Nyári képzés a közmunkásoknak
A téli tanfolyamokon több ezren szereztek bizonyítványt
FARKAS MELINDA
Folytatódik a közfoglalkoztatottak képzése: júliustól újabb ötvenezer ember ülhet
iskolapadba. Télen csaknem harmincezer embert iskoláztak be, közülük 2600-an szereztek
bizonyítványt, a lemorzsolódottak aránya alig három százalék. A téli időszakban egyébként az
átlagosnál mintegy harminc százalékkal kevesebb embernek jutott közmunka, márciustól
azonban újra felduzzad a közfoglalkoztatotti létszám.
Júliusban további ötvenezer közfoglalkoztatott ülhet iskolapadba, vagyis már nemcsak télen,
hanem nyáron is folyik majd a közfoglalkoztatottak képzése annak érdekében, hogy
könnyebben elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon – tudta meg lapunk a
Belügyminisztériumtól (BM). Télen majdnem harmincezer fő tanult, a vizsgák jelenleg is
zajlanak. A szaktárca közölte: csaknem 28 ezer ember ült iskolapadba, a programok
valamennyi megyében elindultak. 747 ember morzsolódott le, akik jellemzően OKJ-s vagy
betanító jellegű képzés részesei voltak. A tanfolyamok jelentős része március végén fejeződik
be, de több tanfolyam már véget ért, március 6-ig összesen 2610 ember szerzett
bizonyítványt. A többiek még tanulnak, illetve készülnek a záróvizsgákra. A lemorzsolódókat
csak akkor sújtja szankció, ha a résztvevő önhibájából hagyta abba a képzést, ilyenkor az
érintettnek vissza kell fizetni a tanfolyam díját.
A téli képzésen felül a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben további, csaknem 1600
ember vehetett részt tanfolyamokon, ők jellemzően cipőfelsőrész-készítő, egészségfejlesztési
segítő, állatgondozó, kerti munkás, illetve sajtkészítő képesítést szereztek. Télen az
idénymunkák hiányában és a korlátozottan végezhető szabadtéri feladatok miatt jóval
nehezebb a közfoglalkoztatásban több százezer embernek munkát adni. Tavaly úgy tudták
tartani az átlagosan kétszázezer fős létszámot, hogy egy több milliárd forintos, európai uniós
forrású projekt részeként százezer embert iskoláztak be, százezren pedig dolgoztak. Idén már
nem jutott ekkora keret a képzésekre, így januárban „csupán” 159 000 fő, februárban pedig
154 000 ember dolgozott közfoglalkoztatott-ként. Ez jóval alacsonyabb a költségvetésben idei
évre vállalt 213 ezer fős átlagos létszámnál is. Márciustól azonban sokkal többen
dolgozhatnak, csak ebben a hónapban ötvenezer fővel nő a közfoglalkoztatottak száma,
áprilisban és júliusban pedig még tovább emelkedik a létszám.
Márciusban a téli időszak programjaiban már csak 31 ezer főt foglalkoztatnak, közülük 29
ezer ember a téli képzéseken vesz részt. Megindultak ugyanakkor a járási startmunkamintaprogramok és az országos közfoglalkoztatási programok, valamint a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásban is dolgoznak, ezeknek köszönhetően összesen 173 ezer
ember jut munkához az év első tavaszi hónapjában, vagyis márciusban összesen 204 000 fő
foglalkoztatása biztosított. A BM kifejtette: a március elsejétől elindult járási start-munka
mintaprogramok 84 ezer embernek adnak munkát. Az országos közfoglalkoztatási
programokban összesen 40 ezer ember közfoglalkoztatására érkezett igény a
kormányhivatalok munkaügyi központjaihoz, ezek szintén március elsejével indultak el. A
legnagyobb közfoglalkoztatók idén is a vízügyi igazgatóságok, az erdőgazdaságok, a nemzeti
parkok, a katasztrófavédelmi és rendészeti szervek, a különböző karitatív szervezetek,
valamint a MÁV és közútkezelő. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

biztosított keret mintegy 43 ezer ember átlagosan félévi, napi 8 órás közfoglalkoztatását
biztosítja.
A szaktárca közölte: március közepén újabb egyedi programok indulnak, amelyekben további
5-8 ezer ember kap munkát. Júliusban további ötvenezer közfoglalkoztatott ülhet iskolapadba,
a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban pedig több lépcsőben vonnak be embereket,
várhatóan a jelenlegi létszámon felül még 15 ezer ember kapcsolódhat be a munkába. Így
hónapról hónapra tovább nő majd a közfoglalkoztatotti létszám, ezért teljesíteni tudják az idei
évre vállalt, átlagosan 213 ezer ember éves közfoglalkoztatását.
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