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ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ

Επισκόπηση του έργου
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Κορνουάλη,
Ηνωμένο Βασίλειο, αποδεικνύουν πώς οι FLAG
μπορούν να υποστηρίξουν την απόκτηση δεξιοτήτων και να αποκαταστήσουν την ελκυστικότητα του κλάδου για νέους επαγγελματίες. Στη
συνέχεα, 19 άνεργοι νέοι βρήκαν εργασία στον
κλάδο της αλιείας και σε συναφείς κλάδους.

Κορνουάλη και
Νήσοι Σκίλι

Παρά τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και την περιορισμένη έλξη που ασκεί σε πολλούς νέους, ο αλιευτικός τομέας
εξελίσσεται, απαιτώντας νέες δεξιότητες και προσφέροντας νέες ευκαιρίες στην επόμενη γενιά εκπαιδευμένων αλιέων,
ανδρών ή γυναικών. Σε συνεργασία με μια φιλανθρωπική οργάνωση η οποία προσφέρει βοήθεια σε νέους με ειδικές
ανάγκες, η FLAG της Κορνουάλης και των Νήσων Σκίλι χρηματοδότησε επιτυχώς μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με
στόχο την προσέλκυση νέων στην αλιευτική βιομηχανία και την εμπορία θαλασσινών για τον κλάδο της εστίασης.
Το σεμινάριο εμπορικής αλιείας, το οποίο είναι πιστοποιημένο από την Seafish, την αρμόδια αρχή έγκρισης θαλασσινών του
Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελεί μια εισαγωγή στην εμπορική αλιεία, διάρκειας τριών εβδομάδων, που παρέχει στους υποψήφιους τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις ώστε να εργαστούν στη θάλασσα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Το
σεμινάριο αποτελείται από εκπαίδευση διάρκειας δύο εβδομάδων στη στεριά (καλύπτοντας θέματα ασφάλειας, εξοπλισμού και διαχείρισης της ψαριάς, επιδιόρθωση διχτύων, εργασίες με σχοινιά, πλοήγηση και χειρισμό του σκάφους) και, στη
συνέχεια, ένα υποχρεωτικό σεμινάριο διάρκειας μίας εβδομάδας σε βασικά θέματα ασφάλειας (επιβίωση στη θάλασσα,
πυρόσβεση, πρώτες βοήθειες, υγεία και ασφάλεια), το οποίο περιλαμβάνει το βασικό σεμινάριο της Seafish για τη σταθερότητα του αλιευτικού σκάφους. Το σεμινάριο εμπορίας θαλασσινών για τον κλάδο της εστίασης διοργανώθηκε από τη σχολή
Padstow Seafood School με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων για νέους που ενδιαφέρονται για τις χερσαίες
δραστηριότητες της βιομηχανίας και για την εμπορία θαλασσινών στον κλάδο της εστίασης.
Το έργο απευθύνεται σε άνεργους νέους σε συμφωνία εταιρικής σχέσης με τοπικά κέντρα απασχόλησης και κοινωνικά κέντρα.
Ξεκινώντας με μια «δοκιμαστική» συνεδρία, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα κίνητρα μαθαίνουν τα πάντα για την αλιεία, ενώ έχουν και την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται σε μια συνέντευξη εργασίας και να βελτιώσουν τα
βιογραφικά τους ώστε να μπορέσουν να βρουν εργασία ευκολότερα. Το σεμινάριο εμπορικής αλιείας παρέχεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές της Seafish, πολλοί εκ των οποίων
είναι ενεργοί ή συνταξιούχοι αλιείς, και επομένως οι συμμετέχοντες αποκτούν μια πραγματική εικόνα για τον τρόπο ζωής
και τις κοινωνικές πτυχές της βιομηχανίας, ενώ η άμεση επαφή
με τους κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης.
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Κύρια διδάγματα
>> Συνάφεια με τα θέματα της FARNET: Κοινωνία, διακυβέρνηση, κληρονομιά,
>> Αποτελέσματα: Το σεμινάριο αλιείας πραγματοποιήθηκε δύο φορές στο Newlyn, που αποτελεί τον κόμβο της
αλιευτικής βιομηχανίας και το μεγαλύτερο ενεργό αλιευτικό λιμάνι της Κορνουάλης, ενώ ένα τρίτο σεμινάριο
διοργανώθηκε στο Looe, παρέχοντας δυνατότητα συμμετοχής σε 36 ανέργους ηλικίας 16-25 ετών. Εννέα σπουδαστές βρήκαν εργασία μετά το σεμινάριο: οκτώ ως μέλη πληρώματος σε τοπικά αλιευτικά σκάφη και ένας στην
ιχθυαγορά. Ένα τέταρτο σεμινάριο προετοιμάζεται επί του παρόντος στο Newlyn.
Το σεμινάριο εμπορίας θαλασσινών για τον κλάδο της εστίασης πραγματοποιήθηκε στο Padstow, προσελκύοντας
δώδεκα συμμετέχοντες, δέκα εκ των οποίων εξασφάλισαν εργασία ως αποτέλεσμα του σεμιναρίου.
>> Μεταβιβασιμότητα: Η έλλειψη δεξιοτήτων και η γήρανση του εργατικού δυναμικού αποτελούν κοινά προβλήματα σε πολλές αλιευτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι FLAG μπορούν να διευκολύνουν την εκπαίδευση
και την απόκτηση δεξιοτήτων με τη συγχρηματοδότησης υφιστάμενων ή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων είτε με δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς (σχολές, πανεπιστήμια) είτε με
μη κερδοσκοπικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις.
>> Τελικό σχόλιο: Τέτοιου είδους έργα μπορούν να βοηθήσουν τη βιομηχανία αλιείας να παραμείνει μια ελκυστική
και παραγωγική δραστηριότητα για τις παράκτιες κοινότητες. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσαρμόζονται οι ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης στις συγκεκριμένες συνθήκες και προσδοκίες του κοινού στο
οποίο απευθύνονται. Στην περίπτωση αυτή, ένα μικρής διάρκειας, αλλά εντατικό, πακέτο εκπαίδευσης επέτρεψε
στους υποψήφιους να αποκτήσουν κίνητρα, γνώσεις και δεξιότητες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συνολικό κόστος και συνεισφορά του ΕΤΑ
Συνολικό κόστος του έργου για τον πρώτο γύρο (δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια εμπορικής αλιείας που πραγματοποιήθηκαν στο Newlyn): €69.500
> Άξονας 4 του ΕΤΑ: €38.900 > Εθνική συγχρηματοδότηση: €12.970 > Ιδιωτική συνεισφορά: €17.630 (West Cornwall
Youth Trust και the Princes Trust)
Συνολικό κόστος του έργου για το δεύτερο γύρο (εκπαιδευτικό σεμινάριο εμπορικής αλιείας που πραγματοποιήθηκε στο Looe και το επόμενο σεμινάριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Newlyn, καθώς και το εκπαιδευτικό
σεμινάριο εμπορίας θαλασσινών για τον κλάδο της εστίασης που πραγματοποιήθηκε στο Padstow): € 99.900
> Άξονας 4 του ΕΤΑ: €74.925 > Εθνική συγχρηματοδότηση: €24.975

Στοιχεία του έργου
Τίτλος: Δραστηριοποίηση νέων στην εμπορική θαλάσσια αλιεία
Διάρκεια: Φθινόπωρο 2012 – Άνοιξη 2013
Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Αύγουστος 2014
Φορέας του έργου:
FLAG Κορνουάλης και Νήσων Σκίλι & Seafood Cornwall (ιχθυοπροϊόντα Κορνουάλης)
http: //www.seafoodcornwall.org.uk/
Στοιχεία της FLAG		
Chris.Ranford@cornwallrcc.org.uk | +44 1872 243559
http://www.cornwallrcc.org.uk
Cornwall and Isles of Scilly FLAG factsheet
Εκδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Γενικός Διευθυντής.
Αποποίηση ευθύνης: Μολονότι η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας είναι υπεύθυνη για τη συνολική παραγωγή του παρόντος εγγράφου, δεν φέρει
την ευθύνη για το περιεχόμενο ούτε εγγυάται την αξιοπιστία των στοιχείων.

FARNET Περίληψη του έργου #054-UK20-EL – Δραστηριοποίηση νέων στην εμπορική θαλάσσια αλιεία

2

