25 év alatti fiatalok figyelem!

 15 és 24 év közötti fiatal vagy?
 már nem tanulsz?
 és nem is dolgozol?



ha IGEN választ adtál a fenti kérdésekre

... akkor az Ifjúsági Garancia program lehet a megoldás számodra!

Mi az Ifjúsági Garancia lényege?
Az Ifjúsági Garancia a fiatalkori munkanélküliség leküzdésére irányuló új megközelítés, mely
garantálja, hogy minden 15-24 év közötti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését, vagy a
munkanélkülivé válását követő hónapokban megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy
képzési ajánlatot kapjon. Az Ifjúsági Garancia Rendszerbe belépő fiatal helyzetének javítását a
GINOP-5.2.1 Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci program támogatási lehetőségei segítik elő.
A programot az Európai Unió és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összegből a megyei
kormányhivatalok valósítják meg. Az Ifjúsági Garancia programba történő belépési pontok a lakóhely
szerint illetékes B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai, ahol
részletes tájékoztatást kérhetsz a program támogatási lehetőségeiről. A programba való jelentkezés
történhet személyesen a járási hivatalokban, illetve online a honlapon keresztül.
Hivatalok elérhetőségei megtalálhatók:
Weboldal és online jelentkezési lehetőség:
Facebook oldal:

www.kormanyhivatal.hu
www.borsod-abauj-zemplen.munka.hu
www.ifjusagigarancia.gov.hu
www.facebook.com/Ifjusagi-Garancia

Tanulj szakmát!
Nem tudod, mi lenne számodra a megfelelő szakma? Minél több lehetőséget meg szeretnél ismerni,
hogy eredményesen bekapcsolódhass a munka világába? A program keretein belül ingyenesen
elsajátíthatsz egy keresett szakmát. A nyelvi vagy a konkrét munkáltatói igényre indított képzésen
megszerzett tudás növeli az elhelyezkedési esélyeidet. A tanfolyam ideje alatt a megélhetésedet
biztosító keresetpótló juttatásban és útiköltség támogatásban is részesülhetsz.

Szerezz munkatapasztalatot! Segítünk munkát találni!
A programon belül lehetőségünk van arra, hogy bér-, bérköltség támogatásokkal elősegítsük
számodra a munkatapasztalat szerzést, vagy egy neked való munkaviszony létrejöttét. A
bérjellegű támogatást a munkáltató kapja a 25 év alatti fiatal foglalkoztatásához. A foglalkoztatási
támogatás ideje alatt a munkába járás költségeinek megtérítése is kérhető.

Indítsd el saját vállalkozásodat!
Amennyiben komoly üzleti tervvel rendelkezel, de segítség nélkül nem tudod megvalósítani álmaid,
akkor vállalkozásod beindításához támogatást kérhetsz, melynek keretében 6 hónapon keresztül
a minimálbér és járulékai összegének megfelelő támogatást biztosít részedre a program.

Távolabb találtál munkát?
Ha lakóhelyedtől legalább 60 km-re sikerül csak munkát találnod, akkor lehetőséged van lakhatási
támogatást igényelni. A támogatás maximum 12 hónapig adható regisztrált álláskeresők részére.

Helyzetbe hozunk!
Ha bizonytalan vagy a jövőddel kapcsolatban, segítséget kaphatsz terveid kialakításához különböző
munkaerő-piaci szolgáltatásokon keresztül, hogy felkészülten fogj neki a pályaválasztásnak, vagy az
álláskeresésnek. A tanácsadó szakemberek segítenek megtalálni a számodra legmegfelelőbb
szakmát, eligazodni az önéletrajz készítés rejtelmeiben, illetve egyéni, vagy csoportos tréningeken
készítenek fel az álláskeresés közben felmerülő kérdésekre, helyzetekre.

A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régiókban az ifjúsági
foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásban részesül.

