18. sz. melléklet

Foglalkoztatottság és munkanélküliséggel kapcsolatos helyzetkép
Közfoglalkoztatás a Ferencvárosban
A Ferencváros lakossági összetétele folyamatosan változó tendenciát mutat, amely elsősorban a
Középső-Ferencvárosban végzett rehabilitációnak köszönhető. A rehabilitált városrészben nagyrészt
aktív korú polgár él, ezt a jelenséget a KSH legfrissebb adata szerint a kerület lakossága 54.511 fő,
ebből aktív korú 34 980 fő alátámasztják.
A regisztrált munkanélküliek száma folyamatosan nő. Közfoglalkoztatásba bevonható tartós ideig
munkanélküli bérpótló juttatáson lévő aktív korú munkavállalók részére a FESZOFE Non-profit Kft
keretében a kormányrendeletnek megfelelően tud az önkormányzat munkát biztosítani, lehetőség
szerint az iskolai végzettségnek megfelelő munkakörben.
2010. évi tapasztalatok alapján 178 fő munkába állítására volt lehetőség. A munkavállalási motiváció
felmérése során mintegy háromszáz fő, a felmérésben érintettek 95 %-a jelezte, hogy örül a
munkalehetőségnek de ugyanakkor megkérdezettek tíz százaléka fel sem vette a munkát. További 6 8 %-a időközben lépett ki a programból. A felmért 300 fő közül sajnos, 114 fő, munka- alkalmassági
vizsgálat egészségügyi adatai alapján, nem foglalkoztatható!
Az önkormányzat 2011 évre közfoglalkoztatási pályázatot nyújtott be aktív álláskeresés támogatására,
álláskereső klub és tréning szervezése tárgyában.
A Családsegítő Központ 2009 szeptemberétől újra indította korábbi szolgáltatását. Elhelyezkedni
kívánó, álláskereső ferencvárosi lakosoknak próbál segítséget nyújtani, akik önkormányzati
támogatással, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével visszasegíthetők a munkaerőpiacra. A támogatásra
szoruló munkát keresők jellemzője, hogy munkavállalási szándékuk még van, de motivációjuk,
kitartásuk gyenge, szociális, mentális, problémáik miatt teljesítőképességük alacsony. A klub
szolgáltatásai heti 1 alkalommal, szerdánként 9-12 óráig vehetők igénybe a FECSKE Alul-járó
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodájában (Ecseri úti metró aluljáró).
Az álláskereső klub 2010-es éve a számok tükrében (az álláskereső klubot az I. és II. sz. Központ
közösen működteti, ezért a számok a mindkét központból érkező igénylőket együttesen mutatják:
2010-ben 47 klub-alkalmon 157 fő vette igénybe a szolgáltatást, 432 alkalommal. A 157 főből 38
személy „visszajárónak tekinthető”: 3 vagy több alkalommal jelentek meg Az elhelyezkedés
sikerességéről nincsenek adatok.
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