéket előállító
termelésben egyaránt.
A munkaerő-piaci
szereplők
együttműködése kiváló
a térségben, a
foglalkoztatók jó üzleti
környezetben, előnyös
működési feltételek
mellett hozzájutnak a
fejlődésükhöz szükséges
képzett és motivált
munkaerőhöz. Így a
térség minden lakosa
megtalálja azt a
munkát, amely tisztes
megélhetést biztosít
számára, a fiatalok
helyben kívánják
kamatoztatni
tudásukat.”

Komplex, integrált
foglalkozás-intenzív
gazdaság

Foglalkoztatási
potenciál növelése

A térségi foglalkoztatók
termelékenységének, a
munkahelyek
fenntarthatóságának
növelése
Hátrányos helyzetű
munkavállalók
foglalkoztatási
lehetőségeinek bővítése
A munkaerő
termelékenységének és
foglalkoztathatóságának
rövidtávon történő
javítása

Foglalkoztathatóság
megteremtése,
fejlesztése és a
munkajövedelem
szerzés elősegítése

A munkaerő
termelékenységének és
foglalkoztathatóságának
hosszútávon történő
javítása
Közvetlen célcsoport
foglalkoztathatósági
korlátainak lebontása

Produktív, képzett, a
környezetével
harmóniában élni képes
társadalom

Elérhetőség javítása

Térség népesség- és
munkaerő megtartó
képességének növelése

Helyi humán
közszolgáltatások
fejlesztése

Üzleti környezet javítása
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Az akcióterv meghatározza a célokhoz és fejlesztési prioritásokhoz kapcsolódóan
megvalósítandó tevékenységek tartalmát, azok felelőseit és a munkájukat segítő
közreműködőit, az akciók olyan érintettjeit, akikre hatással kívánunk lenni, valamint a
megvalósítás ütemezését.
Az akcióterv a stratégia mellékleteként értelmezendő, ahhoz szervesen kapcsolódó
dokumentum. A célok eléréséhez tervezett akciókat 3 éves időszakára ütemeztük. Ez alapján
készülnek éves tervek, amelyek az adott években megvalósítandó tevékenységeket, akciókat az
itt bemutatottaknál részletesebben fejti ki és azokhoz pontos időzítést és erőforrásokat is rendel.

Akcióterv
I.

Foglalkoztatási potenciál növelése

Foglalkoztatási potenciál növelése stratégiai célhoz kapcsolódó fejlesztési prioritások és azok
megvalósítását támogató akciók összefoglaló ábrája

Fejlesztési
prioritások

Akciók

Beruházások, új
foglalkoztatási
lehetőségek létrejöttének
ösztönzése

A térségi foglalkoztatók
termelékenységének, a
munkahelyek
fenntarthatóságának
növelése

Hátrányos helyzetű
munkavállalók
foglalkoztatási
lehetőségeinek bővítése

Befektetés-ösztönzési
Stratégia kidolgozása
és megvalósítása

Térségi
foglalkoztatók
együttműködésének
erősítése

Atipikus
foglalkoztatási
formák
népszerűsítése

Meglévő és
potenciális
iparterületek
fejlesztése,
hasznosítása

Térségi
foglalkoztatók közötti
tudásmegosztás, jó
gyakorlatok átadása

Bértámogatás

Önfoglalkoztatóvá,
vállalkozóvá válás
támogatása

Kis- és
KözépVállalkozások
fejlődésének
elősegítése

Szociális gazdaság
fejlesztése
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1. Beruházások, új foglalkoztatási lehetőségek létrejöttének ösztönzése
A munkaerő-piac keresleti oldalának élénkítését segíti elő beruházások térségbe vonzása, a
gazdasági fejlődés pedig növekvő munkaerő igényt generál a foglalkoztatóknál. A
Foglalkoztatási Együttműködés keretein belül professzionális beruházás ösztönzés valósul meg
a térség kedvező adottságainak népszerűsítésére, valamint az ipari fejlesztésekhez alkalmas
területekre vonatkozó információk hozzáférhetővé tétele, a beruházásokhoz kínált
kedvezmények, helyi ajánlatok kidolgozása és kommunikálása. A meglévő és potenciális
iparterületek fejlesztése, hasznosítása során szinergiákat teremthetünk a térségbe érkező uniós
és hazai forrásokkal, azok foglalkoztatási igényei bővítik a térségi munkaerő-piaci keresletet.
Továbbá az együttműködés keretében lehetőség nyílik az önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válás
támogatására is.

Akció sorszáma

1/1

Akció
megnevezése

Befektetés-ösztönzési Stratégia kidolgozása és megvalósítása

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

1. Beruházások, új foglalkoztatási lehetőségek létrejöttének
ösztönzése

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztatási potenciál növelése

Akció szakmai
tartalma

A befektetés ösztönzési tevékenység a dél-hevesi térségbe csábítandó
foglalkoztatók számára szól, akik számára előnyös földrajzi,
közlekedési, vagy más adottságokkal rendelkezik a térség – azonban
erről nem tudnak, vagy csak részben ismert számukra. Így nagy
hangsúlyt kell fektetni a kommunikációs tevékenységre, hogy a délhevesi térség kedvező adottságait szélesebb körben ismerjék meg a
befektetői célcsoportok. A kommunikáció egyik eszköze a
Foglalkoztatási Paktum gazdaság- és befektetés-ösztönzési honlapja.
A Befektetés-ösztönzési Stratégia kidolgozása során meghatározzuk
azon beruházási célcsoportokat, akiket a térségbe kívánunk vonzani az
adottságok alapján, majd ehhez kapcsolódóan közös célokat
fogalmazunk meg, illetve kidolgozásra kerül a célok megvalósítása
érdekében végrehajtandó beavatkozások, akciók sora. A Stratégia a
beruházások előkészítésében, bevonzásában játszik szerepet.
A kialakított stratégia nyomán helyi ajánlatok kialakítása szükséges,
amelyek bemutatják a helyszínt kereső kisebb vállalkozóknak és
nagyobb befektetőknek egyaránt a dél-hevesi térségben történő
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vállalkozás indítás előnyeit. Ezek között szerepelhet a járulék és
adókedvezmények biztosítása, ingatlan ingyenes biztosítása, lakhatás
ingyenes biztosítása, extra szolgáltatások bevezetése a településen,
egyéb kedvezmények.
A helyi ajánlatok kidolgozását követően szintén fontos azok
kommunikációja, népszerűsítése a befektetési célcsoport körében,
hogy azokat szélesebb körben megismerhessék, a Foglalkoztatási
Paktum gazdaság- és befektetés-ösztönzési honlapjáról pedig
letölthetőek legyenek.
A befektetés ösztönzési tevékenységet a Paktum további fejlesztési
prioritásai és akciói is segítik, ilyen például az elérhető munkaerő
termelékenységének és foglalkoztathatóságának javítása, a jó üzleti
környezet kialakítása, vagy a szolgáltatások fejlesztése.
Felelős

Paktum Iroda

Közreműködők

külső szakértők, gazdaságfejlesztési menedzser, önkormányzatok,

Érintettek

Befektetési helyszínt kereső vagy váltani kívánó vállalkozások

Ütemezés

Az Akcióterv elfogadását követően beszerzésre kerül a Stratégiát
támogató szakértői szolgáltatás. A stratégia elfogadását követően
annak megvalósítása folyamatos tevékenységet igényel. 2018 május
31-ig elkészül a gazdaság- és befektetés-ösztönzési honlap.

Akció sorszáma

1/2

Akció
megnevezése

Meglévő és potenciális iparterületek fejlesztése, hasznosítása

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

1. Beruházások, új foglalkoztatási lehetőségek létrejöttének
ösztönzése

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztatási potenciál növelése
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Akció szakmai
tartalma

Az akció célja a meglévő és potenciális iparterületeken fejlesztések
megvalósításának elősegítése, hasznosításuknak az előmozdítása.
Ehhez szükséges egy ipari ingatlan adatbázis kialakítása és az
érintettek számára hozzáférhetővé tétele.
A dél-hevesi térségben rendelkezésre álló, ipari fejlesztésekhez,
beruházásokhoz alkalmas területeket, valamint már megvalósult vagy
tervezett beruházások részletes adatait tartalmazná a kialakításra
kerülő, kereshető adatbázis.
Annak kialakításához először fel kell tárni a Paktum területén található
alkalmas ingatlanokat, majd azonosítani azok tulajdonosait és
megkeresni őket az adatbázisban való megjelenés ajánlatával. A
hozzájárulásokat követően, a releváns információkat összegyűjtve és
rendszerezve adatbázis kialakítása következik. Az elkészült rendszer
feltöltésre kerül a Foglalkoztatási Paktum gazdaság- és befektetésösztönzési honlapjára, illetve a Paktumszervezet tagjai törekszenek
annak minél szélesebb körű ismertetésére és elérhetővé tételére.
Az uniós forrásokból megvalósuló infrastrukturális ipari
fejlesztésekhez így azok hasznosításának, tartalommal történő
feltöltésének
előmozdításához
szinergikusan
hozzájárul
a
Foglalkoztatási Paktum.

Felelős

Paktum Iroda

Közreműködők

gazdaságfejlesztési menedzser, munkaerő-piaci koordinátorok, ipari
parkok, ipari fejlesztésre alkalmas területek tulajdonosai,
önkormányzatok, járási hivatalok földhivatali osztályai

Érintettek

Befektetési helyszínt kereső vagy váltani kívánó vállalkozások, Ipari
parkok

Ütemezés

Az ipari ingatlan adatbázis 2018. május 31-ig feltöltésre kerül a
Paktum gazdaság- és befektetés-ösztönzési honlapjára, azonban ezt
követően is folyamatos a tevékenység, tekintettel annak jövőbeni
lehetséges tartalmi változásaira, bővítésére.

Akció sorszáma

1/3

Akció
megnevezése

Önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válás támogatása

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

1. Beruházások, új foglalkoztatási lehetőségek létrejöttének
ösztönzése
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Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztatási potenciál növelése

Akció szakmai
tartalma

A munkaerő-piac keresleti oldalának élénkítését segíti elő az
önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válás támogatása.
A Foglalkoztatási Paktum keretében a Kormányhivatal által nyújtott,
elindulást segítő vállalkozóvá válási támogatáson felül több
tevékenység is segítheti az akció megvalósítását.
Először is fel kell térképezni, hogy a célcsoporton belül kik az arra
alkalmas személyek, hogy önfoglalkoztatásukat ilyen módon
fenntarthatóan menedzselni tudják. Ebbe a személyes készségeken
kívül bele tartoznak olyan külső tényezők is, mint a tevékenységhez
kapcsolódó piac megléte, elérhetősége. A sikeres folyamat érdekében
szükséges alapvető vállalkozói ismeretek (gyakorlati) elsajátítása –
ebben segítségül hívható a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
vagy a Paktumtagok közül olyan hiteles személy, aki vállal ilyen típusú
tanácsadást. A vállalkozni kívánók részére akár csoportosan is
nyújthatóak az ismeretbővítési tevékenységek. További szervezetek
(pl. önkormányzatok) is segíthetik a vállalkozások elindítását például
kedvezményes
telephely
rendelkezésre
bocsátásával,
adókedvezményekkel, stb. – melyeket a helyi ajánlat során dolgoznak
ki.
Egy induló vállalkozás sikeressé tétele sok szereplő aktív részvételét
igényli és akár többéves folyamat is lehet. Azonban az akció
megvalósítása során hangsúlyozni kell a célcsoport számára az
önfoglalkoztatással járó előnyöket és segíteni eloszlatni az önbizalom
és ismeretek hiányából fakadó kételyeket – mint minden, ez is
elsajátítható ismeret. Valamint a Kormányhivatal által nyújtott
szolgáltatások közül általános képzésekben (pl. vállalkozói,
informatika, nyelv) részesülhetnek.
Az ösztönző tevékenység kapcsán vállalkozóvá válók további fejlődés
esetén szélesítik a térségi munkaerő-piaci keresletet.

Felelős

Heves Megyei Kormányhivatal

Közreműködők

gazdaságfejlesztési
menedzser,
mentorok,
munkaerő-piaci
koordinátorok, Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Érintettek

hátrányos helyzetű álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak

Ütemezés

A potenciális jelöltek felkutatása
menedzsment támogatása folyamatos

és

ügyintézési

valamint
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2. A térségi foglalkoztatók termelékenységének, a munkahelyek fenntarthatóságának
növelése

A munkaerő-piac keresleti oldalának bővítésének jelentős szereplői a már helyben lévő és
működő foglalkoztatók, az ő termelékenységüknek, a munkahelyek fenntarthatóságának
növelése is hozzájárul a célok megvalósításának előmozdításához. A foglalkoztatók esetében
kiemelendő, hogy a három foglalkoztatáspolitikai gazdasági szektor mindegyikére vonatkozik,
azaz az üzleti magánszektoron kívül a közszférára és a szociális gazdaságra is egyaránt. Mivel
az utóbbi nem elterjedt a térségben, így annak fejlesztése a következő prioritáshoz tartozik. A
térségi foglalkoztatók fejlődési lehetőségét támogatja a köztük történő együttműködések
kialakítása, ezzel a hálózatosodás előmozdítása. Az együttműködésben további lehetőségként
rejlik a tudásmegosztás, amelyen keresztül a jó gyakorlatok átvételére is sor kerülhet. Továbbá
ide tartozik a kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának segítése, a financiális
fenntarthatóság és fejlődés szakszerű támogatása.

Akció sorszáma

2/1

Akció
megnevezése

Térségi foglalkoztatók együttműködésének erősítése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

2. A térségi foglalkoztatók termelékenységének, a munkahelyek
fenntarthatóságának növelése

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztatási potenciál növelése

Akció szakmai
tartalma

A térségben működő hasonló vagy egymáshoz kapcsolható
tevékenységet végző vállalkozások együttműködését célzott szakmai
vagy üzleti találkozók során lehet előmozdítani Vállalkozói klub
formájában.
Ezek célja, hogy megismerjék egymást tevékenységét a vállalkozók –
így teremtve alapot későbbi üzleti együttműködésekre, illetve közösen
tervezhetnek vállalkozásfejlesztési tevékenységeket.
A klubalkalmak tematikáját a gazdaságfejlesztési menedzser a
vállalkozókkal folytatott megbeszélések alapján alakítja ki, melyeket
érdemes tematikusan tevékenységkörökhöz kapcsolódva kialakítani.
Témájukat tekintve szólhatnak a jelenlegi tevékenységek
együttműködési lehetőségeinek feltárásáról, majd azt követően a
fejlődési potenciálok közös vizsgálatáról és azokhoz rendelt tervezési,
megvalósítási folyamatokról.
8
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Az akció végrehajtásába érdemes a Heves Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarát bevonni kiterjedt kapcsolatrendszerének ismeretében.
Felelős

Paktum Iroda

Közreműködők

gazdaságfejlesztési menedzser, Heves Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

Érintettek

térségi foglalkoztatók

Ütemezés

2018 tavasztól évente 3-4 alkalommal

Akció sorszáma

2/2

Akció
megnevezése

Térségi foglalkoztatók közötti tudásmegosztás, jó gyakorlatok
átadása

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

2. A térségi foglalkoztatók termelékenységének, a munkahelyek
fenntarthatóságának növelése

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztatási potenciál növelése

Akció szakmai
tartalma

A térség foglalkoztatói hasonló problémákkal küzdenek ágazattól
függetlenül is – például a humánerőforrás folyamatos, megfelelő
biztosítása terén. A problémák sikeres kezeléséről szóló
tapasztalatcsere, tudásmegosztás kölcsönösen segítheti az azokon
résztvevő foglalkoztatókat, a közös gondolkodás is előremozdítja a
problémák megoldását.
Ennek fórumaként HR klubot érdemes kialakítani és működtetni,
amely tematikájának a kidolgozásába érdemes a Heves Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarát bevonni. A klubesemények témája lehet
HR kérdések megvitatásán felül szakmai tapasztalatcsere is. A HR
klubok a hálózatosodást is elősegítik.
HR klub működtetésének eredménye képen kialakításra kerül egy
probléma térkép - problémák azonosításában a térség HR vezetői,
szakértői, a foglalkoztatási helyzet javításában érintett és érdekelt
további szereplők vesznek részt. A klub események kisebb létszámú
résztvevővel tudnak hatékonyan megvalósulni, céljuk a tudásátadás,
kihívásokra – mint a motiváció fenntartása, önálló munkavégzés,
felelősségtudat, lojalitás, stb. megteremtése – válaszok keresése,
ezekben sikeres minták bemutatása, jó gyakorlatok megosztása.
További cél a munkaerő minőségét, képzettségét és foglaltathatóságát
9
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javítani képes – szervezeten kívüli szereplőket is igénylő intézkedésekre tett javaslatok kidolgozása, amely alapján készül egy
átfogó javaslatcsomag és ebből cselekvési terv.
Felelős

Paktum Iroda

Közreműködők

paktum koordinátor, paktumtagok, foglalkoztatók és egyéb szakértők

Érintettek

térségi foglalkoztatók

Ütemezés

2018 tavasztól évente 3-4 alkalommal

Akció sorszáma

2/3

Akció
megnevezése

Kis- és középvállalkozások fejlődésének elősegítése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

2. A térségi foglalkoztatók termelékenységének, a munkahelyek
fenntarthatóságának növelése

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztatási potenciál növelése

Akció szakmai
tartalma

A munkaerő-piac keresleti oldalának bővítésének jelentős szereplői a
már helyben lévő és működő foglalkoztatók, az ő
termelékenységüknek, a munkahelyek fenntarthatóságának növelése is
hozzájárul a célok megvalósításának előmozdításához - ide tartozik a
kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának segítése, a financiális
fenntarthatóság és fejlődés szakszerű támogatása.
Az akció megvalósítása a Paktum Iroda felkeresi a térség kis- és
középvállalkozásait, információkat gyűjt a működésükről, terveikről
fejlesztésekhez elmondja, hogy ki tudna szakmailag segíteni és hol
érhetőek el fejlesztésekhez aktuálisan beruházási és foglalkoztatási
támogatások, kedvezményes hitelek és egyéb kedvezmények. Például
bértámogatás igénylésének a menete, a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány mentoraival a finanszírozás áttekintése, üzleti terv
készítése.
A paktum honlapon, illetve a befektetés-ösztönzési honlapon is
publikálásra kerülnek ilyen jellegű információk. Emellett a
paktumszervezet időről-időre tájékoztatást nyújt a térségi
önkormányzatok vezetői számára az aktuálisan elérhető forrásokról és
kedvezményekről, kérve és ösztönözve őket, hogy a környezetükben
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működő és beruházni kívánó foglalkoztatókat irányítsák a Paktum
Irodához, annak munkatársaikhoz kérdéseikkel.
Felelős

Paktum Iroda

Közreműködők

gazdaságfejlesztési
Alapítvány

Érintettek

KKV-k

Ütemezés

Akcióterv elfogadását követően folyamatos

menedzser,

Magyar

Vállalkozásfejlesztési

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése
A foglalkoztatási potenciál növeléséhez nem csak új munkahelyek létesítésére van szükség,
hanem a munkaerő-piacról kiszorult rétegek integrációjának elősegítésére is. Vannak olyan
munkaerő-piaci hátrányokkal küzdők, akik számára az atipikus foglalkoztatási formák
elterjedése megoldaná a foglalkoztatottá válást – ők azok, akik azonos termelékenységgel
rendelkeznek, mint nem hátrányos helyzetű társaik, azonban speciális igényeik lehetnek a
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan. Atipikusnak nevezzük azon foglalkoztatási formákat, amelyek
eltérnek a határozatlan idejű, hagyományosan alkalmazott munkaviszonyban történő teljes
munkaidős foglalkoztatástól. A munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő munkavállalók
termelékenysége azonban különbözhet is a nem hátrányos helyzetű munkavállalóktól, ebben az
esetben a foglalkoztatottá válás érdekében kompenzálni szükséges a termelékenységi
különbséget a foglalkoztató részére. És vannak olyan mértékű hátránnyal küzdők, akik számára
csak a szociális gazdaság fejlesztése és az azáltal kínált munkalehetőségek biztosíthatnak
aktívabb életet. A szociális gazdaság európai fogalmi meghatározása szerint az a szektor, amely
a kirekesztettség által veszélyeztetettek számára biztosít munkalehetőséget, a szociális
szektorban pedig segítséget nyújt új, független üzleti tevékenységek létrehozásához.

Akció sorszáma

3/1

Akció
megnevezése

Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási lehetőségeinek
bővítése

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztatási potenciál növelése
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Akció szakmai
tartalma

A munkaerő-piacról kiszorulók között többek megfelelő
végzettséggel, képességekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek,
azonban a foglalkoztathatóvá válásukhoz speciális igények kielégítése
szükséges. Ilyen jellegű igény jelenhet meg például a kisgyermekes
anyák foglalkoztatása során, megváltozott munkaképességű
embereknél, idősebb munkavállalók esetében. Az elhelyezkedésüket
segítené a rövidebb munkaidő, távmunka vagy bedolgozás lehetősége
– amelyek atipikus foglalkoztatási formák.
Atipikusnak nevezzük azon foglalkoztatási formákat, amelyek
eltérnek a határozatlan idejű, hagyományosan alkalmazott
munkaviszonyban történő teljes munkaidős foglalkoztatástól. Az
egyik legelterjedtebb ilyen jellegű foglalkoztatási forma a
részmunkaidő.
Ezen kívül a Munka Törvénykönyve a következőket nevesíti és
szabályozza:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Határozott idejű munkaviszony
Munkavégzés behívás alapján
Munkakör megosztása
Több munkáltató által létesített jogviszony
Távmunka
Bedolgozói jogviszony
Egyszerűsített foglalkoztatás
Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony
Vezető állású munkavállaló fennálló munkaviszony
Munkaerő-kölcsönzés
Az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony

Az atipikus foglalkoztatási formákat a Paktum rendezvényein,
fórumain érdemes előadásokkal népszerűsíteni, de lehet egy HR klub
komplett témája is. Továbbá szükséges egy rövid írásos tájékoztató
anyag összeállítása a foglalkoztatási forma előnyeiről – mind
foglalkoztatók, mind munkavállalók részére – és annak elérhetővé
tétele és terjesztése mind a rendezvényeken, mind a Paktum
honlapján.
Felelős

Paktum Iroda

Közreműködők

gazdaságfejlesztési menedzser, munkaerő-piaci koordinátorok

Érintettek

térségi foglalkoztatók és hátrányos
közfoglalkoztatottak, inaktívak

Ütemezés

2018 tavasztól folyamatos, tudásmegosztáshoz kapcsolva

helyzetű

álláskeresők,
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Akció sorszáma

3/2

Akció
megnevezése

Bér- és bérköltségtámogatás

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási lehetőségeinek
bővítése

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztatási potenciál növelése

Akció szakmai
tartalma

A munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő álláskeresők elhelyezkedését és
termelékenységi hátrányát hivatott kompenzálni a foglalkoztatáshoz
nyújtott alábbi anyagi támogatások, amelyeket a Heves Megyei
Kormányhivatal kezel.
•
•
•

Foglalkoztatást bővítő bértámogatás
Bérköltség támogatás
Munkatapasztalat szerzést elősegítő bérköltség támogatás

Célja, hogy az álláskeresők hátrányait kompenzálja a munkaerő-piacra
történő belépéskor, illetve munkahelyi szocializáció és szakmai
gyakorlat megszerzését követően már támogatás nélkül is helyt
tudjanak állni a munka világában.
Azonban nagyon fontos az egyén személyes segítése is a folyamat
során, hogy a későbbiekben is képes legyen állását megtartani a
támogatott munkaerő.
A bértámogatásokkal nem csak a magánszektor, hanem a közszféra,
különösen a projektekből fejlesztett közszolgáltatások humánerőforrás
igényének kielégítését is segítheti a projekt.
Felelős

Heves Megyei Kormányhivatal

Közreműködők

munkaerő-piaci koordinátorok, mentorok, foglalkoztatók

Érintettek

hátrányos helyzetű álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak

Ütemezés

4. mérföldkőig megkezdődik (2018.02.28)
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Akció sorszáma

3/3

Akció
megnevezése

Szociális gazdaság fejlesztése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási lehetőségeinek
bővítése

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztatási potenciál növelése

Akció szakmai
tartalma

A munkaerő-piacról kiszorult rétegek közül a súlyos hátránnyal
küzdők számára csak a szociális gazdaság fejlesztése és az azáltal
kínált munkalehetőségek biztosíthatnak aktívabb életet.
A szociális gazdaság európai fogalmi meghatározása szerint az a
szektor, amely a kirekesztettség által veszélyeztetettek számára
biztosít munkalehetőséget, a szociális szektorban pedig segítséget
nyújt új, független üzleti tevékenységek létrehozásához. A szociális és
szolidarisztikus gazdaság abban különbözik a gazdasági szektortól,
hogy az állam és piac között áll, szociális funkciókkal és érdekekkel is
rendelkezik a gazdasági szempontokon kívül, közérdeket szolgál és
non-profit orientált.
A szociális gazdaság elterjedtsége és ismertsége hazánkban
gyerekcipőben jár, pedig alternatívát nyújtana a munkaerő-piaci
hátrányokkal küzdők egy részének a foglalkoztatásra. Ezért fontos,
hogy az Foglalkoztatási Paktum keretében hangsúlyt fektessünk az
ebben rejlő lehetőségek ismeretének bővítésére, az érintettek
informálására. Az akció megvalósítása során alkalmat kell teremteni a
célcsoport, önkormányzatok és a munkaerő-piaci vagy segítő
szolgáltatásokat nyújtók számára, hogy jól működő szociális
foglalkoztatási modelleket ismerhessenek meg, ennek érdekében azok
képviselőit előadóként meghívni, illetve azokat működésük során
study tour jelleggel megtekinteni.

Felelős

Paktum Iroda

Közreműködők

munkaerő-piaci koordinátorok, társadalmi vállalkozások

Érintettek

hátrányos helyzetű álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak

Ütemezés

2018 év elejétől folyamatos
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II.

Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem szerzés
elősegítése

Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem szerzés elősegítése
stratégiai célhoz kapcsolódó fejlesztési prioritások és azok megvalósítását támogató akciók
összefoglaló ábrája

Fejlesztési
prioritások

Akciók

A munkaerő
termelékenységének és
foglalkoztathatóságának
rövidtávon történő
javítása

A munkaerő
termelékenységének és
foglalkoztathatóságának
hosszútávon történő
javítása

Munkaerő-piaci
információs hálózat
működtetése

Pályaorientáció
erősítése

Hiányszakmák
fókuszba helyezése

Humán
közszolgáltatások
együttműködésének
erősítése

Közvetlen célcsoport
piaci és résztvevői
igényekhez igazított
képzése

Képzések tartalmi,
módszertani
fejlesztésének
elősegítése

Közvetlen célcsoport
foglalkoztathatósági
korlátainak lebontása

Mentorálás

Kompetenciafejlesztő képzések

4. A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának rövidtávon történő
javítása
A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának egyensúlyának megteremtéséhez szükséges a
keresleti oldalon túl a kínálati oldal minőségi fejlesztése is. A munkaerő termelékenységének
és foglalkoztathatóságának javítása rövidtávú és hosszú távú feladatok elé állítja a Dél-Hevesi
Foglalkoztatási Stratégia megvalósítót. A rövidtávon eredményességet hozó tevékenységek azt
hivatottak szolgálni, hogy az álláskeresők minél kevesebb időt töltsenek munka nélkül, mielőbb
lépjenek vissza vagy be a munkaerő-piacra. A járási Foglalkoztatási Osztályok munkáját
segítve, a munkaerő-piacra vonatkozó információk gyűjtésével és áramoltatásával csökkenthető
a kereslet és kínálat egymásra találásának ideje. A hiányszakmák olyan munkaerőigényt
támasztanak, amely megfelelő képzettség esetén gyors megoldást nyújthatnak az álláskeresők
elhelyezkedésére. Az álláskeresők számára nyújtott képzések folyamatos piaci igényekhez
igazítása szintén segíti a mihamarabbi foglalkoztatottá válást. A képzések sikeres elvégzéséhez,
azonban szükséges a résztvevők motivációjának felkeltése és fenntartása is, így indokolt az ő
igényeik beépítése is a képzés folyamatába.
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Akció sorszáma

4/1

Akció
megnevezése

Munkaerő-piaci információs hálózat működtetése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

4. A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának
rövidtávon történő javítása

Mely stratégiai cél Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a
megvalósításához munkajövedelem szerzés elősegítése
járul hozzá
Akció szakmai
tartalma

A dél-hevesi térségben 3 fő munkaerő-piaci koordinátor
foglalkoztatása biztosított a projekt megvalósítása alatt, akiknek
feladatkörébe tartozik a munkaerő-piaci információs hálózat
kialakítása és működtetése.
A koordinátorok egymás között felosztva a területet, rendszeres
jelenlétet biztosítanak a térség összes településén és személyes
kapcsolattartás során egyénre szabott tájékoztatást nyújtanak a
célcsoport számára a térségi munkaerő-piacról, a keresett
szakmákról, az elérhető állásokról és azok betöltéséhez szükséges
tudásról, képzettségről, valamint a foglalkoztathatóságukat fejlesztő
munkaerő-piaci szolgáltatásokról és az azok igénybevételével együtt
megszerezhető egyéb támogatásokról is.
Továbbá az egyéni konzultációkon túl a koordinátorok közösségeket
is felkeresnek, hogy minél szélesebb körben informálják a
célcsoportot az információs hálózat működéséről, az abba történő
bekapcsolódás lehetőségéről.
Az FKKN és a két város alkalmazásában álló munkaerő-piaci
koordinátorok információs pontokat hoznak létre és kialakítják a
térség önkormányzataival való együttműködésben a munkaerő-piaci
információk és szolgáltatások áramoltatásának és nyújtásának
fenntartható rendszerét. Ezek közé tartoznak a munkalehetőségek és
karrier utak a térségben, hiányszakmák, atipikus foglalkoztatási
formák, szociális gazdaság népszerűsítése, a projekt keretében és
azon túl igénybe vehető munkaerő-piaci szolgáltatások, illetve
támogatások, egyéni karrier tanácsadás, orientációs és motivációs
beszélgetések, stb.

Felelős

Paktum Iroda
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Közreműködők

munkaerő-piaci koordinátorok, Heves Megyei Kormányhivatal,
önkormányzatok

Érintettek

hátrányos helyzetű álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak

Ütemezés

3. mérföldkőig 2017.12.31-ig a hálózat kiépítése, majd folyamatos
működtetése

Akció sorszáma

4/2

Akció
megnevezése

Hiányszakmák fókuszba helyezése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

4. A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának
rövidtávon történő javítása

Mely stratégiai cél Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a
megvalósításához munkajövedelem szerzés elősegítése
járul hozzá
Akció szakmai
tartalma

A hiányszakmák fókuszba helyezése a Paktum több területét,
akcióját is érinti, ez egyfajta szemléletet jelent a Stratégia és
Akcióterv megvalósítása során.
Egyrészt a pályaorientációs tevékenységek során javasolt a
fiatalokat hiányszakmák irányába terelni, másrészt az álláskeresők
képzése során kell hangsúlyt fektetni rá, továbbá a munkaerő-piaci
hálózat működtetése és a mentorálási szolgáltatás megvalósítása
keretében a célcsoport motivációját felkelteni.
A hiányszakmákhoz kapcsolódó képzések iránt az egyéni
motivációt szükséges a fent leírt tevékenységek során felkelteni.
Ebből az egyik lehet a képzés elérhetősége – itt szó szerinti
értelmében a fizikai közelséget jelenti. Azaz, ha a hiányszakmák
képzése helyben történik, azért kevesebbet vagy egyáltalán nem
kell utaznia a résztvevőnek, akkor nagyobb eséllyel választja, vesz
részt az oktatásban és végzi el a képzést.
A különböző szolgáltatok nyújtása során a célcsoport megismerését
követően a Paktum Iroda összegyűjti a legfontosabb egyéni
motivációs tényezőket és azok alapján a további érintett
Paktumtagokkal kialakítják, hogy miként lehetne vonzóbbá tenni a
hiányszakmákat a pályát választók és a célcsoport tagjai között –
amely folyamatba elengedhetetlen bevonni a képzést nyújtókat is.

Felelős

Paktum Iroda
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Közreműködők

munkaerő-piaci koordinátorok, mentorok,
Kormányhivatal, képző intézmények

Heves

Megyei

Érintettek

hátrányos helyzetű álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak,
pályaválasztás előtt állók

Ütemezés

2018 év elejétől folyamatosan

Akció sorszáma

4/3

Akció
megnevezése

Közvetlen célcsoport piaci és résztvevői igényekhez igazított képzése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

4. A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának
rövidtávon történő javítása

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem
szerzés elősegítése

Akció szakmai
tartalma

A Heves Megyei Kormányhivatal munkaerő-piaci képzésben, ahhoz
kapcsolódóan keresetpótló juttatásban és a képzéshez kapcsolódó
útiköltség támogatásban részesíti a célcsoportot, valamint képzés
alkalmassági vizsgálaton történő részvételüket finanszírozza a
Foglalkoztatási Paktum megvalósítása alatt.
A képzéseket lebonyolító intézmények kiválasztása során a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvényben (Flt.) foglalt felhatalmazás alapján kiadott, a
foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható
támogatásról szóló 6/1996.(VII. 16.) MüM rendelet előírásai szerint
kell eljárni. A Kormányhivatal biztosítja, hogy a projekt megvalósítása
során valamennyi, a vonatkozó jogszabályokban rögzített előírásoknak
megfelelő, képzésekkel foglalkozó piaci szereplő azonos feltételek
mellett, egyenlő eséllyel beléphet a program keretében képzést
biztosító intézmények körébe.
A képzési támogatások megfelelő hasznosulásához szükséges egy
visszacsatolási rendszer kialakítása, hogy a foglalkoztatókhoz kerülő,
képzésben részesültekről visszajelzést kapjon a Kormányhivatal.
Ennek módja egy egyszerű kérdőív kidolgozása, amelyhez először fel
kell tárni a problémákat, amelyeket online felületen ajánlatos
hozzáférhetővé tenni a foglalkoztatók részére. A kérdőívet a Paktum
Iroda dolgozza ki és segíti elő a kitöltését az érintettek felkeresésével.
A kérdőívet kitöltő foglalkoztatókat a képzésben résztvettek véletlen
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mintája alapján vagy éves szinten forgó rendszerben különböző
szakterületekhez kapcsolódó képzések szerint érdemes kiválasztani.
Visszacsatolási rendszer kiterjeszthető az iskolai lemorzsolódás után
követésére is, amelynek módja lehet, hogy a Kormányhivatal éves
szinten visszajelez az iskoláknak, hogy hány korábban lemorzsolódott
tanulójuk és mely szakokról jelent meg az ellátórendszerben
álláskeresőként. Ez a visszacsatolás az iskoláknak nyújt információt,
hogy mely területeken a legégetőbb hosszabb távú megoldást keresni.
Mivel az iskolai lemorzsolódás csökkentése természetesen hosszú
távon javítja a munkaerő termelékenységét és foglalkoztathatóságát,
így a következő akciónál is megjelenik.
A támogatott képzések során nem csak a magánszektor, hanem a
közszféra, különösen a projektekből fejlesztett közszolgáltatások
humánerőforrás igényének kielégítését is segítheti a projekt támogatott
képzéssel.
Felelős

Heves Megyei Kormányhivatal

Közreműködők

munkaerő-piaci koordinátorok, mentorok, képzők, foglalkoztatók

Érintettek

hátrányos helyzetű álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak

Ütemezés

3. mérföldkőig megkezdődik (2017.12.31.)

5. A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának hosszútávon történő
javítása
A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának hosszú távú javítása az előrelátó
gondolkodásról, pozitív ösztönzésről szól - a munkaerő-piac jövőbeni egyensúlyát kívánja
megteremteni azzal, hogy a térségben élő fiatalok piacképes tudással lépjenek ki a munka
világába, ahol az elvárt termelékenységnek megfelelően tudnak teljesíteni. Ehhez egyrészt
szükséges, hogy olyan pályát és iskolát válasszanak, amelyhez kellő tehetséggel és
érdeklődéssel viseltetnek, valamint a végzettség igazodjon a helyben elérhető munkahelyekhez,
segítse az otthon történő boldogulást. A lemorzsolódás elkerüléséhez azonban nem elegendő a
megfelelően kiválasztott szak, hanem a hátrányos helyzetű gyermekek adekvát segítő
támogatása is szükséges. Ezt a folyamatot segíti a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése,
valamint a humán közszolgáltatások együttműködése akár eseti szinten. A képző szervezetek
foglalkoztatókkal történő kapcsolattartása lehetőséget nyújt a piaci igényekhez igazodó
képzések tervezésére – amely jelenti egyrészt adott szakképesítés megszerzésére indított
képzéseket, másrészt a végzettek elhelyezkedését követően egy visszajelző rendszer
működtetését, arról, hogy a végzettséget szerző szaktudása és a munkavégzéshez szükséges
egyéb készségei milyen színvonalúak, mennyire felelnek meg a munkahelyi elvárásoknak.
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Akció sorszáma

5/1

Akció
megnevezése

Pályaorientáció erősítése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

5. A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának
hosszútávon történő javítása

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem
szerzés elősegítése

Akció szakmai
tartalma

A pályaorientáció keretében ajánlott a pályaválasztás előtt álló diákok
– kiemelten általános iskola 7-8 osztálya, de ide tartoznak a
gimnáziumi képzésben résztvevők is – széleskörű tájékoztatása a
térségi munkaerő-piacon keresett szakmái. Továbbá hozzátartozik a
diákok egyéni képességeinek, érdeklődésének feltérképezése is az
annak tükrében történő pályaválasztás. Az információkról a diákok
szüleit is tájékoztatni kell, hogy mindezek tudatában hozzák meg a
továbbtanulással kapcsolatos döntéseket.
A rendszer jobbá tétele érdekében a tanárok pályaorientációs
ismereteinek bővítése, azok naprakészen tartása szükséges. Ebbe
beletartozik, hogy hosszabb távon – legalább 5 éves – viszonylatban
tudják felmérni a munkaerő-piaci igényeket, valamint a diákok
személyes ismerete alapján irányítani tudják őket a számukra sikereket
biztosító pálya felé. Ezt támogatja egyrészt az iskolák térségi
foglalkoztatókkal történő együttműködése, másrészt az általános és
középiskolák, valamint a felsőoktatás közötti szorosabb kapcsolat.
Továbbá a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Paktum
Iroda által összeállított információs anyagok, a diákok figyelmét
felkeltő prezentációk.
A választott iskola vagy szakma személyes megismerése szintén segíti
az eredményesebb választást – üzemlátogatás, szakkör – ezek
megszervezése is igény szerint az akció részét képezhetik.
Az akció sikerességét szinergikusan támogatja egyéb forrásokból
megvalósuló projektben tervezett középiskolai vagy felsőoktatási
ösztöndíjak. Az iskolai lemorzsolódás megelőzésére szintén
szerepelnek hamarosan megvalósuló projektben programelemek, mint
iskolai mentor hálózat működtetése vagy modellprogram kidolgozása.
Valamint gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését,
iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli
programok megvalósítása is zajlik - kiemelt figyelmet fordítva a
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hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására – támogatott projekt
keretében, amely szintén szinergikusan segíti jelen akció sikerességét.
Felelős

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Közreműködők

Paktum Iroda, munkaerő-piaci koordinátorok, mentorok

Érintettek

továbbtanulás előtt álló elsősorban általános iskolai tanulók

Ütemezés

Akcióterv elfogadását követően folyamatos

Akció sorszáma

5/2

Akció
megnevezése

Humán közszolgáltatások együttműködésének erősítése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

5. A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának
hosszútávon történő javítása

Mely stratégiai cél Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem
megvalósításához szerzés elősegítése
járul hozzá
Akció szakmai
tartalma

Az akción belül két fókuszú az együttműködés. Az egyik az inaktív
felnőttek felkutatására irányul és az ellátórendszerbe történő
besegítéséről, hogy a Kormányhivatal látókörébe kerülve támogatást
kapjanak a munkaerő-piacra történő belépéshez.
Másik fókusza pedig az inaktivitás, munkanélküliség megelőzésének
elősegítése a fiatalok körében.
Ehhez egyrészt elengedhetetlen a települési szinten különböző
szakterületek dolgozó szakemberek együttműködése. A túlterhelt
ellátásokban így kapacitások szabadulhatnak fel a párhuzamos
munkavégzés elkerülésével, a szakemberek nem érzik magukat
elszigeteltnek, egymás szolgáltatásait ismerve és oda delegálva
ügyfeleiket/gondozottjaikat sikeresebben tudják saját feladatukat is
végezni, a kiegészítő szolgáltatások tehermentesítenek.
Továbbá a térségben megvalósuló támogatott projektek keretében több
szakmai és szakmaközi fórum, műhely, szakmai nap és egyéb alkalmak
valósulnak meg a humán közszolgáltatások együttműködésének
erősítésére, valamint a járási gyermekjóléti központok évente
gyermekvédelmi tanácskozást is tartanak. Az ezen alkalmakon
összegyűjtött,
egymás
számára
hasznos
információkat,
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együttműködési jó gyakorlatokat a Paktum Iroda összegyűjti és
elérhetővé teszi az illetékes szolgáltatások részére.
Felelős

Önkormányzatok, Paktum Iroda

Közreműködők

munkaerő-piaci koordinátorok, mentorok

Érintettek

Humán közszolgáltatások

Ütemezés

A szinergia projektek megvalósításához igazodva folyamatos

Akció sorszáma

5/3

Akció
megnevezése

Képzések tartalmi, módszertani fejlesztésének elősegítése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

5. A munkaerő termelékenységének és foglalkoztathatóságának
hosszútávon történő javítása

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem
szerzés elősegítése

Akció szakmai
tartalma

A képző szervezetek foglalkoztatókkal történő kapcsolattartására
fórumot kell teremteni, hogy az összes szereplő együtt
gondolkozhasson, miként tud a szakképzés a munkaerő-piaci
elvárásoknak megfelelőbb munkaerőt kibocsájtani. A fórum fontos
szereplői a térségi foglalkoztatók, akik kifejezésre juttatják, milyen
problémákat lenne szükséges kezelni és a kamarákkal és képző
intézményekkel együtt dolgozhatnak ki módosító javaslatokat
workshopok keretében a munkaerő termelékenységének és
foglalkoztathatóságának hosszútávon történő javítására.
A Paktum további rendezvényein a témával kapcsolatosan elhangzott
javaslatokat is érdemes összegyűjteni és megvitatni ezeken az
alkalmakon – így teremtve lehetőséget a rendszerszintű problémák
kezelésének ösztönzésére. A Paktumszervezet tagjai ezt követően
eljuttatják ajánlásaikat az érintett szervekhez és folyamatosan
képviselik a megfogalmazott igényeket, hogy azok hosszútávon célba
érjenek.
A képzési rendszerre vonatkozó visszacsatolások különböző
csatornákon érkezhetnek: a foglalkoztatási együttműködés keretében,
a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által folyamatosan
végzett
információgyűjtésből,
de
hasznos
információkkal
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szolgálhatnak akár a foglalkoztatási együttműködés
megszervezett rendezvényeken, fórumokon elhangzottak is.

során

Felelős

Paktum Iroda

Közreműködők

Paktumtagok, képző intézmények, foglalkoztatók, Heves Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Érintettek

Képző intézmények, oktatásért és képzésért felelős szakpolitikai
döntéshozók

Ütemezés

2018 tavaszától évente 3-4 alkalommal

6. Közvetlen célcsoport foglalkoztathatósági korlátainak lebontása
A Stratégia célcsoportja gyakran olyan foglalkoztathatósági korlátokkal küzd, amelyek
lebontásához nem elegendő egy végzettség megszerzése és/vagy a támogatott foglalkoztatás,
valamint elhelyezkedés esetén nem rendelkeznek olyan kompetenciákkal, hogy képesek
legyenek megtartani az állásukat. Sok esetben ahhoz sem rendelkeznek kellő tudással,
önbizalommal és segítő kapcsolati hálóval, hogy felvételt nyerjenek egy támogatott álláshelyre,
illetve el tudjanak végezni egy képzést, vagy egyáltalán feltételezzék magukról, hogy helyük
van a munkaerő-piacon (inaktívak). Ezen korlátok lebontásához szükséges a célcsoport egyéni
helyzetének vizsgálata, azok mentén történő fejlesztése és segítő támogatása. Továbbá fontos a
szaktudáson kívüli kompetenciákat fejlesztő képzésekre történő delegálás is a
foglalkoztathatóvá válás útján.

Akció sorszáma

6/1

Akció
megnevezése

Mentorálás

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

6. Közvetlen célcsoport foglalkoztathatósági korlátainak lebontása

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem
szerzés elősegítése

Akció szakmai
tartalma

A Heves Megyei Kormányhivatal közreműködésével nyújtott
támogatások (pl. képzés, támogatott foglalkoztatás, utazási költség
támogatás) csak a regisztrált álláskeresők számára érhetőek el, így az
inaktívak regisztrációra történő motiválása is feladata a
Foglalkoztatási Együttműködésnek. Azonban az álláskeresők között is
valószínűsíthető, hogy a foglalkoztathatóságot növelő, őket a
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foglalkoztatásba visszavezető támogatások csak akkor vezetnek tartós
foglalkoztatásban maradáshoz, ha azokat az egyének személyes
körülményeihez illesztett kiegészítő szolgáltatások is segítik a többi
akadály lebontása érdekében, mint a mentorálás, tanácsadás.
Mentorálási tevékenység támogatja a hátrányos helyzetű álláskeresők
eredményesebb elhelyezkedését, a közfoglalkoztatottak elsődleges
munkaerő-piacra történő kilépését, valamint hozzájárulhat
munkaképes korú inaktívak munkaerőpiacra történő visszavezetéséhez
és így a foglalkoztatható munkaerő körének szélesítéséhez is.
Mentorálási szolgáltatásban egyrészt a Heves Megyei Kormányhivatal
által kijelölt álláskeresők részesülnek, hogy képessé váljanak az
elhelyezkedést vagy állás megtartását akadályozó tényezők
felszámolására, a szociális helyzetükből fakadó nehézségek
kezelésére. Továbbá mentorálási tevékenységgel felkutathatóak az
inaktívak, akik motiválttá tehetőek a munkaerő-piacra történő
belépésre és ennek első lépéseként az álláskeresőként történő
regisztrációra, majd a Kormányhivatal által nyújtott támogatások
igénybevételére és a segítő szolgáltatással a további akadályok
leküzdésére.
A mentorálás során a mentorok feltérképezik az ügyfél élethelyzetét, a
munkavállaláshoz kapcsolódó jellemzőit részletesen – amely alapján
az ügyféllel közösen kitűzik a célokat és egyéni tervet készítenek az
annak eléréséhez szükséges lépésekről, amelyet meg is valósítanak
együtt. A mentor ennek keretében segíti a foglalkoztathatóságukat
növelő munkaerő-piaci szolgáltatásokban, programokban való sikeres
részvételüket,
elősegíti
elhelyezkedésüket,
a
munkahelyi
szocializációt és munkában maradásukat.
A mentorok a célok elérése érdekében rendszeresen kapcsolatot
tartanak a Kormányhivatal járási foglalkoztatási osztályaival és az
ügyfelek életében szerepet játszó vagy bevonni szükséges további
szolgáltatókkal.
A foglalkoztathatóság további korlátainak lebontása érdekében a
mentorálási tevékenységet kiegészíti a Heves Megyei Kormányhivatal
által nyújtott további támogatások
•
•

munka alkalmassági egészségügyi vizsgálat
munkába járáshoz kapcsolódó útiköltség térítés

Felelős

ETTF

Közreműködők

mentorok, Heves Megyei Kormányhivatal
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Érintettek

hátrányos helyzetű álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak

Ütemezés

A mentorok 2018 február végéig megkezdik a mentorálást, azt 12
hónapon át végzik, majd 6 hónap utánkövetés

Akció sorszáma

6/2

Akció
megnevezése

Kompetencia-fejlesztő képzések

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

6. Közvetlen célcsoport foglalkoztathatósági korlátainak lebontása

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a munkajövedelem
szerzés elősegítése

Akció szakmai
tartalma

A helyzetfeltárás során a foglalkoztatók és helyi szakemberek
tájékoztatása alapján gyakran küzdenek az álláskeresők olyan
kompetencia hiányokkal, amelyek a sikeres munkavégzést gátolják,
nem tudnak megfelelően részt venni a termelésben.
Felmerült az a foglalkoztatói igény, hogy a kommunikáció, motiváció,
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, tanulási képesség
területén szükséges képezni a leendő munkavállalókat, ezeknek a
kompetenciáknak a fejlesztését akár külön képzés keretében, vagy
meglévő képzéseken belül hangsúlyosabbá tenni. A Paktum Iroda a
különböző Paktum rendezvényeken, kapcsolattartások alkalmával
tájékoztatja a foglalkoztatókat, hogy igényeiket jelezzék a Heves
Megyei Kormányhivatalnak, aki ezt követően tud lépéseket tenni.
Ezek
megvalósításához
foglalkoztató
igényen
túlmenően
együttműködés szükséges képzést nyújtó intézményekkel. Amikor a
Kormányhivatalhoz beérkeznek a foglalkoztatói igények, akkor
kezdeményezi, hogy a támogatható képzések listájára felkerüljenek a
szükséges képzések és azok engedélyezését követően a projekt
munkatársai a többi támogatott képzés metódusa szerint járnak el a
megvalósítás érdekében.

Felelős

Heves Megyei Kormányhivatal, Paktum Iroda

Közreműködők

képzők, foglalkoztatók

Érintettek

hátrányos helyzetű álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak

Ütemezés

Az előkészítési folyamat megkezdése 2018 év elején, a képzések
nyújtása az elindításhoz szükséges engedélyeztetést követően
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III.

Térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése

Térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése stratégiai célhoz kapcsolódó
fejlesztési prioritások és azok megvalósítását támogató akciók összefoglaló ábrája

Fejlesztési
prioritások

Elérhetőség javítása

Közlekedési
kapcsolatok
fejlesztése
Akciók

Infokommunikációs
hozzáférés bővítése

Helyi humán
közszolgáltatások
fejlesztése

Üzleti környezet javítása

Szolgáltatások
humánerőforrásának,
elérhetőségének,
minőségének,
kapacitásainak és
fenntarthatóságának
fejlesztése

Paktum koordináció

7. Elérhetőség javítása
A térség népesség- és munkaerő megtartó képességét támogatja a munkahelyek, képzőhelyek
elérhetőségének javítása, valamint az infokommunikációban rejlő lehetőségek kihasználásának
növekvő készsége. Ezalatt jelen esetben azt értjük, hogy a közösségi közlekedési kapcsolatok
elégtelenségei akadályozhatják mind a végzettség megszerzésében, mind elhelyezkedésben a
célcsoportot, valamint az ingázók esetében csábítóvá válhat az utazásra fordított idő
minimalizálása – így elvándorlást generálva. Az infokommunikációs eszközök és
szolgáltatások megfelelő használatának készsége lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetű
álláskeresőknek a gyorsabb elhelyezkedésben egyrészt az információ dinamikusabb áramlásán
keresztül, másrészt kívánatos készségként jelenik meg ezen eszközök használata a munkaerőpiacon.

26

Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia Akcióterve

Akció sorszáma

7/1

Akció
megnevezése

Közlekedési kapcsolatok fejlesztése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

7. Elérhetőség javítása

Mely stratégiai cél Térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése
megvalósításához
járul hozzá
Akció szakmai
tartalma

A célcsoporti igényeket szükséges megismerni elsőként – a
foglalkoztathatóság gátját képezi-e a munkahely elérhetőségének
problémája. Ebben mind a mentorok, mind a munkaerő-piaci
koordinátorok részt vesznek.
Amennyiben a közlekedés elégtelensége nehezíti az
elhelyezkedést vagy a képzésben való részvételt, a megszerzett
információkat összesítik az önkormányzatok a Paktum Iroda
segítségével, hogy hol lenne szükséges járatsűrítés vagy
menetrend változtatás.
A változtatások előmozdítására tett javaslatokat az
önkormányzatok és a Paktum Iroda együtt továbbítja az illetékes
intézmények felé, és képviseli az érintettek érdekeit a változások
elérése céljából.
A közösségi közlekedésen kívül az egyéni megoldások
lehetőségeinek végig gondolására is érdemes egy workshopot
tartani, amely keretében az információk birtokában például
kialakulhatnak egyénekre szabott telekocsik, vagy egyéb gyors,
kreatív megoldások a nehézségek kezelésére.

Felelős

Önkormányzatok

Közreműködők

Paktum Iroda, munkaerő-piaci koordinátorok, közlekedési
vállalatok

Érintettek

hátrányos helyzetű álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak
és diákok

Ütemezés

Információk gyűjtése 2018 év elejétől folyamatosan, javaslatok
megtétele 2018 őszig
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Akció sorszáma

7/2

Akció
megnevezése

Infokommunikációs hozzáférés bővítése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

7. Elérhetőség javítása

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése

Akció szakmai
tartalma

Az akció célja, hogy a célcsoport tagjai megismerkedjenek az
infokommunikációs eszközökkel és az azokban rejlő lehetőségekkel.
Ez azt jelenti, hogy egyrészt elsajátítsák azokat a készségeket, amelyek
az álláskeresés folyamatában lesznek segítségükre, másrészt pedig a
munkaerő-piaci keresletüket is növeli az eszközök használatának
ismerete.
Az akció megvalósítása során be kell emelni az informatikai ismeretek
átadását és elsajátítását a Kormányhivatal által biztosított támogatott
képzések keretében.
Továbbá a mentorok és munkaerő-piaci koordinátorok is segítik az
infokommunikációs hozzáférés bővítését álláskeresési gyakorlatok –
pl.: telefonos próba interjú, e-mailek kezelése okostelefonról – során.
Valamint eszközök vagy internet hiányában információval szolgálnak
a célcsoport részére, hogy hol érhetőek azok el.

Közreműködők

képzők, mentorok, munkaerő-piaci koordinátorok

Érintettek

hátrányos helyzetű álláskeresők, közfoglalkoztatottak, inaktívak

Ütemezés

2018 év elejétől folyamatosan

8. Helyi humán közszolgáltatások fejlesztése
A humán közszolgáltatások kapacitás hiányai, azok bonyolult elérhetősége, nem kielégítő
minősége,
szakember
ellátottságának
hiányosságai
egyrészt
gátolhatják
a
foglalkoztathatóságot, másrészt a magasabb életszínvonalat kívánó lakosok elvándorlását
eredményezhetik. A Stratégia és Akcióterv megvalósítása során szem előtt kell tartani a
humánerőforrás utánpótlásának biztosítását, a helyi igényekhez igazodó gyermekellátási
formák bővítését, az ellátások keretén belül elérhető szolgáltatások palettájának szélesítését, a
szolgáltatások
szükségletekhez
illeszkedő
módjának
erősítését
és
mindezek
fenntarthatóságának fejlesztését. A helyi humán közszolgáltatások fejlesztéséből fakadóan
megjelenhetnek a munkaerő-piacon olyan kisgyermeket, vagy ápolást igénylő hozzátartozó
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gondozása miatt nem dolgozó személyek is, akik foglalkoztathatósági korlátját a
gyermekfelügyeleti vagy szociális ellátás elérhetősége vagy kapacitás hiányai okozzák és a
szolgáltatásfejlesztéssel ezen akadályok leépíthetőek. A közszolgáltatások minőségének
fejlesztéséhez a Stratégia 2. számú Foglalkoztathatóság megteremtése, fejlesztése és a
munkajövedelem szerzése céljával is hozzá kívánunk járulni - a szakemberek utánpótlási
körülményeinek megteremtésével.

Akció sorszáma

8

Akció
megnevezése

Szolgáltatások humánerőforrásának, elérhetőségének,
minőségének, kapacitásainak és fenntarthatóságának fejlesztése

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

8. Helyi humán közszolgáltatások fejlesztése

Mely stratégiai cél Térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése
megvalósításához
járul hozzá
Akció szakmai
tartalma

Az akció során szükséges a humán közszolgáltatásokra vonatkozóan
adatokat gyűjteni, hogy milyen szakember-ellátottsággal, milyen
igénybe-vevői igénnyel, milyen „extra” szolgáltatásokkal és kik
számára érhetőek el. Valamint a foglalkoztathatósági korlátok között
melyikek lebontására alkalmas a szolgáltatások fejlesztése, illetve
milyen igények kielégítése tartaná helyben a képzett és fiatal
munkaerőt.
Az előkészítő munka során felmerült igényként a munkahelyi
bölcsődék létrehozásának ösztönzése. A foglalkoztatók számára
felszabadulhat szabad humánerőforrás egy ilyen szolgáltatás
bevezetésével. Ebben a témában is fontos a jó gyakorlatok
feltérképezése, pozitív hozzáállás erősítése a cégek felé. Az
önkormányzatok is érdekeltek az ellátás kialakításának ösztönzésében
– tekintettel arra, hogy jogszabály változások miatt 2018 év végéig
rengeteg településen kellene megszervezni a bölcsődei ellátást –
azonban ha arra nincs a jogszabályban szabályozott igény bizonyos
létszám alatt, akkor mentesülnek a feladatellátás alól.
A
közszolgáltatások
humánerőforrásának,
elérhetőségének,
minőségének és kapacitásainak fejlesztését több más forrásból
támogatott projekt is célul tűzte ki és a megvalósításuk során bővülnek
a gyermekjóléti szolgáltatások, szakemberek képzésére kerül sor,
szervezetfejlesztési elemeket valósítanak meg, valamint szerepel
komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos
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helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének
biztosítására is a tevékenységek között – mindezek szinergikusan
erősítik a fejlesztési prioritás céljának teljesülését.
Felelős

Önkormányzatok

Közreműködők

Humán közszolgáltatások, Paktum Iroda

Érintettek

Humán közszolgáltatások igénybe vevői

Ütemezés

2018 év elejétől folyamatosan

9. Üzleti környezet javítása
A tágabb környezeti tényezők is befolyásolják egy térség népesség- és munkaerő megtartó
erejét. A Paktum koordinációs tevékenysége hozzájárul a gördülékenyebb információ
áramláshoz a térségi munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai szereplők között,
együttműködik a célok megvalósítása érdekében a többi Paktummal, segíti a munkaerő-piac
keresleti és kínálati oldalának összehangolását, támogatja a beruházás ösztönzéshez és a térségi
gazdaságfejlesztéshez szükséges feltételek javítását.

Akció sorszáma

9

Akció
megnevezése

Paktum koordináció

Mely fejlesztési
prioritáshoz
tartozik

9. Üzleti környezet javítása

Mely stratégiai cél
megvalósításához
járul hozzá

Térség népesség- és munkaerő megtartó képességének növelése
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Akció szakmai
tartalma

A koordinációs tevékenység keretében megvalósul a foglalkoztatókkal
való professzionális kapcsolattartás, beruházásokat segítő támogatási
és finanszírozási lehetőségekről információk szolgáltatása,
foglalkoztatók számára fontos ügyekben tanácsok és segítség nyújtása
– többek között a bürokratikus, hatósági, engedélyezési folyamatok
hatékony, gyors, problémamegoldásában nyújtott segítség. A
paktumkoordináció eredményeként a betelepülni vágyó, illetve helyi
foglalkoztatók adminisztrációs és ügyintézési terhei csökkennek,
vonzóbbá válik a térség beruházási szempontból és foglalkoztatási
szempontból is.
A Paktum koordinációs feladatai közé tartozik a tagok közötti
kapcsolattartás, beszámolók készítése, információáramlás biztosítása,
közös akciók előkészítése és megvalósításuk koordinálása. A Paktum
Iroda a Paktum fórumainak és testületeinek működését biztosítja, a
felmerülő döntés-előkészítési, szervezési feladatokat elvégzi és az
azzal kapcsolatos beszámolókat elkészíti, nyomonköveti a paktum
stratégiájának megvalósítását. Elvégzi a paktum céljai eléréséhez
szükséges szakmai feladatokat, tevékenységek megvalósítását,
koordinációját, mint a munkáltatói oldalhoz kapcsolódó
igényfelmérés, kereslet és kínálat hiányosságainak feltérképezése,
képzési szükségletek definiálása, munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz
kapcsolódó szükségletek felmérése, mindezek közvetítése a Paktum
tagjai és más érintett szereplők, szervezetek felé. Fontos a
Foglalkoztatási Együttműködéshez csatlakozók körének bővítését
elősegítő kommunikációs és népszerűsítő tevékenységek, akciók
megvalósítása, a dél-hevesi projekt és a megyében működő többi
paktum hatékony együttműködésének biztosítása a megyei paktum
koordinációja mellett. A koordinációs tevékenységek közé tartozik
továbbá a Paktum céljainak, tevékenységeinek és eredményeinek
népszerűsítése on-line és off-line csatornákon, mint honlapok
kialakítása és üzemeltetése, térségi nyomtatott sajtótermékek
generálása, személyes találkozók és a rendezvények szervezése.

Felelős

Paktum Iroda

Közreműködők

Paktumszervezet tagjai

Érintettek

A dél-hevesi térség foglalkoztatási helyzetében érintett és érdekelt
szereplők

Ütemezés

Folyamatos
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