Gyerek
mellett
tanulok
Igényeljen ösztöndíjat képzése idejére!

GINOP-5.3.13-20 – Kisgyermeket nevelő
szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja
és elhelyezkedésük támogatása

A Magyar Államkincstár és az OFA Nonprofit Kft. közös projektjének célja azon
kisgyermeket nevelő szülők támogatása, akik gyermekük nevelése mellett
tanulmányaikat folytatják vagy első szakképzettségüket szeretnék
megszerezni.
Ha Ön szívesen tanulna, vagy jelenleg képzésben vesz részt és
megfelel a programba lépés feltételeinek, maximum 12 hónapig,
legfeljebb havi 100.000 Ft ösztöndíjra pályázhat.

Ki igényelhet ösztöndíjat?
Ösztöndíjat igényelhet, ha Ön…
•
•
•
•
•
•

elmúlt 18 éves,
CSED-re, GYED-re, GYES-re vagy GYET-re jogosult,
Magyarország területén él, de nem Budapesten vagy Pest megyében,
rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával,
korábban legfeljebb középfokú végzettséget szerzett,
szakképzettséggel nem rendelkezik vagy szakképzettsége a támogatási
igény benyújtásának événél legalább 15 évvel korábban megszerzett szakképzettség,
• a támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat.

Milyen képzés esetén kaphatok ösztöndíjat?
Ösztöndíj az alábbi képzéseken való részvétel esetén nyújtható:
• általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,
• középfokú oktatási intézmény 9-12. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,
• iskolarendszerű oktatásban vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, az Országos
Képzési Jegyzékben szereplő szakképzés.

Egyéni tájékoztatásért keresse mentorainkat!
Kocsis Ramóna
+36 20 412 56 32
kocsis.ramona@ofa.hu

A részletes tájékoztatás a Magyar
Államkincstár 1/2020. (X.21.) számú
GINOP közleményében található.
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