
Pályaorientációs
szolgáltatások bővítése
a Békés Megyei
Kormányhivatalban



A pályázó a Békés Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

lakónépesség 323 ezer fő
az országos népesség
3,33%-a

9 járás
11 ezer fő álláskereső
6,4% KSH mn.ráta 



Szervezeti cél:
hozzájárulni a megye munkaerő-piaci
helyzetének javításához, aktív szerepet
vállalni a foglalkoztatás
elősegítésében, a munkanélküliség
mérséklésében, ehhez kapcsolódóan
segíteni a megyében élők
pályaorientációját, megfelelő
pályaválasztását, szükség szerinti pálya
váltását. 



Magas arányú belföldi elvándorlás
A munkaerő utánpótlás biztosítása
A nyilvántartásban szereplő álláskeresők összetétele

alacsony iskolai
végzettség

50 év felettiek
magas aránya

Tartósan állást
keresők

39,9% 38,5% 40,3%

KIHÍVÁSOK



 Önismeret
fejlesztésének
támogatása 

Pályaismeret
bővítése 

Életpálya-
tervezés

támogatása 

A pályázat által érintettA pályázat által érintett
téma területektéma területek



állásváltoztatáson gondolkodók, 
állást keresők, 
diákok,
szülők,
szakemberek.

célcsoport: 



Munkaerőpiaci
szolgáltatások



9 járás

Életpálya szemléletűÉletpálya szemléletű
tanácsadások, foglalkoztatásitanácsadások, foglalkoztatási
szolgáltatásokszolgáltatások  

1 Pályaorientációs Tanácsadó és Módszertani
Központ





A Pályaorientációs Tanácsadó és Módszertani Központ egy olyan helyszín,
ahol szakemberek segítségével, széleskörű pályaorientációs szolgáltatásban
részesülhetnek az érdeklődők, ennek keretében támogatást kaphatnak pálya-

és szakmaismeretükhöz, megerősítést önismeretükhöz, és segítséget
pályadöntéseikhez. 



Információs
pontok

Guruló tanácsadó
iroda



Információs
pontok

A munkaerőpiaci és pályaorientációs információk
megosztása, a helyszínre betérő ügyfelek egyéni
szükségleteinek beazonosítása és ehhez adekvát
szolgáltatások keresése. 



Guruló
tanácsadó iroda

foglalkoztatási és pályaorientációs
tanácsadás, valamint munkaerőpiaci

információnyújtás,
egyéni és csoportos programok



A pályaorientációs tevékenység intézményi
beágyazottsága

Békés Megyei Pályaorientációs KerekasztalBékés Megyei Pályaorientációs Kerekasztal

Szervezeti együttműködés: 
BMKIK, POK, BMPSZ, BSZC, GYSZC, tankerületek, egyházi fenntartású iskolák,

munkáltatók, érdekképviseletek

Pályaválasztási VásárPályaválasztási Vásár

Pályaorientációs Családi NapPályaorientációs Családi Nap

Mobil tanácsadó buszMobil tanácsadó busz

Pályaorientációs Tanácsadó és Módszertani KözpontPályaorientációs Tanácsadó és Módszertani Központ

Információs PontokInformációs Pontok



Igény van a szolgáltatások bővítésére. 

Szükséges a szakemberek és szervezetek közötti együttműködés!

Tanulni, tanulni, tanulni! Begyűjteni az információkat és rendszerezni!

A szervezeti beágyazottság jól kiépített alap!

Ötvözni kell a hagyományos és online forma sikeres elemeit!

Soha ne tévesszük szem elől az egyén igényét! 

TanulságokTanulságok  

A mentálhigiénés
többlettudás hozzájárul az
események tartalmasabb

megvalósításához.
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Köszönöm aKöszönöm a
figyelmet!figyelmet!

Békés Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztály

kiss.ilona@bekes.gov.hu
+36 70 4912235

Kiss Ilona


