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„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN” 

 

Mórahalom és térségében évről évre egyre jelentősebb problémát jelent a vállalkozások 

számára a megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már a vállalatok 

napi működését és a fejlesztéseik sikerességét is kockáztatja. A projekt a Mórahalmi járás 

és a Kisteleki járás igazgatási területére, valamint a Szegedi járás 5 településére terjed ki 
és a tervezett tevékenységek is ebben a térségben valósulnak meg, tekintettel arra, hogy a 

város gazdasági és foglalkoztatási szempontból is aktív kapcsolatot ápol a vonzáskörzetébe 

tartozó településekkel. 

A paktum projekt célja a helyi igényekre alapozott, célzott képzés és foglalkoztatás 

révén a hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának támogatása. 

Az Európai Uniós projekt konkrét célja az álláskeresők képzése, munkához jutásuk 

előkészítése a vállalkozói igények alapján. 

Az együttműködés a következő településeken állandó lakcímmel rendelkezőket érinti: 

Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, 

Zákányszék, Zsombó, Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Dóc, 

Sándorfalva, Szatymaz, Domaszék, Röszke. 

Jelen projekt tekintetében hátrányos helyzetű célcsoportnak minősülnek azok a 

személyek, akik:  

1. alacsony iskolai végzettségűek,  

2. 25 év alatti fiatalok,  

3. 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki program),  

4. 50 év felettiek,  

5. GYED-ről vagy GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelők,  

6. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,  

7. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,  

8. megváltozott munkaképességű személyek,  

9. roma nemzetiségű személyek, 

10. közfoglalkoztatottak, 

11. inaktívak.  

Amit kínálunk: 
 Munkaadók részére: 

1. Elhelyezkedést segítő támogatások: 

 bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100%) 

 foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb 8+4 (12+12) hó, legfeljebb 

70%) 

 munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (legfeljebb 90 

napos, legfeljebb 100 %) 

 

Továbbfoglalkoztatással járó kötelezettségek: 

 A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a 

támogatott időszak felével megegyező ideig folyamatosan szükséges biztosítani a 

bértámogatást igénybe vevő munkavállalónál. 



 

 Munkavállalók részére a program keretén belül lehetőség nyílik: 

1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel esetén: 

 képzési költség és vizsgadíj támogatása (egyéni és csoportos egyaránt) 100%-ban 

 a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása 

 a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása 

 a képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása    

 a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségeinek támogatás 

 

2. Elhelyezkedést segítő támogatások: 

 a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása 

(helyi, helyközi, csoportos személyszállítás) 

 mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit 

megkönnyítő, ideiglenes támogatás). 

 

3. Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások: 

 a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség 

támogatása 

 a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása  

4. Önfoglalkoztatóvá válás támogatása  

5. Ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások (önéletrajzírás, motivációs és 

pályaorientációs tréningek, csoportos tanácsadások) 

 

A projekt keretében öttömösi mentorunk, Toppantó Gabriella folyamatos támogatást nyújt a 

munkavállalóknak annak érdekében, hogy az álláskereső személy igényeinek és 

kompetenciáinak megfelelő képzésben vagy szolgáltatásban részesüljön. A mentorálási 

folyamat eredményeként fő célunk minél több álláskereső személy munkába állásának 

elősegítése.  

November hónaptól Gabriella a Polgármesteri Hivatalban, kétheti rendszerességgel, minden 

páratlan héten hétfőn délelőtt ügyfélfogadást tart 8.30-11.30 között. Az első ügyfélfogadási 

idő 2017. november 20. 

További időpontok 2017-ben: december 4., december 18. 

További információkért keressen fel minket az alábbi elérhetőségeink valamelyikén: 

Foglalkoztatási Paktum Iroda: 6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet 

Toppantó Gabriella mentor: 0630/55-88-944, paktumtoppantogabriella@gmail.com 

www.facebook.com/PaktumIroda 
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