
Erdélyi tudósítások2018. december 5.
szerda4

H I R D E T É S

A féléves inasképzésért havi 
2250 lejes támogatást biztosít 
az állam a munkaadóknak, 
ha alacsony, legalább elemi 
végzettséggel rendelkező 
regisztrált munkanélkülieket 
alkalmaznak. A juttatás egyike 
a foglakoztatást ösztönző állami 
intézkedéseknek, amelyek iránt 
Hargita megyében is nagy az 
érdeklődés.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

M ódosult a vonatkozó tör-
vény, így a Hivatalos Köz-
lönyben való megjelenését 

követő hatvanadik naptól már az 
úgynevezett 1-es szintű, azaz 6 hó-
napos inasképzésért is támogatást 
kapnak a munkaadók. A juttatás-
ra azok lesznek jogosultak, akik 
16 évnél idősebb, legalább elemi, 
tehát négyosztályos végzettséggel 
rendelkező regisztrált munkanél-
külinek biztosítanak 1-es szintű, 
azaz 6 hónapos inasképzést. Ez vol-
taképpen egy gyakornoki program, 
amelyben az állástalanok munkát 
és képzést is kapnak az őket alkal-
mazó vállalkozásnál. A munkanél-
külivel legkevesebb 6 hónapra kell 
szerződést kötnie az őt alkalmazó 
cégnek – de a képzési szinttől füg-
gően 12, 24 vagy 36 hónapig is ter-
jedhet ez az időszak –, és legalább 
az országos bruttó minimálbérnek 
megfelelő alapfi zetést kell biztosí-
tania számára. A munkaadó a szer-
ződés teljes időszakára megkapja a 
havi 2250 lejes állami támogatást. 
Kizáró okot jelent azonban, ha az 
inasképzésre alkalmazott dolgozó 
korábban már részt vett az adott 
cégnél ugyanilyen inasképzésen, 

továbbá az is, ha a jelentkező a 
szerződéskötést megelőző évben 
munkakapcsolatban állt az adott 
vállalkozással. Utóbbi alól azon-
ban a diákok vakációs alkalmazása 
kivételt képez. A feltételek szerint 
ugyanakkor az alkalmazó cég nem 
állhat fi zetésképtelenségi eljárás, 
kényszervégrehajtás, illetve felfüg-
gesztett átszervezés alatt sem.

Felkínált szakmák
Fontos tudnivaló, hogy a munka-
ügyi minisztérium honlapján meg-
található a 2018/2236. számú rende-
let, amely tájékoztat az 1-es szintű 
képzésbe tartozó szakmákról (har-
minc szakma). Ahhoz, hogy ilyen 
inasképzést lehessen szervezni, a 
munkáltatóknak vagy felnőttkép-
ző cégeknek a minisztériumtól kell 
kérniük a képesítések névjegyzé-
kének frissítését – hívta fel a támo-

gatás iránt érdeklődő munkáltatók 
fi gyelmét Tiberiu Pănescu, a Har-
gita Megyei Munkaerő-elhelyező és 
Szakképző Ügynökség vezetője. Az 
említett harminc tevékenységi te-
rület többnyire nem túl nagy szak-
képesítést igénylő szakmákat fed: 
olyanok vannak a listán, mint ház-
vezetőnő, állatgondozó, pásztor, ka-
pus, zöldövezet-gondozó, konyhai 
kisegítő, de megtalálható például a 
villany-, gáz-, illetve vízóra-leolva-
sói munkakör is.

NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS A FOGLALKOZTATÁST ÖSZTÖNZŐ PROGRAMOK IRÁNT HARGITA MEGYÉBEN

Támogatást adnak a féléves inasképzésért

Tanulható mesterség. A pásztorkodás is szerepel a féléves inasképzés szakmái között
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Munkát és képesítést
biztosítanak
Az inasképzés egy alkalmazás ré-
szeként fog történni – mint a töb-
bi, egyéves, kétéves, hároméves 
inasképzésnél –, tehát ez egy spe-
ciális munkaszerződés, melynek 
értelmében az alkalmazott amel-
lett, hogy dolgozik, megtanul egy 
szakmát is – foglalta össze a leg-
fontosabb tudnivalókat Jánó Edit, 
az ügynökség osztályvezetője. A 
Hargita Megyei Munkaerő-elhe-
lyező és Szakképző Ügynökség 
adatai szerint meglehetősen sok 
az olyan regisztrált munkanélküli 
a megyében, akik az inasképzésért 
járó támogatásnak köszönhetően 
munkát és szakmai képzést kap-
hatnak. Tiberiu Pănescu érdeklő-
désünkre arról tájékoztatott, hogy 
az ügynökség október 31-ei nyil-
vántartása szerint 5622 regisztrált 
állástalan volt a megyében, akik-
nek mintegy negyede, azaz 1390 
munkanélküli 4 osztályos végzett-
séggel rendelkezik. Az igazgató 
közlése szerint a megyében na-
gyon nagy az érdeklődés az alkal-
mazásokat ösztönző támogatások 
iránt. Év elejétől október 31-éig az 
ügynökség 777 ilyen jellegű mun-
kaszerződést vett nyilvántartásba. 
A támogatást igénylő munkaadók 
többsége 45 éven felüli, nyilvántar-
tott munkanélkülit alkalmazott, 
október végéig összesen 503-an ta-
láltak így munkát a megyében.

 » Ez voltakép-
pen egy gyakor-
noki program, 
amelyben az 
állástalanok 
munkát és kép-
zést is kapnak az 
őket alkalmazó 
vállalkozásnál.

 » BÍRÓ BLANKA

Az európai országok a migrán-
sok integrációjára akarnak sok 

milliárd eurót elkölteni, ám a ke-
let-európai országok érdeke, hogy 
a következő költségvetési ciklus-
ban a romaintegrációra is hasonló 
nagyságrendű összegeket különít-
sen el az Európai Unió – szögezte 
le Antal Árpád hétfőn a Sepsi Helyi 
Akciócsoport Egyesület (Sepsi GAL) 
pályázati procedúrájának hivatalos 
nyitóeseményén. Az egyesület a kö-
vetkező öt évben hétmillió eurót pá-
lyáztat ki a társadalom perifériájára 
szorult közösségek felzárkóztatását 
segítve. Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere a megnyitón emlékeztetett, 
mandátuma célja a mélyszegénység 
felszámolása, bár sokan kételked-
nek abban, hogy ez megvalósítható, 
és nem mindenki támogatja, hogy 
erre erőforrásokat fordítsanak. „Az 
Őrkőn, a Csíki negyedben, Szép-
mezőn mélyszegénységben élők 
problémája az egész város gondja, 
felzárkóztatásuk az egész város ér-

dekében történik” – szögezte le az 
elöljáró. Kifejtette, az önkormányzat 
anyagi lehetőségeit meghaladják 
ezek a feladatok, ezért jött jól, hogy 
amikor fél évig Magyarország töl-
tötte be az uniós elnöki tisztséget, 
bevezette programlehetőségként a 
romafelzárkóztatást: önkormányza-
tok, civil szervezetek pályázhatnak. 
Antal Árpád abban bízik, hogy a 
következő fél évben, amikor Romá-
nia lesz a soros EU-elnök, erre még 
jobban ráerősítenek. Veres-Nagy Tí-
mea projektmenedzser elmondta, 
jövő év februárjában írják ki az első 
pályázatokat, szeptemberig mind a 
hétmillió eurót ki kell szerződniük, 
2020-ban kezdődhet a kivitelezés, 
ami három évet tart. A fejlesztési 
stratégia alapján az Őrkőn utat, víz- 
és csatornahálózatot, parkot, játszó-
teret, integrált közösségi közpon-
tot, szociális lakásokat, óvodát és 
vizesblokkot építenek, Szépmezőn 
parkot, sportpályát hoznak létre, 
felújítják a szociális lakásokat, míg a 
Csíki negyedben integrált közösségi 
központ létesül.

Harc a mélyszegénységgel




