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2019. március 12-én 
megtartotta éves első ülését 
az Irányító Csoport azzal a 
céllal, hogy jóváhagyják a 
Tiszakécskei és Kecskeméti 
Járási Paktumszervezet 2018-
2021 évekre vonatkozó 
szakmai dokumentumait. Az 
ülésen az egyeztetéseket és 
aktualizálásokat követően 
elfogadásra került a 
Munkaterv és 
Rendezvényterv, az 
Akcióterv, a Munkaprogram, 
valamint 3 db Projektterv, 
amelyek az Akciótervben 
szereplő beavatkozásokhoz 
szükséges akciók és 
projektötletek közül kerültek 
kiválasztásra, s amelyeket a 
Paktumszervezet 
alaposabban kíván 
kidolgozni. Ezen 
projekttervek a következők: 

 - A duális szakképzés 
szakmai és 
módszertani 
fejlesztése a 
tiszakécskei 
foglalkoztatási 
paktum területén 

 - Vállalkozásbarát 
környezet 
kialakítását  

 

 - célzó programok 
megvalósítása 
szektorokon átívelő 
partnerségben 

 - Kiemelt jelentőségű 
munkahelyteremtő 
beruházások szakmai 
támogatása a 
tiszakécskei paktum 
térségben 

Az ülésen sor került az 
ülést követően 
megrendezendő 
események programjának 
jóváhagyására, valamint az 
Irányító Csoport tagjai  

elfogadták a Paktum Iroda 
beszámolóját és szakmai 
jelentését. 

 
A hatályos szakmai 

dokumentumok 
megtekinthetők és a 
nyilvánosság számára is 
elérhetők a következő 
internetes portálon: 

 
 
https://www.tiszakecske.

hu/tiszakecske-es-
kecskemet-jarasi-
paktumszervezet/ 
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Felelős szerkesztő:  Bollók Anita 
Paktum Iroda vezető 

Paktum Iroda:  6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2. 
e-mail: a.bollok@tiszakecske.hu 
tel.: 06-76-542-030 

Foglalkoztatási Fórum a partnerszervezetek részére 

2019. március 26-án 
Foglalkoztatási Fórumot 
rendeztek Tiszakécskén. A helyi 
paktumszervezet már a 
megvalósítási szakaszban van, 
így az eddig szerzett 
eredményeket és 
tapasztalatokat összegezték a 
résztvevők. 
A Foglalkoztatási Fórumot Tóth 
János, Tiszakécske város 
polgármestere nyitotta meg a 
Tiszakécskei Polgármesteri 
Hivatal Tanácskozó termében. 
Köszöntője után a projekt 
alakulásáról kaptak 
tájékoztatót a résztvevők. 2019. 
januárjában Bács-Kiskun 
megyében a nyilvántartott 
álláskeresők aránya 5,3 %, ami 
a Tiszakécskei járást illetően 3,6 
%, a Kecskeméti járásban 
pedig 4,6 % - hangozott el a 
Foglalkoztatási Fórumon. A helyi 
foglalkoztatási együttműködés 
célja, hogy növelje a 
foglalkoztatási szintet, valamint 
segítse a munkáltatókat a 
helyben foglalkoztatásban. 
A paktumszervezet tagjai a 
munkaerő-piaci helyzet átfogó 
javítását célozták meg. Ennek 
eredményeképpen a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának 
osztályvezetője, Tóthné 
Szappanos Anikó elmondta, 
hogy 2018. december 31-ig a 
Kecskeméti járásban 30, míg a 
Tiszakécskei járásban 17 fő 

került bevonásra a 
programba. Ez a szám 3 
hónap alatt tovább 
növekedett, így 2019. 
március 18-ig 43, illetve 20 
fő volt a projektbe vontak 
létszáma. Terjéki Zsuzsanna, 
a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 
Tiszakécskei Járási Hivatal 

Foglalkoztatási 
Osztályának 

osztályvezetője ismertette 
a projektben elérhető 
támogatási formákat, valamint 
hasznos tudnivalókkal látta el az 
érdeklődőket a támogatások 
igénybevételéről. 
 
Kovács Anita, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 
szakmai vezetőjeként 
bemutatta a Szervezet 
tevékenységét, valamint a 
Paktumszervezetben vállalt 
szerepükről tartott tájékoztatót. 
Kiemelte, hogy a vállalt szakmai 
feladatokon belül a 
legnagyobb jelentőséggel a 
mentori szolgáltatás bír, amely 
nemcsak egyéni felkészítést és 
tanácsadást, de szükség esetén 
további szakellátásba történő 
irányítást és utógondozást is 
magába foglal. Előadása során 
bemutatta a Tiszakécskei és 
Kecskeméti Járási 
Paktumszervezet területén 
dolgozó mentor kollégát, 
Czakóné Futó Editet, aki 
a projektbe bevonható 
inaktív emberek 
toborzásáért felelős. 

A rendezvény 
keretében egy, a 
Paktumszervezet 
területét érintő ösztöndíj 
programról tartott 
ismertetőt Szakál Tibor, a 
Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Fejlesztési 
Irodájának szakmai 
vezetője. A „Bács-
Kiskunban itthon vagy!” 

pályázat célja többek között a 
Bács-Kiskun megye 
fejlődéséhez szükséges, 
megfelelő szakmai 
felkészültséggel rendelkező 
humán erőforrás biztosítása és 
az elvándorlás csökkentése. 

 
A rendezvény zárásaként a 
Paktum iroda vezetője, Bollók 
Anita ismertette az 
együttműködés céljait, a 
szervezet működését és a 
Paktum iroda feladatait. 
Beszámolt az éves munka- és 
rendezvénytervről és kiemelte, 
hogy azoknak lényegi eleme a 
paktumszervezeti tagok, a 
kormányhivatal, az 
önkormányzatok, a gazdasági 
élet szereplői, valamint a 
paktumszervezet 
menedzsmentje közötti minél 
szorosabb együttműködés. 
Ez az együttműködés tudja 
megalapozni azt a projekten 
túlmutató közös munkát, amely 
segíthet a munkaerő-piacon 
jelen lévő nehézségek 
megoldásában és 
hozzájárulhat a foglalkoztatási 
képesség javításához. 
Az előadásokat követően 
lehetőség nyílt kötetlen 
beszélgetés formájában 
reflektálni az elhangzottakra és 
megvitatni egyéb javaslatokat, 
észrevételeket.

 


