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A projektről röviden

A projekt átfogó célkitűzése a foglalkoztatás bővülése és a 
lakosság életminőségének javulása érdekében a Békéscsabai 
járás foglalkoztatási helyzetének javítása a munkaerő-piaci 
aktivitás növelése által. 
Ennek érdekében a projekt Foglalkoztatási Stratégiája 
négy közvetlen célt fogalmaz meg. A vállalkozások 
foglalkoztató képességének javítását, a munkavállalók 
alkalmazkodóképességének fejlesztésével a munkaerő-piaci 
aktivitás és részvétel ösztönzését, a humán erőforrások fejlesztését, 
valamint a munkaerő-piaci szereplők informáltságának bővítését, 
partnerség kialakítását és az együttműködés elősegítését. A célok 
elérése érdekében a Békéscsabai járásra kiterjedő foglalkoztatási 
együttműködés (paktum) keretében olyan képzési és foglalkoztatási 
programok megvalósítására kerül sor, melyek a munkaerő-piac 
bővítéséhez, a célcsoportok képzéséhez, elhelyezkedéséhez 
és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. 
A fejlesztés hozzájárul a megyei és települési stratégiai 
célok eléréséhez, a gazdaság fejlődéséhez szükséges 
szakemberállomány biztosításhoz, és ezzel párhuzamosan a 
hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálásához. 
A foglalkoztatási együttműködés a járás egészére kiterjedő 
célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, 
előkészíti, segíti a megyében megvalósuló további foglalkoztatási 
és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, valamint segíti a 
megyei szintű koordinációt.
Megítélt támogatási összeg: 1.104.000.000 Ft
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Vállalások, indikátorok

A tervezett indikátorvállalások összhangban állnak a programszintű 
monitoring mutatókkal, valamint a TOP projekt kapcsán 
meghatározott előirányzattal. Az indikátor számítás során a 
Békéscsabai járás területén lakcímmel rendelkező munkavállalók 
kerülnek figyelembevételre:
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma: 756 fő
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 336 fő
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 215 fő.

Munkaerő-piaci igények kiszolgálása

A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum a különböző 
fórumoknak és tájékoztatóknak köszönhetően a célcsoport, illetve 
a munkaadók széles körű megkeresése lévén folyamatosan felméri 
a kereslet és kínálati oldal között felmerülő igényeket. A beérkezett 
igényekre épülnek a Foglalkoztatási Paktum munkaerő-piaci 
szolgáltatásai, a programba bevont személyek foglalkoztatása 
hatósági szerződés keretében történik. A munkaerő-piaci 
igények folyamatos, szakszerű kiszolgálása a projekt alapvető 
tevékenységei közé tartozik. 
Kiemelt cél, hogy számottevő munkahelyteremtés valósuljon meg 
az elsődleges munkaerőpiacon, megfelelően képzett versenyképes 
munkaerő álljon rendelkezésre, gyors és hatékony munkaerő-piaci 
státusz-váltások valósuljanak meg, a munkanélküliek és inaktívak 
elhelyezkedését hatékony, személyre szabott munkaerő-piaci 
szolgáltatások segítsék, a leghátrányosabb helyzetűek számára 
átmeneti foglalkoztatási lehetőségek álljanak rendelkezésre, a 
munkaerő-piaci szereplők a változásokhoz rugalmasan tudjanak 
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alkalmazkodni, valamint a foglalkoztatási formák és képzési utak 
figyelembe vegyék az egyéni élethelyzeteket. Hazai szinten mind a 
munkaerő kereslet bővítésére, mind a munkaerő-kínálat mennyiségi 
és minőségi fejlesztésére van szükség. A kereslet élénkítése 
elsősorban a gazdaságpolitika, gazdaságfejlesztés eszközeivel 
érhető el, míg a munkaerő aktiválása és foglalkoztathatóságának 
javítása a foglalkoztatáspolitika egyik legfőbb feladata. 
További cél a versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális 
gazdaságfejlesztés. Valamint a térségspecifikus brandek 
fejlesztése a megye perifériális helyzetű településein, társadalmi- 
gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális 
helyzetű térségei között, természeti és épített értékek, a szellemi 
és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív fenntartható 
továbbfejlesztése.

Irányító Csoport

A partnerség vezetésére Irányító Csoportot kellett létrehozni, amely 
reprezentálja a partnerséget. Békéscsabai Járási Foglalkoztatási 
Paktum szervezetének működési rendjét szabályozó ügyrendet 
2016. december 23-án fogadták el. Az ügyrend többek között 
szabályozza az Irányító Csoport feladatkörébe tartozó feladatokat. 

Az Irányító Csoport 2018. évi tevékenységei

1. ülés 2018. március 7-én, a CsabaPark éttermében került 
megrendezésre. Az ülésen többek között a Békés Megyei 
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, 
Paktum Irodának szánt, a Foglalkoztatási Stratégiával kapcsolatos 
javaslatai kerültek megvitatásra. A kiemelt ágazatok, húzóágazatok 
közé bekerültek az alábbi ágazatok: - kereskedelem – építőipar – 

feldolgozóipar. Indokoltságát adja, hogy a fent említett ágazatok 
Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérsége területén 
húzóágazatok, számos vállalkozás tevékenykedik ezeken a 
területeken, illetve akár kitörési pontok is lehetnek a Békéscsabai 
Járás gazdasága szempontjából. Ezen ágazatokba folyamatosan 
érkeznek állásbejelentések, illetve a 2017. évben lezárt sikeres 
munkaközvetítések száma azt támasztja alá, hogy ezen ágazatok 
munkaerőigényesek, illetve jövedelemtermelő képesek.
 
2. ülését 2018. június 6-án tartotta az Irányító Csoport, amely a 
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. székhelyén került 
megrendezésre. Ezen az alkalmon került sor az Irányító Csoport 
új elnökének megválasztására. Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése Kutyej Pál Gábor önkormányzati 
képviselőt delegálta az Irányító Csoport tagjai közé. Továbbá 
elfogadásra kerültek az alábbidokumentumok: Féléves monitoring-
jelentés, 2017. I. félév; Féléves monitoring-jelentés, 2017. II. félév; 
Negyedéves monitoring-jelentés, 2017. III. negyedév; Negyedéves 
monitoring-jelentés, 2017. IV. negyedév; Éves monitoring-jelentés, 
2017. 

3. ülését  2018. augusztus 28-án tartotta a Paktum Irányító Csoportja. 
Az ülésnek a Csabagyöngye Kulturális Központ adott helyszínt. 
Itt elfogadásra került a Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési 
stratégia című dokumentum, valamint tárgyaltak Helyi termék- 
és szolgáltatásfejlesztési projekttervekről is. Valamint elfogadták 
az alábbi dokumentumok javított tartalmát: Féléves monitoring-
jelentés, 2018. I. félév; Negyedéves monitoring-jelentés, 2018. I. 
negyedév; Negyedéves monitoring-jelentés, 2018. II. negyedév.

Decemberben még egy ülés megtartása szükséges, melynek 
napirendje előreláthatóan a Paktum éves munkájának értékelése.
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Rendezvények

A széles körű partnerség megteremtése, az együttműködési 
hálózatban érintett partnerekkel történő megfelelő kapcsolattartás, 
valamint a szélesebb nyilvánosság körében történő figyelemfelhívás 
érdekében rendszeresen történik marketing és kommunikációs 
tevékenységek, valamint partnerségi és szakmai rendezvények 
megvalósítása.

1. A 2018-as év első Foglalkoztatási Fórumára március 7-én 
került sor a CsabaParkban. A konzorciumi partnerek egy-egy 
igen részletes előadás során mutatták be szerepüket a járás 
munkaerő-piacának fejlesztésében. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának részéről megismerhettük a partnerek 
közti, a projektet éríntő feladatok leosztását.

Valamint ismertetésre került a projekt célcsoportja és az 
igényelhető szolgáltatások. A Békés Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya beszámolt a 
kereslet-vezérelt program előnyeiről, valamint a Képzési Jegyzék 
felülvizsgálatának új eljárásrendjéről. 
Továbbá szó esett a 2018-as évi Képzési Jegyzékhez beérkezett 
képzési igényekről, valamint a munkaerőhiány sikeresebb 
kezelésének céljából megalakított Szakképzési Munkacsoport 
felépítéséről és céljairól. 

2. A projekt konzorciumi partnerei úgy határoztak, hogy a hátrányos 
helyzetű célcsoport hatékonyabb elérése érdekében nyitnak a 
térségben tevékenykedő egyházak és segélyszervezetek felé. 
Ezért június 28-án egy, az Egyházakat és segélyszervezeteket 
érintő partnerségi rendezvény keretein belül tájékoztatták a 
jelenlévőket a Paktum nyújtotta lehetőségekről, valamint közös 
együtt-gondolkodásra és munkára hívták a szervezetek képviselőit. 
A rendezvény zárásaként a jelenlévők megtekinthették a 
Csabagyöngye Kulturális Központ földszintjén működő, a projekt 
keretein belül létrehozott Foglalkoztatási Információs Pontot, 
amelyben a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó kollégák várják 
az álláskeresőket. 

3. Az augusztus 28-án tartott Foglalkoztatási Fórumunk fő 
irányvonala, a helyi civil szervezetekkel való együttműködés 
erősítése volt. Azokat, akik eljöttek a rendezvényre, a Paktum Iroda 
munkatársai tájékoztatták a projekt előrehaladásáról, valamint a 
Paktum Iroda munkájáról. 

4. Az év utolsó Foglalkoztatási Fórumának megszervezésére 
november 21-én kerül sor, a Csabagyöngye Kulturális Központban. 
A fórumra mintegy 50 főt várunk, a meghívottak között szerepelnek 
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a közszféra, a vállalkozói szféra, valamint a civil szféra képviselői. 
A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. és a Békés Megyei 
Önkormányzat közösen fognak beszámolni a Paktum Irodák 
működéséről. Ezt követően a Békés Megyei Kormányhivatal számol 
be a projekt megvalósítása során elért eredményeiről, valamint a 
jövőbeli terveikről. Továbbá előadást fog tartani a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara és a Békés Takarék Szövetkezet, 
szervezeteik vállalkozásokat érintő támogatási lehetőségekről. A 
fórum a Békés Megyei Paktum és a Békéscsabai Járási Paktum 
együttműködésének köszönhetően jön létre.

Partnerség

A paktum keretében a járás foglalkoztatási helyzetének felmérésére, 
helyzetelemzésére, illetve a foglalkoztatási helyzet javítására 
vonatkozó stratégiai elképzelések megfogalmazására került sor. A 
célok elérése érdekében azonban szükség volt a járási munkaerő-
piaci szereplők képviselőinek széles körű együttműködésére, 
egy fenntartható, partnerségi hálózat létrehozására, ahol a helyi 
fejlesztésben és foglalkoztatásban érintett szereplők a foglalkoztatás 
és a békéscsabai járás versenyképességének növelése, valamint 
a helyi fejlesztések és erőforrások összehangolása érdekében 
működtek együtt egymással. A hálózat volt hivatott képviselni továbbá 
az érintettek érdekeit, valamint rendelkezni azokkal az információkkal, 
pénzügyi és egyéb erőforrásokkal, melyek lehetővé tették a kitűzött 
célok elérését. A Foglalkoztatási Paktum intézményesített keretbe 
foglalta az aláírók együttműködési szándékát, amely a foglalkoztatási 
kihívások kezelésére, a járás fenntartható gazdasági fejlődésének 
elősegítésére irányult. 
A helyi foglalkoztatáspolitikai szereplők és a lakosok együttműködése 
következtében biztosíthatóvá válik a különböző helyi fejlesztések 
előkészítése és a később elkészített járás foglalkoztatási stratégia 

intézkedéseinek egységes, átfogó együttműködésen alapuló 
megvalósítása. Munkavállalói oldalon a paktum keretében 
kiemelt figyelem irányult a foglalkoztatási szempontból hátrányos 
helyzetben lévőkre, a nők, a társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott térségben élők, a roma lakosság, a fogyatékkal élők, 
a pályakezdő fiatalok és a munkaerőpiacról tartósan kiszorultak 
elhelyezkedési esélyeinek javítására. A paktum keretében 
olyan projekttervek is születtek, melyek a kiemelt célcsoportok 
munkaerőpiacra való visszatérése érdekében megvalósítandó 
konkrét intézkedéseket tartalmazták. Az együttműködési hálózat 
kialakításában résztvevő partnerek biztosítják a programban 
szereplő valamennyi kedvezményezett célcsoport képviseletét. 
A partnerek a projektben való részvételükkel abbéli szándékukat 
nyilvánították ki, hogy együttműködésük során a rendelkezésükre 
álló forrásokat a projekt végrehajtása során meghatározásra 
kerülő foglalkoztatáspolitikai célrendszerrel összhangban kívánták 
felhasználni. 
A hálózat munkája teljesen nyilvános volt ezzel is lehetőséget 
adva valamennyi érdeklődő számára a véleménynyilvánításra, 
hozzászólások, javaslatok megtételére, valamint arra, hogy az 
együttműködés céljával egyetértők csatlakozhatnak a paktumhoz.
 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP)

A Foglalkoztatási Információs Pont nem más, mint egy információs 
tér, ahol a munkát keresők tájékoztatást kaphatnak a munkaügyi 
szervezet szolgáltatásairól, a támogatási lehetőségekről, a 
bejelentett állásajánlatokról, képzési lehetőségekről, és intézhetik 
azokat az ügyeiket, amelyek segíthetnek foglalkoztatási 
problémáik megoldásában. A projekt keretén belül a Békés 
Megyei Kormányhivatal szakmai iránymutatásai alapján a 
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi a munkaerő- 
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piaci szolgáltatások nyújtását.
A munkaerő- piaci szolgáltatás célja, hogy a hátrányos 
helyzetű álláskeresők fejleszthető képességeire épülő komplex 
rehabilitációját, munkaerő-piaci integrációját és munkába állását 
elősegítse.
Az egyéni információnyújtás mindig az információt kérő személyes 
igényeit figyelembe véve, célirányosan történik. Az információ 
nyújtás keretében a munka iránt érdeklődő előzetes képet kap 
az általa keresett munkakör(ök) elérhetőségéről, várható kereseti 
lehetőségekről.
A munkatanácsadás egy olyan tanácsadási forma, amely a 
munkaerő-piaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást 
elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési 
akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök 
meghatározásán keresztül segíti a tanácskérőt az álláshoz 
jutáshoz és annak megtartásához.
Az egyéni tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést 
kaphat elképzelésében, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja, 
s a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában, 
igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával 
kapcsolatban, és elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, 
illetve valósíthat meg szakember segítségével.

Álláskeresési technikák oktatásán keresztül a résztvevő 
kiscsoportos foglalkozás keretében megismerheti az álláskeresés 
folyamatát, valamint az álláskeresésben eredményesen 
hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat 
(telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a 
személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások feltárása 
stb.). Az álláskeresési technikák segítséget nyújt ahhoz, hogy 
a munkát kereső önmaga számára reális célállást határozzon 

meg, módszereket ad ahhoz, hogy a munkát kereső saját maga 
érdekében önállóan álláshelyeket tárjon fel a munkaerőpiacon. 
Ismereteket ad az önéletrajzírás, motivációs levél és álláspályázat 
összeállításához, az állásinterjúra való felkészüléshez, valamint a 
munkavállalást érintő általános munkajogi szabályozásról.
A Mentori szolgáltatás, egy személyes segítő szolgáltatás. 
Segítségnyújtás az egyéni terv megvalósításában: az 
elhelyezkedés akadályainak elhárításától, a munkahelykeresésen 
keresztül, az elhelyezkedést követő beilleszkedésig, a munkahely 
megtartásáig, esetlegesen a szakmai előrelépés perspektíváinak 
felvázolásáig. A segített személy végigkísérése a munkaerő-piaci 
integráció teljes folyamatán.
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Elérhetőségek

Újkígyós 
Cz. Kiss Rendezvényház                   
Újkígyós, Petőfi Sándor utca 38.  I. em.           
Nyitva: hétfő - péntek 8:00-12:00                                
Telefon: +3620/345-0893
     
Békéscsaba 
Csabagyöngye Kulturális Központ 
Békéscsaba, Széchenyi u. 4. Teaház terem 
Nyitva: hétfő - péntek 8:00-16:00      
Telefon: +3666/449-222; +3620/345-0893
     
Csorvás 
Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. épülete 
Csorvás, Rákóczi utca 37/a. 
Nyitva: hétfő - péntek 8:00-12:00   
Telefon: +3620/345-2226

paktumbekescsaba.hu
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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