TUDTA-E?
2015-ben Borsod-Abaúj- Zemplén megyében a következő
hiányszakmák voltak: ács, cukrász, épület- és szerkezetlakatos, gazda, gépi forgácsoló, gyártósori gépbeállító, hegesztő,
mezőgazdasági gépész, szerszámkészítő, szociális gondozó
és ápoló, vájár, villanyszerelő
Ha hiányszakmát tanul és 2,51 feletti tanulmányi átlaga van,
valamint az igazolatlan órák száma nem haladja meg a 10
órát, havi rendszerességű ösztöndíjban részesülhet.
2015. június 12-től az állam életkortól függetlenül az első és a
második OKJ-s szakma megszerzése is ingyenesen biztosított mindenkinek.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiadásában megjelenő Szakképzési Útmutató 2015 c.
kiadványában megtalálhatja a térség szakképzést adó iskoláinak gyűjteményét is (www.bokik.hu – Pályaválasztási tanácsadás „fül” alatt)
A rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy munkaadója adókedvezményt vehet igénybe.
Rehabilitációs kártyára jogosult az a megváltozott munkaképességű személy, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett
komplex minősítés szerint - foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy - tartós foglalkozási rehabilitációt
igényel. A kártya igényelhető a lakóhely szerint illetékes
fővárosi, megyei kormányhivatalnál.
A rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy munkaadója adókedvezményt vehet igénybe.
Rehabilitációs kártyára jogosult az a megváltozott munkaképességű személy, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett
komplex minősítés szerint - foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy - tartós foglalkozási rehabilitációt
igényel. A kártya igényelhető a lakóhely szerint illetékes
fővárosi, megyei kormányhivatalnál.
Felzárkóztatás 2015/2016-os tanévben
HÍD I. PROGRAM-ban vehet részt az, a tanköteles korú
tanuló (még nincs 16 éves), aki elvégezte a 8. osztályt, de
középiskolába nem nyert felvételt. A tanulmányok befejezéséről az iskola a tanév végén bizonyítvánnyal egyenértékű tanúsítványt állít ki.

HÍD II. PROGRAM-ban vehet részt az, aki a 15. életévét
betölti és legalább 6 általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett. Időtartama 10 hónap. A tanuló, a program
sikeres befejezése után szakképzési évfolyamokon
folytathatja tanulmányait (9. szakképző évfolyam)
megszerzéséért.
Pályaválasztás

Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) Ózdi Igazgatóság
3600 Ózd, Kiserdőalja 2.
Telefon: 48 471-029
e-mail: ozd@tkki.hu
web: www.tkki.hu

Javasolt 8. és 12. osztályban továbbtanulás irányának
kiválasztásához;

Alapfeladata a munkaerőpiacon és a mindennapi élethelyzetekben nehézségekkel küzdő rétegek foglalkoztatásának
bővítése, képzettségének, készségeinek fejlesztése, valamint a
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük elősegítése.

Ha nem vagy elégedett azzal, amibe belekezdtél vagy
csalódtál az adott szakmában és újat szeretnél;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ipartestületi Kamara

Ha nem a szakmádnak megfelelő új munkahelyre kerülsz;
Ha nincs lehetőséged elhelyezkedni a meglévő szakmádban;
Ha megváltoznak a képességeid vagy az érdeklődésed
www.eletpalya.munka.hu/kerdoivek
www.milegyek.hu
http://www.oktatas.hu/

INTÉZMÉNYEK:
Ózdi Szakképzési Centrum
3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Telefon: 48 471-796
e-mail: ozdiszc@brody-ozd.sulinet.hu
A szakképzési centrum fő feladatként szakiskolai és szakközépiskolai nevelést-oktatást, esti, levelező formájú felnőttoktatást, HÍD programok keretében folyó képzést folytat, valamint
kollégiumi nevelést is ellát tagiskoláiban.

3600 Ózd, Jászi O. u. 3
Telefon: 48 569-228
A Kamara képzéssel kapcsolatos feladatai közé tartozik többek
között, hogy információkat nyújtson a szakképzésről, gyakorlati képzésről, induló tanfolyamokról. Tanulmányi versenyeket,
mesterképzési tanfolyamokat és mestervizsgáztatást szervez,
pályaorientációban nyújt segítséget.
Borsodi Tranzit Nonproﬁt Kft.
3600 Ózd, Jászi O. u. 3
Telefon: +36-(48)-570-139, +36-(48)-570-129
tranzit@borsoditranzit.hu
web: www.borsoditranzit.hu
Borsodi Tranzit Nonproﬁt Kft. küldetése
az, hogy különböző képzésekkel kombinált munkaerő-piaci
projekteket hozzon létre, melyek következtében a programokban résztvevők egy része tartós munkahelyhez juthat.

A Szakképzési Centrumhoz tartozó ózdi tagiskolák:
Ózdi SZC Bródy Imre Szakképző Iskola
3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskola
3600 Ózd, Bolyki főút 2.
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SEGÍTSÉG ÁLLÁSKERESŐKNEK
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény / Családsegítés
3600 Ózd, Petőﬁ S. út 10.
Telefon: 48/471-971; 48/477-960
e-mail: cssegito@ozdkabel-net.hu
A családgondozók segítséget nyújtanak önéletrajzírásban, iratok
fénymásolásában, munkahelykeresésben. Az intézményben
lehetőség van munkahelyszerzéssel kapcsolatos ingyenes
telefonos ügyintézésre, illetve internet használati lehetőségre is.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3600 Ózd, Vasvár út 125.
Telefon: 48/570-500
Fax: 48/474-227
e-mail: BorsodMMKOzd@lab.hu
Ügyfélfogadás
8.00–12.00, 13.00–15.00
Hétfő:
8.00–12.00
Kedd:
8.00–12.00, 13.00–16.00
Szerda:
Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek:
8.00–11.00
A foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése
és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében
együttműködik a helyi önkormányzatokkal, munkaadókkal,
képző szervezetekkel, valamint az álláskeresőkkel.
A rendelkezésre álló szolgáltatási és támogatási eszközrendszerével segíti a munka nélkül lévők elhelyezkedését,
képzettségi szintjének növekedését.

HASZNOS HONLAPOK:
www.tkki.hu
honlapján elérhető: Start Munkaprogram, „Nő az
esély”, „Aktívan a munkáért”, „Aktívan a tudásért”,
Eötvös József Program
www.ajtp.hu
Arany János Tehetséggondozó Program:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_macika
Útravaló Program
http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/megvaltozott
Rehabilitációs kártyáról információ
http://ozd.babamama.info/
http://nfsz.munka.hu/
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
http://vmp.munka.hu/
Virtuális Munkaerőpiac Portál
www.ofa.hu
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonproﬁt Kft.

PÁLYAVÁLASZTÁSI
KÉPZÉSI
ÁTKÉPZÉSI
TIPPEK
Elérhetőségek és lehetőségek
munkanélkülivé válás esetén
az ózdi-járásban
„Területi együttműködést
segítő programok
kialakítása az ózdi járásban”
ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0001

Amennyiben együttműködött a Foglalkoztatási Osztállyal és
kimerítette az álláskeresési járadék időtartamát, lehetősége
van igénybe venni az aktív korúak ellátását, ezen belül a
Foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Tájékozódjon az
ellátási lehetőségeiről a www.nfsz.hu oldalon az
Álláskeresőknek > Ellátások > Álláskeresők támogatása
„fülekre” kattintva
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