TÁJÉKOZTATÓ
Kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését
ösztönző

GINOP-5.3.13-20 – Kisgyermeket nevelő szülők
képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük
támogatása című projekt
A projekt célja:
A kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk javítása,
elhelyezkedésük támogatása.
A projekt célcsoportja és támogatási rendszere:
Kiemelt célcsoport az alacsony iskolai végzettségű vagy szakképzettséggel nem rendelkező kisgyermeket nevelő
szülők, akik a projekt keretében ösztöndíjban részesülhetnek (tervezetten: 1.922 fő), amennyiben általános iskolai
vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják, vagy szakmai képzésben vesznek részt. Az ösztöndíj mértéke magas
intenzitású képzés esetében legfeljebb havi 100.000 forint, amely maximum 12 hónapig folyósítható, alacsony
intenzitású képzés esetében a képzés időtartama alatt havi 40.000 forint, de legfeljebb 200 000 forint lehet. Az
ösztöndíj a Magyar Államkincstárnál igényelhető.
Az OFA Nonprofit Kft. a projekt keretében további kisgyermeket nevelő szülők (tervezetten 1000 fő) képzését
biztosítja, akik támogatott informatikai vagy nyelvi képzésben vehetnek részt.
A.) Ösztöndíj igénylésének feltételei:
Az ösztöndíj igénylése a Magyar Államkincstár informatikai rendszerén keresztül történik.
Ösztöndíj az alábbi képzéseken való részvétel esetén nyújtható amely:
 az általános iskola 5-8 osztály elvégzésére irányul, vagy
 középfokú oktatási intézmény 9-12. osztály elvégzésére irányul, vagy
 iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, Országos Képzési
Jegyzékben szabályozott szakképzés.
Ösztöndíj annak a támogatást igénylőnek nyújtható, aki az elektronikus felületen a Magyar Államkincstár által közzétett
1/2020. (X.21.) számú Közlemény alapján, nyilatkozatokkal és dokumentumokkal igazolja az alábbi feltételeknek való
megfelelést:




állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a Közép-magyaroroszági
régión kívüli településen van;
a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte;
a támogatási kérelem benyújtásakor az alábbiak közül valamelyikben részesül:
 csecsemőgondozási díjban (CSED),
 gyermekgondozási díjban (GYED),
 gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES),
 gyermeknevelési támogatásban (GYET);






rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható;
legmagasabb iskolai végzettsége:
a. legfeljebb középfokú, továbbá
b. szakképzettséggel nem rendelkezik vagy szakképzettsége a támogatási igény benyújtásának
événél legalább 15 évvel korábban megszerezett szakképzettség;
támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat
tanulmányokat a támogatási kérelemben megjelölt képzésen.

További elvárások a támogatást igénylővel szemben:

Az ösztöndíjban részesülő szülő a képzés ösztöndíjjal támogatott időtartama alatt nem részesülhet
bértámogatásban.

Az ösztöndíjban részesülő szülő nem vehet részt, a GINOP-5.3.13-20 program keretében az OFA Nonprofit Kft.
által a célcsoport számára szervezett támogatott képzésben.

Nem részesülhet ösztöndíjban, ha támogatott munkahelyi képzésben részt vesz.

Ösztöndíjban részesülő szülő, a GINOP-5.3.11.-18 keretében családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, nem
önkormányzati fenntartású bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású mini bölcsőde térítési díjához nyújtott
támogatásban nem részesülhet egyidejűleg.
A Magyar Államkincstár 1/2020. (X.21.) számú Közleménye további részletes tájékoztatást nyújt a kisgyermeket
nevelők részére, az ösztöndíj feltételeiről, a pályázat lebonyolítási módjáról és a speciális követelményeiről.
B.) Támogatott képzésbe való bekerülés feltételei:
Az OFA Nonprofit Kft. elektronikus felületén közzétett pályázati felhívás (GINOP-5.3.13-20) alapján nyilatkozataival
és dokumentumokkal igazolja az alábbi feltételeknek való megfelelést:

állandó lakhellyel, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a Közép-Magyarország régión kívüli
településen,

18. életévét betöltötte a támogatási kérelem benyújtásakor,

a támogatási kérelem benyújtásakor részesül az alábbiak közül valamelyikben:
 csecsemőgondozási díjban (CSED),
 gyermekgondozási díjban (GYED),
 gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES),
 gyermeknevelési támogatásban (GYET).
További elvárások a támogatást igénylővel szemben:

A projekt keretében egy támogatott képzés választható, csak egyben vehet részt.

Egy gyermekre tekintettel, csak egy szülő veheti igénybe a támogatást.

A Felhívás keretében csak egyik támogatási forma választható, vagy az ösztöndíj vagy a támogatott nyelvi,
informatikai képzés egyike.

A támogatott képzésben részt vevő szülő a képzés időtartama alatt nem részesülhet bértámogatásban.

A kisgyermeket nevelő szülő egyidejűleg nem vehet részt más egyéb a célcsoport számára szervezett
támogatott képzésben.

A támogatott képzésben részt vevő szülő részesülhet a GINOP 5.3.11-18 keretében családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású mini bölcsőde
térítési díjához nyújtott támogatásban.
A támogatott képzésbe kerülés további részletei, a pályázatok benyújtásának folyamata az OFA Nonprofit Kft.
honlapján lesznek elérhetőek: www.ofa.hu
Mentorálás, mentori tevékenység
A projekt célcsoportját a projekt teljes megvalósítási ideje alatt mentorok segítik, akik igény esetén,
személyesen is segítséget nyújtanak a támogatásokkal kapcsolatban.
Elérhetőségük a ginop5313@ofa.hu e-mail címen keresztül kérhető.

További információk, elérhetőségek
A GINOP-5.3.13-20 projektre vonatkozóan tájékoztatás kérhető a
hivatalos központi e-mail címen: ginop5313@ofa.hu
Az érdeklődők további információkat az
OFA MentorPont-okon kihelyezett
szóróanyagokban is találnak, amelyek az
OFA Nonprofit Kft. regionális irodáiban érhetőek el.
A regionális irodák címe, elérhetősége:
https://ofa.hu/hu/kapcsolat
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