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Bemutatkozás
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Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú 
szervezet, célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegíté-
se, innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a 
munkaerő-piaci 
integrációt szol-
gáló programok, 
kísérleti projektek 
végrehajtása. 
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Diplomamentő Program
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A Diplomamentő program célja a nyelvvizsga hiányában diplomával 
nem rendelkező, államvizsgáját hazai felsőoktatásban teljesített, de 
hallgatói jogviszonyban már nem álló uniós polgárok államilag támoga-
tott nyelvi képzésbe vonása a diploma átvételéhez szükséges nyelv-
vizsga megszerzése érdekében. 

A program közvetett célja, hogy a magyar gazdaság 
versenyképessége szempontjából meghatározó, ide-
gen nyelvet beszélő diplomás munkaerő rendelke-
zésre álljon, 
melyhez a program 
mintegy 
10 ezer fővel 
járul hozzá.

A résztvevők angol, német, vagy 
francia nyelvű, 120, 180, 240, illet-
ve 360 órás támogatott nyelvi kép-
zéseken sajátíthatják el az államilag 
elismert, általános B2 szintű nyelv-
vizsgához szükséges ismereteket. 
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Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása
A program célja a foglalkoztatás és a munkahelymegőrzés elősegíté-
se, a munkaerő-piaci integrációt szolgáló, „gondoskodó” támogatási és 
szolgáltatási elemek segítségével. 
Ezeket a csoportos – legalább 20 
fős – létszámcsökkentéssel érintett 
munkavállalók, vagy a legalább 50 
fő részére új munkahelyet teremtő 
munkáltatóknál elhelyezkedők szá-
mára nyújtjuk.

12.000 egyéni 
       fejlesztési terv 

                                                          700 képzés
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CSR Program
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Mobil-Társ Program
A CSR program keretében a Munkálta-
tói és Civil Fórumok szakmai hátterének 
és működtetési feltételeinek kialakítá-
sa, valamint a munkatársak felkészíté-
se valósul meg. A fórumok működte-
tése lehetőséget biztosít a hátrányos 
helyzetű csoportok foglalkoztatható-
ságának elősegítése ér-
dekében párbeszéd foly-
tatására az érdekeltek 
között, a munkáltatók és 
civil szervezetek bevoná-
sával, továbbá a program 
képzést biztosít a kis- és 

középvállalkozásoknak a vállalati tár-
sadalmi felelősségvállalásról (CSR), 
valamit szakmai anyagok lefordítta-
tásával és a kis- és középvállalkozá-
sokhoz való eljuttatásával elősegíti a 
diszkriminációmentes munkáltatást 
Magyarországon.

A program a csoportos létszámcsökkentésben 
érintett személyek önfoglalkoztatóvá válásának 
támogatása, gazdasági és munkaerő-piaci aktivitá-
suk növelése érdekében, valamint a csoportos lét-
számcsökkentésben érintett személyek új munka-
adónál történő elhelyezkedésének támogatására 
biztosít lehetőséget. 

A program keretében 40 létszámcsökkentésben 
érintett személy önfoglalkoztatóvá válásának 
támogatása valósulhat meg tőkejuttatással.
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Sui Generis
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A Sui Generis program céljai: az 
új típusú szociális szövetkezetek 
támogatása annak érdekében, 
hogy tagi munkavégzésre irá-
nyuló (Sui Generis) jogviszony 
keretében minél több, a célcso-
portnak megfelelő egyén kap-
jon lehetőséget a szociális szö-
vetkezet keretei közötti 
munkavégzéshez. Az 
önellátást, önfenntar-
tást és a fenntartható 
település létrehozását 

megalapozó tagi munkavégzésre 
irányuló jogviszony elterjesztése 
a szociális szövetkezeteknél, vala-
mint a szociális szövetkezeti együtt-
gazdálkodás keretében, a közös 
felelősségen alapuló öngondosko-
dás lehetőségének biztosítása.
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FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban
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A TÁMOP-1.4.7-12/1 „Foglalkoz-
taTárs -Társ a foglalkoztatásban” 
kiemelt projekt célja a foglalkoz-
tatás bővítését, a munkaerő-pi-
aci integrációt és az alkalmaz-
kodóképesség növelését célzó 
foglalkoztatás-fejlesztési prog-
ramok (innovatív, tranzit 
foglalkoztatási projektek és 
foglalkoztatási megállapo-
dások keretében együtt-
működő partnerségek) 

eredményességének növelése, 
a projektmegvalósító szervezetek 
szakmai támogatása, a hálózato-
sodás elősegítése, a bevált mo-
dellek elterjesztése, rendszersze-
rű alkalmazása, intézményesítése, 
a tapasztalatok átadása révén.
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KoopeRáció+
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A TÁMOP-2.4.3.E-13/1-2013-0001 Kooperáció+ kiemelt projekt célja szakmai segít-
ség biztosítása a pályázóknak, valamint a támogatott projektgazdáknak a szociális 
gazdaság fejlesztése szakterületén, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások szten-
derdjeinek használatában – a projektszintű szakmai tevékenységek megtervezésé-
hez és megfelelő színvonalú megvalósításához, a szakmai kockázatok hatékony ke-
zeléséhez.

Hálózati együttműködés, tapasztalatátadás ösztönzése, 
az eredmények, adaptálható modellek rendszerszintű 
alkalmazása (pl. más szervezetek gyakorlatában), va-
lamint ennek érdekében olyan szakmai hálózatok és 
együttműködési csatornák kialakítása, melyek előse-
gítik a fenntarthatóságot, a szociális gazdaság fejleszté-
sét célzó beavatkozások eredményeinek rendszerszerű 
hasznosulását, a szinergia hatását az országos és helyi 
munkaerőpiacon.
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Azonnal Cselekszünk Program
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Az „Azonnal Cselekszünk” program keretében nyújtott tá-
mogatással a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biz-
tosítása, a vállalkozások tartós növekedéséhez szüksé-
ges, képzett humánerőforrás rendelkezésre állásának 
biztosítása, valamint a vállalkozások létszámbővítésre ösztönzése, 
a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók, valamint 
a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatása valósulhat meg. 

A program keretében a célok elérése érdekében a 
következő támogatásokat nyújtjuk: 

- kereset kiegészítés támogatása képzéssel 
- munkahelymegőrző támogatás 

Az eddig támogatott szervezetek 
száma: 63, továbbá a támogatott 
szervezetek megőrzendő átlagos 
statisztikai állományi létszáma: 
7.029 fő

- foglalkoztatást bővítő, továbbfoglalkoztatást célzó 
  bértámogatás 
- bérköltség támogatás
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Gyere Haza Fiatal Program
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A „Gyere haza fiatal” program a 
külföldön élő magyar állampolgá-
rok hazatérésében, itthoni foglal-
koztatásában, egzisztenciaterem-
tésében nyújt segítséget.

Hol máshol, mint otthon?

Vállalkozói modul
A „Gyere haza fiatal” 
program Vállalkozói mo-
dulja várja haza a vállal-
kozás indítását tervező, 
a program célcsoportjába tartozó fia-
talokat, akik Magyarországon   egyéni 
vagy társas vállalkozóként kívánnak 
érvényesülni, üzleti elképzeléseiket, 
terveiket itthon szeretnék megvalósí-
tani.

Együttműködő partnercégek: 
több mint 120
   Állásajánlatok: 
    több mint 1.200 
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Fiatalok Vállalkozóvá Válása

A program célja a Közép-Magyarországi Régió területén új egyéni 
vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel ren-
delkező, 18-35 év közötti fiatal természetes személyek támogatása, 
a fiatalok alkalmazkodóképes-
ségének és vállalkozóképessé-
gének fejlesztése, gazdasági 
és munkaerő-piaci aktivitásuk 
növelése szakmai támogató 
szolgáltatásokkal – képzéssel, 
mentorálással, hálózatosodás 
támogatásával - biztosított 3 
millió Ft-os vállalkozás alapítá-
si tőketámogatással. 

A program szakmai támogatást nyújt vállalkozási 
ötlettel rendelkező 18-25 év (felsőfokú álláskereső 
pályakezdők esetében 25-30 év) közötti álláskereső 

Vállalkozz Itthon Fiatal Program

fiatalok részére új vállalkozás indításához, üzleti tervük kialakítá-
sához a Közép-magyarországi Régióban. 

A támogatás keretében a résztvevő fiatalok vállalkozói 
képzésben és készségfejlesztésben vesznek részt folyama-
tos mentori és szakmai szakértői támogatással. A program 
az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként valósul meg, va-
lamint a VEKOP keretében kiírásra kerülő tőketámogatást 
biztosító pályázat első komponense. 

Tervezett szám: 330 új létrejövő vállalkozás.
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Nemzetközi EgyüttműködésKomplex Program
A „Komplex szolgáltatási csomag a vállalatok speciális állásigénye-
inek kielégítésére” program legfőbb célja, hogy a munkaerőpiacon 
betöltse azt a piaci 
rést egy „virtuális tér” 
kialakításával, ahol a 
kis- és középvállalkozá-
sok munkaerő igénye 
találkozhat az inaktí-
vak és álláskeresők kí-
nálati oldalával. 

Az OFA - megalakulása óta - kiemelten fontosnak tartja, 
hogy részt vegyen a foglalkoztatáspolitika és munkaerő-
piac témakörét érintő aktuális nemzetközi együttműkö-
désekben és partnerségekben. Ezen együttműködések eredményeit az OFA 
innovatív módon adaptálja, a „legjobb gyakorlatokat” beépíti, illetve elter-

jeszti a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt 
szolgáló hazai programok, projektek végrehajtása 
során.

A nemzetközi együttműködésben megvalósult eddigi 
eredmények: módszertani kézikönyv készítése, nem-
zetközi konferenciák szervezése és rendezése, részvétel 
nemzetközi tapasztalatcseréken, foglalkoztatáspolitikai 
javaslatok kidolgozása, nemzetközi hálózat-koordinálás.



Kiemelt Partnerek Partnerszervezetek
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