Raport z wymiany doświadczeń w ramach projektu partnerskiego
Leonardo da Vinci „Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki”
11 – 15.10.2010r., Francja, Douai

W okresie od 11 – 15.10.2010r. została zorganizowana czwarta wizyta grupy partnerskiej
projektu „Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki”, realizowanego w ramach
Programu Leonardo da Vinci. Wymiana miała miejsce we Francji, w regionie Nord-Pas-deCalais. Podczas wizyty beneficjenci odwiedzili szereg instytucji rynku pracy.

Partnerzy projektu partnerskiego LdV „Kształcenie ustawiczne w Europie
– dobre praktyki”:

1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – Polska – 3 przedstawicieli

2)

Heinrich Vetter Forschungsinstitut e. V. fur Arbeit und Bildung in der
Metropolregion Rhein-Neckar - Instytut Badań ds. Pracy i Edukacji zlokalizowany
na Uniwersytecie Studiów Rynku Pracy – Niemcy – 1 przedstawiciel

3)

The Santa Cruz de Tenerife Development Agency - Agencja ds. Rozwoju
Lokalnego– Hiszpania – 2 przedstawicieli

4)

Mission Locale pour l’emploi des jeunes - Misja Lokalna działająca na rzecz
zatrudnienia młodzieży – Francja – 5 reprezentantów

5)

Le Forem – Belgia - 4 reprezentantów

Przebieg wizyty we Francji w okresie od 11 – 15.10.2010r.:
Instytucją goszczącą była Misja Lokalna na rzecz zatrudnienia młodzieży (Mission Locale
pour l’emploi des jeunes). Misja składa się z 8 filii. Usługi Misji Lokalnej są skierowane
do młodzieży w wieku od 16 do 25 roku życia posiadającej dyplom lub bez potwierdzonych
kwalifikacji zawodowych, z planem zawodowym lub bez planu. Usługi jakie oferuje Misja są
kompleksowe: pomoc w znalezieniu mieszkania; wsparcie w zakresie problemów
zdrowotnych, związanych z przemieszczaniem się; wsparcie w zakresie zatrudnienia;
szkolenia; wsparcie dla pracujących niepełnosprawnych, pomoc młodzieży w ich
codziennych problemach ( pomoc w kontaktach z administracją, w dostępie do informacji,
wsparcie w trakcie przygotowywania się do egzaminu z prawa jazdy). Beneficjenci
odwiedzili instytucję goszczącą i zapoznali się z jej obszarem działalności a także systemem
edukacyjnym we Francji. Podczas wizyty beneficjenci odwiedzili szereg instytucji rynku
pracy takich jak:
- INSTEP Formation jest Spółdzielnią Robotniczą składającą się z 11 Centrów
szkoleniowych, obejmujących obszar regionu Nord-Pas-de-Calais. Centra funkcjonują
w obrębie 4 sektorów zawodowych: budownictwo, oczyszczalnia, hotelarstwo i obsługa
restauracyjna. „Louvre hotel” jest projektem, który powstał w partnerstwie z Urzędem Pracy,
Centrum Szkolenia Zawodowego, Radą Regionu. W ramach utworzonego partnerstwa
powstała inicjatywa dotycząca szkolenia w zakresie przygotowania do zawodu asystent
zarządzającego hotelem w jednym z hoteli marki Campanile.
- Ponadto uczestnicy projektu odwiedzili firmę motoryzacyjną Renault, która realizuje
szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych bez kwalifikacji zawodowych w zakresie pracy przy
linii produkcyjnej. Ponadto beneficjenci mogli z bliska przyjrzeć się pracy wykonywanej
podczas produkcji samochodów marki Renault.
- Centrum Szkoleniowe Izby Rzemieślniczej w Prouvy przygotowywuje do pracy
w zawodach związanych z przemysłem spożywczym, usługami. Szkolenia są skierowane
do osób, które podpisują umowę z małymi firmami rzemieślniczymi. Celem szkolenia jest
zdobycie certyfikatów zawodowych a także uzyskanie matury z tytułem zawodowym.
- ACTIF – Centrum Szkoleniowe z zakresu Nowych Technologii jest stowarzyszeniem
non profit, wspieranym finansowo przez Radę Regionu. Centrum powstało na przykładzie
modelu angielskiego ITEC (Centrum Informacji i Technologii) wdrożonego przez młodych
bezrobotnych. Centrum umożliwia szkolenie młodzieży w wieku od 16 do 25 lat bez
kwalifikacji z zakresu nowych technologii. Na przestrzeni 20 lat przeszkolono 3000 osób
z czego 80% otrzymało dyplom a ponad 70% otrzymało zatrudnienie w sektorze informatyki,
handlu i usług RTV i AGD. Szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu, który jest
uznawany na rynku pracy (wpisany w rejestr Krajowych Certyfikatów Zawodowych).
- AFIP – Stowarzyszenie Doskonalenia Zawodowego i Informacji na rzecz Rozwoju
Inicjatyw Wiejskich jest siecią krajową we Francji. Uczestnicy odwiedzili „Le Germoir”
gdzie realizowane są warsztaty dla osób, które zamierzają zostać przedsiębiorcą na wsi.
Grupą docelową są osoby poszukujące zatrudnienia oraz pracownicy. Celem projektu jest
zapewnienie uczestnikom narzędzi aby ich przedsięwzięcie mogło powstać w rzeczywistości.
Rekrutacja do projektu jest możliwa za pośrednictwem Misji lokalnej lub Urzędu Pracy.
Następnie kandydaci przechodzą rozmowę kwalifikacyjną z trenerem z AFIP. Szkolenie jest
finansowane przez Radę Regionu w ramach Regionalnego Programu dotyczącego tworzenia
przedsiębiorstw a także jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.
Le Germoir stanowi gospodarstwo rolne gdzie poprzez symulację uczestnicy szkolenia uczą

się jak hodować bydło, biologicznej uprawy warzyw i owoców. Na terenie Germoir znajdują
się także inkubatory rolnicze dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.
- CFFPA Centrum Szkolenia Zawodowego i Promocji Rolnictwa - publiczny instytut
szkolenia w zawodach rolniczych i ogrodniczych. Na terenie szkoły znajdują się warsztaty
z zakresu ogrodnictwa, zarządzania przestrzenią zieloną, analiz biotechnologicznych,
zarządzania gospodarką wodną. Instytut szkoli licealistów, studentów, młodzież odbywającą
praktyki, osoby pracujące oraz poszukujące zatrudnienia. Instytut posiada zaplecze
techniczne: 5 ha przestrzeni zielonej i ogrodów. Centrum jest finansowane z kilku źródeł:
Rady Regionu, Urzędu Pracy, Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Krajowego Centrum
działającego na rzecz osób pracujących w ogrodnictwie, Ministerstwa, dotacji
z Przedsiębiorstw. Zatem finansowanie jest publiczno-prywatne. Osoby kończące szkolenia
mogą otrzymać certyfikaty uznawane na rynku pracy. Instytut na bieżąco śledzi jakie jest
zapotrzebowanie na zawody „zielone”, współpracuje ze szkołami rolniczymi oraz innymi
organizacjami zajmującymi się przemysłem rolno - spożywczym.
- AFPA – Krajowe Centrum na rzecz Szkolenia Zawodowego Dorosłych szkoli
w zawodach z branży logistycznej i transportu. Centra Szkoleniowe AFPA funkcjonują od 60
lat we Francji i ich zaplecze techniczne oraz metoda nauczania przypominają prawdziwe
przedsiębiorstwa. Aktualnie we Francji jest 200 Centrów, które działają w różnych branżach.
Centra są finansowane z budżetu państwa.
- ARML jest Regionalnym Centrum Misji Lokalnej w Nord-Pas-de-Calais. Rolą Centrum
jest wsparcie młodzieży na rynku pracy, analiza rynku pracy, rozwój lokalnego
partnerstwa.W regionie Nor-Pas-de-Calais znajduje się 27 Lokalnych Misji. W 2009r. ponad
111 000 osób spośród młodzieży otrzymało wsparcie w Lokalnych Misjach regionu. W Misji
przedstawiono także zakres działań Regionalnego Centrum Zasobów Pedagogicznych.
- Pôle Emploi jest Urzędem Pracy powstałym w wyniku fuzji Assédic (instytucja
wypłacająca zasiłek dla bezrobotnych) oraz ANPE ( Krajowej Agencji ds. Zatrudnienia).
Misją tej instytucji publicznej jest wsparcie dla osób poszukujących zatrudnienia, wypłacanie
zasiłków dla osób bezrobotnych, mobilizacja wszystkich narzędzi potrzebnych do włączenia
na rynek pracy (szkolenia, pomoc w mobilności).
- Conseil Regional – Rada Regionu każdego roku szkoli ponad 6500 osób z czego 70%
otrzymuje certyfikaty zawodowe. Grupę docelową stanowią mężczyźni w wieku do 27 lat
szkolący się w takich zawodach jak budownictwo, przemysł (50%), kobiety w wieku do 41 lat
szkolących się przede wszystkim z zakresu następujących branż: hotelarstwo, gastronomia,
turystyka (25%), grupa kobiet w wieku do 22 lat szkolących się z handlu, usług
administracyjnych, opieki zdrowotnej. Ponad 65% stażystów otrzymuje zatrudnienie.
W trakcie wizyty przedstawiciele instytucji partnerskich omówili planowaną zawartość
merytoryczną przewodnika dobrych praktyk stosowanych w kształceniu ustawicznym.
Przewodnik będzie przygotowany wspólnie przez instytucje partnerskie projektu. Uczestnicy
otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w wymianie doświadczeń potwierdzone przez
partnera z Francji.

