9. MÉRFÖLDKŐ - SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„A” tevékenységhez kapcsolódó
-Mezőtúr Város Önkormányzata részérőlA 9. mérföldkőben vállalt 5. időközi monitoring értékelés megtörtént (Paktumiroda beszámoló 2019.
I. félév).
A Paktumiroda munkatársa (partnerségi koordinátor) részt vett a projekt keretein belül a 2019.
március 13. napján, Martfű városában megrendezésre került „jó gyakorlat” megosztását célzó
rendezvényen.
2019. április 02. napján konzorciumi megbeszélésre került sor. Az ülés témája: a projekt
előrehaladásával kapcsolatos eredmények ismertetése, valamint a projekttel kapcsolatosan felmerülő
kérdések egyeztetése volt. A projektmenedzser személyének változása mellett megállapításra került,
hogy a projekt által igénybe vehető legtöbb támogatási keret kimerült, azonban a Kormányhivatal
rendelkezik még szabad forrással, melynek – egy szerződésmódosítást követően – átcsoportosításával
további támogatás nyújtható. A találkozó alkalmával kilátásba került a szabad források felhasználása
érdekében a projekt fél éves meghosszabbítása is.
A projektmenedzsment a 2019. június 3. napján a „GINOP-5.1.1-15 - Út a munkaerőpiacra c. kiemelt
projekt keretében a Foglalkoztatási együttműködések tapasztalatai” elnevezésű konferencián
képviseltette magát, melynek lebonyolítására Budapesten került sor. A világbank "Nemzetközi
tapasztalatok bemutatása" előadását követően a Foglalkoztatási paktumok működésének országos
tapasztalatairól esett szó, amit több kerekasztal beszélgetés követett érintve a partnerség építésének,
a munkaerőtartalék-elérésének, valamint a beruházások és a munkahelyteremtés témaköreit.
2019. június 21-én a konzorciumvezető nyilatkozott, hogy a Foglalkoztatási stratégia és akcióterv
felülvizsgálata megtörtént. Az áttekintés során megállapításra került, hogy a benne foglalt stratégiai
irányelvek jól szolgálják a célok hatékony megvalósulását, ezért lényegi változtatások nélkül szavazásra
bocsátható. Az elfogadásról a Paktumszervezet tagjai elektronikus szavazás formájában döntöttek. A
foglalkoztatási stratégia és akcióterv 2019. június 30. napján - a 2019. június 29. 23:59-ig beérkezett
szavazatok alapján – elfogadásra került.
A projekt aloldala és a közösségi információs oldal felülete folyamatosan aktualizálásra került.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„B” tevékenységhez kapcsolódó
-Kormányhivatal részéről-

Eredmény megnevezése:
9. mérföldkő – 5. időközi monitoring
Az eredmény leírása:
A 2. mérföldkő 2017. június 31-én teljesült a Közreműködő Szervezetnek átadott és a szakmai
megvalósítás megkezdésének feltételét jelentő foglalkoztatási dokumentumok elfogadásra
kerültek az Irányító Hatóság részéről. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó, többször
újratervezett, majd legutóbb 2018. áprilisban benyújtásra került végleges költségvetés
elfogadását jelentő Támogatási szerződés módosítás 2018. július 26. naptól hatályos.
A Kormányhivatal saját felelősségére 2017. november 10-én megkezdte a projekt a szakmai
megvalósítását, a célcsoport tagok bevonását, a foglalkoztatási támogatások megítélését és a
szakmai megvalósítók felvételét.
A szakmai megvalósítás során a Kormányhivatal a beérkezett munkaerőigényeket
megvizsgálta annak érdekében, hogy az illeszkedési nyilatkozat kiadása kezdeményezhető-e
a projekt Paktumirodájától.
Az álláskeresők elhelyezkedési esélyének növelése céljából humánszolgáltatásban részesülnek
(egyéni munkatanácsadás, információ nyújtás, pályaválasztási, illetve pályamódosítási
tanácsadás és mentorálás), majd bérjellegű támogatásban, illetve munkaerőpiaci képzésben
vesznek részt tartós munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése érdekében.

A projekt 2019. június 30. napjáig közbenső mérési időpontjára teljesített indikátorok:
2017. január 2-től 2019. június 30-ig 228 fő álláskereső került bevonásra a projektben.

•

PO25 - A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma:
228 fő.

•

PR25 - A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 104 fő.

•

PR26 - A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat
hónappal állással rendelkezők száma: 37 fő.

Indikátor vállalások teljesülése (2019.06.30-ig)

