Podsumowanie projektu
Przyciąganie młodych ludzi do sektora
rybołówstwa komercyjnego
LGR: Kornwalia i wyspy Scilly
Newlyn, Kornwalia, Wielka Brytania

WIELKA BRYTANIA

Omówienie projektu
Szkolenia organizowane w brytyjskim hrabstwie Kornwalii to doskonały przykład, w jaki
sposób LGR mogą wspierać naukę i podnoszenie
atrakcyjności sektora dla młodych osób aktywnych zawodowo. Dzięki zdobytej wiedzy 19 młodych bezrobotnych osób znalazło zatrudnienie
w rybołówstwie i powiązanych sektorach.

Kornwalia i
wyspy Scilly

Mimo starzejącej się siły roboczej i małej atrakcyjności dla młodych ludzi branża rybołówstwa ewoluuje. W związku z
tym rośnie zapotrzebowanie na nowe umiejętności i powstają miejsca pracy dla następnego pokolenia wykwalifikowanych rybaków. We współpracy z organizacją charytatywną wspierającą młodych ludzi w trudnej sytuacji życiowej
LGR Kornwalii i wysp Scilly sfinansowała szereg szkoleń mających na celu przyciągnięcie młodych ludzi do branży
rybołówstwa i handlu owocami morza.
Trzytygodniowy wstępny kurs rybołówstwa komercyjnego akredytowany przez Seafish – brytyjską organizację
branży owoców morza – zapewnia kandydatom podstawowe umiejętności i wiedzę niezbędne do bezpiecznej oraz
wydajnej pracy na morzu. Program obejmuje dwa tygodnie szkolenia na lądzie (bezpieczeństwo, sprzęt i obłów,
naprawa sieci, liny, nawigacja i prowadzenie łodzi) oraz obowiązkowy tygodniowy kurs z zakresu podstaw bezpieczeństwa (przetrwanie na morzu, gaszenie pożarów, pierwsza pomoc, BHP), w skład którego wchodzi przygotowany
przez Seafish segment dotyczący podstaw stateczności łodzi rybackiej. Kurs gastronomiczny organizowany przez
szkołę Padstow Seafood School miał na celu rozwijanie umiejętności i zdobywanie wiedzy z zakresu działalności na
lądzie oraz handlu owocami morza.
Projekt jest skierowany do młodych bezrobotnych, a
jego realizację wspierają lokalne urzędy pracy i centra
społeczne. Po sesji wprowadzającej kandydaci przystępują do nauki o rybołówstwie, rozwijają umiejętności
niezbędne podczas rozmów kwalifikacyjnych i przygotowują CV. Kurs rybołówstwa komercyjnego prowadzą
wykwalifikowani instruktorzy Seafish, z których wielu to
czynni lub emerytowani rybacy. Uczestnicy poznają
więc życiowe i społeczne aspekty pracy w branży, a
dzięki bezpośredniemu kontaktowi z kapitanami zwiększają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia.
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Najważniejsze doświadczenia
>> Znaczenie dla programów FARNET: społeczeństwo, zarządzanie, dziedzictwo
>> Rezultaty: kurs rybołówstwa odbył się dwukrotnie w Newlyn – centrum branży i największym działającym
porcie rybackim w Kornwalii – a trzecią sesję zorganizowano w Looe. Łącznie ze szkolenia skorzystało 36 bezrobotnych osób w wieku od 16 do 25 lat. Zatrudnienie znalazło dziewięcioro absolwentów: ośmioro na lokalnych
łodziach rybackich, a jeden na targu rybnym. Obecnie w Newlyn trwają przygotowania do czwartej sesji.
Kurs gastronomiczny odbył się w Padstow i przyciągnął dwanaścioro uczestników, z których dziesięcioro w
następstwie znalazło zatrudnienie.
>> Możliwość przenoszenia doświadczeń w inne warunki: brak umiejętności oraz starzejąca się siła robocza to
typowe problemy wielu europejskich obszarów rybołówstwa. LGR mogą wspomagać szkolenia i rozwijanie umiejętności poprzez współfinansowanie istniejących lub nowych programów edukacyjnych na drodze partnerstwa z
instytucjami publicznymi (szkoły, uniwersytety) albo organizacjami charytatywnymi lub non-profit.
>> Uwagi końcowe: Podobne projekty mogą pomóc sektorowi rybołówstwa zachować atrakcyjność i opłacalność dla społeczności przybrzeżnych. Ważne jest jednak, aby dostosowywać oferty szkoleniowe i edukacyjne do konkretnych warunków oraz oczekiwań grupy docelowej. W tym przypadku krótkie, intensywne
szkolenia pozwoliły kandydatom w niedługim czasie zdobyć motywację, wiedzę i umiejętności.

Całkowity koszt i wkład EFR
Całkowity koszt pierwszego etapu projektu (dwie sesje szkoleniowe z zakresu rybołówstwa komercyjnego
w Newlyn): 69 500 €
> EFR oś 4: 38 900 € > Współfinansowanie krajowe: 12 970 € > Wkład prywatny: 17 630 € (West Cornwall
Youth Trust oraz Princes Trust)
Całkowity koszt drugiego etapu projektu (sesja szkoleniowa z zakresu rybołówstwa komercyjnego w Looe
oraz kolejna planowana sesja w Newlyn; sesja szkoleniowa z zakresu gastronomii w Padstow): 99 900 €
> EFR oś 4: 74 925 € > Współfinansowanie krajowe: 24 975 €

Informacje o projekcie
Tytuł: Przyciąganie młodych ludzi do sektora rybołówstwa komercyjnego
Czas trwania: jesień 2012 r. – wiosna 2013 r.
Data studium przypadku: sierpień 2014 r.
Promotor projektu:
LGR Kornwalii i wysp Scilly oraz Seafood Cornwall
http: //www.seafoodcornwall.org.uk/
Dane LGR:		
Chris.Ranford@cornwallrcc.org.uk | +44 1872 243559
http://www.cornwallrcc.org.uk
Arkusz informacyjny LGR Kornwalii i wysp Scilly

Wydawca: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Dyrektor Generalny.
Zastrzeżenie: Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa odpowiada za całościowe wydanie niniejszego dokumentu, jednak nie odpowiada za
jego treść ani nie gwarantuje poprawności danych.
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