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Csurgó Járás

Paktum hírlevél
Fontos közlemények:
 Óvónőhiányra is
keresték a megoldást az ICS tagjai
 2. helyezést ért el
a Csurgói Gimnázium paktumlogó
terve
 Eredményes a
megyei kezdet a
Paktum megvalósításában

A tartalomból:

Másodszor ülésezett a helyi paktum
Irányító Csoportja
A Csurgó Járási Foglalkoztatási Paktum
november 8-án tartotta soron következő
második ülését. Az
egyeztetésre az Önkormányzat Tanácstermében került sor.
A Somogy Megyei
Kormányhivatal, a
Csurgói Járási Hivatal, a Csurgói
T ér s é gf e j l es z t é s i
Egyesület és a Városi Önkormányzat
mellett ezúttal a
helyi óvodák vezetője és az ICG ExAnte
Kft. Képviselője is
meghívást kapott az

eseményre. A kötelező napirendi pontok
között megvitatásra
került az elmúlt időszak összefoglalása
és az elkövetkezendő
szakasz
feladatai.
Kiemelkedő
téma

volt a partnerek között a megvalósítási
szakasz megkezdése,

Másodszor ülésezett
a helyi paktum Irányító Csoportja
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„Somogy megye,
szeretlek!”
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„Somogy megye, szeretlek!”

Kaposvári logó lett a
nyertes
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Rádió Orient
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Eredményes megyei
kezdet
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Mint azt korábbi hírlevelünkben már bemutattuk, idén ősszel
a Magyarország, szeretlek! című műveltségi
vetélkedőben
megyéink mérik öszsze tudásukat.
Az

október 22-én megrendezett
fordulót
Somogy megye sikeresen
abszolválta,
ezért december 3-án
már a középdöntőben
szurkolhatunk
Somogy
országnak

amely a tervezett időpont ellenére még
nem tudott elindulni.
Az elmúlt tevékenységek
átbeszélése
kapcsán felmerült az
is, hogy az igényfelmérések során kiemelkedő
igény
jelentkezett
az
óvónő szakmára.
A problémára a
paktum program
nyújtotta támogatások és képzések
révén igyekeztek
megoldási javaslatokkal élni a résztvevők.

vasárnap este a Dunán.

2. oldal
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Kaposvári logó lett a nyertes

Ez évben is nagy
sikerrel zárult a 24

Szeptember 29-én és 30án rendezte meg hatodik
alkalommal Nagybajomban a helyi „Alternatív”
Ifjúsági és Kulturális
Egyesület az Aludj máskor Somogy megye! –
elnevezésű, középiskoláknak szóló 24 órás vetélkedőjét. A nagysikerű
rendezvényen a szervező egyesület a már meglévő, gyümölcsöző szakmai
együttműködésre
alapozva kért előfeladatot a Somogy Megyei
Foglalkoztatási Paktumtól. A küldetés melyet a
csapatoknak teljesíteniük kellett, egy megyei
paktumlogó megtervezése volt. A munkákra
végül a Somogy Megyei
Foglalkoztatási Paktum
harmincnégy paktumszervezete szavazhatott,

eldöntve ezzel, milyen
arculati elemet használjon az egész megyét
átfogó projekt. Az október 25-én lezárt szavazáson kiderült, hogy
a kaposvári Táncsics
Mihály
Gimnázium
logója nyerte el a legtöbbek tetszését, így a
jövőben a táncsicsos
gimnazisták
logóját
láthatjuk majd, ha vizuálisan is azonosítjuk a
megyei foglalkoztatási
paktumot. A második
helyen a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium,
a harmadikon pedig a
Barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium végzett.

1. helyezett

2. helyezett

3. helyezett

órás vetélkedő,
melyben a megyei
paktum is új arculatot
nyert.

Ismét a foglalkoztatás a téma a Rádió
Orienten
A
munkanélküliség
enyhítése foglalkoztatáspolitikai eszközökkel a Fonyódi Járási
Hivatal területén volt
a témája annak a beszélgetésnek, melyen a
Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi
Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese beszélt a Rádió Orient
műsorában. A műsorban a munkaerő kereslet-kínálat viszonya, a
képzési
lehetőségek

kerültek górcső alá. Ez
a téma most több somogyi területet is érint
a paktum program
elindulása kapcsán. A
program lényege éppen a hátrányos helyzetű
munkavállalók
képzésekkel és bértámogatással való segítése és munka világába való visszaintegrálása. A képzésekkel
segíthetjük az álláskeresőket, a munkavállalókat a munkahelyek

megtartásában illetve
a munkaerő-piaci igények alapján a keresett
álláshelyek feltöltésében - emelte ki nyilatkozatában Göntérné
dr. Gyirán Szilvia
A teljes interjú az alábbi linken tölthető le és
hallgatható meg:
http://
radioorient.hu/
ad…/2017-1122_gonterne_gyiran_s
zilvia
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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
Eredményes megyei kezdet
Második alkalommal ülésezik a Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében létrehozott Foglalkoztatási Fórum. A november 28án, a megyei önkormányzat
dísztermében
kezdődő
egyeztetés egyben a projekt
nyitórendezvénye is volt. A
paktumszervezet február 13i felállítása óta számos dolog
történt a Somogy Megyei
Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal közös pályázatában.
Elkezdődtek a képzések, és
a bértámogatás is igénybe
vehető augusztus 1—je óta.
A projektben résztvevő két
konzorciumi partner, egyaránt sikeresnek ítélte az
eddig elvégzett munkát és
az együttműködést. Országos szinten 20 milliárd forintot csoportosítanak át más
területre – jellemzően bölcsőde és óvoda építésekre,
fejlesztésekre - a paktumokból azokról a területekről,
ahol nem tudják biztosítani
a projekt végrehajtását. Somogyban ilyen probléma
nincs, jól áll a megye a megvalósításában.
Sikeresen

meg tudtuk szólítani a hátrányos helyzetű embereket
- mondta el Biró Norbert.
Az együttműködés eredményeképpen 272 somogyi
embert sikerült bevonni.
Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott
hangsúlyozta: közel öt-milliárdos
kerettel gazdálkodhatnak a
somogyi paktumok. A megyei paktum 1,87 milliárdos

összege mellett Kaposvár
Megyei Jogú Város 1,2 milliárddal, és további 6 térség
(Barcs, Csurgó, Marcali,
Nagybajom, Siófok és a
Zselici térség) összesen 1,87
milliárdból gazdálkodhatnak. A Somogy Megyei
Kormányhivatal, feladatainak ismertetetése során elmondta: többek között foglalkoztatást elősegítő képzéseket, valamint az elhelyezkedésben
bértámogatást

nyújtanak. A fórumon képviseltette magát a Nemzetgazdasági Minisztérium is,
dr. Borbély Pecze Tibor
Bors Magyarország foglalkoztatási helyzetéről tájékoztatta a jelenlévőket, míg
a megyei munkanélküliség
és közfoglalkoztatás állásáról Simonné Hornyák Valéria, a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
vezetője tartott előadást. A
Paktum eddig megvalósult
tevékenységeit és a jövőbeni terveket a megyei Paktum Iroda részéről Szűcsné
Kardos Katalin ismertette.
November 24-i adatok alapján jelenleg 271 fő bevonása
történt meg a projektbe. A
TOP Program keretében
megvalósuló öt-éves programba 1217 somogyi embert
vonnak be, és 2021-ig ötszázan jutnak álláshoz. A fórum kerekasztal beszélgetéssel zárult.

