A problémák összegzése az Encsi
Kistérségre-1

1. Leépülő gazdaság, fejletlen
infrastruktúra, magas
munkanélküliség

1. A hagyományos
növénytermesztési, állattenyésztési tevékenység
visszaszorulása, alacsony
feldolgozottsági szint,
mezőgazdasági üzemek
felszámolása
2. Fejletlen ipar, könnyűipari
ágazatok leépülése és
létszámkibocsátása, a megye
nehézipari válsága.
3. Az Európai Uniós piacok
igényességéhez képest a
kistérségben előállított termékek
nem elég versenyképesek.
4. Aprófalvas településszerkezet,
periférikus földrajzi
elhelyezkedés, foglalkoztatási
centrumok alulfejlettsége,
kedvezőtlen útviszonyok és
közlekedési kapcsolatok, ellátási
hiányosságok.
5. Az idegenforgalmi és
turisztikai adottságok
kihasználatlansága.

2.Humán erőforrás
potenciál hiányosságai

1. Sok az alacsony
iskolázottságú, szakképzetlen
személy, aki a munkaerőpiac
perifériájára szorult.
2. Kevés a térségben élő és
dolgozó diplomás ember,
valamint a korszerű
ismeretekkel rendelkező
szakképzett fiatal.
3. Az óvodai, iskolai képzés
és a szakképzés az átlagosnál
gyengébb
színvonalú,
a
szakmai képzés összetétele és
minősége
a
munkáltatók
igényeivel nincs megfelelő
összhangban.
4. A hosszabb ideje (több éve)
állástalan személyek
munkavégző képessége,
foglalkoztathatósága, képzési
és munkavállalási
motiváltsága alacsony
színvonalú.

Leszakadó kistérség, romló
életkörülmények, magas
munkanélküliség

3. Az alkalmazkodó- és
megújulási képesség problémái, a
változtatni akarás és motiváltság
alacsony szintje

4. Kedvezőtlen demográfiai
folyamatok, alacsony
életszínvonal, esélyegyenlőségi
problémák

5. Az együttműködési kultúra,
az összefogás, a közösségi élet
és az érdekérvényesítés
hiányosságai

1. Alacsony színvonalú a
kezdeményező és az innovációs
készség. (Újítások csekély száma
az iparban, a mezőgazdaságban, a
szolgáltatások területén és a
közösségi, együttműködési
kapcsolatokban. A pályázati,
forrásszerzési lehetőségek
viszonylag alacsony szintű
kihasználása.)

1. Képzett fiatalok eláramlása,
elöregedési tendenciák
felgyorsulása

2. Az előrelátás és a várható
változások kezelésére való
felkészülés, sikeres alkalmazkodás,
készségfejlesztés hiányosságai.

3. Az ápolásra szoruló idősek
magas aránya, a szociális
gondoskodás alacsony
színvonala.

3. A helyi önkormányzatok, a
kisebbségi önkormányzatok, az
érdekképviseleti szervek, az
egyházak és a karitatív
szervezetek együttműködése,
közösségfejlesztő szerepe nem
számottevő.

4.Magas a segélyből és családi
pótlékból való élők száma és
aránya.

4.Teleházak, kulturális és egyéb
közösségi intézmények alacsony
száma, szegényes programja,
gyenge fokú kihasználtsága.

5. Az igénytelen, passzív
életmód terjedése, a települési és
táji környezet romlása

5. Kevés a hatékony
közösségfejlesztésre képes és
azt felvállaló személyiség,

3. Az életritmus lassúsága, a
dinamikus és kreatív munkastílus
kismértékű elterjedtsége
4. Életszemléleti és
gondolkodásbeli, illetve az
értékrenddel és a kistérségi,
települési kultúrával összefüggő
problémák. (Beletörődés a passzív,
alacsony igényszintű életformába)

2. Az elszegényedett, állástalan,
zömében szociális ellátásokból
és segélyekből élő népesség
átlagosnál magasabb és növekvő
aránya

1. A közösségi kapcsolatok
viszonylagos fejletlensége.
2.A civil szervezetek
fejletlensége, működési
feltételeik hiánya, illetve
minimális szintje.

6. Az összefogás, a közös
fejlesztési akciók tervezése és
eredményes végrehajtása még
nem megfelelő.

A problémák összegzése az Encsi
Kistérségre-2

1. Leépülő gazdaság, fejletlen
infrastruktúra, magas
munkanélküliség

6. A tőkeellátottság és a
tőkebeáramlás alacsony szintje.
7. A felzárkóztatást elősegítő
térségfejlesztési állami
támogatások és területi
preferenciák, kedvezmények
elégtelen mértéke a leszakadó,
hátrányos helyzetű
kistérségeknél.
8. A támogatott közhasznú és
közcélú foglalkoztatásban,
illetve a közmunkákban rejlő
lehetőségek nem kellő mértékű
és hatékonyságú kihasználtsága.
9. A be nem jelentett
foglalkoztatás viszonylag magas
aránya, az atipikus
foglalkoztatási formák (pl.
bedolgozói és részmunkaidős
foglalkoztatás, bejelentett
alkalmi és szezonális jellegű
foglalkoztatás, távmunka stb.)
minimális szintje

2.Humán erőforrás
potenciál hiányosságai

5. Elmaradottság a
napjainkban nagy szerepet
játszó, munkaerőpiaci
versenyképességet biztosító
készségekben,
kompetenciákban (Fejlett
kommunikációs képességek,
erős ambíció az egyéni tudás
és tehetség kifejlesztésében,
életen át tartó tanulás
készségének elsajátítása,
idegen nyelvek ismerete és
alkalmazása,
számítástechnikai és internet
alkalmazási ismeretek,
vállalkozási készségek,
korszerű stratégia-alkotási,
tervezési, vezetési, marketing,
pályázatkészítési és projektmenedzselési ismeretek stb.)
6. A kistérségben kevés az
innovatív, a jövőkép
eléréséhez szükséges
értékrendet és kultúrát
képviselő és elterjeszteni
képes személyiség, illetve
vezető.

Leszakadó kistérség, romló
életkörülmények, magas
munkanélküliség

3. Az alkalmazkodó- és
megújulási képesség problémái, a
változtatni akarás és motiváltság
alacsony szintje

5. Nem elégséges a változtatni
akarás, a belső motiváltság és az
áldozatvállalás az egyéni
készségek, értékek fejlesztése, a
tehetség kibontakoztatása, a tanulás
és az önfejlesztés vállalása,
valamint az egyén képességeinek
megfelelő munkalehetőségek
vállalására való felkészülés
terén.
6. Kevés az alacsony
önbizalommal, önbecsülési szinttel
rendelkező, a pesszimista
hozzáállásra és az igénytelen
életvitel tartós folytatására
hajlamos egyének gondolkodásmódját és életfelfogását,
mindennapi magatartását pozitív
módon befolyásoló külső ráhatás,
személyes példamutatás, „felrázó”
erő. Nem elégséges az ezt elősegítő
képzés, személyiségfejlesztő
tréning, tanácsadás.

4. Kedvezőtlen demográfiai
folyamatok, alacsony
életszínvonal, esélyegyenlőségi
problémák

5. Az együttműködési kultúra,
az összefogás, a közösségi élet
és az érdekérvényesítés
hiányosságai

6. A roma lakosság
beilleszkedési problémái, etnikai
jellegű ellentétek, kölcsönös
meg nem értés, az
esélyegyenlőségi problémák
újratermelődése a hátrányos
helyzetű fiataloknál.

7. A településeken belül és a
települések között alacsony
intenzitású az információcsere.
8. A közös érdekeken alapuló
partneri együttműködés még
nem alakult ki megfelelően az
egyes önkormányzatok, az
oktatási, szakképző és kulturális,
szociális intézmények, a
gazdálkodó szervezetek és, az
érdekképviseleti szervek, a
térség-és gazdaságfejlesztő
intézmények, valamint a civil és
egyéb szervezetek között.
9. Kevés a pályázati és a
forrásszerzési lehetőségeket jó
színvonalon kihasználni, majd a
nyertes pályázati projekteket
sikeresen, kellő hatékonysággal
megvalósítani képes helyi
szervezet, illetve szakember.
10. A települések és a kistérség
lobbistáinak összefogása, közös
fellépése, érdekérvényesítő
képessége még nem elégséges
színvonalú.

Stratégiai célok, intézkedési és projektjavaslatok az Encsi Kistérségre 1.

1.A gazdaság és az infrastruktúra
fejlesztése, a foglalkoztatottság
és a népességmegtartó képesség
növelése

1. Mezőgazdasági és
élelmiszeripari tevékenység
fejlesztése
2. Erdőgazdálkodási és faipari
tevékenység fejlesztése
3. Ipari és építőipari
tevékenységek fejlesztése
4. Idegenforgalmi és turisztikai
fejlesztések
5. A lakossági, személyi és
gazdasági szolgáltatások, illetve
a szociális gazdaság gyors
ütemű, támogatott fejlesztése
6. Infrastruktúra fejlesztések
7. Kis- és középvállalkozások
fejlesztésének támogatása
8. Külső tőkebefektetések és
munkahelyteremtések
ösztönzése, vonzása

Problémagráf folytatás

A lakosság foglalkoztatásának,
életminőségének és közösségi
kapcsolatainak javítása

2. A humánerőforráspotenciál és a tudásbázis
átfogó, differenciált
fejlesztése

3. Az egyének és a szervezetek
alkalmazkodó- és megújulási
képességének, változtatni akarásának
aktivitásának fejlesztése

1.Az iskolázottság növelése
Az óvodai és általános iskolai
oktatás színvonalának
növelése, a pedagógusok
fokozott megbecsülése és
ösztönzése.

1.Pozitív gondolkodásmód,
optimista életszemlélet, a
jövőképhez igazodó értékrend és
kultúra kifejlesztése és széles körű
elterjesztése

2. A szakmai képzések
fejlesztése.
A várható munkaerőigények
kielégítésére irányuló szakmai
képzések megtervezése és
figyelembe vétele.
3.A felnőttképzés
hozzáférhetőségének
biztosítása.
4.A kistérségi és települési
szintű tudásbázis erősítése a
szellemi és menedzselési
kapacitások bővítésével és
részbeni „importálásával”

Az intézkedés fontosságának
tudatosítása és elfogadtatása a
kistérség és a települések, valamint
az intézmények, a gazdálkodó és
civil szervezetek vezetőivel.
2.A kezdeményező és innovációs
készségek fejlesztése, az aktivitás
és az újítások, a kreatív, alkotó
munkastílus ösztönzése.
Az új értékrendnek megfelelő
vezetői készségek kialakítása,
illetve fejlesztése az
önkormányzatoknál, a választott
képviselőknél, az intézményeknél,
a munkaszervezeteknél, a
vállalkozásoknál, valamint a nonprofit és egyéb szervezeteknél.

4.Az esélyegyenlőség javítása és
a hátrányos helyzetű roma
népesség társadalmi
integrációjának elősegítése

5. A munkaerő-piaci szereplők
közös érdekeken alapuló
partneri együttműködésének, és
közösségi kapcsolatoknak a
fejlesztése

1.Az együttélés és a kölcsönös
megértés kompetenciájának
erősítése.

1.Foglalkoztatási partnerség
(paktum) létrehozása és
működtetése.

2.Felzárkóztató és szakmát adó,
gyakorlati képzéssel,
munkavégzéssel kombinált
tanfolyamok szervezése
(„Termelő iskola” modell)

2.A gazdaságfejlesztési és
foglalkoztatási stratégiához
kapcsolódó projektötletek közös
rangsorolása, részletesebb
kidolgozása, előtanulmányok
készítése. Felkészülés az Új
Magyarországért Fejlesztési
Terv Operatív Programjai
keretében várhatóan megjelenő
pályázati felhívásokra,
esélyesnek és célszerűnek
ígérkező pályázatok folyamatos
elkészítésére és benyújtására.

3.Roma munkanélküliek tartós
foglalkoztatásának kiemelt
támogatása ipari,
mezőgazdasági, kereskedelmi,
vendéglátó-ipari és szolgáltatási
tevékenységet végző
munkáltatóknál.
4.Jól szervezett és irányított
értékalkotó közmunkáknál,
közhasznú és közcélú
munkáknál alkalmazott
szélesebb körű foglalkoztatás.
5.Roma egyéni és családi
vállalkozások létrehozásának
ösztönzése, támogatása

3.Az érdekérvényesítő és
lobbizási képesség erősítése az
önkormányzatok, országgyűlési
képviselők, a helyi politikusok
és más szervezetek, személyek
összefogásával.

Stratégiai célok, intézkedési és projektjavaslatok az Encsi Kistérségre 2.

1.A gazdaság és az infrastruktúra
fejlesztése, a foglalkoztatottság
és a népességmegtartó képesség
növelése

9.A kistérséget és az egyes
településeket érintő,
értékteremtő jellegű közmunka
programok, közhasznú és
közcélú munkaprogramok
körének szélesítése, szakszerű
megtervezése, hatékony
irányítása, szervezése és
kivitelezése
10. Komplex képzési és
foglalkoztatási munkaerőpiaci
programok szélesebb körű
alkalmazása.

A lakosság foglalkoztatásának,
életminőségének és közösségi
kapcsolatainak javítása

2. A humánerőforráspotenciál és a tudásbázis
átfogó, differenciált
fejlesztése

3. Az egyének és a szervezetek
alkalmazkodó- és megújulási
képességének, változtatni akarásának
aktivitásának fejlesztése

4.Az esélyegyenlőség javítása és
a hátrányos helyzetű roma
népesség társadalmi
integrációjának elősegítése

5.Az új követelményeknek
és a munkaerőpiac igényeinek
megfelelő kompetenciák
fejlesztése elsősorban a
tartósan munkanélkülieknél és
hátrányos helyzetű fiataloknál
(munkaerőpiaci
szolgáltatások, komplex
programok, tréningek és
felnőttképzési tanfolyamok
útján)

3. A változtatni akarás és az egyéni
motiváltság fejlesztése a pozitívabb
gondolkodásmód, az igényesebb
életvitel, az aktívabb önfejlesztés,
tanulás és munkavégzés, a
sikeresebb önmegvalósítás, és a
belső értékek kifejezése irányába.

6.Az esélyegyenlőség javítása és
a hátrányos helyzetű roma
népesség társadalmi
integrációjának elősegítése

4.A vállalkozókészség erősítése.
Önbizalom erősítő, sikeres
alkalmazkodási mintákat,
módszereket közvetítő, készségeket
és kompetenciákat fejlesztő
tréningek, szerepgyakorlatok.

7.Családsegítő Szolgálatok
fejlesztése, illetve a falvakban
való kiépítése.
8..Speciális, komplex
(személyiségfejlesztő, képzési,
foglalkoztatási és mentori
segítségnyújtási elemeket
egyaránt tartalmazó)
munkaerőpiaci programok
kidolgozása és szélesebb körű
alkalmazása a roma munkaképes
korú népesség körében.

5. A munkaerőpiaci szereplők
közös érdekeken alapuló
partneri együttműködésének, és
közösségi kapcsolatoknak a
fejlesztése

4.A közösségfejlesztést, az
emberi kapcsolatok erősítését, az
együttműködést segítő kulturális,
sport, ismeretterjesztő,
értékközvetítő, közös
stratégiaalkotó programok,
akciók, szakmai
műhelyfoglalkozások
szervezése.
5.Civil szervezetek erősítése,
konzorciumokba való
bekapcsolása és hálózatszerű
együttműködésük kialakítása.
6.Kistérségi szintű munkáltatói
és egyéb klubok létrehozása.
7.Fórumok teremtése a jó
gyakorlatok, módszerek és az
innovatív megoldások gyors
ütemű elterjesztésére. Külső
előadók és szakértők
közreműködésének gyakoribb
igénylése.
8. A magyar-szlovák határmenti
gazdasági, társadalmi, kulturális,
turisztikai és egyéb kapcsolatok,
együttműködés fejlesztése.

