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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

• 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 PROJEKTBE BEVONHATÓ 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 
ÁLLÁSKERESŐ CÉLCSOPORTOK



MI AZ A FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM?

Információ:

WWW.PAKTUM.SOPRON.HU

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 azonosítószámú, 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron 
Megyei Jogú Város területén és várostérségében” 
című projektjének keretében 2016. november 28-án 
20 szervezet együttműködésével létrehozta a Soproni 
Foglalkoztatási Paktumot.
A Paktum létrehozásának célja, hogy a foglalkoztatás 
területén érdekelt felek – egy széles körű partnerségi 
hálózat keretében – összehangolják a foglalkoztatási 
és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseiket és 
közös megoldásokat keressenek a járás munkaerőpiaci 
problémáira.

A fenti célokhoz hozzájárulva a projektbe bevonásra 
kerülő hátrányos helyzetű álláskereső célcsoportok 
számára – regisztrált álláskeresőként történő bevonásuk 
után – képzések és szolgáltatások nyújthatók.  
A képzések elvégzése, piacképes szakmai ismeretek 
megszerzése után olyan munkahelyekre közvetíthetők 
ki, ahol tudásukat a gyakorlatban is alkalmazni tudják.

A PAKTUMSZERVEZET

A Soproni Foglalkoztatási Paktumot a konzorciumi 
tagok, valamint a Soproni járás munkaerőpiaci 
problémáinak kezelésében érdekelt és ezidáig 
csatlakozott 20 helyi szereplő alkotja.

   A CSATLAKOZÁS MÓDJA

A paktumszervezethez csatlakozni szándéknyilatkozat 
kitöltésével lehet, mely a paktumirodában kérhető, 
illetve a honlapról letölthető. 
A szándéknyilatkozat aláírása hivatalosan is 
megerősíti az együttműködési szándékot, ugyanakkor 
kötelező vállalást nem ró a nyilatkozó szervezetre.

KIK VEHETIK IGÉNYBE
A TÁMOGATÁSOKAT?

A Soproni járásban székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és 
középvállalkozások, amennyiben a projekt valamely 
célcsoportjába tartozó álláskeresőt kívánnak 
foglalkoztatni, illetve a foglalkoztatás együtt jár az egy 
éves statisztikai állományi létszámának növekedésével.

• bértámogatás (különböző időtartamra - legfeljebb 8 
hónapra - továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel)
• bérköltség-támogatás (különböző időtartamra 
- legfeljebb 8 hónapra - továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséggel)

A PAKTUM TOVÁBBI
SZOLGÁLTATÁSAI

• a térség gazdasági és munkaerőpiaci fejlesztése
• a munkaerőpiaci igények monitoring rendszerének 
kialakítása és működtetése
• féléves foglalkoztatási gyorsjelentések készítése
• valós munkaerőpiaci igényeken alapuló képzések 
indítása
• foglalkoztatási fórumok szervezése
• kutatások készítése
• mentorálás, munkaerőpiaci és foglalkozási 
információnyújtás, egyéni és csoportos tanácsadás, 
pályaorientáció nyújtásaA 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

IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK 
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA


