Új munkatársunk Kötelezõ iskolai
bemutatkozik közösségi szolgálat
Annak ellenére, hogy
végzettségem szerint nemzetközi kapcsolatok szakértõ vagyok, sokkal jobban
foglalkoztatnak a saját lakóhelyemet és közvetlen környezetemet érintõ ügyek.
Mivel Budapesten, az
ELTE-n végeztem nemzetközi tanulmányok szakon,
volt lehetõségem megtapasztalni a városi élet elõnyeit is, a szívem azonban
hazahúzott. Szakmai gyakorlatom befejeztével – melyet
az
alsómocsoládi
Dávid- Kleisz Bianka
SZÍN-TÉR
Mûvelõdési
Házban végeztem el – véglegesen tudatosult bennem, hogy a
vidék élhetõbbé tételén, a fiatalok elvándorlásának megállításán szeretnék dolgozni. Jelenleg pályakezdõként kevés tapasztalattal, de annál nagyobb lelkesedéssel és igyekezettel
vágok bele a munkába. Remélem tudásommal, kreativitásommal és modern gondolkodásmódommal a csapat hasznos tagja
lehetek, és hozzájárulok ahhoz, hogy a mikrotérség dinamikusan fejlõdhessen.

2016. január 1-tõl az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele, hogy a
tanulók igazolni tudják az 50 órás közösségi szolgálatban eltöltött idõt. Mivel stratégiánk egyik legfontosabb fókuszterülete a fiatal korosztály aktivitásának növelése, térségi szerepvállalásának erõsítése, regisztráltunk önkéntes fogadószervezetként, illetve
felvettük a kapcsolatot a térség iskoláival. A szervezetünknél
végzett közösségi szolgálat keretében a fiatalok bekapcsolódhatnak közösségfejlesztõ munkánkba pl. a helyi értékek feltárásával, a pályaválasztás – pályaorientáció segítésével, ezen kívül lehetõség nyílik különbözõ rendezvények szervezésében való
közremûködésre is, mint pl. a Mikrotérségi Családi Nap, vagy a
„Vándor-tábor”.
Hosszú távú célunk a kortárs ifjúsági hálózat kialakítása, a térségi kötõdés erõsítése a fiatalok körében. Az eddigi idõszak partneri kezdeményezéseihez képest lényeges továbblépés lehet, ha
szisztematikusan be tudjuk vonni a fiatalokat minden olyan térségi probléma megoldásba, tervezésbe, fejlesztési elképzelések
formálásába, mely saját életüket, és rajtuk keresztül az egész
térség jövõjét meghatározhatják. A fiatalokkal való munka már
megindult, de szeretettel várunk minden érdeklõdõt, aki szívesen
dolgozna nálunk önkéntes munkában, hogy együtt tehessünk a
közösségért. Ha valaki kedvet kapott és szívesen csatlakozna
hozzánk, az jelentkezzen az unio@magocs.hu címen!

Szakképzési együttmûködés
Fontos tárgyalásokat tartottunk a szakképzésekkel kapcsolatban. 2016. január 19-én egy megbeszélés alkalmával
már a praktikus tennivalókat, lehetõségeket vitattuk meg,
ahol a kamara képviselõi, a leendõ képzõ intézmény, továbbá a MIG-TIG Kft. vezetõje, Barta Sándor, a terület tapasztalt szakembere volt a vendégünk, aki tanmûhelyt is
mûködtet.
A fórumon arról is információkat kaptunk, hogy a vállalkozások hányféle módon és támogatott formában tudnak hozzájárulni a hatékony képzési rendszerhez helyben
(képzési támogatások, ösztöndíj lehetõségek, támogatott
második szakmaszerzés). Április 14-én egy másik fórum
alkalmával pedig az ipari gépész szakképzés indításával
kapcsolatban volt egy fontos megbeszélésünk a helyi vállalkozókkal és a Kereskedelmi és Iparkamara képviselõivel. A felhívás a következõ cikkben olvasható.

Együtt gondolkodók a fórumon
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PÁLYAVÁLASZTÁS • SZAKKÉPZÉS
Új esély a munkaszerzésre érettségivel, második szakmával
Soha nem késõ tanulni, hiszen piacképes szakmával, érettségivel akár lakóhelyünk közelében is találhatunk jól fizetõ állást!
Ehhez kínál segítséget a Dr. Ámbédkar Iskola felnõttképzési
programja:
A szeptemberben induló érettségit adó esti képzésre azok jelentkezhetnek, akik elmúltak 16 évesek, elvégezték az általános
iskolát, és vállalják a heti 3 napos délutáni oktatást. A tanulmányi
idõ 2 évre csökken annak, aki rendelkezik iskolarendszerû oktatás keretében megszerzett szakmunkás bizonyítvánnyal, illetve
befejezett középiskolai 10. évfolyammal.
A helyi munkaerõ piaci igényekre támaszkodva két szakképzés is indul szeptemberben. Szociális gondozó és ápoló, illetve
ipari gépész lehet az, aki elvégzi az államilag elismert OKJ-s képzést. Mindkét szakképzés 2 éves, esti munkarendû, heti 3 napos
oktatással, melybõl egy nap délután a szakmai elmélet oktatása,
két nap a gyakorlat külsõ cégeknél. A gyakorlat idõszakára tanulószerzõdés és bérezés jár, s közben a tanuló munkahelyi körülmények között tanulhatja a kerettantervben meghatározott szakmai gyakorlati fogásokat. A gyakorlati képzõhely akár a saját
munkahely is lehet!
A szakképzésekre 2016. június 30-ig azok jelentkezését várjuk, akik betöltötték 16. életévüket, és maximum egy, nappali
rendszerû oktatás keretében szerzett szakmájuk van, vagy elvégezték a középiskola 10. évfolyamát. Jelentkezni lehet érettségivel, vagy akár diplomával rendelkezõknek is, korhatártól függetlenül. Minden képzés tandíjmentes!

• a felnõttoktatásban az elméleti oktatás ingyenes, így a
munkáltatónak dolgozója elméleti képzéséért nem kell
fizetnie, ellentétben a felnõttképzéssel,
• a gyakorlati képzés megszervezhetõ a hozzájárulásra kötelezett munkáltatónál is –
amennyiben a munkáltató
biztosítja a gyakorlati képzés
megfelelõ feltételeit – így a
munkáltató tanulószerzõdéssel gyakorlati képzési (alapés kiegészítõ) normatívát vehet igénybe – esti oktatás
esetén az alapcsökkentõ tétel 60%-át – melynek elszámolásával akár visszaigénylésre is jogosulttá válhat,
• a saját munkavállalóval megkötött tanulószerzõdés keretében a
munkavállaló – a tanulónak járó kötelezõ juttatás miatt – a képzés idejére ”SZJA mentes havi fizetésemelést” realizálhat.
A szakképzési hozzájárulási kedvezmények (kvázi támogatások)
igénybevételének a képzés eredményessége szempontjából kockázata nincs, mivel ha a munkavállaló a képzési idõ befejeztével
nem szerez OKJ-s végzettséget a ”támogatást” nem kell visszafizetni.

Üzemlátogatás

Jelentkezés:
• személyesen a Könyvtárban, nyitvatartási idõben, vagy a Dr.
Ámbédkar Iskolában (7342 Mágocs, Szabadság u. 7.), hétfõn
és csütörtökön délután 16 órától 19 óráig,
A Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával való part• telefonon a 06-30/755-0994 telefonszámon,
ner
ségünk eredményeként a pályaválasztás elõtt álló diákoknak
• valamint az ambedkar@magocs.hu e-mail címen.
le
he
tõségük nyílt megismerni a mikrotérségben mûködõ vállalaAz osztályokat megfelelõ létszámú jelentkezõ esetén tudjuk indíto
kat.
Egy nyílt nap keretében a MÁGFÉK Kft., az Edelstahl Sertani.
vice Kft. és a Puchner Kastély és Reneszánsz Élménybirtok biztosított látogatási lehetõséget a fiatalok számára. A cél az volt,
Milyen elõnyökkel jár a munkáltatónak, ha dolgozója szakhogy a vállalkozások munkájuk bemutatásával segítsék az egész
képzettséget szerez?
életre kiható döntést a továbbtanuláshoz. Így olyan szakmákat is• a munka elvégzéséhez képzettebb munkaerõt kap: betanított
merhettek meg, amiket késõbb talán szívesen választanának. Az
munkásból szakmunkás lesz
üzemlátogatással a gyerekek beleláthattak a cégek tevékenységé• legalizálhatja a munka ellátásához szükséges végzettséget
be, mûködésébe, ezáltal szélesebb ismeretekhez jutottak a cégek
Milyen elõnyökkel jár a munkáltatónak, ha tanulókat fogad? munkáját illetõen. Mindenkinek ajánljuk a kamara ezzel kapcsolatos honlapját is, hogy jó döntést tudjanak hozni! www.palyava• tanulónként normatívát igényelhet
lasztasbaranya.hu
• kinevelheti leendõ dolgozóját
• tanulószerzõdést saját munkavállalóval is köthet:
A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.)
2015. június 12-tõl hatályos módosítása nemcsak új alapokra
helyezte a szakmatanulás állami támogatását, hanem igen jelentõsen bõvíti a saját munkavállalók szakképzését is és jelentõsen ösztönzi a vállalkozásokat, hogy gyakorlati képzés megszervezésével teljesítsék a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket.
A szakképzési hozzájárulásról szóló szabályok a tanulószerzõdés keretében szervezett gyakorlati képzéssel történõ kötelezettségteljesítést ösztönzik, a jelentõs normatíva elszámolási
lehetõség felnõttoktatásban történõ bevezetésével bõvült a saját munkavállalók képzésének támogatási rendszere, mely a
következõ elõnyöket is jelentheti:
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Rendhagyó pályaválasztási délután 2016. január 27.
Ma egyre több munkahely, betöltetlen állás van vidéken is, fõleg szakmai végzettséget és gyakorlati tudást igénylõ területeken.
Ahhoz azonban, hogy ezek elérhetõk legyenek fontos tudni, hogy
a mi településeinken milyen állásokra keresnek embereket, és
hogy azokhoz hogyan lehet legkönnyebben megszerezni a végzettséget, igénybe venni az ösztöndíjas támogatást a hiányszakmákban.
Annak érdekében, hogy errõl minél többet megtudjanak, és
így sikeresebb és örömtelibb legyen a tanulás és biztosabb az elérhetõ munkahely megtalálása, rendhagyó pályaválasztási délutánt tartottunk Mágocson. Célunk volt olyan lényeges ismereteket, gyakorlati ötleteket átadni a résztvevõknek, ami pályaválasztásuk során nagy segítséget jelenthet számukra. Fontos, hogy a
diákok olyasmit tanuljanak, amit biztosan tudnak majd használni,
hogy olyan iskolát válasszanak, amely a képességeik kibontakoztatását segíti.

Ennek okán két szakmát gyakorlatban is kipróbálhattak: tesztelhettek egy hegesztõ szimulátort és betekintést nyertek a szociális gondozó szakma fortélyaiba is. Köszönjük szépen a
MIG-TIG Kft.-nek, a Mágocsi Szociális Gondozási Központ
munkatársainak, a Dr. Ámbédkar Iskola Mágocsi Tagintézményének és a Hegyháti Általános Iskolának!

Térségi hálózatépítõ tréning 2016. február 9-10
Annak érdekében, hogy a közös ügyeink szervezésében
együttmûködõ kollégák minél jobban megismerjék egymást, kölcsönösen hasznosuljanak a tapasztalataink, alakuljon ki egy intenzívebb együttmûködés, hálózatosodás, településeink polgármestereinek támogatásával két napos „csapatépítést” tartottunk
külsõ szakemberekkel.
A lendületes, kiváló hangulatban zajlott tréning amellett, hogy
erõsítette az összetartozást és a célravezetõ együttgondolkodást,

sok élményt és tudást is adott a résztvevõk számára. A második
nap végére egy találékony, lelkes és tenni akaró csapat formálódott.
Négy projektötlet került kidolgozásra: a „Vándor-tábor”, az
„5 Próba”, a turizmusfejlesztés és a hatékonyabb kommunikáció,
együttmûködés. Reményeink szerint a programok minél elõbb
megvalósulhatnak közös munkánk eredményeképp.

4

ÉSZAK-HEGYHÁTI MIKROTÉRSÉG UNIO

Az Észak-Hegyháti Mikrotérség
Fejlesztési Stratégiája
Elkészült az Észak- Hegyháti Mikrotérség Fejlesztési Stratégiája, ami tartalmazza azokat a fõ célokat és irányokat, amely felé
a térség haladni kíván. A fennálló társadalmi problémákra komplex programjavaslatokat, programcsomagokat fogalmaztunk meg, melyek megvalósításán folyamatosan
dolgozunk annak érdekében, hogy
hosszú távon pozitív változásokat
érhessünk el.
A stratégiában rögzítésre került a
mikrotérség jövõképe: „A helyi gazdaság bázisára építõ, élhetõ, fejlõdõ,
lehetõségeket biztosító mikrotérség az Észak - Hegyháton, amely
épít az itt élõk tudására, számít a fiatalokra, és az idõsek tapasztalatára, vonzása a hagyományban és az innovációban, a megõrzött
táji értékekben és a legmodernebb technológiákban, de leginkább az emberben rejlik.” A dokumentum megtekinthetõ az
www.eszakhegyhatiunio.wordpress.com oldalon. Amennyiben
kérdése, ötlete, véleménye van, kérjük, ossza meg velünk, hogy
ez a dokumentum ne csak háttéranyag, hanem közös munkánk
egyik fontos dokumentuma legyen.

Civil szervezet átalakulása
A Hegyhát Észak Térségi Egyesület 1995-ben alakult meg, amelyben ez idáig önkormányzatok és két
nonprofit szervezet vett részt, ám a
jogszabályi keretek változása miatt
az önkormányzatok nem lehetnek
ebben továbbra is tagok. Annak érdekében, hogy az egyesület továbbra is fennmaradhasson és a jogszabályoknak is megfeleljen, megújítjuk a tagságot. Így a helyi civil szervezetekkel és egyéni tagokkal mûködhet tovább a szervezet és ad továbbra is hátteret
közös ügyeinknek. Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy a tagok színesebb palettát képviseljenek és az egyesület a mikrotérség aktív, elhivatott lakosaiból tevõdjön össze. Aki szívesen részt venne az egyesület munkájában, az bármikor csatlakozhat az unio@magocs.hu címen.

Családi Nap

Fedezzük fel
közösen értékeinket!
Kiemelt fontosságú feladatunknak tartjuk a mikrotérség 5 településének, értékeinek hagyományainak, érdekességeinek megismerését, valamint a helybeli lakosok tudásának feltérképezését. Ennek érdekében szeretnénk a fiatalokkal közösen megtalálni azokat a térségben élõ, dolgozó alkotókat, alkotó közösségeket, fiatal tehetségeket,
idõsebb szakembereket, különleges hobbyt ûzõket, akikre büszkék
lehetünk. Szándékunkban áll készíteni olyan rövid kis bemutató
anyagokat, amikben bemutatnánk a tevékenységet, és kínálni tudnánk a „produkciókat” egymás közt, de akár a térség határain kívülre
is. Emellett létrehoztunk egy facebook oldalt „Kincseink az
Észak-Hegyháton” címmel, ahol együtt szeretnénk a környékünkön
lévõ értékeket összegyûjteni. Hosszú távú célunk pedig egy térségi
értéktár létrehozása.
Várjuk azokat, akik információt tudnak adni, vagy szívesen részt
vennének közös kincseinknek felkutatásában. Az ötleteiket, ajánlásaikat, kérjük, osszák meg velünk a megadott elérhetõségeinken!

Helyi termékek szûkebb
tágabb környezetünkben
A szociális gazdasággal és helyi termékekkel kapcsolatban két
nagyon hasznos napot töltöttünk el a térség szereplõivel
2016.március 17-én és 18-án egy tréning keretében. A programon részt vettek a településvezetõk, a helyi szociális szövetkezetek képviselõi, és a fejlesztésekben fontos szereppel bíró személyek. Az együttgondolkodás
eredményeképpen terveket is
szõttünk annak érdekében,
hogy helyi termékeinknek minél nagyobb ismertséget szerezzünk, és hogy a helyi termékpiac fejlõdése végbemenjen.
Mindezek következtében térségünk gazdasága és turizmusa is
fellendülhet. Ennek megvalósulásához elengedhetetlen az érintett szereplõk összefogása, ezért
várjuk mindazok csatlakozását,
akit ez a téma érdekel!

Immár második alkalommal kerül megrendezésre a hagyományõrzõ Mikrotérségi Családi Nap. Az idei évben június 11- én Nagyhajmáson tartjuk a rendezvényt, ahol ismét érdekes, sokszínû és értéket
képviselõ programokkal kedveskedünk a résztvevõk számára. Néhány ötlet már született: a fellépõk mellett szeretnénk idén is egy pályaválasztással kapcsolatos sátrat felállítani, lesznek helyi termék
bemutatók, 5 próba vetélkedõ, Mobil Kresz Park, Toto a helyi értékekrõl, a gyerekek számára óriástrambulin, este pedig tábortûz. Szórólapokon, plakátokon majd jövünk a részletekkel. Az esemény segítségével egymás jobb megismerését és településeink értékeinek
felismerését szeretnénk elõmozdítani.
Kiadja: Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft. • 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. • Tel: +36 72/451-110 • Felelõs szerkesztõ: Halmai Gáborné
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