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LEHETŐSÉG EGY KARNYÚJTÁSNYIRA!

Álláskeresők részére 

Európai Szociális
Alap

Soproni Foglalkoztatási Paktum
9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.

+3699 780 630
paktum.sopron@gmail.com 

 www. paktum.sopron.hu

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
9400 Sopron, Fő tér 1.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9021 Győr, Árpád út 32.

Sopron és Környéke Család- 
és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

9400 Sopron, Vasvári Pál utca 2/A.

Soproni Városfejlesztési Kft.
9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.

ELÉRHETŐSÉG

KONZORCIUMI PARTNEREK

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI
• alacsony iskolai végzettségűek
• 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő  
álláskeresők
• 50 év felettiek
• GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy 
legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
• tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
• megváltozott munkaképességű személyek
• roma nemzetiséghez tartozó személyek
• a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető 
személyek
• inaktívak

A programban való részvételi jogosultságával kapcsolatos 
információkat a Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán szerezheti be.



MI AZ A FOGLALKOZTATÁSI  PAKTUM?

IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.8.2-
15-SP1-2016-00001 azonosítószámú, „Helyi foglakoztatási 
együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és 
várostérségében” című projekt keretében 2016. november 
28-án 20 szervezet együttműködésével létrehozta a Soproni 
Foglalkoztatási Paktumot, melynek célja a Soproni Járásban 
élő álláskeresők képzésben történő részvételének, illetve 
elhelyezkedésének, foglalkoztatásának támogatása.

A célcsoport tagjainak a programba történő bevonást 
követően személyre szóló képzés és szolgáltatás, 
a foglalkoztatóknak bér és járulék támogatás nyújtható.

Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel 
támogatása
• képzési költség támogatása
• a képzéshez kapcsolódó utazási költség támogatása
• a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak 
biztosítása

Elhelyezkedést segítő támogatások
• bértámogatás (különböző időtartamra - legfeljebb 8 hónapra - 
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel)
• bérköltség támogatás (különböző időtartamra - legfeljebb 8 
hónapra - továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel)
• a mobilitást támogató lakhatási támogatás

Vállalkozóvá válás támogatása

Információ:

WWW.PAKTUM.SOPRON.HU

IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Mentorálás
• személyre szabott tanácsadás az érintett munkaerőpiaci 
helyzetének javítása, munkahelyi beilleszkedése érdekében
• segítségnyújtás a munkáltatókkal való kapcsolatfelvételben, 
önéletrajzírásban, az állásinterjúra való felkészülésben
• rendelkezésre állás minden munkával, munkahellyel kapcsolatos 
probléma megoldásában

Munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás
• a képzési lehetőségekről, az elérhető foglalkozást elősegítő 
támogatásokról történő tájékoztatás nyújtása
• a megfelelő munkahely és munkakör megtalálásában történő 
segítségnyújtás 

Tanácsadás
• a munkatapasztalattal rendelkező, de a munka világából tartósan 
kieső munkát keresők visszatérésében történő támogatás
• képességek és kompetenciák feltárása, fejlesztése
• megváltozott munkaképességű személyek számára történő 
segítségnyújtás
• pályaorientációs tanácsadás nyújtása
• álláskeresési tanácsadás nyújtása
• rehabilitációs tanácsadás nyújtása

IDŐPONT
Kedden 14-17 óra között
Szerdán 8-11 óra között

HELYSZÍN
Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete - 
Információs iroda (9400 Sopron, Kuruc krt. 2.)

ELÉRHETŐSÉG
+3630 350 63 93
gyerko-top@gyerko.hu
gyerko.hu

KERESSE KLUBFOGLALKOZÁSAINKAT A MEGADOTT 
ELÉRHETŐSÉGEKEN!

ÜGYFÉLFOGADÁS
Álláskereső személyek részére

A TÁMOGATÁSOK IGÉNYBE VEHETŐK A SOPRONI JÁRÁSI 
HIVATAL FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLYÁN!
9400 Sopron, Kőszegi út 1/A.
+3699 506 330
foglalkoztatas.sopron@gyor.gov.hu
gyor-moson-sopron.munka.hu

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VEHETŐK A SOPRON 
ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS 
INTÉZETÉNÉL!
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/A.
9400 Sopron, Kuruc krt. 2. (Információs iroda)
+3630 350 63 93
gyerko-top@gyerko.hu
gyerko.hu


