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 „Munkaerő-piaci Információs Központ”  

Tájékoztató 
 

 

Az Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány (EMFA) a Nemzeti Civil Alap 

Demokrácia-és partnerség-fejlesztési Kollégiuma támogatásával valósítja meg „Esély a 

munkára – Civil együttműködés a hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piaci 

integrációjáért” projektjét a Közép-Magyarországi Régióban. A megvalósítás során az EMFA 

szorosan együttműködik civil partnereivel – a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi 

Regionális Egyesületével, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Andersen Munkaerő-piaci 

Támogató és Képzési Programjával, és a Nők a XVIII. Kerületért Alapítvánnyal. A projekt 

célja a munkaerő-piaci projektek, az azokat megvalósító civil szervezetek és a potenciális 

munkaadók illetve a foglalkoztatási támogatásokat kezelő szervek közötti együttműködés 

fórumainak megteremtése, e projektek sikeres, hatékony megvalósításának előmozdítása.  

A fenti célok érdekében a projekt keretében: 

1. Munkaerő-piaci Információs Központ kerül kialakításra, térítésmentes 

szolgáltatásokkal.  

2. Munkaerő-piaci nyílt nap kerül megrendezésre, Budapesten. 

3. 500 a munkaerő-piaci projektek célcsoportjainak foglalkoztathatóságát elősegítő 

kiadványt (CD) készítünk és juttatunk el a régió érintett szervezeteihez. 

 

Munkaerő-piaci Információs Központ 

Az információs központ több csatornán keresztül, térítésmentesen nyújt segítséget a 

munkaerő-piaci projektek hatékony, eredményes megvalósításához. Segíti a fenti 

programokat megvalósító civil szervezetek és a potenciális munkaadók illetve a 

foglalkoztatási támogatásokat kezelő szervek közötti, minden résztvevő számára 

gyümölcsöző együttműködés kialakítását. A szolgáltatások hátterét az EMFA és partnereinek 

több éves pályázási és hátrányos helyzetű rétegek integrációját szolgáló projektek 

megvalósításában szerzett tapasztalata, felkészült szakemberei, folyamatosan bővülő 

munkaerő-piaci adatbázisunk, és a www.emfa.hu honlapon elérhető információk biztosítják.  

1. Tanácsadás/tájékoztatás. Sokéves tapasztalattal rendelkező tanácsadónk telefonon 

és e-mail-en nyújt segítséget a következő témákban: 

a. Civil szervezetek számára: 

i. pályázatfigyelés, 

ii. hátrányos helyzetű rétegek integrációját szolgáló pályázatok 

elkészítésével, támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos 

kérdések, 

iii. pályázati (konzorciumi) partnerkeresés, 

iv. hátrányos helyzetű rétegek integrációját szolgáló projektek 

lebonyolításával kapcsolatos kérdések, 

v. hátrányos helyzetű rétegek munkába helyezése, igénybe vehető 

támogatások, kapcsolatfelvétel potenciális munkáltatókkal. 

b. Potenciális munkáltatók számára: 

i. pályázatfigyelés, 
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ii. hátrányos helyzetű rétegek integrációját szolgáló pályázatok 

elkészítésével, támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos 

kérdések, 

iii. pályázati (konzorciumi) partnerkeresés, 

iv. hátrányos helyzetű rétegek integrációját szolgáló projektek 

lebonyolításával kapcsolatos kérdések, 

v. hátrányos helyzetű rétegek munkába helyezése, kapcsolatfelvétel 

munkaerő-piaci projekteket lebonyolító civilszervezetekkel. 

vi. hátrányos helyzetű rétegek munkába helyezése esetén igénybe vehető 

támogatások, 

vii. hátrányos helyzetű rétegek alkalmazásának speciális körülményei. 

Szolgáltatás igénybevevőinek köre: Tanácsadás/tájékoztatás szolgáltatásunkat 

térítésmentesen nyújtjuk hátrányos helyzetű rétegek integrációját célul tűző 

civilszervezetek, illetve e célcsoport foglalkoztatása iránt érdeklődő potenciális 

munkáltatók, képzésük iránt érdeklődő intézmények részére.  

Területi megkötés: Közép-Magyarországi Régió területén székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező, illetve a régióban projektet lebonyolító szervezetek. 

Időbeni korlátozás: 2010. március 22. – 2010. május 31. (hétfőtől – csütörtökig, 11 

és 15 óra között). 

Szolgáltatás igénylésének módja: telefon: 06/1/225-3510, e-mai: 

laki.szilard@emfa.hu  

2. Munkaerő-piaci adatbázis. A projekt keretében kialakításra került és folyamatosan 

bővítjük a hátrányos helyzetű rétegek integrálását célul tűző civilszervezetek, az 

általuk megvalósuló munkaerő-piaci projektek, és a potenciális munkáltatók 

elérhetőségét - továbbá a valamely munkaerő-piaci projektbe bevont, támogatással 

elhelyezhető munkavállalók adatait - tartalmazó adatbázis. Az adatbázis segítséget 

nyújt a munkaerő-piaci projektek hatékony, eredményes megvalósításában, illetve 

az ezen programokat megvalósító civil szervezetek és a potenciális munkaadók 

illetve a foglalkoztatási támogatásokat kezelő szervek összekötésében, a minden 

résztvevő számára gyümölcsöző együttműködés kialakításában. Információs 

központunk lehetőséget biztosít az adatbázisba történő regisztrációra, illetve az 

abban való keresésre.  

Szolgáltatás igénybevevőinek köre: Hátrányos helyzetű rétegek integrációját célul 

tűző civilszervezetek, illetve e célcsoport foglalkoztatása iránt érdeklődő potenciális 

munkáltatók, képzésük iránt érdeklődő intézmények.  

Területi megkötés: Közép-Magyarországi Régió területén székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező, illetve a régióban projektet lebonyolító szervezetek. 

Időbeni korlátozás: 2010. március 22. – 2010. május 31. (hétfőtől – csütörtökig, 11 

és 15 óra között). 

Szolgáltatás igénylésének módja: telefon: 06/1/225-3510, e-mai: 

laki.szilard@emfa.hu  

3. www.emfa.hu honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások:  

a. Pályázatkereső. Minden érdeklődő számára térítésmentesen igénybe vehető 

szolgáltatás, amely hozzáférhetővé teszi az aktuális hazai, uniós és külföldi 

kiírású, munkaerő-piaci, hátrányos helyzetű rétegek integrációját célzó, illetve 

a kapcsolódó témakörökben megjelenő pályázati kiírásokat.  

Szolgáltatás igénybevételének módja: www.emfa.hu honlap „pályázatfigyelő” 

menüpont. 
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b. Partnerkereső. Minden a honlapon regisztrált szervezet számára 

térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás, amely lehetővé teszi a 

regisztrált szervezetek közzétett adataihoz való hozzáférést, az önálló 

partnerkeresést pályázatok beadásához, projektrésztvevők foglalkoztatásában 

való együttműködéshez.  

Szolgáltatás igénybevételének módja: regisztráció a www.emfa.hu honlap 

„regisztráció” menüpontja segítségével, ezt követően a felhasználó név és a 

jelszó megadásával a „partnerkereső” menü használata. 

 

Munkaerő-piaci Nyílt Nap 

A szektorok közötti kommunikációt, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásával 

kapcsolatos negatív attitűd eloszlatását, a lehetőségek feltárását szolgálja a projekt 

keretében megrendezésre kerülő Munkaerő-piaci Nyílt Nap. A rendezvényen előadást 

tartanak a hátrányos helyzetben lévő rétegek sajátosságait jól ismerő, munkaerő-piaci 

integrációjukat segítő projektek lebonyolításában tapasztalattal rendelkező szakemberek. 

Ismertetésre kerülnek a foglalkoztatás során igénybe vehető támogatások rendszere, az 

ebben a témában megvalósított projektek tapasztalatai, a megvalósítás során felmerülő 

problémák egyedi megoldási módozatai, a hátrányos helyzetű munkavállalók képzésében, 

foglalkoztatásában és a civil és forprofit szervezetek közötti együttműködésben rejlő 

lehetőségek.  

A Munkaerő-piaci Nyílt Nap várhatóan 2010. április második felében kerül megvalósításra 

Budapesten. A rendezvény pontos helyszínéről, időpontjáról és programjáról április elején 

értesítjük egy újabb tájékoztató anyag kiküldésével a Közép-Magyarországi Régió mintegy 

1200 munkáltatóját és civil szervezetét.  

 

Munkaerő-piaci projektek célcsoportjainak foglalkoztathatóságát elősegítő CD 

A projektet megvalósító 4 civil szervezet tudásbázisának felhasználásával, az információs 

központ működésének tapasztalataiból, illetve a nyílt nap előadásaiból, hozzászólásaiból CD 

készül 500 példányban, amely térítésmentesen kerül terjesztésre a Közép-Magyarországi 

Régió érintett – a Munkaerő-piaci Nyílt Napon résztvevő, a www.emfa.hu honlapon 

regisztrált vagy a munkaerő-piaci adatbázisba regisztrált - szervezeteinek körében.  

 

Kérjük, hogy amennyiben további kérdése lenne a projekttel, illetve a Munkaerő-piaci 

Információs Központ működésével kapcsolatban forduljon Laki Szilárd munkatársunkhoz a 

laki.szilard@emfa.hu e-mai címen vagy hétfőtől – csütörtökig, 11 és 15 óra között a 

06/1/225-3510 telefonszámon. 

 

Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkkal hozzájárulunk a hazai civil szervezetek és 

vállalkozások fejlődéséhez, a hátrányos helyzetű csoportok integrációját támogató projektek 

sikeréhez! 
 
 

Budapest, 2010. március 23. 

  Üdvözlettel: 

 

Kardos Piroska 

Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 
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