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preambulum

Az aláírő felek fontos

feladatnak tartják a Berettyóújfalui és a Derecskei járrás társadalmigazdasági

fejlődésének támogatását

a

humánerőforrás íejlesztésével,valamint

a

íoglalkoztatási szinvonal

emelésével- ennek érdekébenfoglalkoáatási paktum megkötését kezdeményezik.

A

Berettyóújfalui

és a

Derecskei járás loglalkoztaLísi paktuma

a

munkaeró-piaci szereplók

szerződésben rögzített összefogása azzal a céllal, hogy:

-

megismerjék a kistérség foglalkoztatási nehézségeit,a munkarrélkiiliség okait,
foglalkoztatást elősegítő programokatvalósitsanakmeg,

összehangolják

a térségiszereplők gazlasági és humáneróforrás fejlesztési elképzeléseit,

céljait és megoldást keressenek

-

összehangolják

a

a

problémákra,

pénzllgyi forriisokat

a

foglalkoztatáspo]itikai

célok eredményes

megvalósításának érdekében.

A paktumot aláírók felelősséget éremek a térség foglalkoztatási helyzetéért és készek lehetőségeiket a
térség gazdaságfejlesáési céljainak szolgálatába állítani.

Jövőkép

A

Befettyóújfalui és a Derecskei járás olyan egységgéíormálódik, mely

a helyi

erőforrásokat

A térség munkaváttalási koru népességekörében nő a
képzettségszintje. Az elvándorlás csökken, a gazÁasági aktivitás növelésével a képzett fiatalok a
térségben maradnak, éS itt kamatoztatják tudásukat. A civil szervezetek szerepe nő, projektjeikke|
kihasználva erösödő,

fa.jsúlyos szerepet vállal.

jelentős pótlólagos forrásokat vonnak be képzésiés íoglalkoztatási kezdeményezésekbe.
települései, a foglalkoztatáspolitikai és egyéb szakmai szervezetek közötti

összefogás

A

térség

példaértékLivé

válik, s a közöSen kialakított programok, koordináció és munkamegosztás eredményeként a térség
hátrányos helyzetii csoportjai egl.re jobb helyzetbe kerülnek a nyílt mrurkaeró-piacon, a
munkanélküliség az országos átlag alá csökken.

A Fogla|koztatási Paktum célkitűzései

A

az

és megyei íoglalkoztatáspolitikai
célokhoz és a térséggazdaságfejlesztési elképzeléseihez. A paktum céIja (a) a foglalkoaatris
fenntartható, mennyiségi és minőségi növelése a Berettyóújíalui és a Derecskei járIásban, (á) a
gazdaságt aldivitás és a humáneróforrás fejlesáése a térségmunkavállalói, munkaadói és
paktum céIkitrizéseialapvetóen kapcsolódnak

országos

szakintézményeiközötti

íoglalkoztatási partnerség kiépítéseáltal, (c) a munkaerő-piac egyensúlyának

megteremtése, valamint (d) a területí különbségek csökkentése.

Ennek érdekében az aláíró felek tevékenységiik összehangolásával

elősegítik

- a versenyképes gazdasági kömyezet kialakítását,
- avállalkozás- és intézményfejlesztést,
- a képzettségiszint növelését, az élethosszig taItó tanulás eszméjénekelterjesztését,
- a hátrIányos helyzetű csoportok foglálkoáaüatóságának növelését, tudás-

és

készségfejlesztését,

erő növelését, a szociális ellátó-rendszer szolgáltatásaihoz való
hoz-zátérhetőség telepüIési / térségi/ területi ktilönbségeinek, egyenlőtlenségeinek

- a

népességmegtartó

mérSéklését,megsZüntetését.

A Fogla|koztatási Paktum célcsoportjai
A Berettyóúj falui

a)
b)

és a Derecskei jánás foglalkoztatási pakturnának célcsoportjai:

tekintettel a munkanélkiiliséggel veszélyeztetett személyeke;

a

munkavállalók, ktilönös

a

munkanélkiiliek, ktilönös

-

a 25 év alatti

tekintettel

munkanélkiilieke,

a26-30 év közötti

pályakezdőkre,

az 50 éven felüli munkanélkiiliekre,
az alacsony iskolai végzettségűekre,

a 180 napnál hosszabb ideje regiszhált álláskeresőke,

amegváltozottmunkaképességűeke,
a roma munkanélküliekre,

ápolási díjról visszatérőkre,

a GYES-róI/GYED-rő1,

a gyermekiiket egyedül nevelő felnőttekre,

aközfoglalkoztatottaka;

c)

a gazdasági szempontból inaktív személyek;

d)
e)

a térségkis- és középvállalkozásai;
a rérségtársadalmi szervezetei.

A Fogla|koztatá§i Paktum szerkezete
A paktumot lékehozó szervezetek

-

a

következők:

BerettyóújfaluVáros Önkormányzata
BerettyóújfaluiSzakképzési Centrum

Biharkeresáes Város Önkormányzata
Debreceni SzakképzésiCentnrm
Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány
Derecske Város Önk ormáayzata

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesáési Alapítvány

HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonplofit Koílátolt Felelősségű Társaság
Hosszupályi Nagyközség Önkormányzata
Komádi Városi Önko ímán1rat
LétavértesVárosi ÖnkormIinyzat
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A

paknrrn részétképezik azon táínogatóknak

a nyilatkozatai, akik a

dokumentum taítalmával

egyetértenek, és a célkitizésekmegvalósításában szerepet vállalnak.

A

szerződés hatírozallan időre szól.

A

szerződést bármelyik

fél a másik felekhez

intézett

jognyilatkozattal 30 napos hataridővel felmondhatja.

A

A

fo

glalkoztatási fórurn

nyilváLrrosság biztosítása érdekében a paktum aláírói foglalkoztatási íórumot miiködtetnek.

a megállapodás szereplói mellett a foglalkoáatáspolitikai

A fórum

kérdések iránt érdeklödő minden személy és

szervezet előtt nyitva á1l.

A fórumot

az irányító csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkaloínmal.

A foglalkoztatási fórum megállapodás

-

alapján az alábbi íeladatokat látja el:

tájékozódik a térségmunkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémIík okait, és erről
információt szolgáltat az érdekeltek számára,

-

munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad az éves munkaprogramhoz,
valamint véleményeziaz eddigi akciókat,

-

biaosítja a térségiszereplők kózötti információrlramlást

segiti

a

kistérségi szereplők közötti

és a vélemények cseféjét,

kezdeményezések összehangolását,

a

partneíségek

kialakulását.

Ezeknek

a

feladatoknak teljesítésévelnagymértékben hozzájárulhat

megalapozásához,
erósítéséhez.

a

he)yes

döntések

valamint a társadalmi nyilvá{tosság és kontroll biztosításához, illetve a partnerség

Irányító csoport

A

paktumban foglaltak végrehajtásáért az Lrányítő csoport a íelelős.

Az irányító csoport az

alábbt

feladatokat látja el:

-

íó íelelós

a

paktumban foglaltak végrehajtIísáért, a paktum ,,motorja";

információt gyűjt és megszervezi a foglalkoztatási íorum tájékoáatását;
feldolgozza a foglalkoztaüási fórum ajánlásait;
kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves muntaprogramját és költségvetését;
koordinálja a munkaprogram megvalósíását az érintett szeruezetek között;

beszámol

a íoglalkoáatási íórum üléseken a

munkaprogram és költségvetés teljesítéséról,

valamint a következő időszak elképzeléséiről;

_
-

közvetítő szerep€t tölt be

a

foglalkoztatási fórum és a menedzsmentszervezet között;

segíti a térségi partnerségi kapcsolatok fejlódését;
folyamatos monitoring és el|enőrzés;

nyomon követi, véleményeziés értékeliaz eddigi projekteket, a munkaproglam és kóltségvetés
teljesülését;

-

jóváhagyja

a

menedxment beszámolóit;

a

Hajdú-Bihar megyében működő helyi pakhrmokkal kapcsolatos
ernyószeruezeti feladatokat ellátó Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktumirodával és
együttműködik

adatokat §zolgáltat részére.

Az irányitó csoport elnöki tisztét a paktum megállapodás alaplán az irányító csoport tagiai közil 2l3os többségi támogatással megválasztott személy tölti be.

Tagiai;

- Berettyóúj falu Város Önkormányzata képviselője
- Derecske Város Önkormányzata képviselője
_ a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal képviselóje
- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselője
- a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesaési Ügynökség
Társaság képviselője

Á|lanrló meghívottak:

-

Berettyóúj falui SzakképzésiCentrum képviselője

BiharkeresztesVáros Öntormányzataképviselője
Debreceni SzakképzésiCentrum képviselője
Derecske Viirosi Jóléti Szolgálat Alapítvány képviselője

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője

Nonprofit Korlátolt Felelősségű

-

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselóie

HosszúpályiNagyközségÖnkormálryzataképviselője
Komádi VáLrosi Önkormánlzat képviselője
Létavértes Varosi Önkormányzat képviselője
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A Foglalkoztatási Paktum koordinációja
A koordinációt - az irányító csoport iránymutatásai alapján - a foglalkoztatási paktum menedzsmentje
végzi. A menedzsmentszervezeti feladatokat a foglalkoáatási partnerség tagjainak alkalmazásában
álló,

a tag

által ajánlott és az irányító csoport áhal elíogadott személyek látják el.

Finanszirozás

A

munkaprogramban meghatáíozott akciók finanszírozását az adott projektben közremíiködő

felek

biztosílják. A munkaprogramban projektenként ki kell témi a finanszírozás formáira.

A

paktum menedzsmeffszervezetének működési feltételeit a menedzsment tagjait foglalkoztató

szervezetek biztosít

A

j

Iíü<.

paktum miiködtetése során törekedni kell más pénzügyi források bevonására, mindenekelőtt az

Európai Unió strukturális alapjainak, a közösségi kezdeményezéseknek lehetőségeire koncentrálva,

A

sajtó nyilvIíLrrosságot a paktum menedzsmentszervezete biztosítja.

Egyéb rende|kezés
Jelen foglalkoztatási paktum szerves és elválaszthatatlan részétképezia Berettyóújlalui és a Derecskei
j

árás foglalkozlatási paktumIínak ügyrendj e,

Berettyóújfalu Város Önkormányzat
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Komádi Város Önkormányzata
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