Érvényes: 2013. december 19-tıl

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás (20)
1. A szolgáltatás célja
A szolgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni az adott térségben,
településen a foglalkoztatási helyzet javításához, a térség, település megtartó erejének növeléséhez, a
gazdasági élet résztvevıi közötti együttmőködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek
kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.
A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás operatív célja a térség gazdasági szereplıi, számára
segítség nyújtása:
• a munkaerı-piaci helyzet javítását célzó fejlesztések, programok, szolgáltatások
kidolgozásához és megvalósításához,
• a válságkezeléshez, a létszámleépítések megelızéséhez, illetve a munkavállalók munkahelyés szakmaváltásához, új növekedési lehetıségek feltárásához és kiaknázásához,
• a kedvezıtlen elhelyezkedéső, vállalkozás-hiányos térségek jövedelemtermelı és foglalkoztató
képességének javításához,
• a fenti célokat szolgáló együttmőködések (fórumok, paktumok) mőködtetéséhez.
2. A szolgáltatás célcsoportja
Az érintett térség, település gazdasági és munkaerı-piaci szereplıi és azok szervezetei:
• érintett térség helyi gazdasági és társadalmi életben, fejlıdésben meghatározó szerepet játszó
szervezetek, intézmények,
• térségi érdekegyeztetı fórumok.
Célcsoport, amelynek a szolgáltatást különösen ajánljuk
• A térség gazdasági szereplıi (vállalkozások, önkormányzatok és társulásaik, intézmények),
• a térségben munkahelyteremtı beruházást tervezı, befektetési lehetıséget keresı
vállalkozások,
• a térségben válsággal küzdı munkáltatók, és a leépítéssel fenyegetett/érintett munkavállalók,
• munkaerı-piaci programokat megvalósító vagy munkaerı-piaci szolgáltatásokat nyújtó
szervezetek, oktatási intézmények, felnıttképzési szervezetek,
• térségi fejlesztı és egyeztetı fórumok, foglalkoztatási paktumok résztvevıi.
3. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek
Információnyújtási, információközvetítıi és kapcsolatépítı, együttmőködést elısegítı tevékenységek
ellátása a munkaerı-piaci intézményrendszer, valamint a térség, település gazdaságát és munkaerıpiaci helyzetét meghatározó szereplık között.
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Tevékenységek
a) Információnyújtás és alapvetı tanácsadási tevékenységek:
• adatok győjtése a térség munkaerı-piaci helyzetérıl, valamint az aktuális és várható helyi
fejlesztési elképzelésekrıl,
• információnyújtás a beruházást, foglalkoztatás-bıvítést tervezı munkáltatók részére az ıket
érintı szolgáltatásokról, munkahelyteremtı és foglalkoztatás elısegítı támogatásokról,
• a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követése,
információnyújtás és tanácsadás a munkahelymegırzést segítı támogatásokról,
szolgáltatásokról, képzési és egyéb támogatási lehetıségekrıl a csoportos
létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelızése érdekében,
• közremőködés a térségben mőködı önkormányzatok, önkormányzati társulások,
területfejlesztési tanácsok, nonprofit szervezetek, foglalkoztatási paktumok döntéseinek
elıkészítésében a munkaerı-piaci, valamint egyéb fejlesztési (gazdaságfejlesztési,
vidékfejlesztési) lehetıségeket tartalmazó információk nyújtásával.
b) Munkaerı-piaci, foglalkoztatási programok kezdeményezése:
• programok kezdeményezése a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók újbóli
elhelyezkedésének, a térségben tapasztalható foglalkoztatási feszültségek enyhítésének
elısegítése érdekében,
• közremőködés a foglalkoztatási, gazdasági szerkezet átalakítását, a munkaerı-piaci helyzet
javítását célzó programok kidolgozásában és megvalósításában.
c) Kapcsolattartás, együttmőködés:
• közremőködés a térség gazdasági életében részt vevı munkaadók, a térség helyi
önkormányzatai, valamint önkormányzati társulásai, együttmőködésének elısegítésében,
• együttmőködés a térségben mőködı más szervezetekkel, területfejlesztési tanácsokkal,
nonprofit szervezetekkel, foglalkoztatási paktum mőködtetıivel, csatlakozás az általuk indított
programokhoz,
• kapcsolattartás a térségben mőködı képzési, foglalkoztatási programok mőködtetıivel, a
munkaerı-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetekkel.
d) Információnyújtás álláskeresık, munkavállalók számára:
• alapvetı információk átadása a térségben elérhetı munkaerı-piaci szolgáltatásokhoz,
programokhoz való eljutás elısegítése érdekében,
• amennyiben adott térségben (településen) a tanácsadások, szolgáltatások nem érhetıek el, és
ezek iránt igény mutatkozik, azok megvalósításának kezdeményezése a helyi kirendeltség és a
helyi önkormányzat, valamint a térségben aktív, foglalkoztatási és határterületeken (közösségi,
szociális, vidékfejlesztési, szolgáltatások területén) aktív civil szervezetek illetve piaci
szolgáltatók felé.
Reméljük, sikeresen tudunk együttmőködni a foglalkoztatási helyzet javítása, a térség, település
megtartó erejének növelése érdekében. Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal Társulásunk
munkatársaihoz.

A Társulás által nyújtott egyéb munkaerı-piaci szolgáltatások:
-

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás
Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás
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