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Csurgó Járás

Paktum hírlevél
Kezdetek...
Fontos közlemények:
 Támogatást nyert a
TOP-5.1.2-15-SO12016-00003 számú
projekt
 Megalakult a Csurgó
Járási Paktum 20
taggal
 Megtartotta alakuló
ülését az Irányító
Csoport
 A Foglalkoztatási
Stratégia elfogadása
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A TOP-5.1.2-15 Helyi
foglalkoztatási
együttműködések
tárgyú pályázati felhívásra Csurgó Város
Önkormányzata
2016. 08. 31-én Csurgó járási foglalkozta-

tási együttműködési
program” című, TOP
-5.1.2-15-SO1-201600003
a z onosí tó
számmal regisztrált
támogatási kérelmet
nyújtott be a közreműködő szervezet-

nek, melyet a Támogató 2016.12.19. napon kelt támogató
döntés
szerint
350.000.000 Ft, 100 %
intenzitású
vissza
nem térítendő támogatásban részesített.

Csurgó Járási Foglalkoztatási Paktum
A projekt célja a foglalkoztatás-fejlesztési
helyzetelemzésen
alapuló, helyi szintű
stratégia megalkotása, mely mentén képzési és foglalkoztatási
programok valósíthatóak meg az álláskereső hátrányos helyzetű és inaktív személyek
munkaerőpiaci integrációja érdekében. A projekt
további célja, hogy a
helyi foglalkoztatási
paktum létrejöttével
a Csurgói Járásban
élő munkanélküliek
közül minimum 227
fő vegye igénybe a

projekt
keretében
kialakított munkaerőpiaci szolgáltatásokat. Ennek következtében legalább 99 fő
sikeresen munkahelyet találhat és a fő
feladat, hogy a paktum keretében álláshoz jutók közül a

támogatás után 6 hónappal is állással rendelkezők száma elérje
a legalább 20 főt. A
projektet a Megyei
Kormányhivatallal és
a
Térségfejlesztési
Egyesülettel konzorciumban
valósítja
meg a város.
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Aláírták az együttműködési megállapodásokat
Május 15-én Városi Önkormányzatunk a Somogy Megyei Kormányhivatal, valamint a Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú egyesület közreműködésével
Járási Foglalkoztatási Paktum alakuló ülést tartott. A
találkozó fő célja
az volt, hogy az
együttmű ködési
megá lla podá sok
ünnepélyesen aláírásra kerüljenek. 20 partner
alkotja jelenleg a szervezetet,
melyben a 3 konzorciumi tag
és a kötelező partnerek mellett önkormányzatok, szociális
és egészségügyi intézmények,
cégek és civil szervezetek egyaránt megtalálhatóak. Ez által
a jövőbeni tevékenységek is
egyeztetésre kerültek és megkezdődhetnek az együttműködések. A projekt átfogó cél-

jai közé tartozik a csurgói
járás foglalkoztatottságának
bővítése, a helyi munkaerő
fogla lkoz a tha tósá gá na k
javítása és járási szinten a
gazdasági növekedés megindítása. A tervezett projekt
további célja, hogy a partnerség a csurgói járásra kiterjedően létrejövő stratégiája mentén – képzési és foglalkoztatási stratégiáit megvalósíthassa, hozzájárulva a
munkaerő-piacuk bővítéséhez, a célcsoport tagjainak
képzéséhez, elhelyezkedéséhez, valamint a szereplők
együttműködésének erősítéséhez. A rendezvényt
Huszti Gábor a Megyei
Közgyűlés alelnöke is megtisztelte jelenlétével és gratulált a szép számú sikeres
együttműködés megkötéséhez. A szakértők röviden
bemutatták a helyi munka-

erő piaci helyzetképet és
az előttünk álló feladatokat. Az esemény következő szakaszában az Irányító
Csoport tartott ülést,
melynek elnökéül városunk polgármesterét, Füstös Jánost választották. Itt
a paktum program ügyrendje és stratégiája is sikeresen elfogadásra került.

A paktum szervezet alapító tagjai
„Az együttműködési
megállapodás ezen a
napon 20 szervezettel
került sikeresen
aláírásra.”

-Csurgó Város Önkormányzata
-Somogy Megyei Kormányhivatal
-Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület
-Somogy Megyei Önkormányzat
-Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
-Berzence Nagyközség
Önkormányzata
-Iharosberény Község
Önkormányzata

-Zákány Község Önkormányzata
-Csurgó Járási Családés Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
-Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft.
-Csurgói Napsugár
Szociális Intézmény
-Csurgói Városi Szociális Intézmény
-Somogyudvarhely
Község Önkormányzata

-Csurgó Városgazdálkodási Kft.
-Csurgói Sportcsarnok
Kft.
-Somogy Megyei Vállalkozói Központ
-Vidékünk a Jövőnk
Szövetség Közalapítvány
-Csicsó Pig Kft.
-Csurgó - Coop Zrt.
-SEFAG Zrt. Csurgói
Faipari Gyár
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Csurgó Város Önkormányzata
Paktum Iroda
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu

Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum
Együttműködési Megállapodása
A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal által
létrehozott Somogy Megyei
Foglalkoztatási Paktum Konzorcium támogatási kérelmet
nyújtott be a TOP-5.1.1-15
„Megyei szintű foglakoztatási megállapodások, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési
együttműködések” tárgyú
felhívására, melynek eredményeképpen az Irányító Hatóság 2016. július 15-i döntése
alapján vissza nem térítendő
támogatásban részesült.

felek támogatásával és együttműködésével a kialakított partneri hálózat működtetése, a
megyei foglalkoztatási stratégia és rövidtávú akcióterv és az
ezekben megfogalmazásra került projektötletek megvalósítása, mellyel a partnerek a megye
foglalkoztatás bővítését kívánják elérni.
A Partnerek a Paktum szervezetrendszerét az alábbiak szerint határozzák meg:
1. A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Fóruma
2. A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító
Csoportja
3. A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum Irodája

A Paktum célja a megye gazdaságának és munkaerőpiacának fejlesztésében érdekelt

A Partnerek a demokratikus
működés és a Paktumban folyó
szakmai munka legszélesebb

körű nyilvánosságának és
ellenőrzésének biztosítása
és a partnerségi viszony
erősítése érdekében általános vezető testületként Foglalkoztatási Fórumot működtetnek. A Foglalkoztatási Fórumot a foglalkoztatási
partnerséget aláíró, ill. a
partnerséghez csatlakozó
tagok alkotják, akik egyben
a Fórum kötelező meghívottjai, a Fórum ülésein szavazati joggal jelen együttműködési megállapodást
aláíró tagok rendelkeznek.

