تفاهم نامه همکاری مشترک بین کمیته امداد امام خمینی (ره)  ،اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و کاریابی
در سال اقتصادو فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی به یاری خداوند متعال در جهت اجرای وظایف تعیین شده قانون برنامه پنجم
توسعه مبنی بر تصدی گری دولت و کاهش افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی از طریق توانمند سازی آنان برای دستیابی به اشتغال
مناسب ،تفاهم نامه مشترکی بین کمیته امداد امام خمینی  ،اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و کاریابی های غیردولتی تنظیم و نهایی
گردید که براساس آن بکارگماری کارجویان تحت پوشش کمیته امداد با استفاده از ظرفیت های موجود توسط موسسات کاریابی
غیردولتی در شهرستان برای دستیابی به اشتغال پایدار مددجویان مستعد اشتغال صورت می پذیرد.

تعهدات کمیته امداد:
 -1معرفی و ارائه اطالعات مددجویان مستعد اشتغال با ذکر مشخصات و قابلیت های آنان و ارسال آن به موسسه کاریابی
 -2پرداخت دستمزد بکارگماری مددجویان
 -3پرداخت هزینه آموزش کارجویان تحت حمایت امداد مرتبط با نیاز کارفرما( توجیهی و یا مهارتی)
 -4پرداخت بسته تشویقی تعاومل با کارفرما به منظور ایجاد انگیزه در کارفرمایان جهت بکارگیری مددجویان بیکار از طریق پرداخت
حق بیمه سهم کارفرمای مددجوی بکارگیری شده طی دو سال به صورت زیر:
سال اول  ٪ 100 :حق بیمه سهم کارفرما ( در سال جاری تا سقف  16.800.000ریال )
سال دوم  ٪ 50 :حق بیمه سهم کارفرما براساس حداقل حقوق و مزایا که توسط شورای عالی کار اعالم خواهد شد.
 -5نظارت بر بکارگماریهای انجام شده به منظور پایداری و حفظ فرصت شغلی
تعهدات کاریابی :
.1

ارایه ی راهنمایی های الزم در زمینه فرصت های شغلی در بازار کار متناسب با توانایی های بالقوه مددجویان کمیته امداد

.2

به کارگماری مددجویان معرفی شده به موسسات کاریابی در کوتاه ترین زمان ممکن( اولویت بخشی نسبت به سایر کارجویان)

.3

همکاری با واحد های اشتغال و خود کفایی کمیته امداد و رئیس اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان

.4

حفظ اسرار  ،اطالعات و کرامت افراد معرفی شده جهت انجام کاریابی از طرف کمیته امداد.

