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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK CÉLJA

• Munkaerő biztosítása

A társadalmi célcsoportok széles rétegeinek bekapcsolása a programba, a

potenciális munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása a megfelelő

munkaerő-piaci szolgáltatás biztosításával.

• A munkaerő piaci igényeknek megfelelő oktatás, képzés biztosítása

A járásban jelen lévő foglalkoztatók versenyképességének elősegítése,

javítása érdekében munkaadói igényeknek megfelelő képzési struktúra

kialakítása és működtetése.

• Működő partnerség

A Szerződés menedzsmentjének és szervezetének fenntartható működtetése 

(paktum iroda, Irányító Csoport és a csatlakozó tagok által létrehozandó 

paktum szervezet működtetésével). 



A Paktum szakmai koordinációját, operatív működtetését a paktumiroda látja
el.

A paktumiroda működtetése a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft. feladatkörébe fog tartozni.

A paktumiroda célja, hogy a járás számára legelőnyösebb foglalkoztatási
stratégia mentén a munkanélküliség a lehető legalacsonyabb szintre
redukálódjon és a járásban található vállalkozások megtalálják a megfelelő,
illetve az igényeikhez illeszkedő képzettséggel rendelkező munkaerőt.

A PAKTUMIRODA BEMUTATÁSA 



A PAKTUMIRODA TERVEZETT HELYSZÍNE

A helyszín az alábbi szempontok figyelembevételével kerül

kiválasztásra:

- Járási székhelyen történő elhelyezkedés

- Könnyű megközelíthetőség (lehetőség szerint tömegközlekedési

megállóhelyhez közel)

- Mindenki számára hozzáférhető, akadálymentesen megközelíthetőnek

kell lennie

- Legalább 10 m2 alapterületű önálló irodahelyiség (paktumiroda és

tárgyaló).

- A közös szociális helyiségek használatának biztosítása

A paktumiroda működéséhez szükséges bútorzat és eszközök a projekt

keretében kerülnek beszerzésre.



A PAKTUMIRODA FELADATÁNAK BEMUTATÁSA

A paktumiroda főbb feladatai:

- Szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák,
szakmai és közösségi fórumok szervezése,

- A projektben résztvevők közötti folyamatos információcsere
segítése, lebonyolítása,

- A projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és
kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett partnerek
között, illetve a szélesebb nyilvánosság felé,

- Információs webes felület (honlap) működtetése a partnerség
erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció
megkönnyítésére, valamint foglalkoztatási/munkáltatói fórumok
működtetésére,

- Igények, felmerült problémák összegyűjtése és továbbítása a
megfelelő paktum partnerek számára.



A PAKTUMIRODA MŰKÖDTETÉSE

Az iroda tervezett helyszíne: 

- központi elhelyezkedés, jó megközelíthetőség, elérhetőség, 

alkalmas legyen munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtására is.

Paktum iroda személyzete: irodavezető, szakmai segítő 

munkatárs

- irodavezetővel kapcsolatos elvárások: felsőfokú végzettség, jó 

kommunikációs készség és terhelhetőség, helyismeret

Iroda feladatai:

- kapcsolattartás a paktum szervezet tagjaival, vállalkozásokkal, 

partnerekkel, a bevonásra kerülő célcsoporttal

- tervezzük infópont létesítését is



AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK 

HÁTTERE 

A helyi szinten létrejövő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek

(paktumok) segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és

foglalkoztatási programokat valósítanak meg.

A Paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, mely szervezethez

csatlakozhatnak további Gyulai járásban működő szervezetek.

Az együttműködés formája: konzorcium



A KONZORCIUM TAGJAI

- Békés Megyei Kormányhivatal

- KBC Nonprofit Kft.

- Gyula Város Önkormányzata

- Békés Megyei Önkormányzat

- Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

- a Gyomaendrődi járás településeinek önkormányzatai, 

képzőintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, 

társulások, fejlesztési és egyéb szolgáltató szervezetek



A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZERVEI

I. IRÁNYÍTÓ CSOPORT (ICS)

Feladatai:

• elfogadja a Foglalkoztatási Stratégiát és Akciótervet, valamint annak időszaki 

felülvizsgálatáról gondoskodik,

• információt gyűjt és megszervezi a foglalkoztatási fórum tájékoztatását,

• feldolgozza a foglalkoztatási fórum ajánlásait,

• kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját,

• koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között,

• beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok 

teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről, 

• jóváhagyja a paktum menedzsment beszámolóit, éves munka-és 

költségtervét

• segíti a járási, megyei, országos partnerségi kapcsolatok fejlődését.



A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZERVEI
I. IRÁNYÍTÓ CSOPORT

Az Irányító Csoport szavazattal rendelkező 

tagjai:

• Gyula Város Önkormányzatának képviselője (1 fő),

• Békés Megyei Kormányhivatal képviselője (1 fő),

• KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (1 fő),

• Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője 

(1 fő),

• Békés Megyei Önkormányzat képviselője (1 fő).



A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZERVEI
II. FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Feladatai:

• tájékoztatást biztosít a járás munkaerő-piaci helyzetéről,

• javaslatokat fogalmaz meg a munkaerő-piaci programokra,

• véleményezi az eddigi akciókat,

• segítséget ad az éves munkaprogram összeállításához,

• biztosítja a járás szereplői közötti információáramlást és az 

információk, véleménynek cseréjét,

• segíti a járási szereplők közötti kezdeményezések 

összehangolását.



A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZERVEI
III. MENEDZSMENT

Feladatai:
• paktum menedzsment biztosítása,

• elkészíti a paktum menedzsment éves munka-és költségtervét

• a szervezet adminisztrációs feladatainak ellátása,

• kapcsolattartás tagokkal, potenciális tagokkal,

• a partneri kör feltérképezése, folyamatos bővítése, 

• munkáltatói igények becsatornázása,

• kapcsolati háló kialakítása és működtetése,

• vállalt kötelezettségek monitoringja,

• teljesítések dokumentálása, 

• évente legalább kétszer beszámol az Irányító Csoportnak

• jelentéstétel a konzorciumi vezető és a munkáltató felé,

• kapcsolattartás a projektmenedzsmenttel. 



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


