
 

 

 

Alsó-ausztriai munkaerő-piaci stratégia 
 

 
Területi alsó-ausztriai foglalkoztatási egyezség 2011-2013   
A területi foglalkoztatási egyezség Alsó-Ausztria tartomány, az Alsó-ausztriai Munkaügyi Hivatal, az 
Alsó-ausztriai Szociális Ügyekért és Fogyatékosokért Felelős Szövetségi Hivatal, az Alsó-ausztriai 
Munkavállaló Kamara és az Alsó-ausztriai Gazdasági Kamara, az Osztrák Szakszervezeti Szövetség, 
az Alsó-ausztriai Gyáriparosok Szövetsége, az Alsó-ausztriai Tartományi Iskolatanács és az 
önkormányzati képviselők szövetségei között létrejött megállapodás. A területi foglalkoztatási 
egyezségben rögzítik az aktív munkaerő-piaci politika tervezett céljait és foganatosítandó  
intézkedéseit.   
 
Főbb munkaerő-piaci célok 2011-2013-ra:  

￭ További 20 000 munkahely teremtése 2013-ig 
￭ A munkanélküliségi ráta csökkentése 7,2%-ról (2010) 6,6%-ra (2013) 

 
Célcsoportok 

￭ Nők 
￭ Idősebbek (45 év feletti nők, 50 év feletti férfiak) 
￭ 25 év feletti fiatalok 
￭ Fogyatékkal élők 
￭ Tartós munkanélküliek (6, illetve 12 hónapnál hosszabb előjegyzési idő) 
￭ Alacsony képesítésűek (iskolai végzettség nélküliek, nyolc általánossal rendelkezők) 
￭ Az igény szerinti minimális jövedelemtámogatás igénybevevői 
 

Tevékenységi mezők 2012-ben: 
 Munkaerőpiacról kiszorult egyének   
 Fiatalok 
 Egészség 

 
Fontos projektek 2012-ben 

￭ Esetmenedzsmenttel visszavezetés a munkaerőpiacra 
￭ FAIR hálózatba kapcsolás az igény szerinti minimális jövedelemtámogatás igénybevevőinek  
￭ JUgendSTiftung JUST – implacement fiatal felnőtteknek Alsó-Ausztriában 
￭ Az ipari tanulókat felfogó biztonsági háló  
￭ Fit 2 Work – egészségmegelőzés az alsó-ausztriai munkáltatók és munkavállalók számára 
￭ „Nehezen elérhető ügyfelek“ elemzés  

 
Kapcsolattartó személy:  az egyezség koordinátora az Ifjúsági és Munkaügyi Egyesület  
 
További információk:  http://www.pakte.at/teps/pakt/3/current 
 
 
  



 

 

 
Bécsi munkaerő-piaci stratégia 

 
Bécsi Munkaügyi Központ (AMS) 

￭    Tájékoztatás 
￭    Tanácsadás és támogatás továbbképzés és foglalkoztatás esetén 
￭    Közvetítés 
￭    Munkanélküli segély  

 
Munkaerő-piaci célok 2012-ben 

￭ A munkanélküliség bebetonozódásának megakadályozása  
￭ A tanfolyamok hatékonyságának biztosítása   
￭ Képesítés a jövővel kecsegtető területek szem előtt tartásával  
￭ A munkaerőpiacra való beilleszkedés biztosítása  
￭ A munkanélkülivé nyilvánító előjegyzési időtartam csökkentése  

 
Stratégiai súlypontok   

￭ Korai beavatkozás  
￭ A munkaerőpiacról kiszorultak számának csökkentése  
￭ Igény szerinti szolgáltatási és intézkedéskínálat kifejleszése, tesztelése és megvalósítása a 

migrációs háttérrel rendelkező munkanélküliek számára  
￭ A Bécsi Munkaügyi Hivatal fokozottabb igénybevétele az állások betöltése során  
￭ Az ügyfelek elégedettségének növelése a munkavállalóknak és a vállalatoknak nyújtott 

szolgáltatlásban 
 
Bécsi területi foglalkoztatási egyezség 2011-2013-ra 

 A bécsi nagytérség gazdasági és foglalkoztatáspolitikai fejlesztésének támogatása az 
egymással összehangolt, a jövő szempontjából releváns, munkaerő-piaci politikai 
közbenjárásokkal  

 A munkaerő-piaci politika és foglalkoztatáspolitika összekapcsolása egyéb politikai területekkel 
(szociális, gazdasági, képzési) 

 A bécsi területi foglalkoztatási egyezség súlypontja: a munkaerő-piaci kirekesztés által 
fenyegetett egyének támogatása 

 
Regionális egyezségek  
Projektek szoros együttműködésben  

 a bécsi kerületi polgármesterekkel,  
 a kerületek iskoláival és vállalataival szakmai orientáció témakörben, 
 helyszíni tanácsadás  
 valamint gazdaság a kerületben   

 
Regionális programok és eszközök 
Bécsi Munkavállalókat Támogató Alap (waff): Bécs város intézménye a kommunális munkaerő-piaci 
politika megvalósítására: 

 A kereső tevékenységet folytató bécsiek támogatása   
 A Bécsi Képzési Garancia továbbfejlesztése  
 További EU-források a bécsi munkaerő-piaci politikához: az egyezség koordinálása  

 
Kapcsolattartó személy: Bécsi Munkaügyi Központ, tartományi ügyvivő iroda; az egyezség 
koordinátora a Bécsi Munkavállalókat Támogató Alap (waff)  
 
További információk: http://www.wien.gv.at/arbeit-wirtschaft/  

http://www.pakte.at/teps/pakt/9/current  



 

 

 
Burgenlandi munkaerő-piaci stratégia  

 
Burgenlandi foglalkoztatási egyezség 2007-2013-ra 
A burgenlandi foglalkoztatási egyezség célja a kooperációk és hálózatok kiépítése és azok munkájának 
folytatása regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, valamint innovatív regionális és szektorális 
munkaerő-piaci projektek kifejlesztése és megvalósítása. A regionális problémák és esélyek különleges 
figyelembevételével meg akarjuk könnyíteni a munkaerőpiachoz való hozzáférést, ki akarjuk küszöbölni 
a munkanélküliséget és a kirekesztést, valamint javítani szándékozzuk a munkaerő kiközvetíthetőségét.  
 
Intézkedési területek és célcsoportok  
Az intézkedések az egyének fogékonyabbá tételére, orientációjára, képesítésére, valamint a strukturális 
változáshoz való igazodás ösztönzésére, az új foglalkoztatási lehetőségekre, a fogyatékkal élők és a 
hátrányos helyzetűek integrációjára, valamint a tudáshoz és a továbbképzéshez való hozzáférés 
javítására terjednek ki. 
 
A munka súlypontjai 2012-ben 
A régióra jellemző intézkedések mellett az egyezség a 2012-es évben fokozottan foglalkozik a 
szektorális szintű metszéspontok problematikájával. Az ifjúsági és szakmai orientációs munkacsoport 
keretében az Osztrák Foglalkozásfejlesztő Intézettel (ÖIBF) együttműködve elkészül a folyamat-
kézikönyv. Az eredmények a további intézkedések alapját képezik. Szakmai orientáció súlyponttal 
létrejön egy új munkacsoport, mely a nemek közti esélyegyenlőséggel foglalkozik. A munkaerőpiacról 
kirekesztett egyénekkel (jelenleg a függőségi gondokkal küzdőkkel) foglalkozó munkacsoport 2012-ben 
egy másik célcsoportnak szenteli figyelmét. Első alkalommal foglalkoznak az idősebbekkel egy 
mentoringprogram keretében, amelynek a hátrányos helyzetű fiatalok állnak a középpontjában. 
 
Regionális programok és eszközök: 
Phasing Out 2007-2013 – Képzés és továbbképzés az ESZA központi törekvéseként 
Az Európai Szociális Alap (ESZA) a képzésre és továbbképzésre való tekintettel minden humántőke-
erősítő tevékenységet támogat. Ennek során nemcsak a minőség javításáról és a rendelkezésre állásról 
van szó, hogy az embereket munkahelyhez segítsük, hanem a képzés mint élethosszig tartó folyamat 
támogatásáról is.  
Az ESZA súlypontjai: 

￭ Továbbképzési intézkedések az üzemekben 
￭ Vállalkozók, ügyvezetők, egyéni vállalkozók és szakemberek továbbképzése  
￭ Képzés és továbbképzés, valamint kiegészítő képesítések megszerzése  
￭ A strukturális egyenlőtlenségek és a munkaerő-piaci kirekesztés csökkentése  
￭ Fogyatékkal élőket kísérő képesítési intézkedések 
￭ A képzési és továbbképzési kínálat erősítése, javítása és tökéletesítése  

 
Kapcsolattartó személy:  
A foglalkoztatási egyezség koordinációja: Burgenlandi Gazdasági Szolgálat Rt. (WIBAG) 
ESZA: Burgenlandi Regionális Menedzsment Kft. – Phasing-Out Irányítóhatóság 
Burgenlandi Munkaügyi Központ 
Burgenlandi Tartományi Kormány, 6. szakosztály – szociális ügyek, egészségügy, családügy és sport, 
Familie, Sport / 7. szakosztály – kultúra, tudomány és levéltár / nőügyek referatúrája 
Szövetségi Szociális Hivatal – Burgenlandi Tartományi Kirendeltség 
 
További információk: http://www.pakte.at/teps/pakt/1/current 
 http://www.phasing-out.at/de/esf 
  



 

 

 
Stájerországi munkaerő-piaci stratégia 

 
A stájer foglalkoztatási egyezség (STEBEP) 
A szakemberek képzése és továbbképzése   

 A szakember-hányad növelése 
 Kooperatív, vállalatközeli képesítési modellek létrehozása 
 A tanulást és a továbbképzést ösztönző keretfeltételek kifejlesztése  

A képzés és a szakma kiválasztása: minőségi kritériumok kidolgozásával és a képzés- és 
szakmaválasztási folyamat szabványainak kidolgozásával, valamint e folyamat optimalizálásával  

 Akadályok csökkentése a képzéshez és továbbképzéshez való hozzáférés tekintetében 
A lehetőségek kiaknázása: megfelelő munkavállalók beillesztése és rendelkezésre bocsátása  

 Nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód a munkaerőpiacon (Gender Mainstreaming) 
 Hátrányos helyzetű célcsoportok esélyeinek javítása a munkaerőpiacon: a munkaerőpiacról 

kiszorultak, idősebbek, fogyatékkal élők, fiatalok 
 
Regionális foglalkoztatási egyezségek 

 Liezen (Súlypont: "iskola - gazdaság") 
 Felső-Stájerország keleti része (foglalkoztatásorientált telephelyfejlesztés stb.) 
 Felső-Stájerország nyugati része (regionális szempontból átfogó partnerség létrehozása a 

munkaerő-piaci és foglalkoztatási politikában, ifjúsági kezdeményezések és szervezetek 
hálózatba kapcsolása, kooperáció a „Jobmania“ és „Karriere mit Lehre“ (Karrier 
szakmunkásképzővel) stb. rendezvényekkel)  

 Kelet-Stájerország (regionális, gazdasági súlypontok előkészítése, kifejlesztése és 
figyelemmel kísérése, foglalkoztatáspolitikai súlyponti témák kidolgozása és továbbfejlesztése, 
az egyezséggel kapcsolatos zárt körű ülések megtartása a regionális NGO-kal, oktatási 
intézményekkel, a regionális munkaügyi központokkal és a gazdaság képviselőivel való 
hálózatba kapcsolás céljából, munkacsoportok figyelemmel kísérés és a projektötletek 
megvalósításának irányítása stb.)  

 Stájer központi térség (az egyezség hálózati szerepet tölt be a képzés/képesítés területén, az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzése, a természettudományi, műszaki szakmák választásának 
ösztönzése, a műszaki szakmák szorgalmazása lányok számára, a munkaerőpiacról kiszorultak 
és migránsok integrációjának támogatása, a női szakmunkás-potenciál ösztönzése a régióban, 
a „zöld munkahelyek“ témakörű regionális fejlesztések ösztönzése stb. ) 

 Délnyugat-Stájerország (tematikus súlypontok az egészségügy és az ápolás; határon átnyúló 
személyzetfejlesztés, fiatalok foglalkoztatása/idősek foglalkoztatása, megújuló energia, iskola 
és gazdaság) 

 
Energia és környezeti stratégia 2025 

15 000 új munkahely az energia- és környezeti szektorban 
 
Kapcsolattartó személy: az egyezség koordinátora a BAB Unternehmensberatung GmbH 
 
További információk: http://www.stebep.at 
 


