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Schranz Istvánné, polgármester
Önkormányzatunk hosszú évek óta
részt vesz a közfoglalkoztatásban.
A start közfoglalkoztatási program
véleményünk szerint értékteremtő,
mely nagyon kedvező a dolgozóknak is
és az önkormányzatnak is. 2012-ben indítottuk be a start mezőgazdasági közfoglalkoztatást, amiben jelentős sikereket értünk el. 2012-ben kezdtük
el a zöldségfeldolgozónk kialakítását, melynek befejezését
2013-ra ütemeztük. A zöldségfeldolgozót a start közfoglalkoztatási program keretein belül felfejlesztettük. Ma
már folyamatosan működik és minden megtermelt zöldségfélénket hűtőkamrába helyeztük, illetve tartósítottuk.
Ezzel is biztosítva az önellátást, melyet a helyi konyhánk
végez, napi 250 fő részére. Önkormányzatunk 2012-ben szinte minden programelem lehetőségével élt. 2012-ben több mint
100 embert foglalkoztattunk. 2013-ban a képzésben részt vevőkkel együtt 165 fő élt közfoglalkoztatásból.

A foglalkoztatásba és képzésbe bevont
személyek maximálisan értékelik a lehetőséget, mert segély helyett munkabért
kaphatnak. Az itt élő emberek nyugodtabban tervezhetik mindennapjaikat, mert a megélhetésük
azzal, hogy nem segélyből élnek,
biztosabb és jobb. 2014-ben foly
t
atni szeretnénk az értékteremtő közfoglalkoztatást, mert az
önkormányzatoknak ugyanolyan
fon
tos, hogy a közfoglalkoztatás
valóban értékteremtő legyen, mert
az elkészült beruházások hosszú távon
szolgálják a településen élő embereket.
Bízunk abban, hogy 2014-ben lehetőségünk
lesz a zöldségfeldolgozó tovább fejlesztésére és idővel ez a kis üzem a kistérség életében is meghatározó
szerepet fog betölteni.
Horváth Rudolfné, közfoglalkoztatott
A közfoglalkoztatás számomra a megélhetést, a család fenntartását biztosította. A közüzemi számlákat tudom fizetni, a gyermekeimet taníttatni. A programban településünkön sokan dolgoztak.
A megtermelt zöldségek a feldolgozóba kerültek, majd a konyhára, a
gyerekeknek, időseknek biztosítva a napi étkezést. Örülök, hogy Ozorán ennyi
ember dolgozik és büszkék lehetünk falunkra. A zöldségeskertjeink, virágaink
gyönyörűek, látszik a megfelelő szakértelem.
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Ozora község Tamási kistérségben található, 1700 lelket
számláló település. A lakosság 30%-a roma származású.
Ozorának a közfoglalkoztatás létkérdés, mert a környéken munkahely nincs, a közfoglalkoztatottak jelentős
százalékának 8 általános vagy még annyi sem az iskolai
végzettsége.
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