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Udvari a Dél-Dunántúli régióban a halmozottan hátrányos helyzetű Tamási kistérségben található, alig 400 lelkes zsáktelepülés. Jellemző a fiatalok elvándorlása, a munkalehetőség hiánya.
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Az eddigi sikereken túl a közfoglalkoztatási start program, annak fejlesztése az egyetlen, amely hosszú
távon megélhetést biztosíthat,
segély helyett pedig munkát adhat
a családoknak. Önkormányzatunk
4 programot működtetett 2013-ban.
A mezőgazdasági programunkban 11
hektár területen 24 főt foglalkoztattunk,
közülük 19 fő vett részt képzésben. A belvíz
elvezetési programban 13 főt foglalkoztattunk,
mintegy 7-800 fm árok burkolását végeztük el. A téli közmunkában 12 fő vett részt, akik 24 fő egyedül álló idősnek és 16 házaspárnak segítettek. Az egyéb értékteremtő
projektben elindítottuk a „Segítünk, ha akarod” programot 10 család részvételével. A feldolgozó üzem lehetővé
tette a termények feldolgozását és elérhetővé tette a piacra
jutást, így bevételi forrás növekedésében reménykedhetünk. Ha
az időjárás is kedvez: nem lesz belvíz, ill. aszály.

Peszt Attila, polgármester
A lakosság haszonélvezője a programnak, a rászorultak akár ingyenesen, de többen önköltségi áron
juthatnak hozzá termékeinkhez. Jut a
helyi óvodába vagy éppen a település
idősebb nyugdíjas polgárai számára, de a
rendezvényeinkre is. Szükség van a termények
településen kívüli népszerűsítésére, bemutatására is. Elindult a
környező konyhákra történő szállítás, amely jelentősen növelhető. A mikró térség központjában viszont eladóval állapodtunk
meg, így az ottani lakosok is minőségi, hazai termékhez juthatnak. Munkánkat szélesebb körben is ismerik. Több bemutatón
vettünk részt, ill. voltunk házi gazdák (Nemzeti Művelődési Intézet
Tm-i Igazgatóságával, TÖOSZ-szal stb.). 2014-ben is a 3+1
programmal, minőségi javulással tervezünk.
Wirth Tibor, közfoglalkoztatott
Az LHH-s térségben munkalehetőség nincsen a megélhetés
nagyon nehéz. Én is munkanélküli lettem (miként sokan a településen), korábban segélyből tengődtünk. A program lehetőséget
kínál arra, hogy munkavégzéssel magasabb jövedelemre tegyek szert,
így családom megélhetése is könnyebb. A képzési lehetőséggel további szakmai tudást sajátítottam el. A lakosság megítélése is nagyot változott, már
nem „ingyenélőnek” neveznek, hanem büszkék az elért eredményre. Bízom
a program további folytatásában.

