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Előzmények 

• közfoglalkoztatás 2016. évi céljairól és a közfoglalkoztatás 
szempontjából kiemelt települések meghatározásáról szóló 
1040/2016. (II. 11.) Korm. határozat 

 

• mentális,   szociális   vagy   egészségügyi   okokból   be   nem   
vonható   álláskeresők  személyi  körét,  valamint  a  számukra  
nyújtható,  személyre  szabott  szociális,  egészségügyi  és  
munkaerő-piaci  szolgáltatások,  felzárkózást  elősegítő  képzések  
nyújtásának  lehetőségét  az  álláskeresők  foglalkoztatásának és 
foglalkoztathatóságának növelése céljából 
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Előzmények 

Becsült érintett létszám: 132.000 fő 

 

Hipotézis 

• 85.000 fő szociális vagy mentális programokból nem bevonható 

• 47.000 fő egészségügyi problémák miatt nem bevonható 

 

Települések kiválasztása:  

gyors program indítására kész,  

eslsősorban önkormányzati non-profit kft., 

Megyei/járási kormányhivatal bevonásával. 
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Program tervezése 

• Pilot program 5 hónapos időtartamra 

• Megvalósítás települési önkormányzatnál, vagy 
annak non-profit gazdasági társaságánál 

• 11 helyszín 300 fő bevonásával 

• egyszerű, rövid időn belül elsajátítható, betanított 
munkafeladatokat  

• beazonosított problémák (egészségügyi, 
mentális, szociális, stb.) alapján kerül sor az 
egyénre szabott szolgáltatások nyújtására.  
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Program tervezése 

• 6 órás munkavégzés 

• Új közfoglalkoztatási bér kialakítása: 
bruttó 41.156 Ft (nettó 27.635 Ft) 

• Munkaerőpiaci, szociális, és egészségügyi 
szolgáltatások biztosítása 

• Az egyes szolgáltatásokban való részvétel 
a munkaidő részét képezi 

• Egyszeri meleg étkezés biztosítása (ebéd) 
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Pilot program 

• A mentális, szociális vagy egészségügyi okból 

foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők 

foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi 

kormányzati intézkedésekről szóló 1253/2016. (VI. 6.) 

Korm. határozat 

 

Korm. határozat főbb pontjai: 

• Pilot program létrehívása 

• Források biztosítása 
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Bevont települések 

Megye Közfoglalkoztatási Pont helyszíne 

Zala Nagykanizsa 

Baranya Komló 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Ózd; Arló 

Felsőzsolca; Harsány 

Sárospatak 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Piricse 

Nyíregyháza 

Tornyospálca 

Tiszaszentmárton 
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Bevont települések 
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Érintett család- és gyermekjóléti központok 

 

• Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti  Központ (nagykanizsai közfoglalkoztatási 
pont) 

• Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (komlói közfoglalkzotatási 
pont) 

• Ózdi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (ózd és arlói közfoglalkoztatási pont) 

• Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti IntézménySárospataki 
Család és Gyermekjóléti Központ (felsőzsolcai és harsányi közfoglalkoztatási pont) 

• Nyírbátori Család és Gyermekjóléti Központ (piricsei közfoglalkoztatási pont) 

•  Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ (nyíregyházi közfoglalkoztatási pont) 

• Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat (tornyospálcai közfoglalkoztatási pont) 

• Mándoki Térségi Szociális Központ (tiszaszentmártoni közfoglalkoztatási pont) 

4 olyan központ amely a saját településen nem 

rendelkezik közfoglalkoztatási ponttal 
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Pilot program megvalósításának eddigi tapasztalatai 

 

• Nagy mértékű mozgosítás  

• Rövid felkészülési idő 

• Járási hivatalok egyéni eljárásai 

• Bevont személyek eltérő korosztálya 

• Kapacitáshiány a család- és gyermekjóléti központoknál 

• Tevékenységek közeli hasonlóságot mutatnak a szociális 

foglalkoztatással 
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Család- és gyermekjóléti központok feladata 

 

• EMMI részéről két pilotról beszélünk: 

1. Speciális közfoglalkoztatás 

2. Szociális diagnózis tesztelése 

 

 A speciális közfoglalkoztatási programban a központok legfőbb 

feladata a diagnózis felvétele, amely kijelöli az egyének számára 

szükséges szolgáltatási elemeket. 

 A szolgáltatási elemek hozzájárulnak a foglalkoztathatóság 

növeléséhez. 
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Szociális diagnózis 

• Kötelező feladata a központoknak: 2017. január 1-je 

helyett várhatóan 2018. január 1-jével. 

• Eddig feldolgozott diagnózisok alapján a szolgálat 

feladatai felülreprezentáltak 

• Közösségi ellátás is kijelölésre került 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


