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2019. január 14/15; 24/25 és január 31/ 

február 1. napokon 1 vezető mentor, 1 

mentor tanácsadó és 2 munkaerőpiaci 

mentor, valamint 1 fő projekt 

menedzser részt vett a Kiskőrösön 

tartott 3 x 2 napos menedzsment 

képzésen.  

 

A képzés a résztvevők között nagy 

sikert aratott, mind szakmai – tartalmi, 

mind hangulati elemeit tekintve a 

legmagasabb elvárásnak is eleget tett. 

 

 

Solt Közös Önkormányzati Hivatal 

Dísztermében 2019. január 30-án 

megtartottuk az Irányító Csoport 2. 

ülését. Az ülésen a jelenlévők elfogadták 

a 2019. évi munkatervet, megvitatták a 

képzések     megkezdéséhez szükséges 

tevékenységeket, és javaslatokat 

fogalmaztak meg azok időzítésére 

vonatkozóan. Értékelték az első 

közbenső indikátor megvalósult 

értékeit, és az első szakmai beszámoló 

eredményeit. A vezető mentor 

közreműködésével előkészítették a 

márciusban tartandó 2. Foglalkoztatási 

fórumot, az 1. Workshop-, valamint az 1.  

Munkavállalói tájékoztató rendezvényt. 

Február hónapban Kovács Istvánné, 

Bréti Anna Mária, Kovács Éva, Szakál 

Tibor és Greif Béla szakmai 

megbeszélésen vettek részt a solti 

Paktumirodában, áttekintették a 2019. 

évi feladatokat, a költségvetést, 

valamint az év rendezvény sorozatának 

programját. 
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2019. február hónap végéig megtörtént 

a 2. és 3. szakmai beszámoló 

összeállítása, benyújtása, az 1. számú 

időközi elszámolás összeállítása, 

benyújtása, a Munkaterv és 

rendezvényterv, valamint a 3 db 

projektterv, a 2019-es Munkaterv és 

költségvetési dokumentumok elké-

szítése. A Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kalocsai Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2019. 

02.28-ig a következő létszámbevonást 

valósította meg: összesen 58 fő, ebből 1 

fő bértámogatásban, 57 fő bérköltség 

támogatásban részesült. 

2019. március 8-án megtartottuk az 1. 

Munkavállalói tájékoztató rendezvényt. 

A nyitó előadást Kalmár Pál, Solt Város 

Önkormányzat Polgármestere tartotta 

„Tájékoztató a közfoglalkoztatási 

program 2018. évi eredményeiről, 2019 

évi terveiről” címmel. A következő 

előadó Scherer Zsolt osztályvezető volt, 

előadásának címe: „Tájékoztató a 

Kalocsai Járás foglalkoztatási 

mutatóiról és az igénybe vehető 

támogatásokról”. Péjó Zoltán a Család 

és KarrierPONT Kalocsai Ügyfél-

szolgálati Iroda képviselet-vezetője, „Az 

Iparkamara Család és Karrier-

PONTjának szolgáltatásai a Kalocsai 

Járásban” című előadásában ismertette 

az Iroda szolgáltatásait és programját. 

A negyedik előadásban a résztvevők 

Greif Béla munkaerőpiaci mentor, 

tanácsadó előadásában megismer-

kedhettek a Paktum szervezetével és 

eddigi eredményeivel, végül Szakál 

Tibor vezető mentor rövid előadás 

keretében ismertette a mentori 

tevékenységet.  

 

 


