ABAÚJI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
1. A szolgáltatás célja
1.1. Átfogó cél
A szolgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni az adott térségben,
településen a foglalkoztatási helyzet javításához, a térség, település megtartó erejének
növeléséhez, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a
foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá
új munkahelyek teremtéséhez.
1.2. Operatív cél
A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja a térség gazdasági szereplői, számára
segítség nyújtása:
 a munkaerő-piaci helyzet javítását célzó fejlesztések, programok, szolgáltatások
kidolgozásához és megvalósításához,
 a válságkezeléshez, a létszámleépítések megelőzéséhez, illetve a munkavállalók
munkahely- és szakmaváltásához, új növekedési lehetőségek feltárásához és
kiaknázásához,
 a kedvezőtlen elhelyezkedésű, vállalkozás-hiányos térségek jövedelemtermelő és
foglalkoztató képességének javításához,
 a fenti célokat szolgáló együttműködések (fórumok, paktumok) működtetéséhez.

2. A szolgáltatás célcsoportja
2.1. Célcsoport, átfogóan
Az érintett térség, település gazdasági és munkaerő-piaci szereplői és azok szervezetei:
 érintett térség helyi gazdasági és társadalmi életben, fejlődésben meghatározó szerepet
játszó szervezetek, intézmények,
 térségi érdekegyeztető fórumok.
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2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott
 A térség gazdasági szereplői (vállalkozások, önkormányzatok és társulásaik,
intézmények),
 a térségben munkahelyteremtő beruházást tervező, befektetési lehetőséget kereső
vállalkozások,
 a térségben válsággal küzdő munkáltatók, és a leépítéssel fenyegetett/érintett
munkavállalók,
 munkaerő-piaci programokat megvalósító vagy munkaerő-piaci szolgáltatásokat
nyújtó szervezetek, oktatási intézmények, felnőttképzési szervezetek,
 térségi fejlesztő és egyeztető fórumok, foglalkoztatási paktumok résztvevői.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek
A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás olyan célzott tevékenység, amely a munkaerőpiac
aktuális helyzetéhez, egy-egy konkrét eseményhez, programhoz, akcióhoz kapcsolódik. A
célcsoport(ok) kiválasztását ezen fenti tényezők határozzák meg.
 A szolgáltatást a megrendelő kezdeményezi.
 A szolgáltatás nyújtásának szükségességét a térség, település gazdasági, munkaerőpiaci szereplői, vagy más érintett szervezetek, intézmények jelzik.
 A szolgáltató – az aktuális fejlesztési lehetőségek figyelembe vételével, illetve a
felmerülő problémák kezeléséhez igazodva – saját nyilvántartásából választja ki a
célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek
4.1. A szolgáltatás tartalma
Információnyújtási, információközvetítői és kapcsolatépítő, együttműködést elősegítő
tevékenységek ellátása a munkaerő-piaci intézményrendszer, valamint a térség, település
gazdaságát és munkaerő-piaci helyzetét meghatározó szereplők között.
4.2. Tevékenységek
A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás alapvetően a következő tevékenységekből áll.
a) Információnyújtás és alapvető tanácsadási tevékenységek:
 adatok gyűjtése a térség munkaerő-piaci helyzetéről, valamint az aktuális és várható
helyi fejlesztési elképzelésekről,
 információnyújtás a beruházást, foglalkoztatás-bővítést tervező munkáltatók részére az
őket érintő szolgáltatásokról, munkahelyteremtő és foglalkoztatás elősegítő
támogatásokról,
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a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követése,
információnyújtás és tanácsadás a munkahelymegőrzést segítő támogatásokról,
szolgáltatásokról, képzési és egyéb támogatási lehetőségekről a csoportos
létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése
érdekében,
közreműködés a térségben működő önkormányzatok, önkormányzati társulások,
területfejlesztési tanácsok, nonprofit szervezetek, foglalkoztatási paktumok
döntéseinek előkészítésében a munkaerő-piaci, valamint egyéb fejlesztési
(gazdaságfejlesztési, vidékfejlesztési) lehetőségeket tartalmazó információk
nyújtásával.

b) Munkaerő-piaci, foglalkoztatási programok kezdeményezése:
 programok kezdeményezése a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók
újbóli elhelyezkedésének, a térségben tapasztalható foglalkoztatási feszültségek
enyhítésének elősegítése érdekében,
 közreműködés a foglalkoztatási, gazdasági szerkezet átalakítását, a munkaerő-piaci
helyzet javítását célzó programok kidolgozásában és megvalósításában.
c) Kapcsolattartás, együttműködés:
 közreműködés a térség gazdasági életében részt vevő munkaadók, a térség helyi
önkormányzatai,
valamint
önkormányzati
társulásai,
együttműködésének
elősegítésében,
 együttműködés a térségben működő más szervezetekkel, területfejlesztési tanácsokkal,
nonprofit szervezetekkel, foglalkoztatási paktum működtetőivel, csatlakozás az általuk
indított programokhoz,
 kapcsolattartás a térségben működő képzési, foglalkoztatási programok
működtetőivel, a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetekkel.
d) Információnyújtás álláskeresők, munkavállalók számára:
 alapvető információk átadása a térségben elérhető munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz,
programokhoz való eljutás elősegítése érdekében,
 amennyiben adott térségben (településen) a tanácsadások, szolgáltatások nem érhetőek
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.
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