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Bácsalmás az ország déli részén, a szerb határ közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A város demográfiai helyzete fokozatosan romló, igen magas a
munkanélküliek aránya. 2011-től
Bácsalmás elsőként kapott lehetőséget a Startmunka mintaprogramban való részvételre.
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Közel 200 fő dolgozik a programban, így sok család jut hosszabb távra tervezhető, biztos jövedelemhez
a közfoglalkoztatatás révén. A támogatásnak és a jól szervezett munkának
köszönhetően igen sok eredménnyel büszkélkedhetünk. A program révén elkezdődött az
eddig tartós munkanélküli emberek társadalmi-gazdasági felemelkedése, a közösségbe, munka világába való integrálódásuk. Együtt tevékenykedő csoportok, baráti közösségek
jöttek létre. A munkavállalók szívesen dolgoznak a programban, azt magukénak érzik. A mezőgazdasági projekt
keretében 49 ha önkormányzati földterületen és 1 200 m2
fóliafelületen gazdálkodunk. Tevékenységi területeink:
alapvető zöldségfélék termelése, vetőmag-termesztés,
energiaültetvény telepítése és ápolása. Jelentős eszközbeszerzés
és fejlesztés történt. A program keretében felújításra került

Németh Balázs, polgármester
egy régóta használaton kívül álló
önkormányzati 470 m2 alapterületű
épület, ahol Zöldségfeldolgozó Üzem
és Bácsalmásért Szociális Bolt létesült.
Az épület fűtése biomassza kazánnal
és saját előállítású faaprítékkal történik.
Megalakult a Bácsalmásért Szociális Szövetkezet, amely az értékteremtő tevékenységek egy részét gazdasági
formában viszi majd tovább 2014-ben. A téli közfoglalkoztatás keretében olyan tevékenységeket végeztünk, melyek biztosították a
teljes időszakos értékteremtő foglalkoztatást (házi segítségnyújtás,
magtisztítás, feldolgozás, térkő készítés stb.). Az egyéb programelemek segítségével a város bel-és külterületeinek ápolása, utak,
csapadékcsatornák tisztítása történik. 2014-ben cél az újabb értékteremtő tevékenységek bevonása, az önállóvá válás és a társadalmi
felemelkedés segítése, a termelés-feldolgozás-marketingértékesítés rendszerének fejlesztése.
Banai Zsuzsanna, közfoglalkoztatott
2011. óta veszek részt a programban. Előtte sokáig voltam munkanélküli, csak egy-két hónapra hívtak be. Nagyon nehezen tudtam
megélni, hiszen két gyermekemet egyedül nevelem. Mióta „Startos”
lettem, tervezhetőbb az életem. Hosszabb ideje a kertészetben dolgozom,
ahol sok olyan új ismeretet szereztem, amiket otthon a kertemben is alkalmazok. Barátaim lettek, nagyon jó a közösség. Elvégeztem a háztáji növénytermesztő és tartósító képzést, amit a munkám során hasznosítani tudok.

