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Fontos közlemények:
 Sikerrel teljesít
minden indikátort
a Megyei Paktum
 KEHOP-5.2.2.-162016-0014 projekttel fejleszt a
város
 Maradéktalanul
eredményes a
helyi paktum

ICS ülés a Megyei Paktumnál
A Somogy Megyei
Paktum minden indikátort
túlteljesített.
Sikeres részidőszaki
értékeléssel vette kezdetét az Irányító Csoport ülés a Megyei
Paktumnál március 7.
-én. Szűcsné Kardos
Kata a Megyei Paktum szakmai megva-

lósítója
elmondta,
mind a 3 októberig
előírt részindikátort
teljesítette a megyei
paktum.
A Kormányhivatal
2018.
február 28-i adatszolgáltatása alapján 390
fő bevonása történt
meg, jellemzően a
tartós munkanélküli-
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séggel veszélyeztetettek
csoportjából
(80%). A konzorciumi kapcsolattartás és
az
ernyőszervezeti
feladatok ellátása is
jó működik, jelenleg
a Kulcsprojektek tervezésére összpontosít
a megyei paktum. Az
ülés 2. és 3. napirendi
pontjában
szereplő
éves
munkaterv
egyeztetése is gördülékenyen zajlott. A
témák és időpontok
elfogadásában teljes
egyetértés volt a tagok részéről.

Újabb fejlesztések Csurgón
A kormányhivatal 48
épülete közül 18
energetikai korszerűsítése valósult meg a
megyében, európai
uniós forrásból. A
KEHOP-5.2.2.-162016-0014
jelű,
„Kiemelt épületenergetikai korszerűsítések a Somogy Megyei

Kormányhivatalnál”
című
projektben
megvalósuló energetikai fejlesztést szolgáló
beruházások
ünnepélyes átadására
március 13-án került
sor Csurgón. A projekt keretein belül a
helyi Foglalkoztatási
Osztály épületét sike-

rült felújítani. Szigetelés, nyílászáró csere, elektronikus szabályozás és napelemes rendszer átadása
is megvalósult. Nem
csak a munkaerő biztosításán, de a megfelelő feltételek megteremtésén is több projekttel dolgozik a város.
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Helyi ICS ülés Csurgón
2018. március 23-án
megtartotta éves első
Irányító Csoport Ülését
a Csurgói Paktum. Az
évindító megbeszélésen
a Somogy Megyei Paktumot Huszti Gábor a
Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke személyesen képviselte.
Füstös János az Irányító
Csoport elnöke nyitó
beszédében elmondta, a
késedelmes megvalósítás ellenére sikeresen
beindult, sőt a kötelező
indikátorok
tekintetében teljes
mértékben fel is zárkózott a projekt az
eredeti tervekhez. 2
hónap
leforgása
alatt több mint 20 fő
100%-ban támogatott foglalkoztatása

valósult meg és további
10 van folyamatban. A
támogatási konstrukciók 6+3 vagy 8+4 hónapra kerültek megállapításra, amik a paktumban adható legkedvezőbb támogatási formák. Teljesítés szempontjából az sem elhanyagolható adat, hogy
egyetlen
megkezdett
foglalkoztatás sem szakadt meg az indulás
óta. A leggyakoribb

célcsoportunk a térségben amelynél a támogatás megvalósult; a
közfoglalkoztatásból 30
napnál nem régebben
kilépett személyek köre.
Az összefoglalót követően az előttünk álló év
rendezvényterve
is
egyeztetésre
került,
melynek
kiemelkedő
pontja lesz a június 1én a Csuszafesztivál
keretein belül megrendezésre kerülő Karriernap.
Megyei összesítéssel a középmezőnyben foglalunk helyet ezekkel a részeredményekkel.

A szociális felkészítés
is elengedhetetlen
feladata a paktumnak

Felhívás — Álláskeresők vállalkozóvá
válását elősegítő támogatás
A Somogy Megyei
Kormányhivatal pályázatot hirdet az álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére. A pályázaton
részt vehet, aki a pályázat
benyújtását
közvetlenül megelőzően beleértve a pályázat
benyújtásának napját a
Somogy Megyei Kormányhivatal
Járási
Hivatalainak Foglalkoztatási
Osztálya
által legalább 1 hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs
ellátásban illetve reha-

bilitációs járadékban
részesül és vállalja
önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon
kívüli tevékenységgel
minimum 3 évig. A
támogatás legfeljebb 3
millió forint összegig
terjedő
tőkejuttatástámogatás. Ha az igényelt támogatási öszszeg nem haladja meg
a 2 millió forintot, a
támogatás vissza nem
térítendő. Ha az igényelt támogatási öszszeg meghaladja a 2
millió forintot, a támogatás a 2 millió forintot meghaladó összeg

erejéig visszatérítendő
formában nyújtható. A
támogatási összeg egésze nem haladhatja
meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át. A munkaerő-piaci program
pályázati
időszaka
2018. február 28-tól
nyílik meg, és a 2018.
március 29-én zárul le.
A pályázatok benyújtásának helye:
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztály,
7400 Kaposvár, Fő u.
37-39.
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Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu
Duo-Day kampánynap
A Somogy Megyei Kormányhivatal és a Munkaerőpiacon Maradás Egyesülettel együttműködésben került megrendezésre 2018.
március 19-én a „Duo-Day –
Neked MUNKA, nekem
ÁLOM!” kampánynap.
A sajtónyilvános eseményen
Simonné Hornyák Valéria a
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály vezetője kiemelte,
hogy az Országos Fogyatékosügyi Program szerint
fontos cél mind a munkáltatók, mind a társadalom érzékenyítése a hátrányos helyzetű csoportok iránt. Emellett a kormányzat kiemelt
célja a további foglalkoztatás
bővítés és a foglalkoztatás

központú rehabilitáció
megvalósítása. Az elmúlt
egy hónap tapasztalatai
alapján a megkeresett munkáltatók nyitottak voltak a
jelentkezők fogadására. A
jelentkezők így kipróbálhatják magukat biztonsági őr,
cukrász, csomagoló, kertész, operatőr, szakács, számítógép szerelő, számítógép programozó, tűzoltó,
zsoké munkakörökben. Az
idei évben a kezdeményezés már országos méretűre
nőtte ki magát, a Salva Vita
Alapítvány, partnereivel,
így többek között a Munkaerőpiacon Maradás Egyesülettel valamennyi megyében
megszervezi ezt a különleges nyílt napot. Somogy
megyében
több
mint 20 jelentkező
közül választották
ki azt a 10 főt, akiknek
lehetőségük
volt kipróbálni magukat az álommunkakörben. Az álmok megvalósításában közreműködő partnereik voltak: Apa-Peti Bt.,

Fino-Food Kft., Fogadó a
Bárányhoz, Kaposvári
Egyetem, Most Médiacsoport, Pannon Lovasa ka d é mia , Qui c k IT
Services, Somogy Megyei
Katasztrófavédelem, Videoton Electro Plast Kft. A Duo
Day – Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program az
Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával,
a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinációja mellett valósul meg. A Salva
Vita Alapítvány a programot közreműködő partnerek útján – Somogy megyében a Munkaerőpiacon Maradás Egyesülettel - valósítja meg. Az Egyesület kiemelt szerepet tölt be a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításában,
mivel jelenleg az országban
40 helyszínen elérhetők a
szolgáltatásai, amely a
www.mpme.hu honlapon
érhető el.

