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Helyi paktum egyeztetés Kaposváron
A nyári szabadságolások idején is változatlan a Somogy Megyei Foglalkoztatási
Paktum
aktivitása.
Ez alkalommal szakmai és módszertani
segítségnyújtást kaphattak a résztvevők a
projekt megvalósítási
szakaszának megkezdéséhez. A tapasztalatok átadása, valamint a hasznos információk és javaslatok
megosztása is fontos
része volt a találkozónak. Az egyeztetésen
szakmai
segítségnyújtó közreműködőként vett részt a So-

mogy Megyei Kormányhivatal, a Somogy megyei Foglalkoztatási
Paktum
Iroda, valamint a
Nemzetgazdasági
Minisztérium is. A
találkozó során minden helyi paktum
képviselője röviden
beszámolt saját paktuma eddig megvalósult tevékenységeiről.

A beszámolókat követően Horváth Anikó Katalin a Kaposvári Járási Hivatal
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztályának Rehabilitációs Ellátási
és Szakértői osztályvezetőjének előadása
és Nagy István TOP
szakmai koordinátor
tájékoztatója
hangzott el.

Somogyi foglalkoztatás a Rádió Orientben
Somogy munkaerőpiaci helyzetéről, valamint a vállalkozások
munkahelyteremtő beruházásainak támogatási lehetőségeiről beszélt a
Rádió Orientben a
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője, Simonné Hornyák Valéria.

Somogy megye munkaerőpiacát a szezonalitás jellemzi, ennek pozitív foglalkoztatási hatása a
tavaszi hónapoktól
kezdve jelentkezik.
2017 júniusában megyénkben összesen
1468 főre vonatkozó
új munkaerőigényt
jelentettek be a munkáltatók,
amelyek

mintegy 2/3-hoz támogatási igény is
társult.
Elmondta,
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium
2017.08.1-jétől 10 milliárd forint összegű
nyílt pályázatot hirdetett meg a mikro-,
kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

2. oldal

Pa kt um h í rl e v é l

Megváltozott munkaképességű célcsoport

A kkv-k új
eszközöket, gépeket
szerezhetnek be,
ingatlanvásárlásra
vagy bérletre is
fordíthatják a
támogatási összeget.

A helyi paktum ülés során egy rendkívül fontos
célcsoportra hívta fel a
figyelmünket Horváth
Anikó Katalin a Kaposvári Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői osztályának vezetője. A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedése kiemelkedően nehéz a munkaerő
világában., ezért is képezik a paktum egyik célcsoportját. A fogalom
definiálása a rehabilitációs hatóság és az állami
foglalkoztatási
szerv
irányadó jogszabályai

alapján történik. A rehabilitációs
hatóság
feladatait 2017.01.01-től
a Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti
struktúrájában a Kaposvári Járási Hivatal
Családtámogatási
és
Társadalombiztosítási
Főosztályának Rehabilitációs Ellátási és Szak-

értői Osztálya látja el.
Főbb feladatai a szakértői
feladatellátás,
elbírálás és a foglalkozási rehabilitációs feladatok. Szakvéleményeik alapozzák meg
az adókedvezmények,
költségvetési támogatások igénybevételét,
hozzájárulási kötelezettségek teljesítését.
A foglalkozási rehabilitációs ügyintézők 4
állandó
helyszínen,
továbbá heti 1 alkalommal
további 4
helyszínen ügyfélfogadást biztosítanak.

Fórum: Új munkahelyteremtő támogatás
Tájékoztatókat szervezett a munkáltatók
számára a Somogy
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a járási hivatalok foglalkoztatási
osztályain annak kapcsán, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. augusztus 1jétől 10 milliárd forint
összegű nyílt pályázatot hirdetett meg a
mikro,- kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.
A forrásból több mint

5 ezer új munkahely
jöhet létre és további
mintegy 10 ezer már
meglévő megőrzését is
támogatják. Mint elhangzott: a kiközvetített regisztrált álláskereső, illetve közfoglalkoztatási jogviszonyban
foglalkoztatott
személy foglalkoztatása esetén a vállalkozások további, kiegészítő
támogatást is kaphatnak. Ugyancsak további támogatás jár, ha a
beruházás kedvezményezett járásban vagy
településen
valósul

meg. A beruházást
legkésőbb 2018. szeptember 30-ig be kell
fejezniük a pályázóknak. A munkáltatóknak vállalniuk kell,
hogy a fejlesztéssel
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a
beruházás befejezésétől számított 3 évig
folyamatosan fenntartják és működtetik a
térségben. A munkaerő-piaci program pályázati időszaka 2017.
szeptember 15-én zárul le.
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E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu
Bővült a „Közfoglalkoztatásból a
versenyszférába” munkaerő-piaci program
A magyar gazdaság
helyzetének erősödésével a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására teremt lehetőséget a Kormány. A
„Közfoglalkoztatásból
a versenyszférába” segítő központi munkaerő-piaci program, illetve az ahhoz kapcsolódó támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre úgy, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának
lejártát
megelőzően
történő elhelyezkedése
esetén, elhelyezkedési
juttatásban részesül. A
központi
munkaerőpiaci program célcsoportjába tartoznak bizonyos feltételek teljesülése esetén - a közfoglalkoztatásban állók, valamint azok a

munkáltatók, akik közfoglalkoztatásból kilépő személyeket alkalmaznak és a munkahelyi beilleszkedésük elősegítése érdekében a
munkavállalóik köréből szakmai segítőket
jelölnek ki. Feladatuk a
korábban
közfoglalkoztatottak munkahelyi beilleszkedésének,
szakmai munkájának,
fejlődésének segítése. A
három pillérre építkező
programban a munkavállalónak elhelyezkedési juttatás, a szakmai
segítőnek bérköltségtámogatás jár, a kormányhivatalok és a
járási hivatalok szakemberei pedig mindezek mellett speciális
munkaerő-piaci szolgáltatásokkal
segítik
elő a közfoglalkoztatásból történő kilépést,
illetve az elsődleges

munkaerőpiacra való
sikeres belépést és tartós megmaradást. Az új
programelemként megjelenő, szakmai segítők
bérköltség támogatása
már 2017. július 1-jétől
igényelhető. A kormányzat és a foglalkoztatási szolgálat a fenti
időtartamban 12 ezer
fő közfoglalkoztatott
bevonását és a versenyszférában történő elhelyezkedésének elősegítését tervezi.

