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A jelen Projektterv a TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázati
felhívásra benyújtott és támogatásban részesült a „Helyi foglalkoztatási együttműködések az
oroszlányi járásban” című, TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003-as azonosító számú projekt
folytatásaként megvalósuló „Foglalkoztatási Paktum folytatása Oroszlány Járás területén”
című, TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében készült el a térségi
együttműködés (paktum) számára.
Az alábbi Projektterv készítésének az a célja, hogy egy olyan projektötlet generálása, részletes
kidolgozása történjen meg, amely a munkaerő-piaci egyensúly elérésére, a munkaerő-piaci
igények
összhangjának
megteremtésére
való
törekvést
támogatja
a
kommunikáció/tájékoztatás sajátos tevékenységeivel, eszközeivel és módszereivel.
Projektötlet: Információs csatornák, tájékozódás, tájékozottság fejlesztése munkahelykeresés
kapcsán. A kommunikációs lehetőségek maximális kihasználása – információs csatornák
bővítése, összehangolása.
Előzetes igényfelmérés eredményei
A pályázat előkészítési szakaszában, 2017. július–augusztus hónapokban lefolytatott
milyen
fórumokon
felmérésre
került,
hogy
az
álláskeresők/munkavállalók
tájékozódnak/tájékozódtak a munkahelykeresés kapcsán, illetve mennyire tartják magukat jól
tájékozottnak a témában.
A megkérdezett munkavállalók iskolai végzettség szerinti megoszlása:

A kérdőívet kérdezőbiztosok segítségével egyéni megkérdezések során, illetve különböző on-line felületeken
lehetett kitölteni.
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A megkérdezett 248 fő közül a többség inkább jól, vagy legalábbis megfelelő szinten
tájékozott a helyi, térségi álláslehetőségekről az ahhoz kapcsolódó kereseti lehetőségekről.
Viszont 14,1%-uk a tájékozottság hiánya miatt több külső segítségre, iránymutatásra szorul.

Megjegyzés: Több lehetséges választ is megadhattak

A megkérdezettek nagy százalékban használták/használják az álláshirdetéseket tartalmazó
internetes felületeket1. Sokan ismerik és használják a járási hivatal (Foglalkoztatási Osztály)
szolgáltatásait is. Az álláskeresésnél a többség - bizalmi okok miatt is – a meglévő kapcsolati
hálót (család, barátok, ismerősök /például: volt kollégák, korábbi munkaadók) jelölték meg,
mint az általuk leginkább használt álláskeresési eszközt. Az általános iskolai végzettségűek –
az átlagtól eltérően – jellemzően a Foglalkoztatási Osztálytól jutnak információhoz a
környékbeli álláslehetőségekről. Ebben az is szerepet játszhat, hogy a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásai ingyenesek. Az összes többi csoport (szakiskolai-,

1

A minta nem tekinthető reprezentatívnak, ezért az elemzésből levont következtetések csak tendenciákat
jelölnek. Az on-line kitöltési lehetőség is torzító hatású, mivel digitális”írástudást” feltételez a kitöltőről, azaz,
hogy rendszeresen használja az Internet biztosította lehetőségeket, így munkakeresésre is.
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szakközépiskolai, felsőfokú végzettségűek) esetében nincs szignifikáns álláskeresési eszköz,
módszer.
Saját munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében az álláskeresők a „gyakorlati tapasztalat”
és a „jobb végzettség” megszerzése mellett a „több személyes segítség”-re való igényt jelölték
meg. Több válaszadó jelölte meg az álláskeresők/munkavállalók irányába tanúsított
tolerancia erősítésének szükségességét.
Az állást keresők, illetve változtatni szándékozók körében eltérő mértékben (munkakörtől,
ágazattól, végzettségtől függően) tud eredményes és hasznos segítséget nyújtani az állami
foglalkoztatási szerv illetve szervezeti egységei (pl. a szolgáltatói szektorban dolgozók
68%-a ismerősökön keresztül, 14%-a újsághirdetés és 9%-a interneten keresztül talált
munkát, 26%-uknak nyújtott segítséget a Foglalkoztatási Osztály).
Hasonló tendenciát állapított meg a Szonda Ipsos 2018. évben, amikor Oroszlány Város
Önkormányzatának megbízásából 500 fős reprezentatív minta alapján végzett felmérést a
média fogyasztási szokásokról.2
Legszívesebben honnan tájékozódna a helyi (Oroszlány és környéki) hírekről, feltételezve,
hogy az összes alábbi forrás rendelkezésre állna? kérdésre az alábbi válaszokat adták a
megkérdezettek:
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Ismerősöktől
Helyi TV
Helyi lapból, helyi újságból
Nyomtatott formában a postaládába dobva
A város honlapjáról
A Forrás Rádióból
A polgármester Facebook oldaláról
Városi applikáción keresztül mobiltelefonon
Elektronikus hírlevélből

Egyéb
Sehonnan

A többség legszívesebben ismerősöktől, esetleg helyi TV-ből, újságból értesül a lokális
hírekről, míg a modernebb csatornákról, mint a Facebook kevesebben szerzik az
információikat. A jelenleg munkával nem rendelkezők, valamint az 50+ korosztály még
2

Oroszlány város lakóinak médiafogyasztási szokásai Kutatási összefoglaló Oroszlány Önkormányzata számára
2018. december 6.
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nagyobb arányban részesíti előnyben a hagyományosabb forrásokat mint az átlag. Az
alapfokú végzettségűek körében kiemelt jelentőséggel bír a helyi TV (57%), valamint a
postaládába dobott szórólapok (52%), míg a diplomások átlagosnál gyakrabban keresik fel a
város honlapját (43%). A szórólapok és műsorfüzetek a nők, valamint az idősek érdeklődését
is nagyobb arányban felkeltik (41% és 47%). A fiatalok pedig gyakrabban támaszkodnak
ismerőseik információira (59%). A 30-49 évesek a város honlapját (40%) és a Médiacentrum
FB oldalát (30%) jelölték kiemelt arányban.
Jelenlegi helyzet bemutatása
A jelenlegi információs csatornák, szolgáltatások, az érintett szervezetek ez irányú
tevékenysége:
1. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal3
• működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját hatáskörben
nyújtott támogatások rendszerét és gondoskodik az állami foglalkoztatási szerv
hatáskörében eljáró járási hivatal támogatási rendszere szakmai működtetéséről,
• együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi
önkormányzatokkal,
• továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel,
• illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,
• ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat.4
2. Oroszlányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Az Osztály illetékességi területe: Oroszlányi járás: Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd
és Szákszend települések.
A korábbi munkaügyi központi feladatokat a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya látja el.
• Személyes tájékoztatás, információnyújtás
• Munkaerő-piaci szolgáltatások
• Támogatások nyújtása
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szakmailag irányítja és ellenőrzi az állami
foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal tevékenységét.
A Foglalkoztatási Osztály feladatai részletesen:
• Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és
szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék,
3

Állami foglalkoztatási szervként jár el. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/szervezetiegysegek/tarsadalombiztositasi-esfoglalkoztatasi-foosztaly
4
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
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•
•
•
•

nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a
korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és
szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével
kapcsolatos feladatokat
Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel,
önkormányzatokkal.
Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket.
Munkaközvetítést végez.
Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a hatáskörébe utalt feladatokat, szervezi és
ellenőrzi a közfoglalkoztatást.

3. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Az http://nfsz.munka.hu elsősorban az álláskeresést elősegítő portál, azonban olyan
információk és szolgáltatások is megtalálhatók az oldalon, melyek a munkahellyel, vagy a
munkavégzéssel kapcsolatosan felmerülő problémákra igyekeznek megoldást kínálni.
•

munka.hu portál5

-

Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel
Munkaközvetítés és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások
Állásajánlatok
Elektronikus kapcsolattartás
Foglalkozást segítő programok
Ellátások

•

Virtuális Munkaerőpiac Portál6

-

Munkavállalás az EU / EGT tagállamokban
Munkanélküli ellátás megállapításához szükséges dokumentumok
Önéletrajz
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
Támogatások
Képzés

Összesítés – javaslat
A fentiek alapján az információs csatornák bővítése, és az együttműködések erősítése, közös
fórumra hozása javasolt – több bilaterális együttműködés helyett egy komplex multilaterális
együttműködés kialakítása és fenntartása.

5
6

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_allasajanlatok_meghirdetett_allasok
https://vmp.munka.hu/
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Kihasználva a TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 projekt adta lehetőségeket az információs
hálózat bővítése, az együttműködés optimalizálása az alábbi eszközökkel érhető el:
•
•
•
•
•

a paktum tagok, állandó meghívottak (cégek) folyamatos tájékoztatása a fórumokon,
illetve e-mailen, levélben,
paktum honlap létrehozása, működtetése,
sajtócikkek megjelentetése,
szórólap létrehozása,
paktum kiadvány létrehozása.

Eredmények
Az információs hálózat bővítése, a foglalkoztatási szereplők együttműködésének
optimalizálása által az alábbi hatások, eredmények prognosztizálhatóak:
Álláskeresők tájékozottságának növekedésével javulhat a munkaerő-piaci kereslet és
kínálat közelítése, amivel közép- és hosszútávon javul a munkaerő-piaci helyzet (mutatók).
Oroszlány, 2019. március
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