
   

 

PAKTUMSZERVEZETI EGYEZTETÉS A RÉSZTVEVŐ 
ÖNKORMÁNYZATOKKAL 

 

2019. december 05-én 
megtartott Foglalkoztatási 
Fórumon és évértékelő Irányító 
Csoport ülésen elhangzottak 
alapján, 2020. év elején a 
Paktum iroda vezető 
megkezdte a Paktumszervezeti 
tagok felkeresését. 2020. 
február hónapban sor került 
Orgovány, Tiszaalpár, Tiszaug, 
Nyárlőrinc, Szentkirály 
települések polgármestereivel a 
személyes találkozókra, 
melyek lehetőséget adtak arra, 
hogy a Paktum iroda vezetője 
ismertesse az év folyamán 
esedékes rendezvényeket, 
fórumokat. Az évet érintő 
aktuális tájékoztatás mellett a 
találkozók lehetőséget 
biztosítottak arra is, hogy az 
érintett önkormányzatok 
tapasztalatait, javaslatait és 
igényeit is felmérje a Paktum 
iroda. Minderre azért van 
szükség, mert ezen 
információkra alapozva átfogó 
és mindenre kiterjedő munka- 
és rendezvényterv készülhet. 
Az Irányító Csoport egy 
mindenki számára hasznos 
tervet igyekszik elfogadni, 
amely nem csak a települési 
igényeknek felel meg, de a 
gazdaság mindenkori 
igényeihez mérten aktuális 
kérdésekre is választ ad. 
A Paktumszervezet jelenleg 
hatályos munka- és 
rendezvényterve alapján az idei 
évben lehetőség lesz 

workshopok, munkáltatói- és 
munkavállalói találkozók 
szervezésére, melyek 
megrendezésére a 
paktumszervezet településein 
kerülne sor annak érdekében, 
hogy minél több érintett tudjon 
részt venni azokon. 
A települések vezetőivel 
történt egyeztetések 
tapasztalatai alapján, az érintett 
települések legnagyobb 
problémája az, hogy a 
munkanélküliek többségükben 
alacsony képzettségű, 
alapkompetencia 
hiányosságokkal rendelkező 
emberek, akiket a jelenleg 
kínált támogatások ellenére is 
nagyon nehéz visszavezetni a 
munka világába. Szinte kivétel 
nélkül úgy vélik, hogy a 
településen élő munkanélküliek 
számára a legnagyobb segítség 
egy alapkompetenciafejlesztő, 
felzárkóztató képzés lenne. 
A kisebb településeken 
jellemzően a mezőgazdasági 
munka biztosítja a 
munkalehetőséget az alacsony 
képzettségű lakosok számára. 
A helyi összefogás 
megteremtése sok esetben 
azonban egyre nagyobb 
problémát okoz, mert a 
mezőgazdasági vállalkozások 
többségében egyéni 
vállalkozások, melyek saját 
gépparkkal, saját 
termőterülettel rendelkeznek. 
Számukra is a munkaerő jelenti 

a legnagyobb problémát, 
melyet sok esetben helyi 
lakosokkal nem tudnak 
kielégíteni. Ez az oka annak, 
hogy a környező országokból 
idénymunkára ideérkezők 
családjaikkal együtt 
idetelepülnek, majd az 
idénymunka végeztével inaktív 
lakossá válnak, majd 
alapkompetencia hiányában 
nem tudnak képzéseken részt 
venni és munkát vállalni. A 
települések gyakorlati 
tapasztalata az, hogy a 
közmunkaprogram keretében 
van lehetőségük a képzettség 
és végzettség hiányában 
állástalan embereket 
támogatni. 
A paktum iroda vezetőjének 
tapasztalata az egyeztetések 
alapján az volt, hogy a paktum 
tagság csak a tervezés szintjén 
ad lehetőséget arra, hogy az 
elkövetkező pályázati ciklust 
érintően tervezni tudjanak a 
települések a rejtett munkaerő-
tartalék képzésével 
kapcsolatosan, ennek ellenére 
ezen jellegű tapasztalatszerzést 
biztosító találkozók lehetőséget 
adnak arra, hogy az ilyen 
jellegű támogatások, 
pályázatok segítségével 
megvalósítható fejlsztések 
majdan érdemi segítséget 
nyújtsanak. 
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A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET HÁLÓZATI 

KONFERENCIÁT TARTOTT TISZAKÉCSKÉN 
2020. január 23-án 
megrendezésre került a 
Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 
Hálózati Konferenciája, 
melyet rendszeresen 
szerveznek a mentorok 
számára annak érdekében, 
hogy szakmai 
tapasztalataikat megosszák 
egymással, beszámoljanak a 
saját területükön végzett 
munkáról és szolgáltatásról, 
azok eredményességéről. Az 
aktuális eseményre 
tiszakécskei helyszínnel 
került sor. A Tiszakécskei és 
Kecskeméti Járási 
Paktumszervezet 
képviseletében Paktum iroda 
vezetője is felkérést kapott 
arra, hogy rövid 
beszámolóval, tájékoztatóval 
éljen a projekt eddigi 
tapasztalatairól, a 
Szeretetszolgálattal való 
együttműködés 
tapasztalatairól. 
A felkérésnek eleget téve 
Czakóné Futó Edit és Végh 
Júlia paktumszervezeti 
mentorokkal közösen 
mutatták be a településeken 
elért eredményeket, a sikeres 
mentorálást, valamint a 
paktumszervezetben 
betöltött szerepüket és 
munkájuk fontosságát. 

Budainé Nagy Katalin a 
Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 
Dél-alföldi Régiójának 
projektvezetője megosztotta 
munkaerőpiaci 
tevékenységük tapasztalatait 
és eredményességének 
mutatóit. A projektvezető 
elmondta, hogy a 
legnagyobb kihívást 
napjainkban az jelenti, hogy 
a hátrányos helyzetű 
célcsoportot nem elegendő 
munkához juttatni, de a 
mentori kapcsolatrendszer 
fenntartásával motiválni is 
kell a munkába álláshoz 
szükséges kompetenciák 
megszerzésében, a tudatos 
életvitel kialakításában. 
A mentorok beszámolóikban 
kitértek arra is, hogy az 
alapvető életvezetési és 
kompetenciahiánnyal küzdő 
ügyfeleik jelen állapotban 
„felzárkóztatásra” szorulnak 
annak érdekében, hogy 
később, egy hosszú távú 
együttműködés és 
mentorálás 
eredményeképpen aktív 
munkavállalókká 
válhassanak. 
Rausch Sándor, a Megyei 
Közgyűlés tagja elmondta, 
hogy a hátrányos helyzetű 
célcsoporton belül a roma 

lakosság felzárkóztatása 
központi kérdés. A Bács-
Kiskun Megyei Cigány 
Önkormányzat vezetője 
ígéretet tett arra, hogy 
segítik az integrációt, az 
együttműködésekben 
partneri szerepet vállalnak 
annak érdekében, hogy a 
felzárkóztatás, az integráció 
sikeres legyen. Tapasztalatai 
mellett Rausch Sándor 
kiemelte azt is, hogy az 
integráció előremutató 
dolog, azonban önkéntes 
alapon kell működnie ahhoz, 
hogy eredményes legyen. 
Mindemellett a mentorok 
tapasztalatai is azt 
támasztják alá, hogy a 
legnagyobb kihívást a 
munkáltatók nyitottsága, 
elfogadóvá és befogadóvá 
válása jelenti fenti 
kérdéskörben. 
A találkozó során 
megfogalmazódott, hogy a 
Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület 
által a TOP-5.1.2 
programban végzett mentori 
munka a munkaerőpiaci 
tartalékok felkutatását, majd 
programokba való bevonását 
tűzte ki célul, ami egy 
nagyon hosszú folyamat első 
lépése. 
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