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Tájékoztató a Gyakornoki

programban résztvevő fiatalok számára

Magyarország kormánya az Európai Unióval együttműködve átfogó programot hirdet a hazai,
25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és
munkatapasztalat-szerzésének támogatására az Ifjúsági Garancia Programon belül.
Mi az Ifjúsági Garancia Program?
Az Európai Unió azon tagállamaiban működik ilyen program, ahol magas a pályakezdők
munkanélküliségének aránya. Annak a 25 év alatti fiatalnak, aki regisztrál ebbe a programba,
a munkaügyi központok segítséget nyújtanak, hogy négy hónapon belül vagy képzésben,
vagy munkahelyen tudjanak elhelyezkedni.
A többféle munkahely-támogatási mód közül mind a vállalkozónak, mind a fiatalnak a
Gyakornoki program a legkedvezőbb.
Miről szól a Gyakornoki program?
A program bértámogatást ad mindazon cégeknek, amelyek e programban regisztrált
gyakornokot alkalmaznak.
Ez azt jelenti, hogy az állam 9 hónapon keresztül átvállalja a gyakornok bérét járulékokkal
együtt, és hozzájárul a gyakornokkal foglalkozó mentor béréhez is.
A vállalkozás ennek fejében további négy és fél hónap „továbbfoglalkoztatást” vállal.
Ki lehet gyakornok?
 25 évnél fiatalabb
 OKJ-s végzettséggel rendelkezik
 nem állhat munkaviszonyban
 nem lehet nappali tagozatos tanuló
 REGISZTRÁLT AZ IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAMBAN!
Hol és hogyan kell regisztrálni a Ifjúsági Garancia Programba?
Regisztrálni a lakóhely szerinti illetékes járási hivatalban kell (munkaügyi központ).
Közöld a hivatal ügyintézőjével, hogy a Gyakornoki programban szeretnél részt venni.
Ha még nincs meg, hogy melyik cégnél fogsz dolgozni, akkor kérd a hivatal segítségét, hogy
ajánljanak neked gyakornoki munkahelyet.
Mit csinálj az ott kapott dokumentumokkal?
3 féle dokumentumot fogsz kapni:
1. megállapodás (ez a tiéd, őrizd meg)
2. Igazolás (ezt majd át kell adnod a munkahelyed vezetőjének)
3. Irányítólap (el kell vinned a területileg illetékes szakképzési centrumba)
Leendő munkahelyeden csak akkor tudsz szerződést aláírni, ha előbb regisztráltál az
Ifjúsági Garancia Programba és bemutatod az erről szóló igazolást!
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