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Fontos közlemények:
 Támogatás a megváltozott munkaképességűeknek
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adtak át Csurgón
 Pályaválasztási
rendezvénysorozat
vette kezdetét Kaposváron
 Ingyenes képzéseket biztosít az EFOP
3.7.1-17-2017

A tartalomból:

EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított az EFOP-1.9.3
-VEKOP-17-201700001 azonosítószámú „A foglalkoztatási rehabilitáció folyamatainak
fejlesztése”elnevezésű
kiemelt projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek
nyílt munkaerőpiaci
elhelyezkedési esélyeinek növelése, fog-

lalkoztatásának élénkítése, valamint a
rehabilitációs szakmai rendszer továbbfejlesztése. A program megvalósítására
4,2 milliárd Ft használható fel. A projekt
két pillér köré szerveződik, így egyaránt
szolgálja a rehabilitációs rendszer szakmai továbbfejlesztését és a megváltozott
munkaképességű
személyek foglalkoztatását
ösztönző
(szabályozói-, fizikai

és személyi) környezet, támogató fejlesztések kialakítását.
Tanácsadói hálózat:
Kaposvár Virág u. 34.
Web:
https://
szgyf.gov.hu

EFOP-1.9.3-VEKOP17-2017-00001
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A Somogy Megyei
Kormányhivatal képviseletében
Vetési
Bernadett főigazgató is részt vett
2018. szeptember
28-án a Csurgói
Városi
Szociális
Intézmény felújított
épületének
átadásán. Az ünnepséget megnyitotta
Füstös János polgár-

mester, avató beszédet mondott Fülöp
Attila szociális ügye-

kért és társadalmi
felzárkózásért felelős

államtitkár, továbbá
ünnepi
beszédet
mondott Szászfalvi
László, a térség országgyűlési képviselője és Vetési Bernadett főigazgató
is. Áldást mondott
Szászfalvi Lászlóné,
református
lelkipásztor és Göndics
János, római katolikus esperes plébános.
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Pályaválasztási rendezvénysorozat

2000 fő kaphat

Dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott nyitotta meg a 2018. évi
Pályaválasztási Konferencia nyitórendezvényét, a GINOP 5.2.1
Ifjúsági Garancia Program
értékelő
konferenciát,
továbbá az azt
követő kétnapos
Pályaválasztási
Kiállítást
és
Szakmabemutatót 2018. október
17-én, a Somogy
-Flandria Inkubátorházban. A
nap folyamán a
konferencia résztvevői
előadást hallgathattak
meg „A szakképzés
jövője” címmel Szűcsné
Szabó Katalintól, a
Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal Felnőttképzési Fő-

osztály vezetőjétől, „Az
ifjúsági garancia projekt Somogy megyei
megvalósítása, eddig
elért eredményei” címmel Simonné Hornyák
Valériától, a kormányhivatal Foglalkoztatási

Főosztályának vezetőjétől, „A Kaposvári
Szakképzési Centrum
képzési
kínálata
a
munkaerőpiaci igények
és innováció tükrében”
címmel, Csiba Ágotától, a Kaposvári Szak-

képzési Centrum főigazgatójától, a „A
SKIK pályaorientációs
szolgáltatásai, fiatalok
az elsődleges munkaerőpiac küszöbén” címmel Mayer Judittól, a
Somogyi Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési vezetőjétől,
és a „Fiatalok felnőttképzésének gyakorlati tapasztalatai”
címmel
Solymosi
Viktortól, a Magyar
Tréning
Oktatási
Központ ügyvezetőjétől. A konferenciát
követő két napon a
kaposvári Kinizsi Pál
Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola épületében
kerül megrendezésre a
„Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató”

ingyenes képzést
megyei szinten az
EFOP-ban

„Aktívan a tudásért”
Ingyenes
képzések
indulnak a foglalkoztatottság növelésére.
Elindult az „Aktívan a
tudásért” EFOP 3.7.117-2017-00001 számú
kiemelt projekt. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
kiemelt projektjének
célja a munkaerő-piaci
szempontból
hátrányos helyzetű, 18-55
év közötti, alacsony
iskolai
végzettségű
vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek társadalmi helyzetének, foglalkoztathatóságának

javítása képzések és
munkakipróbálások
révén az ország kevésbé fejlett régióiban. A
projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg 2017.
április 1 - 2021. március 31. között. A projektben tervezett tevékenységek célja többek
között a célcsoport
hozzásegítése az általános iskolai végzettség megszerzéséhez,
illetve a munkába álláshoz vagy szakmatanuláshoz
szükséges
alapkompetenciák
fejlesztése. A prog-

ramba bevonni kívánt
emberek kompetenciamérő kérdőívek alapján kapnak segítséget
a számukra leginkább
megfelelő
képzések
megtalálásához.
Somogy megyében a
projektbe bevont személyek tervezett létszáma 2000 fő. A képzéseken részt vevő
személyek a tanulás
támogatása érdekében
és annak idejére megélhetési támogatásban
részesülnek.
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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

„Legjobb női munkahely”
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ)
idén TIZENEGYEDIK alkalommal írt ki pályázatot a
"Legjobb Női Munkahely"
díj elnyerésére. Azon Pályázók a jelentkezését várják,
akik a legtöbbet tesznek a
női
mu nka vá lla ló kér t.
A két kategóriában, a 20-250
fő közötti és 250 főnél több
foglalkoztatottal működő
munkahelyek közti verseny
értékelési szempontjai között kiemelten szerepel a
családi élet és a munkahely
érdekeinek összehangolása,
a gyerekvállalásból visszatérő nők integrációja, vagy az
50 év feletti nők életútprogramjának alakítása. A szervezők nem csak a munkahelyek jelentkezését várjak,
hanem szívesen veszik
azoknak a munkavállalóknak az ajánlását is, akik úgy
érzik, munkahelyük sikerrel
pályázhatna a díjra.
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