2. sz. mellék]et

diák[runka'', , __
Tájékoztató a
"Nyáriprograú indításáról
központi munkaerő-piaci

I.

A program célja

muílrajövedelen szcrzés
csö}ikentésére, a kolai munkalapasztalat és
inditott,Nyáú
éverren a Nemzeigazdasági Minisztérium ,által,
-tapasztalatait
elóseqítésre a 2013_20l4_es
2015,
felhasználva- az erJeti céj szcm előtt tartásával
évben ismét meghirdetésre kerül a progran,

A fiatalkori inaktivitás

ilffi;Ü';.;;;

jelleggel

már diákkorban eló k_iv,lnja segíteni a

A program ennek megfelelóen - prevenc!ós
mellett.a jövedelemszerzés
fiatalok munkához iutását és ezzel u korái -űkutupu."talat
sikeréln.ényelősegíti a későbbi
lehetóségét is. A munka ,eueo .""átt korai
muntaszocializációs folyanatot is,

7aloLnal és a,/ önkormán\7ali
progíam e,.en felül bi^o,ilani Lilánja az önlormán)
idöszckúan ielenrkezö Lisegitö mr,mkaero
lennlaíású inlé/ményekhen a nlan ,zahaá,agoIá,i

A

igényónek kielégítésétis.

II.

A program célc§oportja
fiatalok tartoznak, akik:
nappali tagozaton lanuló diákok,
16 évnél,de a program befejczésekor sem
u progru.i t"raO idópontjában idósebbek
töltik még be a 25, életévüket,
közvetíté;tkérőként kértéknyilvántaltásba vételüket,
jogviszonnyat nem rendelkeznek,
fogldkoztatásra iránlruló, vagy vallalkozási

A program célcsoportjába azok

-

-

a

trlmogathaó munkáltató
A Dlosún]baD a foglalkoáatást biáosító és igyvég/ö
inIezmén}e lchet,
;;l';fr";;;;,;"'k;;án) /ali aldplcvéken)5égcl

I.

a

települési

A program elemei

l.

Munkaerő-piaciszolgáltatások
osztál) a a prcgram kereteben a közvetítést
l l,i.ari trou6.osi ú. eti) hivatal foglatkoztatási
a he,,i sajátossagoLía is kjléró mrrnkaerő_
[,iÍÉ]iii!-fái.il"uiáű';;;á.";iiJá.". aes beérkezett
munkaerőigények alapián az
r:" követően

;;;i';i#;;;

"l";'
:."ir"#;i;;;i;,#;ntot
elhelyezés érdekében,

ng1

"r",b"u;t"réve1

muntaközvetítést végez a legoptimálisabb

foglalkoztatást clősegítő bérköltség támogatás
tano,/ó, m un} a\ i,7onybdn
A nropramban a diákoL csal a Mrrnka íonen;Lor)),ve hará])a alá
lámogaLá, a, önlormanyzalok, önloímán)7ali
keIelében tönénö foglalloaatáshoz
fennranású inté/ményeL szánlara cs; ; rnuntii"ony

2, A

ilJ::f,:iliiliii]T;i;";iJ;i*"
nyújtható,

NcMetgúlóáei Minnnériun 1o5l Budap's! JóZscfnádoriér24,,1369

Budapest,
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A plogram keretében legfcljebb 2 hónap időtartamra, mlxilurn.l9i 6 órás foglalkoáatás
id"giirr"iO. ,q ,a."gatá's ;értékea bruitó munkabél 100%-jg teiedhet, de szakképzettséget
a havi 91.500 Ft/ló,hó, szaktépzettséget nem igénylő munkakör
igj"yjO'^r**á.
"."tében
p"aig a 78,750
Ft/főlhó összeget nem haladhatja meg,

A

napi 6 óránál rövidebb

"'r"tit"n
tödénő foglaikoztatás esetén a támogatási összeg aranyosan csox{en,
munkaidőben

alattiak, esetiikben
Tekintettel araa, hogy a céIcsopoft tagiai a program befej ezésekor.is 2 5 év
á,árirvényesíáni tud]ák a-Mr,rnkahelyvédelmi Akcióterv keJetében nyújtott
"gy".'-Űtai
t!á""Ál.yt t" ZO r r, eui CI-VI. törvény 463/,+, §-a a Lcpian nem költségvetési szerv), azaz e
lörben 5Zo;iáli" hozl-ajárulási adó fi,,elé,i kölcle/eíségc nem keletkczil,

Az elózőek alapján, hogy

a foglalkoztatás az eredeti céloknak megfelelóen megvalósulhasson,

eselében,.akik nem tudiák
"^,
Akcióle|r' által biztosított adókedvezméNt, a felmerülő
l*l.Y"rii"ni
"'Úr"t"lre15,videlmi
.r""ijri. rr"rra:a-la.i adjtényleges összegét az NFA-ból támogatásként biztositjuk,

erirr"' róiraloátOt (ásősorban

Iv.

a helyi önkományzatok),

A támogatá§ időtartama

program 2015, június 1':',ő1 20],5. aLrgusztus 31-ig_iart, A_. program keretébeí
io*i""Enrjgo vállÁi csak a 2015. július l-jétőI kezdődő és 2015, augusztus 31-ig

A

befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóar1 lehet,

esetébei áthúzódó
Tekintetlel a proglam rövid, nyári idószaka eső időtartanráTa e proglam
kötelezettségvállalásra nincs lehetőség.

v.

A program megYalósítója

Mjnisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoáatási
szen,ként
fOvaro'si/megliei kotmányhivatalok és az állami foglalkoztatási
"l.;a.O
eliáró iárási (fővárosi kerületi) hivatalok valósítják meg,

A programot
.rJr.,t?nt

vl.

a Nen]zetgazdasági

A program forrá§a, költsége

progran keretében nyújtott támogatások fonását a_ Nemz199:da:á.ci Minisztérium
U/*it]u u N"n,,r"ti Foglalioztatási Alap foglakoztatási a|apíész2015, évi központi kerete
terh&c. A plogram összköltsége 1,5 Mrd Ft,

A

VlI.

A prograrntól várt eredmények

A progranr elsősorban preventív jellegge] keíül indl'lásra, kifejezetten.csak

a nyári

időszaka,

a fiatalok korai- muiiatapasztalathoz jutlalása, emellett a mrü]kajövedelem
szerzés biztositása és a mu.tasjker révénajövőbeli haktivitás megelőzése,

vj,t J"a.eny"

kapcsolatos bővebb tájékoztatás a terüleJileg illetékos állami foglalkoaatási
szeivk-ént etjárójrárási (fővárosi kerületi) hivatalnál érhető el,

A programnal

Nenzetgazdasági Minisáérium

