Rezumatul proiectului
Atragerea tinerilor în domeniul pescuitului
maritim comercial
FLAG: Cornwall și Insulele Scilly
Newlyn, Cornwall, Regatul Unit

REGATUL UNIT

Prezentarea proiectului
Cursurile de formare din Cornwall, Regatul Unit,
arată modul în care FLAG-urile pot sprijini
dobândirea de competențe și pot trezi din nou
interesul tinerilor profesionişti în sectorul pescuitului. 19 tineri şomeri s-au angajat ulterior în
sectorul pescuitului și în sectoare conexe.

Cornwall și
Insulele Scilly

În ciuda faptului că forța de muncă este îmbătrânită și că tinerii nu consideră pescuitul foarte atractiv, acesta evoluează, ceea ce necesită noi competențe și oferă noi oportunități următoarei generații de profesioniști în domeniul
pescuitului de ambele sexe. În cooperare cu o organizație caritabilă care are drept scop ajutorarea tinerilor dezavantajați, FLAG-ul din Cornwall și Insulele Scilly a reușit să pună bazele unei serii de cursuri de formare având drept scop
atragerea tinerilor în industria pescuitului și a livrării de preparate culinare pe bază de fructe de mare.
Cursul de pescuit comercial, acreditat de Seafish, autoritate din Regatul Unit în domeniul fructelor de mare, se constituie
ca o introducere în domeniul pescuitului comercial, cu durata de trei săptămâni, care îi ajută pe candidați să dobândească competențele și cunoștințele de bază astfel încât să poată lucra pe mare într-un mod sigur și eficient. Cursul
constă în două săptămâni de formare la țărm (tratând teme precum siguranța, manevrarea echipamentului și a momelii,
repararea plaselor de pescuit, utilizarea frânghiilor, navigarea și manevrarea bărcii), urmate de un curs obligatoriu de
siguranță elementară cu durata de o săptămână (supraviețuirea pe mare, lupta împotriva incendiilor, primul ajutor, sănătatea și siguranța), care include cursul elementar Seafish cu privire la stabilitatea vasului de pescuit. Cursul de livrare a
preparatelor culinare pe bază de fructe de mare a fost oferit de Padstow Seafood School, având drept scop dezvoltarea
competențelor și a cunoștințelor tinerilor care sunt interesați de activitățile specifice acestei industrii care pot fi desfășurate la țărm, dar și de livrarea de preparate culinare pe bază de fructe de mare.
Proiectul are drept țintă tinerii şomeri, fiind dezvoltat în parteneriat cu centrele pentru ocuparea forţei de muncă şi sociale locale. Începând cu o sesiune de „inițiere”, candidații motivați află tainele pescuitului și au oportunitatea de a-și dezvolta competențele necesare interviului și de a-și îmbunătăți CV-ul, astfel încât să-și poată găsi un loc de muncă.
Cursul de pescuit comercial este condus de instructori
calificați Seafish, dintre care mulți sunt pescari activi sau
pensionați; astfel, participanții dobândesc o înțelegere
profundă cu privire la stilul de viață și la aspectele sociale
ale acestei industrii, în timp ce contactul direct cu căpitanii
de vas le oferă mai multe oportunități de angajare.
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Lecţii-cheie
>> Relevanța pentru temele FARNET: Societate, guvernanță, patrimoniu
>> Rezultate: Cursul de pescuit a fost oferit de două ori în Newlyn, centrul industriei pescuitului și cel mai mare port de
pescuit activ din Cornwall; o a treia sesiune a fost organizată în Looe, oferind oportunitatea de a participa unui număr
de 36 de tineri fără loc de muncă cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani. Nouă cursanți au reușit să-și găsească un loc
de muncă după ce au participat la curs: opt dintre aceștia pe vase locale de pescuit, ca membri de echipaj, și unul pe
piața produselor din pescuit. O a patra sesiune este actualmente în curs de pregătire la Newlyn.
Cursul de livrare de preparate culinare pe bază de fructe de mare a avut loc la Padstow și a atras doisprezece participanți, din care zece și-au găsit un loc de muncă ca urmare a participării la curs.
>> Transferabilitate: Lipsa competențelor și forța de muncă îmbătrânită reprezintă neajunsurile cele mai frecvente în
multe zone de pescuit din Europa. FLAG-urile pot contribui la organizarea de cursuri de formare și la dobândirea competențelor necesare, cofinanțând programele educative existente sau inovatoare, prin încheierea unor parteneriate fie
cu instituții de învățământ publice (școli, universități), fie cu organizații non-profit sau cu organizații caritabile.
>> Comentariu final: Asemenea proiecte pot contribui la menținerea pescuitului ca o activitate atractivă și productivă
pentru comunitățile costiere. În orice caz, este importantă adaptarea oportunităților de formare și educare la contextul specific și la așteptările publicului țintă. În acest caz, un pachet de formare de scurtă durată, dar în regim intensiv,
a permis candidaților să dobândească motivația, cunoștințele și competențele necesare într-o perioadă scurtă.

Costuri totale și contribuție FEP
Costul total al proiectului pentru prima rundă (două sesiuni de formare în domeniul pescuitului comercial,
organizate la Newlyn): 69 500 €
> Axa 4 FEP: 38 900 € > Cofinanțare națională: 12 970 € > Contribuții private: 17 630 € (West Cornwall Youth
Trust și Princes Trust)
Costul total al proiectului pentru runda a doua (o sesiune de formare în domeniul pescuitului comercial
organizată la Looe și o sesiune suplimentară care va avea loc la Newlyn, precum și sesiunea de formare cu
privire la livrarea de preparate culinare pe bază de fructe de mare, organizată la Padstow): 99 900 €
> Axa 4 FEP: 74 925 € > Cofinanțare națională: 24 975 €

Informații cu privire la proiect
Titlu: Atragerea tinerilor în domeniul pescuitului maritim comercial
Durata: toamna 2012 – primăvara 2013
Data studiului de caz: august 2014
Promotorul proiectului:
FLAG-ul din Cornwall și Insulele Scilly & Seafood Cornwall
http: //www.seafoodcornwall.org.uk/
Detalii FLAG		
Chris.Ranford@cornwallrcc.org.uk | +44 1872 243559
http://www.cornwallrcc.org.uk
Fișa informativă a FLAG-ului din Cornwall și Insulele Scilly

Editor: Comisia Europeană, Direcţia Generală Afaceri Maritime şi Pescuit, Directorul general.
Clauză de neresponsabilitate: Direcţia Generală Afaceri Maritime şi Pescuit este responsabilă pentru elaborarea generală a acestui document, dar nu este
responsabilă pentru conţinutul ei şi nici nu garantează acurateţea datelor.
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