TÁJÉKOZTATÓ A „NYÁRI DIÁKMUNKA ELŐSEGÍTÉSE 2014.” PROGRAMRÓL
A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a
járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei közreműködésével „A nyári diákmunka elősegítése
2014” címmel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása, emellett a munkajövedelem szerzés
biztosítása és a munkasiker révén a jövőbeli inaktivitás megelőzése

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
-

nappali tagozaton tanulnak,

-

a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik
még be a 25. életévüket,

-

közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,

-

foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve a 100%ban önkormányzati tulajdonú, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézményeknél. A
támogatás legfeljebb 2 hónap időtartamra (2014. július 1.-2014. augusztus 31.), maximum napi 6 órás
foglalkoztatásra adható, amelynek összege nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget
igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada. A foglalkoztatás kapcsán
felmerülő egyéb költségek a program terhére nem számolhatók el.
A foglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a területileg illetékes járási hivatal
járási munkaügyi kirendeltségén munkaerőigényt, illetve támogatás iránti kérelmet kell benyújtania. A
munkaerőigényben meghatározott képzettségi előírás figyelembe vételével, a kirendeltség munkaerő
közvetítést végez, ami előfeltétele a támogatás megállapításának. A közvetített diákok közül az adott
feladat ellátására a munkáltató választja ki a számára legmegfelelőbb jelöltet. A program keretében
támogatást nyújtani csak a célcsoportba tartozó és közvetített diák munkaviszonyban történő
foglalkoztatásához lehet.
A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó- vagy tartózkodási
helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségén közvetítést kérőként
nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával,
vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási
igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségen jelentkeznie annak érdekében, hogy
a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

További információért kérjük, forduljon kirendeltségi kollégáinkhoz!

