IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER
>>> Mi az Ifjúsági Garancia (IG) Rendszer?
Egy olyan program, melynek keretében személyre szabottan tudják támogatni a fiatalok tanulását, vagy
munkába állását, esetleg vállalkozóvá válását. A helyi járási hivatalok foglalkoztatási osztályán keresztül
lehet csatlakozni a programhoz, itt kap szakszerű segítséget és mentort a fiatal.
>>> Mik az IG elemei?
A program 4 nagy részre különül el, ezek valamelyikébe tudnak csatlakozni a fiatalok. Ezek:
- Képzés, tanulás támogatása
- Elhelyezkedés, munkavállalás segítése
- Elhelyezkedés szakmai végzettséggel, azaz részvételi lehetőség gyakornoki programban
- Vállalkozás indításának támogatása
>>>Kik vehetnek részt a programban?
Aki betöltötte a 16. életévét de legfeljebb 25 éves annak segít az IG a képzésben, elhelyezkedésben,
gyakornoki programban. A vállalkozóvá válás támogatásában legfeljebb 30 évesek vehetnek részt, azaz
itt kicsit más a korhatár. Aki tanulni szeretne, vagy munkát vállalni, annak regisztrált munkakeresőnek is
kell lennie, ebben szintén a járási hivatalokban tudnak segíteni.
>>>Képzések, tanulás támogatása
A fiataloknak lehetőségük van folytatni az általános iskolai tanulmányaikat (7. osztálytól), vagy
megszerezni az érettségit, hiszen ezek megléte máris előnyösebb helyzetbe juttatja őket a
munkaerőpiacon. Ha ezeket már befejezte, megszerezte, akkor lehetősége van az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő tanfolyamok (szakma vagy nyelvtanulás) valamelyikének elvégzésére. Az IG fizeti a
tanulási költségeket, keresetpótló juttatást, de ezeket egyes esetekben meg kell pályázni, azaz nem
mindig kaphatóak automatikusan.
Ha a képzésre jelentkező fiatalnak gyermekelhelyezésben segítségre van szüksége (másképp nem tudna
bekapcsolódni a tanulásba), akkor arra is igényelhető támogatás.
>>>Elhelyezkedés, munkavállalás segítése
Az IG és a munkáltatók közötti együttműködéseknek köszönhetően, az IG-ben résztvevő fiatalok
bértámogatást kaphatnak. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak egy ideig kisebb terheket kell viselnie
(azokat átvállalja tőle az IG), azaz jobban jár, ha olyan munkavállalót foglalkoztat, aki az IG-n keresztül
érkezik hozzá.

Ezen támogatások mértéke azonban akár járásonként is változó lehet, általában 9-15 hós időszakról van
szó, de létezik 90 napos forma is. Erről részleteket szintén a járási hivatalokban fognak tudni megosztani
a jelentkezőkkel.
>>>Elhelyezkedés szakmai végzettséggel, azaz részvételi lehetőség gyakornoki programban
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel rendelkező 16-25 éves fiatalokat az IG
gyakornoki programban való részvételben segíti, azaz szakmájuk, végzettségük szerint dolgozhatnak, és
abban fejlődhetnek. A munkáltató 13,5 hónapig garantáltan foglalkoztatja a fiatalt, az IG pedig ehhez
bértámogatást ad, és a szakmai mentor támogatását is fizeti.
>>>Vállalkozás indításának támogatása
Azok a fiatalok, akik saját vállalkozást szeretnének indítani, először egy tanfolyamot kell elvégezzenek,
ezt követően lesznek képesek egy üzleti terv összeállítására. Ha megszületik a jóváhagyott üzleti tervük
(ehhez kapnak szakértői segítséget), akkor pályázhatnak maximum 4,5 millió forint vissza nem térítendő
támogatásra, melynek segítségével el tudják indítani a vállalkozást. Mindezek mellett a jelentkezők
kaphatnak támogatást, segítséget a cégalapítás jogi procedúrájához is.
>>>Hol lehet még további részletekről tájékozódni az IG-vel kapcsolatban?
A program központ online felülete: http://ifjusagigarancia.gov.hu/
A Romaveristas oldala: http://romaversitas.hu/ifjusagi-garancia-program/
Helyi szervezetek, melyek segítenek:
Új Nemzedék Központ
Cím: Nyíregyháza, Keskeny u. 16, 4400
Közösségi tér vezető: Szemán Leila
E-mail címe: szeman.leila@unp.hu
Telefonszáma: +36 30 333 7584
E-mail: nyiregyhaza@unp.hu
facebook: https://www.facebook.com/ujnemzedeknyiregyhaza/
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Az Észak-Alföldön tevékenykedő Nyíregyházi székhelyű regionális civil szervezet munkatársai szintén
szívesen nyújtanak személyesen tájékoztatást az Ifjúsági Garanciáról.
http://www.kozpontegyesulet.hu/hu/
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25.
>>> Járási hivatalok a megyében

A járási hivatalokban a foglalkoztatási hivatalokban az IG koordniátorokhoz lehet fordulni információért,
a programban való részvételi lehetőségért.
1. Baktalórántházai Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/baktal-jh/baktal-jh-fo
2. Csengeri Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/csenge-jh/csenge-jh-fo
3. Fehérgyarmati Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/feherg-jh/feherg-jh-fo
4. Ibrányi Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/ibranyi-jarasi-hivatal
5. Kemecsei Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/kemecsei-jarasi-hivatal
6. Kisvárdai Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/kisvar-jh/kisvar-jh-fo
7. Mátészalka Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/matesz-jh/matesz-jh-fo
8. Nagykállói Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/nagyka-jh/nagyka-jh-fo
9. Nyírbátori Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/nyirba-jh/nyirba-jh-fo
10. Nyíregyházai Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/nyireg-jh/nyireg-jh-fmmf
11. Tiszavasvári Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/tiszav-jh/tiszav-jh-fo
12. Vásárosnaményi Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/vasaro-jh/vasaro-jh-fo
13. Záhonyi Járási hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/jarasok/zahonyi-jarasi-hivatal

