Szabadhídvég Község Önkormányzata
Fejér megye
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Szabadhídvég község Fejér megye déli ré
szén, hármas megyehatáron (Fejér, So
mogy, Tolna) fekvő, 876 fős kistelepülés, amely a magas munkanélküliség miatt hátrányos helyzetű.
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A közfoglalkoztatási programok
megkezdése előtt a munkaképes korú lakosság közel 20 %-a
munkanélküli volt. 2011-ben
kezdtük meg a Startmunka mintaprogramot, téli közfoglalkoztatást
vállaltunk a közterületek tisztán
tartására, valamint az idős, egyedülálló
lakosokra való odafigyelésére. A program sikere arra ösztönzött bennünket, hogy
folytassuk a mintaprogramot új ötletekkel kibővítve, nagyobb foglalkoztatotti létszámmal. 2012-ben egy
savanyító üzem létesítéséről szóló projektet dolgoztunk ki,
amely fokozatos megvalósításon alapult. A 12 hektár nagyságú, saját tulajdonú területen zöldségfélék termesztése két
kimeneteli céllal történt: savanyított termékek előállítása
és friss zöldségfélék piaci értékesítése. A program beindításához megkaptunk a támogatást, megkezdtük
a termelést. Ezt 2013-ban folytattuk: 135 fő foglalkoztatott, 12 hektár megművelt terület, 6 MFt értékesítési

Pap László, polgármester
bevétel – és még nem savanyítunk.
2013-ban munkánk elismeréseként
Fejér megyében megkaptuk az „Év
közfoglalkoztatója” címet.
Településünk 2011-óta fejlődésnek
indult a Startmunka mintaprogramnak
köszönhetően. A munkanélküliek száma 2
%-ra csökkent, elértük azt, hogy más településről kell munkaerőt kiközvetíttetnünk, mert helyben már nincs. A programban
részt vevők nagy része szívesen dolgozik a projektekben, és
büszke munkájának eredményére, ahogy az önkormányzat is az
általuk elvégzett munkára.
A MEZŐFÖLD Helyi Közösség által szervezett helyi termék
kiállítások rendszeres szereplői vagyunk a helyi konyhán előállított savanyított termékekkel. Az idei évben tovább folytatjuk a
mezőgazdasági termelést. A gazdaságot bővítettük egy fűthető
fóliával a palántanevelés érdekében, valamint két új projektünk
van: kocsiszín és tároló építése a beszerzett eszközöknek, valamint drótfonó létesítése. 2014-ben 175 fő foglalkoztatását tervezzük.
Jakab Eszter, közfoglalkoztatott
Örülünk, hogy dolgozhatunk. Családbarát munkahely, mivel
lehetőséget biztosítanak a kisgyermekes anyukáknak és az
idősebbeknek is. Olyan, mintha a sajátunkat csinálnánk. Jónak
tartjuk, hogy helyben az általunk termelt termékeket (zöldségek,
gyümölcsök) olcsóbban megvásárolhatjuk. Ez a munka a helyi közösséget
is építi, mivel a falubeliek egy helyen dolgoznak. Hasznosnak tartottuk,
hogy részt vehettünk tanfolyamokon, így biztosítottabb a munkahelyünk
és egy képesítést is szerezhettünk.

