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Baranya megye

Barcs Magyarország déli részén, a 6. számú
főút végén, a Dráva folyó partján, a DunaDráva Nemzeti Park szívében helyezkedik el. Lakóinak száma a 11 345 fő.
A Dráva-menti térség szolgáltatási, szellemi központja, határátkelőhely Horvátország felé.

7570 Barcs, Széchenyi u 48. www.barcs.hu

Barcson a közfoglalkoztatás szervezését és lebonyolítását Barcs
Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága végzi. A
hagyományos közfoglalkoztatás keretében városfenntartási, zöldterület
karbantartási és településtisztasági feladatokat végzünk évi 100-150 fővel. Ehhez kapcsolódott 2012-től a közfoglalkoztatási start-munkaprogram 6 projektje, melyben a foglalkoztatotti létszámokat a
2 hónapos cserékkel növeltük, hogy minél több jelentkező
juthasson munkához (terv 416, tény 710 fő), így enyhítve a város foglalkoztatási gondjait. A tervezés alapját a
Barcs Város Képviselő-testülete által kijelölt fejlesztési
célok adták. Olyan feladatokat tűztünk ki, melyek hasznosak az önkormányzatnak és a lakosság komfortérzetét
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Karvalics Ottó, polgármester
is javítják, ezért munkánk fogadtatása a lakosság széles körében is pozitív volt. A magas munkanélküliség
okán sokan jelentkeztek munkára.
A munka során szoros együttműködés és korrekt munkakapcsolat alakult ki
a város, különböző intézményeivel, cégeivel
a DDNP, a SEFAG és a munkaügyi kirendeltség szakembereivel,
akik vállalt feladataink végrehajtását segítették. 2014-ben folytatjuk a megkezdett munkát és további ráépülő fejlesztésében
gondolkodunk, amihez a Türr István Képzőközponttal szorosabbra fűztük a kapcsolatunkat. Újabb területeket vonunk be a
mezőgazdasági termelésbe. A belvizes programban a fenntartásra helyezzük a hangsúly. A földutak karbantartása és alkalmassá tétele turisztikai célú hasznosításra folyamatos munka.
Lakossági igény van az út-járdaprogram folytatására. A turisztikai jellegű munkáinkat a 2013 év tapasztalatai alapján
szeretnénk folytatni.
Harda Tibor, közfoglalkoztatott
Hosszabb ideje voltam munkanélküli, így örültem mikor kiközvetítettek. A munkák során tapasztaltam, hogy a brigádok
a munkák jellegének megfelelő változó létszámban, jól szervezetten működtek, a problémáinkat igyekeztek gyorsan megoldani.
A munkáltató által biztosítva volt a munkánkhoz szükséges védőruházat,
a szükséges szerszámokat mindig névre vettük fel a raktárból és adtuk le.
Kicsit katonás volt a munkarend, sok ember kapott írásos figyelmeztetést.

