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Novemberben a következő 

rendezvényeken, szakmai találkozókon 

vettünk részt: 

➢ 2018. 11.15. Jövőd a tét 

pályaválasztási kiállítás 

Kiskőrösön 

A rendezvényen a Kalocsai Járási 

Foglakoztatási Paktumból részt vett Szakál 

Tibor vezető mentor, Bréti Anna Mária, 

Kovács Éva mentorok és Greif Béla mentor 

tanácsadó. A kiállítás szervezője a Bács-

Kiskun megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztálya volt. A program 

látogatóinak bemutatkoztak a megye közép-

és felsőoktatási intézményei, illetve 

megismerhetővé váltak az oktatási 

szakirányok. 

➢ 2018.11.16. Szakmai megbeszélés 

a Kalocsai Járási Hivatalban 

A megbeszélésen a Paktum részéről Szakál 

Tibor, Bréti Anna Mária és Kovács Éva, a  

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kalocsai Járási Foglalkoztatási Osztálya 

részéről Scherer Zsolt osztályvezető és 

Szabó Matild munkatársa vettek részt. 

Bemutatták az Osztály működési területeit, 

a munkatársakat és tevékenységüket. 

Ismertették az igényelhető munkaerőpiaci 

pályázati támogatásokat, valamint vázolták 

azt a folyamatot, melynek során a hozzájuk 

forduló, munkát kereső ügyfeleknek 

segítséget nyújtanak. Szakál Tibor 

bemutatta a mentorok tevékenységét, majd 

megvitatták a mentorok és a Kalocsai Járási 

Foglalkoztatási Osztály együttműködési 

lehetőségeit. 

➢ 2018.11.22. Thorma János Múze-

um: Bács-Kiskun megyei Turiszti-

kai Konferencia Kiskunhalason 

A Bács-Kiskun Megyei Turisztikai 

Konferencia a TOP – 5.1.1-15-BK1-2016-

00001 kódszámú projekt keretében került 

megrendezésre Kiskunhalason. A program 

során bemutatásra kerültek a Bács-Kiskun 

megyében tervezett turisztikai fejlesztések, 
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ezt követően a résztvevők megismerhették a 

Kiskunhalason már megvalósult, illetve a 

folyamatban lévő fejlesztéseket is. 

➢ 2018.11.27. Kecskemét - Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Köz-

pontjában tett látogatás 

Budainé Nagy Katalin szakmai vezető 

bemutatta szervezetük működését és 

szolgáltatási területeit. Maros Beáta a Bajai 

régió jellemzőit elemezte. 

➢ 2018.11.28. Szakmai látogatás a 

Kalocsa Város Önkormányzat 

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál 

A látogatáson a Paktum részéről Kovács Éva 

és Bréti Anna Mária vett részt, akik Buráné 

Kladik Emese vezetőnek beszéltek a mentori 

tevékenységről, a Kalocsai Járási 

Foglalkoztatási Paktumban végzett 

feladataikról. Ezután megismerkedtek a 

Szolgálat szervezeti és működési 

egységeivel, majd Dinnyés Gréta 

családsegítő beszélt ellátandó feladatairól. 

Szóba került a közös célcsoportot érintő, a 

Kalocsán működő 4 hasonló szervezet 

működése miatt kialakult átfedés 

kezelésének problémája, annak megoldási 

lehetőségeivel. A megbeszélés végén a felek 

kölcsönösen segítő együttműködést ígértek 

egymásnak. 

 

 

 

 

➢ 2018.12.07.  Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Kalocsai 

irodájában tett látogatás 

Rendvai Zoltánné és Tóthné Városi Ildikó 

megyei foglalkoztatási mentorok elmondták, 

hogy programjuk immár 5 éve fut, működési 

területük Solttól Dusnokig terjed. 

Párhuzamosan végzik a szeretetszolgálat és 

a mentorprogram munkáját, segítenek a 

rászoruló családoknak élelmiszerrel, ruhával 

és szükség esetén bútorokkal is.  

Kovács Éva és Bréti Anna Mária bemutatták 

a Kalocsai Járási Foglalkoztatási Paktum 

célját és működési területét. Kiemelték, 

hogy a Paktum erősségei közé tartozik, hogy 

a célcsoport közelében dolgoznak, és a 

program a munkáltatói oldalon is előkészíti 

az egyéni fejlesztésen átesett programba 

vont álláskeresők hatékony és tartós 

elhelyezkedését. 

 

2018. december 31-ig elért eredmények: 

A munkaerő-piaci programokba bevont 

résztvevők száma 45 fő. 

A Paktum Iroda kialakítása, a 

munkatársak laptoppal, számítógéppel, 

multifunkciós géppel történő ellátása 

befejeződött.  


