
   

 

IRÁNYÍTÓ CSOPORT ÜLÉS

 2021 Február 5-én ismét 

összeült a Paktumszervezet 

Irányító Csoportja, hogy az 

előző félév és a következő 

időszak tevékenységeit 

áttekintse. 

 A 2020. év második felében, 

kiváltképpen a IV. 

negyedévben a Paktum-

szervezet tervezett tevékeny-

ségét a járványügyi helyzet, 

valamint annak második 

hullámának megfékezése 

érdekében bevezetett 

korlátozó intézkedések 

felülírták, ennek okán 

kevesebb rendezvény 

valósult meg, mindazonáltal 

a szolgáltatások zavartanul 

és eredményesen 

folytatódtak. 

 Budainé Nagy Katalin, a 

Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat Egyesület részéről 

elmondta, problémát 

okozott a kis településeken, 

hogy a művelődési házak és 

önkormányzatok zárva 

tartottak, így a kihelyezett 

ügyfélszolgálatok működé-

sét csak szükség szerint, 

alkalmi látogatásokkal 

tudták megoldani, 

ugyanakkor megváltozott 

eszköz-rendszerrel, főleg 

telefonos ügyintézéssel 

továbbra is segíteni  tudták a 

célcsoportot. Legnagyobb 

problémát a digitális 

kompetenciák hiánya 

okozza, így akik például az 

online ügyintézésben 

járatlanok, azok sokkal több 

személyes mentori segítséget 

igényelnek, főleg, ha a 

jövőben előtérbe kerülnek az 

online állásinterjúk vagy a 

digitálisan benyújtandó 

pályázati dokumentumok. 

Ezen kompetenciák 

fejlesztésére egyre nagyobb 

szükség lesz. 

 Az indikátorszámok a 

járványügyi időszakhoz 

képest megfelelően 

teljesültek, köszönhetően a 

konzorciumi tagok szoros 

együttműködésének. 

Néhány indikátorhoz tartozó 

létszámadat még a program 

befejezését követően is 

emelkedni fog, de már 

jelenleg is közel négyszerese 

a célértéknek. 

 Már a korábbi Irányító 

Csoport üléseken is felmerült 

az igény a Munka és 

Rendezvényterv módosí-

tására, de a jelenlegi 

helyzetre való tekintettel ez 

már feltétlenül indokolttá 

vált. Ennek aktualizálását az 

előrelátható korlátozások 

fényében az Irányító Csoport 

ülésén tárgyalta. 

 Az Irányító Csoport minden 

napirendi pontot elfogadott, 

az ülésen elhangzottakról 

készült Jegyzőkönyv a 

Paktumszervezet web-

aloldalán elérhető. 

 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A PAKTUM IRODA TEKINTETÉBEN 

A tiszakécskei Paktum iroda vezetői beosztásában Tiszakécske Város Önkormányzatánál január első 

hetében történt komplex személyügyi változások miatt az iroda vezetését Bollók Anita helyett a 

továbbiakban a projektidőszak zárásáig Sotus Róbert tölti be. 

A személyi változások mellett a korábbi irodavezető a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőjeként tapasztalatával továbbra is támogatja a Paktum iroda tevékenységét, és pályázati 

ügyintézői szerepkörében segíti a projekt előmenetelét. 

TISZAKÉCSKEI ÉS KECSKEMÉTI JÁRÁSI PAKTUMSZERVEZET 2021. I. NEGYEDÉV 

HÍRLEVÉL 
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Felelős szerkesztő: Sotus Róbert 

Paktum Iroda vezető 

Paktum Iroda:  6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2. 

e-mail:  sotus.robert@tiszakecske.hu 

tel.: 06-76-542-030 

 

 


