
  

 

 

 

FELJEGYZÉS  

Jó gyakorlat megosztása 

 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

Projekt címe: „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

Kedvezményezett szervezet neve:  

Program neve: Szakmai kerekasztal - fórum 

Programszervező neve:  

Helyszín: Martfű Város Önkormányzata – Földszinti Tanácskozó terem. 

Időpont: 2019.03.13. 11:00h – 13:45h 

Résztvevők: jelenléti ív szerint 

Feljegyzést készítette: Dr. Gogolák Zoltán, a fórum facilitátora 

 

Tapasztalatok, a fórum lefolyásának és tartalmának rövid ismertetése 

 

A „Jó gyakorlat megosztása” című fórum célja és formája 

 

Cél a Paktum projekt eddigi működése során tapasztaltak megbeszélése és megosztása 

azért, hogy a résztvevők saját jó gyakorlatukat kialakíthassák, a megismert módszereket, 

eszközöket, folyamatokat saját szervezetükre, működésükre adaptálhassák. 

 

A résztvevőket arra kértük, hogy kiscsoportos (3 fő/csoport) formában egymással 

beszéljék meg a Paktum projekt során tapasztaltakat. A kiscsoportos megbeszélés 

eredményeit azután összegeztük, majd közös megvitatásra bocsátottuk. A „megvitatás” 

itt reflektálást, kiegészítést (esetlegesen ellentmondást) jelent. 

Bár a rendezvény a címe szerint a jó gyakorlatok megosztását tűzte ki célul, a Paktum 

Iroda és a facilitátor megbeszélése és a résztvevők egyetértése alapján nem kizárólag a 

jó gyakorlatokra (pozitív tapasztalatokra) fókuszáltak a rendezvény résztvevői. 

 

Ez a döntés a téma kibővítéséről azért született, mert visszajelzések alapján, - és más 

Paktum projektek tapasztalatai szerint, - érdemes azt is vizsgálni, hogy mi az, ami 

változtatást igényel, amin változtatni lehet, vagy változtatni kell. Ezekhez, - az egyébként 

sokszor negatívumnak tekintett, - területekhez megoldási ötletek társíthatók, illetve a 

megoldásokra és nem a problémákra fókuszáló figyelem segít a Paktum működtetésének 

javításában, végső soron a Paktum célkitűzéseinek megvalósításában. 

 

Ezen a fórumon nem a különböző információ-forrásokból szerzett 

ismeretekre, megoldásokra és lehetőségekre, problémákra, 

megoldandó feladatokra voltunk kíváncsiak. Kizárólag a 

résztvevők tapasztalatait kívántuk felmérni, akár 

pozitív, akár negatív megközelítésben. 

  



  

 

 

 

Azért választottuk ezt, mert a Paktum projekt során többször felmerült annak a kérdése, 

hogy az ismert megoldások mellett foglalkozni kell a megoldandó feladatokkal is, 

amelyekről még nem sikerült külső információkat szerezni. Az egy évvel ezelőtti 

kerekasztal beszélgetés során megállapítottuk, hogy sokkal inkább hajlamosak a 

résztvevők a negatív dolgokra fókuszálni, mint a pozitív példákból leszűrni a 

felhasználható információt, kialakítani a saját jó gyakorlatot. A visszajelzések szerint 

azonosítottuk azt az igényt is, hogy az érintettek és érdekeltek tanulni, fejlődni kívánnak 

a nem teljesen pozitív tapasztalatok alapján is. 

 

A fórumot tehát a fentiek miatt a pozitív tapasztalatok, valamint a fejlesztendő, 

felderítendő (megismerendő) területek szerinti megosztásban vezettük. 

 

A fórumon elhangzottak alapján összesített tapasztalatok 

 

A jó gyakorlat megosztása fórum workshop szerű elrendezésben két jól elkülönülő részre 

lett osztva. Az első részben 3-3 főből álló, kiscsoportos információ és tudásmegosztás, 

illetve feldolgozás volt. A fórum második részében a kiscsoportos munkában 

 

A résztvevők hármas csoportjai a kiscsoportos munka első harmadában azt a feladatot 

kapták, hogy azonosítsák és nevezzék meg azokat a területeket, amelyek az eddigi 

Paktum működés során, jól működtek, pozitív tapasztalataik vannak velük kapcsolatban.  

A második harmadban a feladat az volt, hogy azonosítsák azokat a területeket, 

folyamatokat, amelyekről azt gondolják, hogy nem működtek, vagy nem megfelelően 

működtek. 

A kiscsoportos munka harmadik harmadában a csoportok résztvevői a „jól működő” és 

„fejlesztendő” területekről összegyűjtött információkat beszélték meg, dolgozták fel 

egymás közt és megfogalmazták összesített következtetéseiket. 

 

A fórum második felében minden kiscsoportból egy-egy személy ismertette a csoportja 

által végzett munka összesített eredményét. Az elhangzott összesítésekre, azaz egymás 

megállapításaira azután rövid visszajelzéseket adtak a résztvevők.  

 

A fórum befejezéseként arra kértük a résztvevőket, hogy egymással szabadon 

beszéljenek a feltárt témákról, tegyenek fel egymásnak kérdéseket akár csoportokban, 

akár kettesével. 

  



  

 

 

 

A kiscsoportos munka során összegyűjtött pozitív területek, jó tapasztalatok 

felsorolása 

 

 A családvédelmi intézmények bevonása jól sikerült a Paktum működése során. Az 

intézményekkel való kapcsolat segít a célcsoportok igényeinek megismerésében, 

a célcsoportok egyes szegmenseinek elérésében. 

 A Paktum program működése az elért időarányos indikátorok szerint pozitív 

tapasztalatot jelent a munkaerőpiac szempontjából. 

 A célcsoportok képviselőinek (szervezetek, személyek) bevonásával sikerült 

növelni a célcsoport elérésének hatékonyságát. 

 A kisebbségi önkormányzatokkal kialakított megfelelő együttműködés segítette a 

képzésbe történő bevonást, javult a részvételi arány. 

 A Paktum projekt résztvevői személyes kapcsolatokat alakítottak ki, ezzel javult a 

hálózat-szerű működés hatásfoka. 

 Minden csatorna kihasználásra került a célcsoport bevonása érdekében. 

 Az ajánlási program jól működik. 

 Belső képzések kialakítása és ezek kommunikációja a Paktum keretei között. 

 A bérpolitika kialakításában is jó tapasztalatok vannak a Paktum működését, 

hatását illetően. 

 A Paktum területén elért vállalkozókkal könnyű a kapcsolattartás. (Az elérés foka 

azonban a fejlesztendő területekhez tartozik.) 

 „Paktum Akadémia” segíti a naprakész információk megosztását, a munkatársak 

közötti kapcsolattartást és a tapasztalatcserét az egyes Paktumok munkájának 

összehangolását. 

 A Kormányhivatal és a Paktum Iroda együttműködése jó, naprakész információk 

kerülnek átadásra. 

 A közösségi felületek használata jó, a megosztott információk hasznosak mind a 

célcsoport, mind a munkáltatók számára. (bár a marketing fejlesztendő terület). 

 A Paktum rendezvények gyakorisága és időzítése jó. 

  



  

 

 

 

A kiscsoportos munka során összegyűjtött fejlesztendő területek, megoldandó 

feladatok felsorolása 

 

 Az indikátorok teljesítése és a szakmai munka minősége egymásnak ellentmondó 

követelmények az időhiány miatt. A célcsoportok egyes szegmenseinek elérése, a 

bevonás folyamata lassú, sokkal több munkát igényel, int amire a Paktum keretei 

lehetőséget biztosítanak. Fejleszteni kell a differenciálást, szükség van a 

különböző sebességű folyamatok szétválasztására. 

 Az előző ponthoz kapcsolódik a mennyiség és minőség kérdése. Ez mind a 

munkaerő-piaci igényekre, mind a képzésekre vonatkozik. Megoldást kell találni 

arra, hogy akár lassabban is, de a vállalkozások igényei szerinti minőségű 

munkaerőt lehessen biztosítani a célcsoport tagjainak képzésével, munkaerő-piaci 

felkészítésével. 

 Megoldandó feladat a támogatással visszaélők kiszűrése, a visszaélések 

megelőzése. 

 A munkaerő-piaci kereslet kínálat nincs összhangban, egyre nagyobb a kereslet a 

magasabban képzett munkaerő iránt, míg a célcsoport képzettségi, megfelelőségi 

szintje sokkal alacsonyabb. Ez utóbb rövid időtartamú képzésekkel nem hozható 

megfelelő szintre. Belső képzésekkel és vállalkozáson belüli „feljebb lépéssel”, 

vagy hasonló beavatkozásokkal el kell érni, hogy a realitásnak megfelelő 

képzettségi szintre hozott célcsoport tagok el tudjanak helyezkedni. 

 A közfoglalkoztatásból a munkaerő-piaci foglalkoztatásba történő átmenetnek több 

hátráltató tényezője is van. Ezeket érdemes azonosítani és kidolgozni a 

megoldásokat. Különben a közfoglalkoztatásba „becsapdázódhatnak” olyanok is, 

akik egyébként alkalmasak lennének a munkaerő-piacon elhelyezkedni. 

 A Paktum marketingjén érdemes változtatni. Bár a különböző közösségi felületek 

használata megfelelő, azonban nagyobb hatásfokot lehet elérni a marketing 

javításával. 

 A Paktum projekt(ek) és a célcsoportok kapcsolata javításra szorul. További 

lehetőségeket érdemes feltárni a segítő szervezetek és kisebbségi 

önkormányzatokkal történő együttműködésben. (Azzal együtt, hogy nagyon jó 

tapasztalatok vannak a meglévő együttműködések terén.) 

 A személyiségi jogokra vonatkozó törvények hátráltatják a 

célcsoport elérését, a hatékony kommunikációt, a 

kapcsolat kialakítását. A családsegítő 

intézményekkel való jó kapcsolatot érdemes 

kihasználni annak érdekében, hogy ezt a 

negatív hatást csökkenteni lehessen. 



  

 

 

 

 A képzések vállalása és a célcsoport motiválatlansága egyre nagyobb kihívást 

jelent a bevonással, az indikátorok teljesítésével kapcsolatban. Érdemes lehet a 

célcsoport motivációit jobban megismerni, jobb marketinggel az érdeklődést 

felkelteni. (A facilitátor megjegyzése: A motiváció összefügg jövőképpel.) 

  A célcsoport számára szegmentáltan érdemes lehet különböző jövőképek 

kommunikálása, bemutatása. A család szerepe is meghatározó a munkára való 

alkalmasság kialakításában. A család és a jövőkép kapcsolatát is érdemes 

megvizsgálni ebből a szempontból. 

 A célcsoport fizikai és mentális adottságai nagyon sokszor nem egyeztethetők 

össze a munkaerő-piac támasztotta követelményekkel. Érdemes lehet ezt a 

területet jobban vizsgálni és megoldási javaslatokat készíteni. 

 A Paktum területén, a Szolnoki járáson belül nagyon nagy eltérések vannak akár 

a munkáltató, akár a célcsoporti oldalt tekintjük. Ezeknek az eltéréseknek a 

feloldása többek közt logisztikai feladatok megoldását is jelenti. Mindenképpen 

érdemes figyelmet fordítani ezekre a különbségekre, ha a Paktum működés 

hatásfokát javítani kívánják. 

 A 16 – 18 év közötti korosztály nem vonható be a projektbe, pedig fontos lenne a 

jövőbeni munkaerő megtartás, fejlesztés szempontjából. 

 A Paktum projektben elért vállalkozásokkal ugyan nagyon jó és hasznos a 

kapcsolata a Paktumnak, de általánosságban nagynak mondható a munkaadók 

passzivitása. A kommunikációnál, a marketing kialakításánál érdemes ezt a 

tapasztalatot is figyelembe venni. 

 A munkaadói bérverseny nem kedvez a kiszámítható munkaerő-piacnak és így a 

Paktum működésnek. 

 A napi és kölcsönzött munkavállalók kérdésköre egyre többször felmerül. Ezért 

jogos az a felvetés, hogy érdemes lenne a Paktum szempontjából is foglalkozni 

ezekkel az alkalmazási módokkal kapcsolatos kérdésekkel. 

 A képzési kínálat és a munkaadói oldal részéről felmerülő kereslet összehangolás 

rugalmatlan, a jelenlegi keretrendszer nem képes azonnali válaszokat adni a gyors 

változásokra. Érdemes lehet megvizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak a 

rugalmasság növelésére ezen a téren. 

 Az inaktívak elérése nem kielégítő. Ahhoz, hogy megfelelő 

számban kerüljenek bevonásra, az elérés hatásfokát 

javítani kell. Az inaktív létből történő kimozdításra 

jóval nagyobb befektetett energia szüksége, 

mint például egy átképzésre. Ezért a 

Paktum program keretében figyelmet kell 

fordítani erre a kérdésre is. Itt a segítő 



  

 

 

 

szervezetek, a Kormányhivatal és a Paktum egyéb aktív résztvevőinek 

kommunikációját kell úgy hangolni, hogy az üzenet ne csak eljusson a 

célcsoporthoz, de annak hatása is legyen. 

 

Összefoglalás 

 

A fórum résztvevői pozitív visszajelzést adtak a lebonyolítási formával ész összegyűlt 

tapasztalatokkal kapcsolatban. Hasznosnak ítélt meg a személyes, párbeszédeken 

alapuló témafelvetést és kidolgozást, valamint a csoport-képviselőkön keresztül történt 

összegzést. A fórum harmadik fázisában több élénk beszélgetés zajlott a résztvevők 

között, ahol a kiscsoportok felvetéseit, megállapításait tovább elemezték, illetve 

megoldási lehetőségeket is kerestek a fejlesztendő területek tekintetében. 

 

A Paktum kommunikációjával kapcsolatban is hangzottak el felvetések, amelyek 

beépülnek majd a Paktum működésébe. 

 

 

 

 

Az összefoglalót készítette: 

 

 

Dr. Gogolák Zoltán 

szervezetfejlesztő, tanácsadó 


