Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását,
önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhelyés szolgáltatási hálózat
TÁMOP 1.4.2
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Cél: a munkaerő-piaci részvétel növelése
a humánerőforrás minőségének
javításával

Cél: A humán infrastruktúra területi
egyenlőtlenségeinek mérséklése, a
hozzáférés javítása

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Foglalkoztathatóság fejlesztése, a
munkaerőpiacra való belépés
ösztönzése
Alkalmazkodóképesség javítása
Minőségi oktatás és hozzáférés
biztosítása mindenkinek
A felsőoktatás tartalmi és szervezeti
fejlesztése a tudásalapú gazdaság
kiépítése érdekében
Társadalmi befogadás, részvétel
erősítése
Egészségmegőrzés és egészségügyi
humánerőforrás-fejlesztés

2.
3.

Az oktatási infrastruktúra
fejlesztése
Az egészségügyi infrastruktúra
fejlesztése
A munkaerő-piaci részvételt és a
társadalmi befogadást támogató
infrastruktúra fejlesztése

TÁMOP 1 (vs. TÁMOP 5)
Cél: a munkaerő-piaci részvétel növelése
a humánerőforrás minőségének
javításával
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Foglalkoztathatóság fejlesztése, a
munkaerőpiacra való belépés
ösztönzése
Alkalmazkodóképesség javítása
Minőségi oktatás és hozzáférés
biztosítása mindenkinek
A felsőoktatás tartalmi és szervezeti
fejlesztése a tudásalapú gazdaság
kiépítése érdekében
Társadalmi befogadás, részvétel
erősítése
Egészségmegőrzés és egészségügyi
humánerőforrás-fejlesztés

A munkaerő-piacra való belépés ösztönzése , a
munkanélküli és a munkavállalási korú inaktív
emberek foglalkoztathatóságának javítása és a
munkaerő-piacra való visszatérésük elősegítése

A társadalmi kohézió és a közösségek erősítése, a
jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta
társadalmi kirekesztettség csökkentése,
továbbörökítésének megakadályozása, az egészségi
állapot és munkavégző képesség javítása

TÁMOP 1.4.
•

•

•

•

Komplex munkaerőpiaci programok a munkanélküli
és inaktív emberek foglalkoztatásáért
(1.1. intézkedés), mely az ÁFSZ nem állami
szervezetek bevonásával megvalósítandó munkaerőpiaci programjait támogatja.
Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások
(1.2. intézkedés), a jogszabályban rögzített feltételek
alapján nyújtandó, normatív típusú foglalkoztatási
támogatásokat foglalja magában
A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált
munkaügyi és szociális rendszer részeként
(1.3. intézkedés), az aktív munkaerő-piaci politikák
rendszerével összefüggő intézményfejlesztési
elemeket finanszírozza
Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási
kezdeményezések és megállapodások
(1.4. intézkedés), mely az innovatív, kísérleti
kezdeményezésekhez, a térségi paktumokhoz nyújt
támogatást.

1.4.1. Alternatív munkaerő-piaci
programok
1.4.3. Kísérleti foglalkoztatási
programok
1.4.4. Helyi és határon átnyúló
foglalkoztatási megállapodások

TÁMOP-1.4.2
TÁMOP  munkaerő-piaci részvétel

1  foglalkoztathatóság, reintegráció

4  innovatív kezdeményezések
2  mozgáskorlátozott emberek
önálló életvitele, foglalkoztathatósága

