
Hajdúszoboszlói kistérség – Foglalkoztatási Stratégia - Célrendszer 

Jövőkép „A Hajdúszoboszlói kistérség helyi adottságokra építő foglalkoztatáspolitikája és folyamatosan fejlődő széleskörű gazdasága révén stabil, magas szintű a foglalkoztatás” 

Stratégiai célok Gazdasági versenyképesség növelése, foglalkoztatási lehetőségek bővítése Munkaerő-piaci kínálat fejlesztése Térségi összefogás, együttműködés 

Prioritások Turizmus fejlesztése 

 

Agrárágazat fejlesztése 

 
Szociális gazdaság 

erősítése 
Vállalkozási környezet 

fejlesztése 
Képzettségi szint 

javítása 
Munkaerő-piaci 

reintegráció erősítése 
Közösségfejlesztés 

 

Szemléletformálás 

 

Intézkedések • Turisztikai 
attrakciók kínálatának 
bővítése 

• Kistérségi 
turisztikai élménylánc 
kialakítása 

• Kulturális, 
sport, szabadidős 
programok 
egyeztetése, 
összehangolása, 
együttműködéssel 
történő fejlesztése, 
kínálatbővítése  

 

• Biogazdálkodás 
elterjesztése; 

• Integrációk, 
termelői és értékesítési 
szövetkezések 
megszervezése a 
mezőgazdaságban; 

• Kistérségi 
agrármarketing-
program kidolgozása 

 

• Szociális 
szövetkezet 
létrehozása 

• Alacsony 
képzettségű hátrányos 
helyzetű rétegeknek 
munkahelyek 
teremtése (különösen 
Hajdúszováton)  

 

• Vállalkozások 
támogatási rendszerének 
kialakítása 

• Fejlesztési 
beruházások támo-
gatása; 

• Aktívabb 
befektetés-ösztönző 
munka az internet 
lehetőségének 
felhasználásával 
(www.szoboszloinvest.hu 
befektetési portál) 

 

• Oktatási 
intézmények műszaki 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 

• Középfokú, 
szakközépiskolai- és 
szakmunkás oktatás 
minőségének javítása, 
a gyakorlati helyek 
nagyobb számú 
biztosítása 
• Foglalkoztatók 
és képzők összefogása 
(TISZK) 

• Képzési kínálat 
összehangolása a 
munkaerő-piac 
igényeivel; 

• Személyre 
szabott 
pályaválasztási, 
pályaorientációs, 
korrekciós tanácsadás 
feltételeinek 
biztosítása; 

• Intenzív 
kapcsolat a munkaügyi 
központ és a térség 
foglalkoztatói között, 

• Átképzés, 
továbbképzés 
minőségének javítása, 
felnőttképzési profil 
erősítése, élethosszig 
tartó tanulás 
feltételeinek 
megteremtése 

• Felzárkóztatási 
programok szervezése; 

• Foglalkoztatási 
programok bővítése, 
közfoglalkoztatás 
hatékonyabbá tétele; 

• Alternatív 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
alkalmazása; 

• Rekreációs 
lehetőségek bővítése
  

• Közösségi és 
kulturális programok 
(képzések) kialakítása  

 

• Esélyegyenlőség 
biztosítása 

• Tájékoztatás a 
munkavállalók felé a 
hátrányos helyzetű 
csoportok, a rugalmas 
foglalkoztatás előnyeiről  

 

Konkrét projektek • Térségi 
Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment rendszer 
létrehozása pályázati 
támogatással 

• Vendégbarát 
Térségi Turisztikai 
Szolgálat (Guest 
Comfort Service) 
kiépítése, működtetése 

• Helyi termény, 
termék, nép-és 
iparművészeti 
alkotások 
fogyasztókhoz 
(turistákhoz) eljuttatása 

•  • Kistérségi 
befektetés-ösztönzési 
eszközök kialakítása;  

• Energiahatékony, 
alternatív 
energiafelhasználási 
program a kistérség 
energiastratégiája 
alapján 

• Térségi 
általános és 
középiskolák fizikai és 
infokommunikációs 
akadálymentesítése; 

• Foglalkoztatási 
paktum működtetése;  

•  • Közösségi 
infomentorok, civil 
referensek képzése, 
foglalkoztatása 
(Városközpont 
rehabilitációs 
pályázatban is)  

• A hiányzó 
közintézményi fizikai 
akadálymentesítések 
végrehajtása;  

• A térségi 
közintézmények 
infokommunikációs 
akadálymentesítése;  

• A közúti átkelők 
akadálymentesítése;  


