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Mentorprogram indul a vállalkozóknak
Kevés a tőke és az
eszköz a kis és közepes vállalkozásoknál
fejtette ki Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerdán
a hazai vállalkozásoknak
elindított
mentorprogram bemutató sajtótájékoztatóján. A 3,3 milliárd
forintos uniós támogatásból gazdálkodó
programmal viszont
egy harmadik problémára
szeretnének
megoldást nyújtani; a
tudáshiány enyhítésére. „Az informatikai programjainkban
azt látjuk, a cégveze-

tők nem igazán bíznak a tanácsadókban.
Szeretnénk elfogadtatni, hogy a külső
tanácsadás javíthatja
a hatékonyságot” mondta az iparkamara elnöke. A programnak része a vállalkozói
szemlélet
megváltoztatása,
a
cégvezetők
személyes
mentorálása,
valamint hatékonyság mérésének és a
tevékenységek összehangolásának elősegítése. A mentorok
nyilván olyan vállalatoktól kerülnének ki,
amelyek már előrébb
járnak,
nagyobbra

nőttek, és megosztanák a tapasztalataikat
a korábbi problémáikka l
ka pcsola tban. A részvétel önkéntes. A jelentkezéseket a vallalkozztudatosan.hu oldalon
várják, és bár az a cél,
hogy 500 vállalatnak
tudjanak ily módon
segíteni, a munka
kezdetével nem várják meg, hogy teljes
legyen a létszám. A
mentorprogrammal
az a cél, hogy a kisebb cégek ki tudjana k
bonta koz ni,
és gyorsabban tudjanak növekedni a nagyoknál.

Irányító Csoport Ülés Csurgón
A Csurgó Járási Paktum 2019. évi 1. Irányító Csoport ülését
tartotta február 28-án
Csurgón. A találkozón sor került többek között a 2019.
évi fe-ladatok és
rendezvények
egyeztetésére és a
projekt
aktuális
helyzetének bemu-

tatására.
Mindezek
mellett szó esett egy
esetleges
projekthosszabbításról is a
tagok között, ami

plusz 11 hónapot jelentene a megvalósítás időtartamát tekintve. A felvetést
minden tag egyöntetűen támogatta. Ez
jóváhagyás esetén
2020.12.31-es projektzárást és a 6+3
hónapos támogatások további adhatóságát jelentheti.
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Pályázati pénzből fejlődik Somogy

Modern Falu:

Elindul a Magyar Falu
Program, folytatódnak
a megyei önkormányzat rendezvényei. A
megyei önkormányzat
idei terveiről beszélt
Biró Norbertet, a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke. Milyen éve számíthatnak
a somogyi települések
2019-ben? A közösen
elkezdett munka gyümölcse kezd beérni.
Míg két éve kettő projektet tudtunk átadni,
ez a szám tavaly már 24
volt, idén pedig ennek
többszöröse
lesz.274
pályázata van Somogynak jelenleg, hogy ebből 100, vagy 150 lesz
befejezve idén. Milyen
rendezvényeket szervez ez évben az önkor-

mányzat, folytatódnak
-e a hagyományos rendezvények, például a
bornapok? Igen, a borfesztivál június második hétvégéjén lesz a
Vigasságok Terén, s
lesz egy új programunk
is, az agrárkamarával
közösen
szervezünk
Marcaliban expót, hagyományteremtő szándékkal. A Modern Városok Program után
idén elindul a Modern
Falu Program. Kiknek
segít ez? A program
száz százalékosan hazai forrásra épül, és az
5 ezer fő alatti településeket támogatja a kormány rengeteg pályázattal tekintettel arra,
hogy az uniós pályázatok többségére a kis

települések nem tudnak
jelentkezni.
Somogyban 240
darab ötezer fő alatti
település van. Az ő fejlődésüket segíti ez a
program, mely óriási
lehetőség a somogyi
falvaknak. A Magyar
Falu Program idén indul és 2030-ig tart. Azt
várjuk tőle, hogy a több
évtizede tartó elvándorlás és elnéptelenedés megáll a kistelepülésken.
(A teljes cikk itt olvasható: kaposvarmost.hu)

Az egyházi és az
önkormányzatok által
üzemeltetett közösségi
terek fejlesztésére lehet
pályázni elsőként

Személyre szabott program az
álláskeresőknek
Személyre
szabott
programmal segítenék
az álláskeresőket - erről beszélt Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati
kapcsolatokért felelős
államtitkára. Nagyjából 4,5 millió ember
dolgozik
Magyarországon, ami óriási növekedés, de a munkaadók igényei fokozatosan jelentkeznek. Szeretnék összehangolni a
keresletet és kínálatot.
Bodó Sándor elmondta, a foglalkoztatási
osztályokon egy olyan

módszerre van szükség, ami személyre
szabottan segít az álláskeresőknek. Azok a
regisztrált munkanélküliek, akik az ellátórendszerben szerepelnek, kapnak egy telefonhívást vagy egy
személyes invitálást,
ezután pedig egy személyre szabott beszélgetés zajlik. Nem direkt kérdések vannak,
inkább egy interjúra
hasonlít,
amelynek
végére eljutnak odáig
mit is szeretne az illető, milyen végzettsége
van, milyen fizetési

igénye van, vállal-e
több műszakot stb.
Ezután kialakul egy
profilkép, amely bekerül egy adatbázisba,
amit tovább lehet küldeni a munkáltatónak.
A program megkönynyíti a munkaadók
dolgát is, hiszen így
kisebb számú jelentkezőből kell választaniuk – magyarázta az
államtitkár. Kitért arra
is, hogy jellemzően
egy alapképzés már
nem elegendő ahhoz,
hogy valaki nyugdíjas
koráig egy szakmában
tevékenykedjen.
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Indul az ország első 3D-szakemberképzése
Szeptemberben megkezdődik az ország első középiskolai 3D-szakemberképzése
– áll az intézmény tájékoztatójában. A Diákszempont
Általános Iskola és Gimnázium a képzés tantervét multinacionális cégekkel együttműködve és a Digitális Jólét
Programhoz kapcsolódva
alakította ki. Mint írták, az
iskola alapítványa a digitális

mációs szakembereit – közölték. Dechertné Gelencsér
Anna, az iskola igazgatója
kiemelte: a sikeres, munkaerőpiaci igényekhez igazodó
oktatás érdekében innovatív
vállalkozások bevonására
van szükség, ezért az iskola
vezetése egy díjnyertes online képzési céggel kötött
megállapodást, amely pénzügyi hátteret, oktatás-

kompetencia képzéshez
szükséges 15 munkaállomásos labort alakít ki, hogy a
jövő 3D-programozóinak és
-tervezőinek középiskolai
oktatását megteremtsék.
Hiányszakmákban képeznek szakembereket: a jövő
építésztervezőit, applikációfejlesztőit, ipari-3D tervezőit, reklámgrafikusait és ani-

menedzsment tapasztalatot,
online oktatási tudást hoz a
rendszerbe. Emellett, a digitális-művészeti képzés színvonalát a 3D-animáció, illetve az AR/VR-technológiák
terén piacvezető Arworks
Kft. szakembereinek bevonása garantálja. Az igazgatónő megjegyezte, hogy a
3D-programozás innovatív,

rendkívül gyors ütemben
fejlődő területe az informatikának, iskolarendszerben
azonban még nem oktatják.
A középiskolai oktatásra az
engedélyt az általános iskola
sikeres hároméves működése után kapták meg, a tanulók egy része speciális nevelési igényű. Az iskola új
épülete Terézvárosban található, amelyet az alapítvány
hosszú
távra
bérelt ki. A
gimnáziumi
szakasz engedélyeztetésénél
fontos
szempont volt, hogy
többeknek adjanak esélyt a
bekerülésre, így
nem számítanak a központi
felvételin megszerzett pontok. A felvételinél a tanulmányi eredményeket veszik
figyelembe, tehát a 7. osztály év vége és a nyolcadik
félévének eredményei számítanak, emellett pedig a
személyes találkozások alkalmával kialakított benyomások.

