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WPROWADZENIE

Publikacja stanowi podsumowanie zgromadzonych doświadczeń
oraz wiedzy zdobytej dzięki realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym „Innowacje 15+ – testowanie i wdrażanie nowych metod
wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15. roku życia”. Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, wdrażająca projekt wraz z Partnerami
Ponadnarodowymi: Applied Vocational Psychology and Policy Research
Unit (AVOPP) Francja, Centro Publico Municipal Formacion Personas
Adultas (FPA BETXI) Hiszpania, Unione Nazionale Comuni Comunità
Enti Montani (UNCEM Toscana) Włochy i Partnerem Krajowym Podlaską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).
Celem ogólnym projektu jest adaptowanie/utworzenie, testowanie,
a następnie upowszechnienie/wdrożenie na terenie województwa podlaskiego modelowych rozwiązań doradczych, szkoleniowych i współpracy
lokalnej w zakresie wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu młodzieży po 15. roku życia, opuszczającej
placówki opiekuńczo-wychowawcze, dotkniętej problemem uzależnień
lub przemocy w rodzinie oraz zamieszkującej obszary zmarginalizowane. Cel ten jest realizowany przez cele szczegółowe, między innymi
poprzez adaptację do testowania dobrych praktyk doradczych, edukacyjno-integracyjnych oraz lokalnej współpracy w UE dla młodzieży po 15.
roku życia opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, w oparciu o współpracę ponadnarodową. W ramach nawiązanej współpracy
ponadnarodowej obok cyklicznych telekonferencji ze specjalistami Partnera zaplanowano przeprowadzenie wizyty studyjnej we Francji, związanej z adaptacją dobrych praktyk w obszarze wsparcia doradczego,
edukacyjnego oraz lokalnej współpracy na rzecz młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze. W trakcie tej wizyty poszukiwano inspiracji pomocnych w testowaniu i wdrażaniu w województwie
podlaskim innowacyjnego modelu wsparcia „Praca jak Rodzina”.
W związku z powyższym niniejsza publikacja prezentuje dobre praktyki związane z doradztwem dla młodzieży po 15. roku życia, z wczesną
interwencją socjalną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu
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młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, które
zostały opracowane w oparciu o bezpośrednią wymianę doświadczeń
poprzez spotkania personelu technicznego i przedstawicieli zainteresowanych partnerstw. Publikacja przedstawia efekty współpracy z partnerami francuskimi, którzy prezentując swój system opieki społecznej zasygnalizowali, iż w przypadku Francji, podobnie jak w przypadku innych krajów europejskich, mimo sporych środków finansowych przeznaczanych na usługi publiczne, ciągle wzrasta liczba ich beneficjentów.
We Francji wciąż zwraca się uwagę na potrzebę modernizacji i rozwoju
usług społecznych w miejscu zamieszkania młodzieży, wzmocnienie
współpracy i koordynację działań między wszystkimi podmiotami
świadczącymi usługi społeczne. W opinii Partnerów Ponadnarodowych
bardzo istotne znaczenie mają dziś programy i projekty pilotażowe, które
będą mogły być implementowane i dostosowywane do potrzeb lokalnych społeczności.
Publikacja składa się z dwóch części. Część pierwsza dotyczy podstaw polityki społecznej we Francji. Pierwszy rozdział poświęcono ramowemu opisowi podstaw francuskiej polityki społecznej. Przedstawiono w skrócie sposoby finansowania pomocy społecznej, prawne regulacje, wskazano na rodzaje usług społecznych świadczonych przez instytucje sektora publicznego. Omówiono rodzaje świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Dużo miejsca poświęcono polityce prorodzinnej, jej
instrumentom, jak też ogromnej roli instytucji pomocy społecznej we
wsparciu rodziny. W rozdziale drugim zaprezentowano analizę sytuacji
osób młodych stanowiących obecnie we Francji tzw. grupę NEET, czyli
osób nie uczących się, niepracujących i nieuczestniczących w kursach.
Część drugą publikacji poświęcono przedstawieniu dobrych praktyk
zaobserwowanych podczas kolejnych spotkań w trakcie wizyty studyjnej. W rozdziale trzecim zaprezentowano programy i narzędzia wykorzystywane na rzecz spójności społecznej, czyli Plan Spójności Społecznej, omówiono usługi instytucji pomocy i integracji społecznej. Przedstawiono bardzo ciekawą praktykę dotyczącą realizacji tzw. „Misji Lokalnych” (Missions Locales), czyli programów aktywizacji i integracji
społecznej osób do 25. roku życia. Jako ostatni punkt tego rozdziału
zaprezentowano funkcjonowanie systemu PROTEKTORAT – Le parrainage. W rozdziale czwartym publikacji omówiono zasady, cele funkcjonowania i działania Centrum Zatrudnienia – POLE EMPLOI oraz przedstawiono organizację Centrum Zatrudnienia. Rozdział piąty opracowania
poświęcono zasadom działania Miasteczka Zawodowego La Cité des
Métiers jako alternatywy, łatwo dostępnej platformy wsparcia dla mło-
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dzieży. Zaprezentowano ideę, cele działania oraz usługi oferowane w
ramach Miasteczka. Rozdział szósty zawiera rekomendacje wdrożeniowe i jest próbą podsumowania hiszpańskich dobrych praktyk
w kontekście celów projektu realizowanego w województwie podlaskim.
W rozdziale tym opisano założenia modelu „Praca jak Rodzina” określającego innowacyjne metody wsparcia młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podjęto próbę wskazania kluczowych inspiracji płynących z francuskich rozwiązań dla skutecznego wdrożenia testowanego modelu w praktykę naszego regionu.
Z doświadczeń Partnera wynika, iż realizacja prezentowanych rozwiązań odniosła sukces wobec osób młodych, wstępujących na rynek
pracy. Przekazując w Państwa ręce niniejszą publikację mamy nadzieję,
iż będzie ona pewną motywacją i zachętą do dalszych działań nad wdrożeniem prezentowanych modeli w praktykę społeczną naszego regionu.

Elwira Skibicka-Sokołowska

CZĘŚĆ I.
PODSTAWY POLITYKI SPOŁECZNEJ
WE FRANCJI

ROZDZIAŁ 1.
POMOC SPOŁECZNA WE FRANCJI

1.1. Opis systemu pomocy społecznej i jego finansowanie
Pomoc społeczna to jeden z elementów polityki społecznej państwa,
to też część systemu zabezpieczenia społecznego. Celem funkcjonowania systemu jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i
rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Ważnym jest, aby pomoc społeczna przyczyniała
się do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, do integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna, będąc elementem zabezpieczenia społecznego, ma podstawowe zadanie, czyli uzupełnia świadczenia społeczne.
Zabezpieczenie społeczne w węższym znaczeniu jest to prewencja i
łagodzenie skutków ubóstwa; w szerszym całokształt środków i działań,
za pomocą których państwo stara się zabezpieczyć obywateli przed niezawinionym przez nich niedostatkiem. Dzięki systemowi świadczeń
państwo pragnie zagwarantować obywatelom minimum egzystencji.
Zabezpieczenie społeczne oznacza zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa socjalnego i ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka socjalnego, jak: niezdolność do pracy ze względów zdrowotnych, utrata pracy,
macierzyństwo, starość, zgon żywiciela rodziny. Zabezpieczenie społeczne obejmuje różne rodzaje ubezpieczenia społecznego (niekiedy
także ubezpieczenia osobowe i majątkowe), świadczenia o charakterze
zaopatrzeniowym, pomoc społeczną i inne rodzaje świadczeń socjalnych, np. pomoc stypendialną czy statutowe zasiłki związków zawodowych. 1
Zatem celem prawa do zabezpieczenia socjalnego jest stworzenie poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich obywateli.
Obecnie francuski system pomocy społecznej określany jest jako system typowo wspierający. Jego cechą charakterystyczną jest dość uniwersalny dostęp do gwarantowanych świadczeń. Świadczenia te funkcjonują
1

J. Piotrowski Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966, s. 4.
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na wysokim poziomie i są uzupełniane działaniami wspierającymi na
rzecz integracji rynku pracy.
Francja, jako jedyne państwo Unii Europejskiej, nie ma wpisanych w
konstytucję żadnych praw socjalnych. System pomocy społecznej we
Francji oparto na zasadzie subsydiarności wywodzącej się ze społecznej
nauki Kościoła. Zgodnie z zasadą subsydiarności społeczeństwo lub
państwo nie powinno wykonywać tego, co jednostka może zdziałać poprzez własne wysiłki. Celem zasady jest umożliwienie podejmowania
decyzji w jak największym zakresie już na najniższych poziomach instytucjonalnych.
We Francji system pomocy społecznej wykorzystuje pewne narzędzia jak programy społeczne odnoszące się do określonych kategorii
oraz instrumenty zabezpieczenia przed ubóstwem. W ramach ogólnie
funkcjonujących przepisów prawnych francuskie jednostki terytorialne
posiadają pewną niezależność w podejmowaniu decyzji, w tym dotyczących kwestii społecznych. We Francji system pomocy społecznej we
Francji jest tworzony przez szereg instytucji, o charakterze publicznym,
pochodzących ze szczebla krajowego i lokalnego oraz przez tzw. kasy
ubezpieczeń społecznych. Celem skutecznej pomocy społecznej Francji
jest sprawne współdziałanie administracji publicznej w ramach swych
strukturach oraz z pozostałymi podmiotami. W ten sposób możliwe jest
osiągnięcie socjalnego bezpieczeństwa obywateli.
Pomoc społeczna jest traktowana jako element polityki społecznej
państwa, systemu zabezpieczenia społecznego. Jest ona uzupełnieniem
dla świadczeń pochodzących z ubezpieczeń społecznych, które mają
charakter uniwersalny. Świadczenia przekazywane są w oparciu o pewne
kryteria często dochodowe, po przeprowadzeniu analizy rzeczywistych
potrzeb oraz po dokonaniu oceny możliwości ich samodzielnego zaspokojenia przez danego świadczeniobiorcę.2
W ramach francuskiego system ubezpieczenia społecznego funkcjonują ubezpieczenia obowiązkowe (regime general), ubezpieczenia dla
rolników, ubezpieczenia wybranych grup zawodowych (urzędnicy, górnicy) i ubezpieczeń dla wolnych zawodów. Składki z ubezpieczeń obowiązkowych, opłacanych przez pracowników i pracodawców gromadzo2

B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we
Francji, Ekspertyza w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt 1.18
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, s. 3

15
Rozdział 1. Pomoc społeczna we Francji

ne są w tzw. kasach ubezpieczeń (w zależności od ryzyka oraz wypłacanych świadczeń: chorobowego, macierzyńskiego, starości, inwalidztwa i
wypadków w pracy (assurances maladie – CAM(U), assurance vieillesse – CAV), zabezpieczenie społeczne dla prowadzących własną działalność gospodarczą, rolników, wybranych grup zawodowych, rodzinnego
(caisse d’allocation familiale – CAF).3
We Francji stosuje się zasadę wspierania pomocy środowiskowej, co
jest szczególnie widoczne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Pozostałe świadczenia pomocy społecznej udzielane
mogą być w miejscu zamieszkania pobierającego świadczenie traktowane wówczas jako pomoc środowiskowa czy w placówkach pomocy społecznej, będące pomocą instytucjonalną. Jednak większy zasięg przypisywany jest pomocy środowiskowej, ponieważ integruje społecznie i
daje szanse na otrzymanie przez osobę pobierającą świadczenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku.
Francuską pomoc społeczną od pozostałych sfer gospodarki odróżniają następujące cechy:
 instytucje pomocy społecznej, do których należą: administracja rządowa, samorząd lokalny, instytucje pozarządowe przeprowadzają kontrolę stanu dochodowego osoby zainteresowanej świadczeniami,
 świadczenia z pomocy społecznej nie mają charakteru roszczeniowego (nie przysługują automatycznie), przysługują po
analizie pewnych kryteriów,
 system pomocy społecznej jest skuteczniejszy, gdy ma miejsce sprawne współdziałanie administracji publicznej (rządowej i samorządowej) z organizacjami społecznymi (fundacje,
stowarzyszenia).

1.1.1. Regulacje prawne
Do regulacji prawnych dotyczących zasady funkcjonowania pomocy
społecznej należą ustawy zwykłe: „Loi constitutionnelle no 2003-276 du
28 mars 2003 relative a l’organisation décentralisée de la République”
oraz „Loi no 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales” oraz ustawy dotyczące pomocy społecznej „La loi
n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale”(o zmianie ustawy o pomocy społecznej i medyczno-społecznej).
3

Ibidem, s. 4.

16
Część I. Podstawy polityki społecznej we Francji

Kwestie osób starszych i niepełnosprawnych regulowane są ustawami o
wprowadzeniu świadczenia osobistego na rzecz samodzielności APA
(2001), o solidarności na rzecz samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych (2004), o równości praw i szans (2005) – „Loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapees.”4
Aktem prawnym, który wprowadził duże zmiany w walce z ubóstwem i wykluczeniem stała się ustawa o wprowadzeniu RSA (zasiłku
aktywnej solidarności – revenu de la solidarite active) oraz zmiany polityki integracji) – „Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant
le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Duża
część aktów skodyfikowana została w Kodeksie Rodzinnym i Pomocy
Społecznej – CASF (część I – ustawodawcza, II – akty wykonawcze, III
– załączniki), niektóre znajdują się w Kodeksie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kodeksie Pracy.5

1.2. Realizacja polityk lokalnych na rzecz usług społecznych
Francja to państwo o rozwiniętym systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie realizowana jest polityka rodzinna i mieszkaniowa wspierająca gospodarstwa domowe. System edukacji pełni typowe funkcje socjalne. Istnieje tu tzw. sieć bezpieczeństwa socjalnego, w praktyce znaczy to, iż dotknięci ryzykiem socjalnym zawsze znajdą pomoc.
Założenia francuskiej polityki społecznej zostały zawarte w „Białej
Księdze terytorialnej pomocy społecznej.” W dużej mierze jednak znaczenie w obszarze usług społecznych przypisuje się lokalnym politykom
pomocy społecznej. Realizacja tych polityk jest zależna od analizy wachlarza lokalnych potrzeb i niezbędnych działań na rzecz zaspokajania
tych potrzeb przy współpracy instytucji publicznych każdego szczebla
oraz prywatnych.
Pojęcie polityki społecznej jest definiowane we Francji w wymiarze
praktycznym (policy). Polityka społeczna jest postrzegana, jako system
złożony ze szczegółowych polityk społecznych oraz związanych z nimi
programów, działań podejmowanych i realizowanych w sferze społecznej, a także ich podmiotów, celów i instrumentów. Znajduje to odzwierciedlenie w terminologii — termin „polityka społeczna” (la politique

4
5

Ibidem, s. 6.
www.legifrance.gouv.fr
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sociale) zastępowany jest często, terminem „polityki społeczne” (les
politiques sociales).6
W wyniku decentralizacji systemu we Francji spora liczba świadczeń
pomocowych została przeniesiona na niższe szczeble administracji publicznej, co oczywiście miało wpływ na budżet centralny. Jednak środki
wydawane na tego rodzaju świadczenia mogą być monitorowane przez
społeczeństwo i akceptowane przez nie. Dzięki temu, iż w ramach francuskich realiów istnieje możliwość analizy lokalnych potrzeb, można
dokonywać wyboru bardziej skutecznych, wyspecjalizowanych form
udzielania pomocy indywidualnej.
Typowe regiony francuskie angażują się w działania z zakresu zdrowia publicznego oraz trwałego rozwoju lokalnego. Kooperują z podmiotami pomocy społecznej, gdyż niektóre z polityk regionalnych (transport,
gospodarka, kształcenie, zdrowie), wpływają pośrednio na kształt interwencji społecznych. 7 Dzięki wspólnym inicjatywom regionów możliwe
jest finansowanie szkoleń i kształcenia przyszłych pracowników świadczących usługi w miejscu zamieszkania. W skład francuskiego departamentu ds. polityki społecznej wchodzą dyrekcje: departamentalnej pomocy społecznej, pomocy społecznej w stosunku do dzieci, ochrony
macierzyństwa. Ich zadaniem jest wdrażanie w życie jej polityki społecznej. Pracownicy tych placówek to specjaliści usług społecznych i
medyczno-społecznych, wspierający jednostki na każdym etapie i w
każdym obszarze życia (dziecko, edukacja, zdrowie, reintegracja, niepełnosprawność, starość, brak samodzielności). W ich gestii znajduje się
udzielenie informacji, czy w razie potrzeby udzielenie wsparcia każdemu, bez względu na potrzeby, sytuację czy wiek. Zwykle pracownikami
ośrodków są: pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, doradcy
rodzinni czy doradcy socjalni, pracownicy środowiskowi, pielęgniarki,
położne, lekarze.
Ośrodki krajowe współpracują z podmiotami lokalnymi, zwłaszcza w
obszarach tzw. misji lokalnych (wsparcie dla młodzieży) czy pomocy
6

A. Zubrzycka-Czarnecka, Polityka społeczna we Francji i jej instytucje, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Frank Bachelet, Les politiques sociales et leurs
institutions, L’Harmattan, Paryż 2010, s. 4.
7
Przykładem jest region Bretania. We współpracy z radą generalną oraz ośrodkami
pomocy społecznej region opracował i implementował regionalną kartę dla kwalifikowania i profesjonalizacji usług w miejscu zamieszkania. Dokument podpisano na okres
2007-2013. Podpisali go partnerzy działający na rzecz poprawy jakości zatrudnienia,
integracji i kwalifikowania osób poszukujących pracy i umożliwienia im nowej ścieżki
zawodowej.
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bezrobotnym. Bliska współpraca wpływa na sukces wielu działań, opera
się na zaufaniu do instytucji, gdzie nie ma znaczenia sytuacja zawodowa
czy osobista bądź ekonomiczna. Klienci ośrodków mogą liczyć na
wsparcie prawne, porady na temat niezbędnej dokumentacji podczas
starań o zasiłki gwarantowane, administrowania budżetem domowym.
Wraz ze stowarzyszeniami współpracują na rzecz przystosowania społecznego i zawodowego osób marginalizowanych. Pomagają i ułatwiają
poszukiwanie pracy zwłaszcza przez osoby mające największe kłopoty
ze znalezieniem zatrudnienia. Jeśli chodzi o podział pomocy to pomoc
ustawowa, czyli obligatoryjna znajduje się w kompetencjach szczebla
krajowego, z kolei wsparcie fakultatywne w ramach zadań jednostek
lokalnych – gmin. Świadczenia i usługi obligatoryjne przyznawane są w
oparciu o specjalistyczne procedury, wsparcie fakultatywne to decyzja
własna gminy.8
Przyznawanie pomocy odbywa się w oparciu o formy regulaminów.
Jako obiektywne kryteria uznaje się sytuację finansową osoby. Często
oferowana pomoc ośrodków gminnych to jednorazowe zasiłki, stałe
zasiłki czy zaliczki na poczet świadczeń, jakie ma otrzymać osoba lub
pożyczki (w tym bezzwrotne). Obok oferowane jest też wsparcie w formie naturalnej typu żywność, środki czystości, meble czy ulgi usługi
gminne jak transport, kultura czy sport.
Do usług obowiązkowych gminy należą (wg zapisów Kodeksu Rodzinnego i Pomocy Społecznej):9
 pomoc osobom bez stałego miejsca zameldowania (ubezpieczenia zdrowotne, pomoc medyczna, uzyskanie dowodu osobistego, udział w wyborach, otrzymywanie korespondencji na
adres ośrodka;
 przyjęcie i analiza każdego wniosku o udzielenie każdej pomocy;
 opracowanie, a następnie wdrażanie i nadzór nad umową integracyjną;
 analiza coroczna potrzeb społecznych, pozwalającej na opracowanie i wdrażanie polityki pomocy społecznej;
 opracowanie rejestrów beneficjentów pomocy społecznej
ustawowej i fakultatywnej z terenu gminy.
8

Od roku 2008 gminy zostały zobligowane do przyznawania pomocy fakultatywnej dla
osób o określonych dochodach, nie kierowane tylko w zależności od statusu osoby.
9
B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we
Francji, op. cit., s. 6.
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Ponadto ośrodki pomocy społecznej mogą organizować własne instytucje świadczące usługi społeczne i medyczno-społeczne, np. dla osób
wykluczonych (noclegownie, ośrodki reintegracji społecznej). Ponadto
mogą tworzyć punkty informacji dla potrzebujących, starszych czy domy
solidarności dla osób w sytuacji wykluczenia.

1.3. Rodzaje usług społecznych świadczone przez instytucje
sektora publicznego i prywatnego
Realizowana przez państwo polityka społeczna obejmuje zasięgiem
wszystkich obywateli. W roku 1930 wprowadzono system ubezpieczeń
społecznych, natomiast system ubezpieczeń rodzinnych roku 1932.
Osoby zatrudnione jak też pracodawcy płacą obowiązkowe składki
ubezpieczeniowe. Zabezpieczenie społeczne jest realizowane przez kasę
ubezpieczenia: chorobowego, macierzyństwa, inwalidztwa, zgonów,
ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych; kasę
zasiłków rodzinnych oraz kasę zabezpieczenia na starość.
Standardy usług pomocy społecznej są konstruowane w oparciu o
współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację polityki społecznej, czyli podmiotów publicznych i publiczno-prywatnych oraz
konsultacje międzysektorowe, promocję lokalnych rozwiązań. Instytucją
promującą lokalne praktyki jest UNCCAS realizujący program: „Bank
doświadczeń lokalnej pomocy społecznej.” Ośrodek ten wśród swoich
członków, czyli ośrodków pomocy społecznej organizuje konkursy, ale i
przyznaje nagrody finansowe za lokalne innowacje społeczne „Prix de
l’innovation socjale”.

1.3.1. Instytucje publiczne
Hierarchia w systemie pomocy społecznej we Francji przedstawia się
następująco: Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Sekretariat Stanu do spraw Socjalnych, Dyrekcja Akcji Socjalnej Dyrekcje Regionalne
ds. Sanitarnych i Społecznych, Inspekcja Spraw Sanitarnych i Społecznych, Dyrekcje Regionalne Zabezpieczenia Społecznego, Komisje Regionalne (koordynujące działalność instytucji prywatnych w zakresie
wszelkich form świadczeń społecznych), Dyrekcje Departamentalne ds.
Sanitarnych i Socjalnych, Służba ds. Pomocy Społecznej, Służba ds.
Dziecka i Macierzyństwa (w tym służba pomocy społecznej dzieciom,
służba prewencji ogólnej i opieki nad niedostosowanymi, służba koordynacji służb społecznych oraz inspekcja kontroli instytucji zajmujących
się opieką nad dziećmi i niedostosowanymi społecznie) oraz inne orga-
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nizacje i stowarzyszenia zajmujące się określonymi dziedzinami pomocy
społecznej.
Ponadto funkcjonują:
1) Krajowa Agencja ds. ewaluacji i jakości instytucji, usług społecznych i medyczno-społecznych - Agencja powstała w 2007 roku, przejęła obowiązki rady krajowej ds. ewaluacji społecznej i
medyczno-społecznej (Conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale). Celem instytucji jest promocja i rozwój praktyk
ewaluacyjnych, mających znaczenie dla jakości usług świadczonych w ośrodkach oferujących usługi społeczne i medycznospołeczne dla osób starszych bądź niepełnosprawnych, dzieci i
młodzieży czy osób znajdujących się w sytuacji wykluczenia.
Instytucja zajmuje się zatwierdzaniem, opracowywaniem oraz
upowszechnianiem procedur i rekomendacji dobrych praktyk w
obszarze wsparcia dla osób potrzebujących. 10
2) Rada Główna ds. pracy socjalnej - Jest to instytucja znajdująca
się przy ministrze ds. społecznych. Zatrudnia praktyków pracy
socjalnej, pełni rolę konsultacyjną, nadzorującą kształcenie pracowników służb socjalnych. Przygotowuje publikacje, dokumenty będące wytycznymi oraz wnioski, jak też zalecenia dla osób
pracujących w sektorze polityki społecznej. Opracowuje poradniki i narzędzia pracy, karty etyczne. Niewątpliwie dokumenty
tworzone na tym poziomie choć nie zawsze obligatoryjne, są
pewną wskazówką i przyczyniają się do tworzenia standardów
pracy.11
3) Dyrekcja Generalna Pomocy Społecznej - Instytucja opracowuje
poradniki dla instytucji pomocy społecznej i medycznospołecznej. Często są to zbiory regulacji prawnych i obowiązującej dokumentacji, dotyczącej usług medycznych, pielęgnacyjnych czy opiekuńczych. Instytucja dokonuje opisu wskazówek
dla wypełniania akt osobowych, formularzy, kwestii własności,
przechowywania, udostępniania i wykorzystywania informacji.12

10

Ibidem, s. 11.
Ibidem, s. 9.
12
Guide pour les etablissements sociaux et medico-sociaux. Le dossier de la personne
accueillie ou accomagnee. Recommandations aux professionnels pour ameliorer la
qualite, Editions DICOM, 2007.
11
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1.4. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych, beneficjenci i warunki uzyskania
Prawo otrzymywania świadczeń z ubezpieczeń społecznych przysługuje osobie posiadającej nadany numer ubezpieczenia społecznego tzw.
sécurité sociale. Z systemu ubezpieczeń społecznych mają prawo korzystać wszyscy, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę, jak też oraz
osoby, które pozostają na utrzymaniu uprawnionego do ubezpieczenia
(m.in. współmałżonek, konkubent/konkubina, dzieci poniżej 20. roku
życia, rodzice), przy czym każda z tych osób mająca więcej niż 16 lat
otrzymuje własny numer ubezpieczenia społecznego i własną carte Vitale. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem rolników, są ubezpieczone w specjalnej kasie RSI (Regime social des independants), a rolnicy w MSA (Mutuelle socjale agricole) – jest to odpowiednik polskiego KRUS-u. Składki społeczne we Francji obejmują:13
 ubezpieczenie emerytalne,
 ubezpieczenia zdrowotne,
 ubezpieczenia macierzyńskie,
 ubezpieczenie rentowe,
 ubezpieczenie na wypadek śmierci.
Korzystanie z ogólnego ubezpieczenia społecznego we Francji zależy
od spełnienia dwóch warunków: uzyskiwania wynagrodzenia za pracę
warunkującego płatność składki; zależności istnienia stosunku podporządkowania między pracownikiem a pracodawcą.

1.5. Realizacji polityki prorodzinnej Francji
Od początku XX wieku we Francji funkcjonuje stwierdzenie, iż rodzina i dziecko znajdują się pod opieką państwa, są dobrem wspólnym i
stanowią kapitał ludzki. Francuska polityka prorodzinna ewoluowała: w
latach powojennych polegała ona głównie na promocji płodności i rekompensacie bezpośrednich kosztów wychowania dzieci. W latach 60.
położono większy nacisk na prawa kobiet w małżeństwie i rodzinie. W
kolejnym dziesięcioleciu dominowały zagadnienia walki z ubóstwem i
nierównościami społecznymi, a w następnym dziesięcioleciu – z bezro-

13

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Francja,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, EURES, listopad
2012, s. 42-43.
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bociem. Wtedy też zwrócono uwagę na rolę rodzin wielodzietnych i do
nich zaczęto kierować zwiększoną pomoc państwa. 14
Obecnie wskaźnik dzietności we Francji stanowi 1,96 dziecka na kobietę (2011 r.), bliską stopie zastąpienia (2,1), kraj jest więc w bardzo
dobrej – jak na warunki europejskie – sytuacji demograficznej. Liczba
ludności systematycznie wzrasta (58 mln w 1990 r., 60,5 mln w 2000 r. i
ponad 65 mln w 2011 r.). Polityka prorodzinna Francji jest więc bardzo
skuteczna i pozwoliła odwrócić trend spadkowy liczby ludności z lat 80.
Dziedzinami priorytetowymi w ramach realizowanej francuskiej polityki wobec rodziny są: bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny, zdrowie,
edukacja, warunki mieszkaniowe i wspieranie powrotu kobiet na rynek
pracy. Francja jest przykładem kraju, który wypracował skuteczną politykę prorodzinną.

1.5.1. Instrumenty polityki prorodzinnej
Według danych OECD za 2009 r. państwo francuskie przeznacza ponad 3,7% PKB na pomoc rodzinom (wobec średniej krajów OECD na
poziomie 2,3% PKB). Pomoc jest kierowana do rodzin w formie ulg
podatkowych, bezpośrednich świadczeń pieniężnych, jak i finansowania
zastępczych form opieki nad dziećmi w wieku poniżej lat 6. System zasiłków dla rodzin z dziećmi jest we Francji bardzo rozbudowany. Istotnym jest, czy rodzina opiekuje się dzieckiem w domu, czy korzysta ze
żłobka; czy rodzina wynajmuje opiekunkę do dziecka; czy jedno z rodziców rezygnuje z pracy, by zająć się wychowaniem dzieci, czy obydwoje pracują (dopuszczalna jest praca na część etatu); czy rodzina ma
trójkę lub więcej dzieci, rodzice otrzymują odpowiednie zasiłki lub ulgi
podatkowe, pozwalające rodzinie na funkcjonowanie bez obaw o sprawy
materialne. 15
Urlop macierzyński trwa 6 tygodni przed i 10 tygodni po narodzinach
pierwszych dwojga dzieci, 8 tygodni przed i 18 tygodni po urodzeniu
trzeciego dziecka, 34 tygodnie (12 przed porodem) dla bliźniąt i 42 tygodnie (24 przed porodem) dla urodzin mnogich. Urlop macierzyński
jest obowiązkowy, przed i po narodzinach dziecka. Ojcowie są uprawnieni do 10-dniowego urlopu ojcowskiego, który może być wykorzysta14

Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej,
opracowania tematyczne, Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań
Tematycznych, OT-617, Kancelaria Senatu, luty 2013, s. 11-12.
15
J. Tracz-Dral, Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich, Notatka Biura, Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011, s. 45.
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ny w ciągu 4 miesięcy od urodzenia dziecka. W trakcie tego urlopu ojciec uzyskuje zasiłek na analogicznych zasadach jak matka na urlopie
macierzyńskim. Każdemu z rodziców, o ile przepracowali co najmniej
rok, przysługuje urlop rodzicielski do dnia trzecich urodzin dziecka. W
czasie urlopu rodzicielskiego rodzicowi pozostającemu z dzieckiem w
domu przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 560,40 euro miesięcznie – z tym, że w przypadku urodzin pierwszego dziecka przysługuje on jedynie przez 6 miesięcy od zakończenia urlopu macierzyńskiego.
Po płatnym urlopie rodzicielskim rodzic ma prawo powrócić do poprzedniej lub podobnej pracy u tego samego pracodawcy. Praktycznie z
urlopu tego korzystają tylko kobiety, pomimo iż jest on dostępny również dla ojców.
We Francji świadczenia rodzinne są dostępne dla wszystkich, bez
względu na osiągane dochody. Matce przysługuje w związku z urodzeniem dziecka jednorazowe świadczenie pieniężne (odpowiednik polskiego „becikowego”) w wysokości 907,60 euro. Warunkiem jego wypłaty
jest, aby kobieta w okresie ciąży była pod opieką lekarską oraz osiąganie
przez rodzinę rocznego dochodu nieprzekraczającego progu 33 765 euro,
gdy pracuje jeden z rodziców i 44 621 euro, gdy pracują oboje. Wysokość tego progu zależy również od liczby dzieci w rodzinie. Podczas
urlopu macierzyńskiego kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński w
wysokości 100% zarobków, z ograniczeniem do 2516 euro miesięcznie
(w przypadku osób zatrudnionych w sektorze publicznym i w niektórych
firmach prywatnych ograniczenie to faktycznie nie obowiązuje; różnicę
pokrywa pracodawca).16
Kryterium dochodowe obowiązuje w sytuacji zasiłku podstawowego,
który przysługuje do trzecich urodzin dziecka, pod warunkiem przeprowadzania regularnych badań medycznych. Kwota takiego zasiłku wynosi
181,52 euro miesięcznie. Rodzicom z dwójką lub większą liczbą dzieci,
niezależnie od osiąganego dochodu, przysługuje zasiłek na drugie wychowywane dziecko w wysokości 126,41 euro oraz na każde następne w
wysokości 161,96 euro miesięcznie. Kwoty zasiłków ulegają podwyższeniu po osiągnięciu przez dzieci wieku 11, 14 i 16 lat. Rodzinom spełniającym kryterium dochodowe z co najmniej trójką dzieci w wieku od 3
do 21 lat przysługuje dodatkowy zasiłek w wysokości 164,53 euro miesięcznie. Oprócz opisanych zasiłków istnieje wiele dodatkowych świadczeń, jak np. dopłaty do mieszkań, zasiłki dla dzieci uczęszczających do
16

Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej,
opracowania tematyczne, Biuro Analiz i Dokumentacji, op. cit., s. 14.
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szkół, zasiłki dla sierot, dla rodziców osób niepełnosprawnych. Są one
zwykle uzależnione od kryterium dochodowego. 17
We Francji obowiązuje system opodatkowania osób fizycznych,
uwzględniający funkcjonowanie rodziny, jako jednostki ekonomicznej.
Rodziny wielodzietne ponoszą wyższe koszty utrzymania związane z
wychowywaniem dzieci. Każdej rodzinie rozliczającej się z francuskim
fiskusem przysługuje określona liczba „części fiskalnych” związanych z
jej statusem i liczbą posiadanych dzieci. Małżonkom rozliczającym się
wspólnie przysługują dwie „części”, za pierwsze i drugie wychowywane
dziecko przysługuje po pół „części”, za trzecie i każde kolejne po jednej
„części.”18
Edukacja przedszkolna jest bezpłatna i są nią objęte praktycznie
wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Opieka nad dziećmi w wieku
przedszkolnym odbywa się w dobrze rozwiniętym systemie, w którym
funkcjonują żłobki, przedszkola oraz zarejestrowane opiekunki. Właśnie
opiekunki zapewniają opiekę największej liczbie dzieci (2/3 dzieci w
wieku poniżej 3 lat, których oboje rodzice decydują się na powrót do
pracy). Zarejestrowane opiekunki w dużej części opłacane są ze środków
publicznych. Wobec takiego stopa zatrudnienia kobiet w wieku od 25 do
54 lat w pełnym wymiarze czasu wynosi powyżej 80% w porównaniu do
średniej OECD 71% w innych krajach.19
Świadczenia oferowane w ramach systemu polityki prorodzinnej stanowią formę wsparcia na rzecz ponoszenia kosztów utrzymania dzieci,
wsparcia związanego z narodzinami dziecka i jego wychowaniem w
początkowym okresie. Jest to też fundamentalna pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci. W strukturze ubezpieczeń społecznych
funkcjonują świadczenia przysługujące wszystkim rodzinom (posiadającym jedno lub więcej dzieci). Wysokość osiąganych dochodów nie ma
znaczenia w kwestii nabywania uprawnień do otrzymywania świadczeń.20

17

Ibidem, s. 15.
M. Czarnik, M. Kot, J. Urbański, Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii
Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań, Raport Fundacji Republikańskiej, Warszawa 2012, s. 23.
19
Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej,
op. cit., s. 15.
20
Francja 2011. Przewodnik Gospodarczy, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we
Francji, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Paryż grudzień 2010, s. 92.
18
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Rodzaje świadczeń rodzinnych:
1) Zasiłki rodzinne21 - To rodzaje świadczeń wypłacanych bez
względu na wysokość dochodu rodziny wszystkim, którzy posiadają na utrzymaniu przynajmniej dwoje dzieci aż do uzyskania przez nie pełnoletności lub 20 lat (w sytuacji gdy dziecko
kontynuuje naukę lub podejmie nisko płatną pracę zarobkową).
Kwota zasiłków zwiększa się wraz z liczbą dzieci. Zależy też od
wieku dziecka, kiedy dziecko przekracza próg 11 i 16 lat – jest
zwiększana.
2) Zasiłek na rozpoczęcie roku szkolnego22 - Zasiłek jest wypłacany
rodzinom posiadającym przynajmniej jedno dziecko w wieku 618 lat uczęszczające do szkoły (zależy od wysokości dochodów).
3) Zasiłek obecności rodzicielskiej23 - Zasiłek przysługuje osobom
pracującym, niepracującym i bezrobotnym, które zmuszone są
skracać czas pracy lub jej zaprzestać z powodu ciężkiej choroby
jednego ze swych dzieci i konieczności opieki nad nim. Zadaniem zasiłku jest rekompensata utraty dochodu w wyniku problemów zdrowotnych dziecka (łączy się go z innymi zasiłkami
rodzinnymi).
4) Dodatek rodzinny 24 - Dodatek przysługuje rodzinom posiadającym przynajmniej 3 dzieci.
5) Zasiłek wsparcia rodzinnego25- Otrzymywany przez osoby samotnie wychowujące dzieci (jeśli dziecko jest półsierotą lub jedno z rodziców go nie uznało, zasiłek przysługuje automatycznie).
6) Dodatek rodzinny 26 - Dodatek przysługuje rodzinom posiadającym przynajmniej 3 dzieci.
7) Bezpłatne ubezpieczenie na starość - Przysługujące w sytuacji
osób z dzieckiem do lat 3 lub mających minimum troje dzieci i
otrzymującym inne formy zasiłków.
8) Świadczenia na dzieci do lat 3- Wysokość świadczenia zależy od
uzyskiwanych przez rodzinę dochodów, dodatkowo wypłacane
jest jednorazowe świadczenie, związane z urodzeniem czy adoptowaniem dziecka.
21

AF – allocation familiale.
ARS – allocation de rentrée scolaire.
23
APP – allocation journaliere de présence parentale.
24
CF – komplement familial.
25
ASF – allocation du soutien familial.
26
CF – komplement familial.
22
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9) Świadczenie dodatkowego wolnego wyboru typu aktywności 27Przysługuje w przypadku zaprzestania lub ograniczenia pracy
zawodowej, w sytuacji pierwszego dziecka wypłacane przez 6
miesięcy, w przypadku dzieci kolejnych wypłacane do miesiąca
poprzedzającego osiągnięcie przez dziecko wieku 3 lat.
10) Świadczenie dodatkowego wolnego wyboru typu opieki nad
dzieckiem28 - Jego wysokość zależy od dochodów. Otrzymywane
jest na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem (asystentki przedszkolne) czy opiekunki domowe (koszty wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenie).
11) Urlopy rodzinne29 - W sytuacji pojawienia się na świecie dziecka
matce dziecka przysługuje urlop macierzyński (16 tygodni) oraz
3-6 tygodni przed porodem, natomiast ojcu przysługują dni wolne z tytułu urodzenia dziecka (14-21 dni).
12) Dodatek mieszkaniowy o charakterze rodzinnym30 - To dodatek
kierowany jest do młodych małżeństw oraz do rodzin, które
wspólnie zamieszkują z osobami potrzebującymi opieki (dzieci,
osoby starsze, chore). Ważny jest tu poziom dochodów, miejsce
zamieszkania, jak też wielkość i skład rodziny.

1.6. Rola instytucji pomocy społecznej we wsparciu rodziny
Podstawowe zadania instytucji pomocy społecznej określone zostały
w art. L221-2 Kodeksu Pomocy Społecznej i Rodzinnej. Dla regionalnych polityk pomocy medyczno-społecznej dla rodziny opracowywane
są one jako oddzielne założenia. Ponadto w ramach działań instytucji
pomocy społecznej oferowana jest pomoc na rzecz profilaktyki i pomocy
w okresie ciąży, na rzecz ochrony dziecka i walki z przemocą.31
Ustawa z 5 marca 2007 r. reformująca ochronę dziecka 32 określa
działania profilaktyczne dla następujących grup odbiorców:
 usługi profilaktyczne dla kobiet w ciąży (opieka, wsparcie w
domu po pobycie w szpitalu);

27

CLCA – complément de libre choix d’activité.
CMG – complément de libre choix du mode de garde.
29
Congé de maternite.
30
Allocation logement à caractère familial.
31
Draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, Council of the European
Union, 2010, 6500/10.
32
Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
28
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 usługi profilaktyczne dla rodziców mających problemy w
wychowaniu dzieci;
 usługi profilaktyki medycznej i medyczno-społecznej wobec
dzieci i młodzieży.
Istotną rolę przypisuje się służbom opieki zdrowotnej, lekarzom, czy
pielęgniarkom szkolnym, jak też pracownikom socjalnym i pedagogom.
Współpraca służb i instytucji na rzecz zapobiegania niebezpieczeństwom, na które są często narażane dzieci sprowadza się do współpracy
poszczególnych jednostek. Wsparcie w formie informacji, poradnictwa,
działań indywidualnych czy grupowych jest różnicowane w zależności
od potrzeb danej rodziny lub wieku dziecka. Zadania przyporządkowane
radzie generalnej departamentu ds. pomocy społecznej to: 33
 wsparcie materialne, edukacyjne i psychologiczne dla nieletnich i ich rodzin;
 realizacja projektów profilaktycznych w obszarach rodzin
zmarginalizowanych;
 ochrona nieletnich;
 ochrona młodych;
 pomoc w sytuacji stwierdzenia przemocy wśród nieletnich.

1.7. Dodatkowe działania wspierające na rzecz rodziny
Obecnie we Francji odchodzi się od idei publicznych domów dziecka
na rzecz rodzin zastępczych czy placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Promowana jest indywidualna opieka nad dzieckiem, jak na przykład
rodziny zastępcze czy adopcyjne. Takie rodziny nazywane są często
goszczące bądź sprawujące opiekę.
Głównym celem opieki jest stworzenie systemu ochrony dziecka
opierającego się na sieci instytucji wspierających oraz na finansowym
wsparciu. Francuski system prawny przewiduje realizację działań służących zapobieganiu marginalizacji dzieci poprzez system świadczeń socjalnych kierowanych do dzieci i ich rodzin. Lokalnie tworzona jest baza
terenowa, której zadaniem jest bezpośrednia pomoc dzieciom, małoletnim matkom w ciąży i matkom wymagającym natychmiastowej pomocy.

33

B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we
Francji, op. cit., s. 16.
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Zadania te zlecane są również organom niepublicznym, przybierają następujące formy pomocy:34
 pomoc domowa (osoba do pomocy w prowadzeniu domu,
osoba pomagająca w edukacji dzieci, nisko oprocentowane
pożyczki, zasiłki);
 rodziny wspierające;
 rodziny zastępcze działające na podstawie licencji (mogą one
także sprawować opiekę nad dzieckiem w ciągu dnia);
 zakłady opiekuńczo-wychowawcze i schroniska dla dzieci,
żłobki dla dzieci do lat 3, domy dziecka (najczęściej prowadzone przez instytucje społeczne), zakłady opieki macierzyńskiej i wioski dziecięce;
 system rodzin patronujących (analogiczny do rodzin zaprzyjaźnionych);
 ośrodki całodobowe o charakterze mediacyjnym i wspierającym dla młodzieży dorastającej;
 placówki opieki dziennej dla dzieci z różnymi deficytami.
Finansowanie: koszty utrzymania ustalane są w oparciu o faktyczne
potrzeby dziecka oraz koszt wynagrodzenia za pracę, przy zastosowaniu
pewnego wynagrodzenia minimalnego. W przypadku dzieci specjalnej
troski wysokość wsparcia może zostać podwyższona przez samorząd
lokalny.
Federacja Stowarzyszeń Rodzin Zastępczych i Asystentek wprowadziła kodeks deontologiczny: „Pracujmy wspólnie ku lepszej opiece nad
dzieckiem”. Kodeks powstał w 1993 roku, aktualizowano go w 2005
roku. Jego zapisy ściśle definiują prawa i obowiązki asystenta przedszkolnego i asystenta rodzinnego tworzącego rodzinę zastępczą. Określa
on sposób zatrudnienia ich i współpracy z innymi służbami pomocy społecznej. Dalsze zapisy kodeksu to wskazanie obowiązków asystentów w
zakresie rozwoju fizycznego, emocjonalnego, psychologicznego podopiecznych. Zwraca się szczególną uwagę na to, iż asystent powinien
wykazać się szacunkiem wobec pochodzenia dziecka, powinien tworzyć
atmosferę wzajemnego zaufania, być odpowiedzialnym, zachowywać
tajemnicę zawodową oraz aktywnie współdziałać w tworzeniu i doskonaleniu programu kierowanego do podopiecznych. W sytuacji pojawienia się symptomów złego traktowania czy stosowania przemocy fizycz34

http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament Swiadczen Rodzinnych/A opieka
zastępcza/innekrajeEU222.rtf
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nej lub psychicznej wobec dziecka, asystent natychmiast powinien powiadomić odpowiednie służby.35

1.8. Rola organizacji pozarządowych w realizacji tych usług na
rzecz rodziny
We Francji organizacje pozarządowe to bardzo poważny i ważny
partner życia publicznego. Odgrywają one wielką rolę w kształtowaniu
polityki społecznej państwa i świadczeniu usług na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Instytucje te organizują wspólnie z jednostkami publicznymi konferencje i spotkania. Tematykę wiodącą stanowią umowy
o współpracy i uproszczenie procedur akredytacji organizacji. Ponadto
silnie rozwija się liczba stowarzyszeń, w roku 2007 było ponad 1,1 mln
jako aktywnie działających organizacji.36
Wg E. Archambault źródłem tego rozwoju było przekroczenie progu
dojrzałości przez generację urodzoną tuż po II wojnie światowej i lepiej
wykształconą, która zwróciła uwagę na nowe kwestie społeczne i zapoczątkowała powstanie wielu stowarzyszeń.37
Organizacje skupiające swoje działania wokół rodziny i dzieci są
zrzeszone w UNAF i UDAF.38 Zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego
i Pomocy Społecznej organizacje te są upoważnione do realizacji zadań
publicznych z zakresu pomocy rodzinie. W rzeczywistości pomagają
rodzinie, wspomagają edukację, prowadzą mediacje rodzinne. Ich funkcjonowanie jest zabezpieczone przez finansowanie ze środków publicznych, w oparciu o umowy partnerskie zawierane na szczeblu rządowym,
resortu czy lokalnym. Ponadto instytucje te prowadzą działania na rzecz
walki z ubóstwem i wykluczeniem. Można tu wskazać takie instytucje,
jak: Federacja Krajowa Stowarzyszeń Pomocy i Reintegracji Społecznej,
Unia Ośrodków Młodych Pracowników i ośrodki społeczne zrzeszone w
Krajowej Federacji Ośrodków Społecznych. 39

35

Ibidem, s. 44-45.
V. Tchernonog, Les associations en France Poids, profils et évolutions, Centre
d’Economie de la Sorbonne, 2007.
37
E. Archambault, Le secteur sans but lucratif, Associations et fondations en France,
1996.
38
Union Nationale lub Federale des Associations Familiales.
39
Secours Catholique, Secours Populaire, Armee du Salut, ATD Quart Monde, Emmaus,
Restaurants de Coeur.
36
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Kolejny obszar pomocy zajmują organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne. Najsilniejszym ośrodkiem jest Francuskie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo. 40
Innym typem placówek wspierających są „centra społeczne”, przygotowują 3-4-letnie projekty działania dostosowane do lokalnych potrzeb i
wpisujące się w ogólną akcję społeczną wokół rodziny i potencjalnej
jednostki.41

1.9.Podsumowanie
Polityka społeczna we Francji kojarzy się z silnie rozwiniętym systemem ubezpieczeń społecznych, w którym każdy obywatel ma zapewnione prawo do partycypacji. Każdy posiada też prawo do równego dostępu do informacji, istotnego narzędzia dla walki z wykluczeniem. 42
Nie ulega również wątpliwości, iż założenia francuskiej polityki społecznej skupiają się szczególnie na obszarze rodziny i możliwościach
wsparcia, mającego znaczenia dla godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Kwestia osób starszych, niepełnosprawnych, zdrowie, rodzina,
wypadki przy pracy czy emerytury to kolejne obszary polityki rodzinnej.
We przypadku Francji, podobnie jak w przypadku innych krajów europejskich, mimo sporych środków finansowych przeznaczanych na
usługi publiczne, wciąż wzrasta liczba ich beneficjentów. Za niezbędną
uważa się modernizację i rozwój usług społecznych w miejscu zamieszkania, wzmocnienie współpracy i koordynację działań między wszystkimi podmiotami świadczącymi usługi społeczne. Duże znaczenie nadaje
się roli programów i projektów pilotażowych oferowanych w ramach
instytucji ds. polityki społecznej, które będą mogły być implementowane
i dostosowywane do potrzeb lokalnych społeczności.

40

Association des Paralyses de France.
Inna forma działania organizacji pozarządowych to tzw. przedsiębiorczość społeczna,
inaczej tworzenie przedsiębiorstw socjalnych, przedsiębiorstw integracji społecznej i
zawodowej. Ich celem jest nauka zawodu, jak też prowadzenie działalności gospodarczej
(profity z działalności przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania organizacji,
cel ważny społecznie). Gminne organizacje pozarządowe realizują z kolei zadania użyteczności publicznej. Prowadzą ośrodki wsparcia, punkty informacji, świetlice, kluby
opieki nad dziećmi.
42
Charte des droits et des libertés de la personne agée en situation de handicap ou de
dependance, 2007.
41

ROZDZIAŁ 2
MŁODZI „NEET” WE FRANCJI

2.1 Sytuacja młodych osób nie uczących się, niepracujących i
nieuczestniczących w kursach- NEET
We Francji na początku 2013 roku prawie 1,9 miliona młodych ludzi
w wieku między 15. a 29. rokiem życia, to jest 17% tej grupy wiekowej,
nie znalazło zatrudniania, nie korzystało z edukacji, nie otrzymało też
żadnych form szkolenia. Poziom wykształcenia jest kluczowym czynnikiem okrślenia ścieżki zawodowej dla młodych osób. Obecnie około 900
tys. młodych ludzi opuściło już francuski system szkolny bez kwalifikacji, a pomoc ludziom w wejściu z rynek pracy stała się dużym wyzwaniem. W tym celu we Francji stosuje się dwa rodzaje środków, jak działania mające na celu poprawę jakości kształcenia młodych ludzi oraz
wsparcie w procesie poszukiwania pracy. 43
Młodzi ludzie niepodlegający edukacji, zatrudnieniu, nie uczestniczy
w szkoleniach tworzą tzw. grupę „NEET”). Kryzys gospodarczy znacznie pogorszył sytuację młodych pod względem zatrudnienia. Odsetek
grupy „NEET”44 między 15. a 29. rokiem życia średnio w ciągu ostatniej
dekady uplasował Francję na czwartym najwyższym miejscu w krajach
OECD, po Włoszech, Hiszpanii i Grecji (wykres 1.).
Nadal około połowy z tych młodych ludzi, czyli 900 tys. nie poszukuje zatrudnienia. Taka sytuacja utrzymuje się we Francji przez około 30
lat. Bez odpowiedniej polityki czy programów naprawczych trudno jest
myśleć o poprawie tego stanu. Wciąż pozostaje otwarty postulat zwiększenia ilości środków pomocowych przeznaczonych na wsparcie osób
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy i na walkę z bezrobociem.
43

P. Cahuc, S. Carcillo, K.F. Zimmermann, The Employment of the Low-Skilled Youth in
France, IZA Policy Paper No. 64, June 2013, s. 2.
44
Grupę “NEET” tworzą: ludzie nie uczący się, bezrobotni, nie uczęszczający na szkolenia, poszukujący pracy, lecz pozostający bez zatrudnienia, nieaktywni zawodowo.
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Wykres 1. Odsetek ludzi młodych w wieku 15-29 lat tworzących grupę
„NEET” w okresie 2002-2010

Wykształcenie gimnazjalne

Wykształcenie wyższe

Wykształcenie ponadgimnazjalne (nie wyższe)
Źródło: dane statystyczne OECD.

Celem zrozumienia problemu francuskiego rynku pracy osób młodych jest przeprowadzenie analizy ogólnej sytuacji młodych ludzi, zbadanie wskaźników zatrudnienia, liczby osób młodych w systemie edukacji, określenie wskaźników bezrobocia i analiza samej aktywności na
rynku pracy osób młodych. Ze wstępnej analizy wynika, iż Francja charakteryzuje się problemami w zatrudnianiu młodzieży. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-34 jest dwukrotnie niższy niż w Danii; 1,5 raza
niższy niż w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych czy Niemczech. Kiedy dokonamy analizy sytuacji osób w wieku 25-29 lat wskaźnik ten nie wygląda lepiej. Problem ten nie dotyczy jedynie osób w wieku pomiędzy 30. a 54. rokiem życia. Wskaźnik ten pozycjonuje Francję
ponad średnią krajów OECD (wykres 2.).
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Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat oraz 30-54 (20012011)

Źródło: dane statystyczne OECD.

Niski wskaźnik zatrudnienia młodych ludzi we Francji można wyjaśnić poprzez zaniżoną częstotliwość poszukiwania pracy wśród młodych
ludzi, liczbę osób nadal uczących się, czy też pozostających bez wykształcenia (wykres 3.).
W rzeczywistości wszyscy młodzi ludzie, którzy nie są obecnie zatrudnieni, nie uczą się ani nie uczęszczają na szkolenia. Wielu z nich to
bezrobotni, a nawet nieaktywni zawodowo. Jest to populacja znajdująca
się w bardzo niepewnej sytuacji i przeżywająca ogromne trudności w
znalezieniu pracy.
Ten deficyt zatrudnienia osób młodych negatywnie wpływa na rozwój działalności gospodarczej, jak też samych finansów publicznych.
Powoduje również trwałe konsekwencje dla samej ścieżki kariery osób
młodych. 45
Niepokojąca sytuacja we Francji dotyczy przerywania edukacji przez
osoby młode. Ponad 150 tys. młodych ludzi opuszcza system szkolny w
czasie trwania roku szkolnego, nie zdobywając żadnych kwalifikacji. 46
Obecnie aż 900 tys. młodych ludzi nie posiada żadnych kwalifikacji.
45

A. Schmillen, M. Umkehrer, The Scars of Youth, Institute for Employment Research
Working Paper (IAB), OCDE 2012, s. 29.
46
Conseil d’orientation de l’emploi, Diagnostic sur l’emploi des jeunes, February 2011.

34
Część I. Podstawy polityki społecznej we Francji

Aby rzeczywiście poprawić sytuację młodych ludzi należy przeprowadzić badania ich zdolności do nabywania umiejętności i dostosowania do
potrzeb przedsiębiorstw.47
Wykres 3. Odsetek osób w wieku 15-29 lat nieaktywnych zawodowo i edukacyjnie, bezrobotnych oraz aktywnych zawodowo i edukacyjnie (2010)

Osoby nie uczące się, niezatrudnione, nie szukające pracy
Osoby nie uczące się, niezatrudnione
Osoby uczące się, nie szukające pracy
Osoby uczące się, szukające pracy
Osoby uczące się, zatrudnione

Źródło: dane statystyczne OECD.

47

Raport Conseil d’orientation de l’emploi, Diagnostic sur l’emploi des jeunes, February
2011.

CZĘŚĆ II.
DOBRE PRAKTYKI Z FRANCJI

ROZDZIAŁ 3.
PROGRAMY I NARZĘDZIA NA RZECZ
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

3.1. „Plan spójności społecznej” – 20 programów na rzecz
spójności
Problemy osób pozostających bez pracy są ważnym elementem polityki republiki francuskiej. W planie spójności narodowej na lata 20052009 zatrudnienie było jednym z trzech filarów polityki państwa. Na 20
stworzonych programów spójności społecznej aż 11 dotyczy tematyki
skutecznej walki z bezrobociem oraz zatrudnienia.
Głównym zadaniem w kontekście ww. tematów było skoordynowanie działań wszystkich podmiotów – zarówno publicznych, jak i prywatnych – oraz działających na rzecz walki z bezrobociem. Według autorów
planu na rzecz spójności społecznej – jedynie współdziałanie na rzecz
walki z bezrobociem może być skuteczne i osiągnie cel. Na szczególną
uwagę zasługuje problem bezrobocia ludzi młodych – do 25. roku życia.
Duży budżet przeznaczono w tym zakresie na zatrudnienie wspomagane,
programy nauki zawodu połączonej z pracą oraz zapewnienie miejsc
pracy dla młodych osób w sektorze publicznym. Utworzono program o
nazwie PACTE (Parcours d’Accès à la Fonction Publique Territoriale,
Hospitalière et d’Etat) jako nowa droga rekrutacji i przygotowania młodych ludzi (zwłaszcza ze środowisk zagrożonych) do podjęcia pracy w
administracji publicznej, samorządowej i szpitalnictwie. Kolejny program dotyczy ekonomii społecznej oraz faworyzowania powrotu na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. Wśród programów „zatrudnieniowych” planu spójności znalazły się również promocja i rozwój
usług oraz wspomaganie samozatrudnienia osób pozostających bez pracy. 48
48

B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we
Francji, op. cit., s. 24.
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Aby zwiększyć skłonność przedsiębiorców to zatrudniania młodych
ludzi, rząd francuski wprowadził specjalne regulacje oparte o system ulg.
Jeśli młody człowiek przepracuje w danej firmie co najmniej 6 miesięcy,
przez kolejne trzy lata pracodawca nie odprowadza od jego stanowiska
składek na ubezpieczenie społeczne. We Francji młodzież angażuje się
również w programy praktyk i staży zawodowych. W 2010 roku skorzystało z nich około 350 tys. osób. Aż 40% pracujących Francuzów przed
26 rokiem życia to osoby zatrudnione w sferze budżetowej.
Kryzys gospodarczy odczuwalny we wszystkich krajach europejskich
dotkliwie dotyka rynek pracy we Francji. W 2013 bezrobocie jest najwyższe od 15 lat, bez pracy pozostaje ponad 3 mln obywateli – podaje
serwis informacyjny euronews.com. Bezrobocie wzrastało przez 19 miesięcy, w listopadzie bez pracy pozostawało ponad 3 mln obywateli. Najbardziej dotknięci bezrobociem są młodzi ludzie poniżej 25. roku życia
oraz obywatele, którzy ukończyli 50 lat, natomiast dla grup „środkowych” rynek pracy był mniej więcej statyczny.
W pierwszym kwartale roku 2013 stopa bezrobocia we Francji wynosiła 10,8 procenta. Analitycy spodziewali się, że wzrośnie w kolejnym
kwartale do poziomu 10,9 proc. – tak też się stało. Bez pracy jest ponad
3 miliony Francuzów. Najnowsze dane kwartalne korelują z opublikowanymi pod koniec sierpnia, równie pesymistycznymi, danymi dotyczącymi bezrobocia we Francji w czerwcu. Wtedy francuskie Ministerstwo
Pracy mówiło o bezrobociu na poziomie 11 proc. Wśród młodych sytuacja jest najgorsza – niemal, co czwarty z nich nie może znaleźć pracy.
Bezrobocie wśród młodych Francuzów oraz mieszkańców Francji
jest zjawiskiem złożonym. Społeczeństwo składa się bowiem z wielu
narodowości – istnieje bardzo duży odsetek uchodźców z Afryki oraz z
pozostałych krajów Europy. Dyskryminacja na rynku emigrantów z
obywatelstwem francuskim jest w dalszym ciągu odczuwalna pomimo
wzrastającej, z roku na roku, akceptacji Francuzów wobec innych nacji.
Bezrobocie młodych emigrantów stanowi dylemat na poziomie krajowym.

3.2. RMI, RSA – usługi instytucji pomocy i integracji społecznej
Podstawowym programem pomocy na zabezpieczenie życia osobom
bezrobotnym był wprowadzony w 1988 roku Minimalny Dochód Integracyjny RMI (Revenu Minimum d’Insertion). Celem RMI było, prócz
zapewnienia środków do życia, wspieranie społecznej i zawodowej inte-
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gracji. Ustawa RMI przewidywała oprócz zasiłków inne świadczenia
oferowane w ramach departamentalnych programów integracji społecznej oraz uprawnienia do ulg oraz uprawnień w zakresie usług mieszkalnictwa oraz zdrowia.
Po 20 latach jej funkcjonowania była wciąż oceniana dobrze, jednak
reformy administracyjne dotyczące decentralizacji, a przede wszystkim
obserwowane zjawisko tworzenia się nowej grupy osób potrzebujących,
tzw. „biednych pracowników”, czyli osób pracujących, których dochody
nie pozwalają na „godną egzystencję” doprowadziły do reformy systemu
i stworzenia „zasiłku aktywnej solidarności” (RSA – „revenu de Solidarité active”), ustawa z grudnia 2008 roku weszła w życie od 1 lipca 2009
roku. Decyzja ta poprzedzona była pilotażową realizacją programu RSA
w kilkudziesięciu departamentach.
Ustawa ta łączy w sobie dwie formy pomocy: minimalny dochód
oraz pomoc społeczną. Wprowadzenie RSA uprościło trochę skomplikowany system wspierania finansowego różnych grup klientów, zastępując nie tylko świadczenie RMI, ale również inne zasiłki przeznaczone np.
dla samotnych rodziców, czy premie w związku z powrotem do pracy.
To uproszczenie obwarowane jest zasadą, że osoba otrzymująca zasiłek
RMI nie może stracić finansowo na połączeniu różnych form zasiłków.
Ustawa ta ma jednak na celu również aktywną walkę z wykluczeniem
oraz zachęcanie do podjęcia aktywności zawodowej (gwarantując uzupełnienie niskiego wynagrodzenia wyrównaniem z RSA) poprzez kompleksową opiekę i towarzyszenie klientowi w realizacji jego osobistego
programu integracji zawodowej i społecznej. W ramach RSA departament refunduje część kosztów zatrudnienia firmom uczestniczącym w
mechanizmie. 49
W pierwszym okresie pobierania zasiłku osoba zawiera umowę na
rzecz integracji, która niejako zobowiązuje do aktywności i integracji
pod względem: samodzielności społecznej, podnoszenia kwalifikacji
oraz podjęcia stałej pracy. W ramach umowy integracyjnej bezrobotny
korzystający z RSA jest pod stałą opieką pracownika socjalnego. W
zależności od potrzeb może on skorzystać z usług różnych specjalistów
pracy socjalnej, uzyskać pomoc w zakresie dostępu do mieszkania, zapobieganiu eksmisji, dostępie do opieki itp. Służby socjalne departamentu oferują osobom bezrobotnym usługi w zakresie poradnictwa (organizacja budżetu domowego, pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych, prawnych).
49

Ibidem, s. 26.
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Wszystkie francuskie programy integracyjne, podobnie jak RSA, mają na celu faworyzowanie powrotu do pracy, traktując zatrudnienie jako
podstawę do funkcjonowania w społeczeństwie. Osoba bezrobotna
otrzymuje wsparcie w postaci utworzonego wraz z opiekunami indywidualnego projektu powrotu/podjęcia zatrudnienia. Projekt ten obejmuje
szeroką gamę wsparcia – począwszy od wspólnego określania celów
poprzez poradnictwo zawodowe, na ukierunkowywaniu na właściwe
szkolenia i kursy doskonalące kończąc.
Nie istnieją standardy określające pakiety usług oferowanych przez
instytucje pomocy i integracji społecznej. Usługi te różnią się w zależności od sytuacji gospodarczej i społecznej danego regionu, a przede
wszystkim od potrzeb klienta. Standardem powtarzanym zarówno w
aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia, departamentalne programy
pomocy społecznej), jak i dokumentach uzupełniających, rekomendacjach i kartach etycznych jest indywidualne podejście do każdego przypadku, globalne spojrzenie na wszystkie problemy dotyczące osoby bezrobotnej oraz kompleksowa pomoc w rozwiązaniu wszystkich tych problemów. 50

3.2. Misje lokalne (Missions Locales) – programy aktywizacji i
integracji społecznej osób do 25. roku życia
Szczególną formą wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej objęte są osoby młode, do 25. roku życia. Instytucjami powołanymi do pomocy tej grupie osób są tzw. „misje lokalne” (missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes).

Na podstawie diagnozy przeprowadzonej na początku lat 80. XX w.
na zlecenie ówczesnego premiera, François Mitterand, okazało się, że
młode osoby z problemami natury społecznej, edukacyjnej, materialnej
potrzebujące różnych form wsparcia mają trudności z dostępem do nich.
W 1982 roku, po wydaniu przez Bertand Schwartz raportu dot. integracji
zawodowej i społecznej młodych (wrzesień 1981 r.), na mocy ustawy o
50

Ibidem, s. 27.
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stowarzyszeniach (loi 1901) powołano zatem do życia misje lokalne.
Zasady ich funkcjonowania ureguluje kodek pracy.51
Misjom przewodzą merowie lub ich reprezentanci. Niektóre misje
lokalne obszarem działalności obejmują kilka gmin (szczególnie małych,
na obszarach wiejskich). Finansowanie tych instytucji pochodzi ze środków rządowych, regionalnych i gminnych. Trójstronne umowy podpisywane są zazwyczaj na okres 3 lat i obligują strony do współpracy.
Służą one pomocą osobom młodym (od 16. roku życia, kiedy to kończy
się wiek obowiązkowej skolaryzacji maksymalnie do ukończenia 26 lat)
zamieszkującym rejon działania placówki (są to dwa podstawowe kryteria udzielenia pomocy przez misję lokalną).
Misja lokalna do przestrzeń interwencji pomocy młodym ludziom.
Każda osoba, która dobrowolnie zgłosi się do Misji w rejonie zamieszkania, otrzyma wsparcie w integracji społeczno-zawodowej i będzie pod
opieką doradców, którzy będą śledzić każdy jej krok w poszukiwaniu
zatrudnienia. Struktura działalności misji odpowiadana na potrzeby młodych ludzi związane nie tylko z zatrudnieniem, ale również zajmuje się
organizacją miejsca zamieszkania czy kwestiami zdrowotnymi. Każdy
młody człowiek może korzystać ze zindywidualizowanej pod jego potrzeby oraz oczekiwania pomocy specjalistów, aby poprzez wybrane
ścieżki edukacji i kształcenia osiągnąć swój zawodowy cel – uzyskać
zatrudnienie i je utrzymać. Misje lokalne poprzez pełnienie funkcji doradczej, informacyjnej, „towarzyszącej” w podjęciu zatrudnienia pomagają młodym pomiędzy 16. a 25. rokiem życia zmierzyć się z dylematem
związanym z integracją społeczną i zawodową.52
Kluczowymi pracownikami misji lokalnych są doradcy ds. integracji
społecznej i zawodowej (conseillers en insertion sociale et professionnelle), którzy mają bardzo szeroki zakres obowiązków. Doradca musi
być przygotowany na zajęcie się problemem zarówno osoby bezdomnej,
jak i osoby potrzebującej reorientacji zawodowej lub po prostu poszukującej pracy. Podstawową zasadą świadczonych przez nich usług jest globalne podejście do klienta, pozwalające na stworzenie kompleksowej
ścieżki pomocy klientowi.
Oczywiście doradca taki nie może być specjalistą we wszystkich tych
aspektach, jego zadaniem jest stworzenie interdyscyplinarnego zespołu
specjalistów, do których będzie kierowany klient i z którymi doradca

51
52

Za: ibidem.
Na podstawie informacji ze strony internetowej www.mission-locale.fr.
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ściśle współpracuje. Jest on koordynatorem pracy takiego zespołu i odpowiada za ścieżkę integracji klienta.

Źródło: strona internetowa poświęcona mission locale www.mission-locale.fr.

Partnerami misji lokalnych są rozmaite instytucje działające na polu
edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, np. ośrodki szkoleniowe,
stowarzyszenia pomocy ofiarom przemocy, wsparcia mieszkaniowego,
placówki szkolnictwa publicznego, Pôle-Emploi, centra departamentalne
pomocy społecznej zatrudniające pracowników socjalnych, kasy ubezpieczeń, pedagodzy itd.
W zależności od potrzeb klienta zespół może składać się z kilku do
kilkunastu osób. Poza strukturą obowiązkową, której finansowanie zapewnia umowa, misje lokalne pragnące poszerzyć zakres swoich usług
szukają dodatkowych środków finansowych na ich realizację w innych
instytucjach publicznych krajowych, regionalnych i europejskich oraz
wśród sponsorów. Większość misji lokalnych jest również dofinansowywana przez rady generalne departamentu w ramach umów na świadczenie usług dla beneficjentów zasiłków RMI/RSA (Minimalny Dochód
Integracyjny, Zasiłek aktywnej solidarności). 53
53

B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we
Francji, op. cit., s. 28.
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Według danych UNML (Unii Krajowej Misji Lokalnych) za rok
2007, misje lokalne finansowane były z następujących źródeł: środki
państwowe – 40%, regiony – 18%, departamenty – 5%, gminy i związki
gmin – 22%, Europejski Fundusz Społeczny – 8%, inne instytucje publiczne i prywatne – 7% (łącznie finansowanie publiczne na poziomie
474 mln euro).54
W 2011 misje lokalne posiadały 480 struktur, udzieliły informacji
ponad milionowi młodych osób, z czego 48% skorzystało z dokształcania i różnych form zatrudnienia. Świadczenia w formie zasiłków
RMI/RSA (Minimalny Dochód Integracyjny, Zasiłek aktywnej solidarności) nie przysługują jednak młodym osobom do 25. roku życia (poza
szczególnymi wyjątkami, gdzie „osoba młoda pełnoletnia” może korzystać z pomocy społecznej świadczonej przez departamentalne centra
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży, zajmujące się generalnie osobami do 16. roku życia). Osoba taka może otrzymać pomoc finansową w
formie doraźnych zasiłków celowych, wypłacanych przez Fundusz Pomocy Młodym (Fonds d’Aide aux Jeunes) lub gminne ośrodki pomocy
społecznej. Korzystanie z opisanych powyżej usług misji lokalnych jest
dobrowolne, beneficjent w początkowej fazie nie podpisuje z tą instytucją żadnych umów czy kontraktów. Misje pomagają w zdiagnozowaniu
problemów młodej osoby i uzyskaniu przez nią pomocy w wyspecjalizowanych instytucjach.55
Misje lokalne pomagają osobom z ogromnymi problemami, nieprzygotowanym do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, nieznającym swoich praw, o niskim poziomie wykształcenia, czasami z
ograniczoną znajomością języka francuskiego, zwłaszcza umiejętności
pisania. Celem misji lokalnej jest „oswojenie” młodej osoby, jej dowartościowanie i ukierunkowanie na stworzenie własnego planu rozwoju,
chęci dodatkowej edukacji, posiadania stabilizacji mieszkaniowej, stałej
pracy. Osoby zainteresowane zmianą swojej sytuacji życiowej i zawodowej mogą, po podpisaniu kontraktu integracji społecznej „contrat
d'insertion dans la vie sociale" (CIVIS) uczestniczyć w programach
aktywizacji i integracji zawodowej.

54

A. Le Bissonnais, Les Missions du possible. Avec et pour les jeunes en parcours
d’insertion, Association nationale des directeurs de mission locale - ANDML, éditions
Apogée, Rennes, 2009.
55
B. Ciepła, Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we
Francji, op. cit.
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Dane statystyczne, na przykładzie paryskiej misji lokalnej (w której
skład wchodzi 5 ośrodków (Paris Belliard, Paris Est, Paris Avenir, Paris
Soleil, Paris Centre) – RAPORT z działalności za rok 2011:
 przyjęto 9 815 młodych osób, poszukujących zatrudnienia, w
tym 51% mężczyzn;
 aż 56% młodych reprezentuje niskie kwalifikacje i wykształcenie ( 26% bardzo niskie);
 2% zgłaszających się to mieszkańcy państw UE, 83% obywatele Francji, 15% spoza Unii Europejskiej;
 wiek: 40% zgłaszających się jest w przedziale wiekowym 2225 lat, 51% – 18-21 lat, 9% – 17 lat;
 poziom wykształcenia: 34% – poziom IV, 29% – poziom V,
16% – V +, 11% – IV, 10% – III+;
 sytuacja zawodowa w momencie zgłoszenia się do misji:
8607 osób czynnie poszukujących pracy (88% zgłoszonej populacji), 792 zatrudnionych, 252 w trakcie kształcenia oraz
133 w sytuacji niesprecyzowanej56.

3.3. System PROTEKTORAT – Le parrainage
System „LE PARRAINAGE” („PROTEKTORAT”) jest jedną z ciekawszych form aktywizacji i integracji zawodowej stosowanych przez
misje lokalne. System ten ma na celu ułatwienie podjęcia zatrudnienia
przez osoby poszukujące pracy, mające jednocześnie trudności w integracji społeczno-zawodowej. „PROTEKTORAT” opiera się na osobistym wsparciu wolontariusza tzw. chrzestnego (le parrain), który towarzyszy zainteresowanemu w poszukiwaniu zatrudnienia. Misje lokalne
zarządzają działalnością „PROTEKTORATU” i skupiają wolontariuszy
– czynnych zawodowo lub emerytowanych. Ta działalności misji lokalnych jest finansowana ze środków Rady Regionalnej oraz poszczególnych departamentów kraju. Osoby, które mogą ubiegać się o pozyskanie
protektora to bezrobotni czynnie poszukujący zatrudnienia, którzy napotykają specyficzne przeszkody w podjęciu pracy.

56

Opracowano na podstawie Raportu z działalności Mission Locale de Paris 2011.
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Źródło: strona internetowa www.mission-locale.fr.

System „PROTEKTORAT” obejmuje wsparciem bezrobotnych:
 pochodzących ze środowisk defaworyzowanych;
 narażonych na ryzyko dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność fizyczną, negatywną przeszłość (tj.: pobyt w więzieniu, wyrok w zawieszeniu,
uzależnienie), czy też ze względu na ich miejsce pobytu (w
szczególności osoby zamieszkujące tzw. dzielnice wysokiego
ryzyka pod względem bezpieczeństwa);
 będących uczniami ze szkół zawodowych oraz studentami
kierunków zawodowych;
 posiadających wyższe wykształcenie, lecz mimo to mających
trudności w podjęciu zatrudnienia57.
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Opracowano na podstawie ulotek informacyjnych otrzymanych podczas wizyty w
Mission Locale de Paris.
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Osoby pełniące funkcje „chrzestnych” to osoby charakteryzujące się
zdolnościami mediacyjnymi, zaangażowane społecznie i wykazujące
duże zainteresowanie w proces współposzukiwania zatrudnienia:
 chrzestni są identyfikowani przez pracodawców na podstawie
doświadczenia zawodowego i/lub na podstawie zaangażowania w życie społeczne;
 charakteryzują się umiejętnością efektywnego słuchania oraz
zdolnością nawiązywania skutecznego dialogu z jednej strony
z młodymi ludźmi, z drugiej zaś z potencjalnymi pracodawcami;
 są gotowi poważnie zaangażować się w skomplikowany i
długotrwały proces znalezienia i podjęcia zatrudnienia przez
podopiecznego;
 „chrzestny” nie pracuje w miejscu pracy podopiecznego; jest
jednak odpowiedzialny za wyznaczenie opiekuna, który będzie obserwował nowo zatrudnionego w miejscu pracy.
System jest oparty na niepodważalnych zasadach, dzięki którym jego
skuteczność jest wysoka:
 Protektorat to prowadzenie mediacji między poszukującym
pracy a pracodawcą - Celem systemu jest wspieranie dostępu
do zatrudnienia. Prowadzona przez „chrzestnego” mediacja
jest korzyścią zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnianego.
Celem mediacji jest zatrudnienie przy uwzględnieniu interesów obu stron.
 Protektorat dąży do trwałej integracji zawodowej podopiecznych - Protektor pomaga podopiecznemu w nabieraniu doświadczenia zawodowego poprzez proponowanie mu różnych
form zatrudnienia (kontrakty na czas określony, umowa zlecenie, umowa o działo). Działanie sytemu jest jednak ukierunkowane na podjęcie trwałego zatrudnienia i utrzymanie
pracy przez podopiecznego.
 Protektorat opiera się na skuteczności sieci powiązań zawodowych opiekunów - Aby ułatwić podopiecznym podjęcie zatrudnienia, opiekunowie wykorzystują swoje kontakty oraz
sieci powiązań zawodowych. 58
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Opracowano na podst. Guide pratique – parrainage pour l’emploi – Ministère des
affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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Rola „ojca/matki chrzestnej” sprowadza się do:
 cykliczne spotkania indywidualne (raz bądź dwa razy w miesiącu), których celem jest kontrolowanie poczynań podopiecznego w kierunku podjęcia zatrudnienia;
 wsparcie moralne;
 motywowanie;
 dzielenie się własnymi doświadczeniami zawodowymi;
 pomoc w przygotowaniu dokumentów przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia (pomoc w pisaniu CV oraz redagowaniu
listu motywacyjnego);
 czynne poszukiwanie wraz z podopiecznym ogłoszeń o pracę,
zgodnie z jego wykształceniem oraz preferencjami;
 pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej;
 rozwijanie atutów i kompetencji młodego człowieka;
 „wprowadzenie” podopiecznego do miejsca zatrudnienia.
„- To, czego od Ciebie
oczekuję, Protektorze, to
znalezienie mi niewymagającej pracy w przyjaznych warunkach z przyjemnym i sympatycznym
szefostwem. Najchętniej –
blisko mojego miejsca
zamieszkania. We wtorki
i piątki chcę zaczynać nie
wcześniej niż o 11.00. I
oczywiście, robota ma
być dobrze płatna.
- Czy ma Pan, młody
człowieku,
preferencje
dotyczące koloru dywanu
w Pana nowym biurze?
- Niebieski. A właściwie –
turkusowy…”.

Źródło: www.mission-locale.fr.
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Warto zauważyć, że:
 Protektorat to złożona relacja oparta na wzajemnym zaufaniu.
 Opiekun to mediator.
 Opiekun nie jest zobligowany do znalezienia zatrudnienia
podopiecznemu, jego rolą jest skuteczne motywowanie oraz
wsparcie adaptacji zawodowej.
 „Chrzestny” oraz podopieczny podpisują kontrakt, na mocy
którego są zobligowani do współpracy (kontrakt jest zawierany na okres 6 miesięcy i może zostać zerwany w wypadku
zgłoszenia takiej chęć przez jedną ze stron).
Według raportu z działalności paryskiej misji lokalnej, w 2011 roku
265 (55% kobiet) młodych mieszkańców Paryża skorzystało z możliwości wsparcia wolontariusza przy poszukiwaniu zatrudnienia. Aż 60 wolontariuszy – czynnych zawodowo i emerytowanych – podjęło się roli
„rodziców chrzestnych”. W 2011 r. Protektorat wspierał głównie młodych mających trudności w podjęciu zatrudnienia ze względu na pochodzenie (głównie emigranci).

ROZDZIAŁ 4.
POLE EMPLOI – PUBLICZNE SŁUŻBY
ZATRUDNIENIA

4.1. Centrum Zatrudnienia – POLE EMPLOI - organizacja i
działanie

Centrum Zatrudnienia (Pôle emploi) jest francuską agencją rządową
(instytucja administracji publicznej), powstałą w 2008 r. z inicjatywy
ówczesnego Prezydenta Republiki Francuskiej – Nicolas Sarkozy. Centrum to połączenie dwóch funkcjonujących organów państwowych:
Agence Nationale Pour L’Emploi i Assédic – Les Associations pour
l’emploi dans l’industrie et le commerce.
Narodowa Agencja ds. Zatrudnienia – powstała w 1679 r. jako publiczna jednostka administracyjna ds. zatrudnienia pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki, Przemysłu oraz Zatrudnienia. Powstała na mocy
zarządzenia nr 67-578 z dnia 13 lipca 1967 r. z inicjatywy ówczesnego
Prezydenta Republiki Francuskiej – Jacques Chirac. Głównym celem jej
działalności było scentralizowanie podaży i popytu na pracę. Dodatkowo, ANPE miało być odpowiedzialne za prowadzenie statystki dotyczącej stopy bezrobocia we Francji oraz liczby osób poszukujących zatrudnienia. Działalność ANPE miała opierać się na udzielaniu informacji,
prowadzeniu doradztwa zawodowego, pomocy w powrocie na rynek
pracy, pomocy w ukierunkowaniu działań osób poszukujących zatrudnienia. ANPE miało również kontrolować i monitorować status osób
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bezrobotnych oraz prowadzić czynną współpracę z przedsiębiorstwami
(m.in. współpraca opierała się na pomocy przy rekrutacji).
Personel: 28 500 agentów sektora publicznego.
Agencje: 827 ośrodków na terenie Francji.
Budżet: 2,3 mld euro.
Assédic – Les Associations pour l’emploi dans l’industrie et le
commerce - Stowarzyszenie na rzecz zatrudnienia w przemyśle i handlu
– to organizacje stworzone w 1958 r., zarządzane na poziomie krajowym
przez UNEDIC (Union Nationale Interprofessionelle pour l’emploi dans
l’industrie et le comerce). We Francji, do momentu fuzji z ANPE, istniało 30 tego typu stowarzyszeń. Każde stowarzyszenie skupiało przedstawicieli pracowników, jak i pracodawców.
Celem działania Assédic było: zarządzanie systemem ubezpieczeń na
wypadek bezrobocia, tworzenie spółek zależnych, prowadzenie rejestracji osób bezrobotnych, płacenie składek społecznych oraz wypłacanie
zasiłków dla bezrobotnych, zapewnienie pomocy i „towarzyszącego”
wsparcia doradców osobom bezrobotnym.
Personel: 15 000 agentów w sektorze prywatnym.
Agencje – 632.
Budżet: 29 mld euro.
Do fuzji dwóch podmiotów doszło na mocy Ustawy 2008-126 z dnia
13 lutego 2008 r. w sprawie reformy organizacji publicznej służby zatrudnienia. Została stworzona jedna krajowa instytucja publiczna, o której mowa w art. 5312-1 kodeksu pracy, łącząca funkcje dwóch poprzedników tak, aby osoby poszukujące zatrudnienia miały dostęp do usług
oraz procedur w jednym miejscu. W październiku 2008 r. została nadana
nazwa nowo powstałemu organowi służb zatrudnienia „Centrum Zatrudnienia”. Oficjalnie 19 grudnia 2008 r. Pôle emploi stało się publiczną
instytucją krajową (z prywatnymi zasadami zarządzania), którą nadzoruje francuskie Ministerstwo Pracy.59
Pôle empoi jest głównym mechanizmem napędzającym rozwój społeczno-ekonomiczny we Francji. Miliony Francuzów poszukujących
pracy oraz tysiące firm są odbiorcami usług centrum zatrudnienia. Jest
ono swoistym prekursorem, w służbie społeczeństwa francuskiego, kładącym nacisk na różnorodność, długotrwały rozwój i społeczną odpowiedzialność w samym centrum strategii i jej wartości. Funkcjonowanie
Centrum Zatrudnienia to zindywidualizowana opieka i pomoc w konstruowaniu osobistego programu wejścia/przewrócenia na rynek pracy.
59

Opracowano na podst. informacji na stronie www.wikipedia.fr.
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Agencje Pole emploi współpracują ściśle z instytucjami departamentalnej pomocy społecznej, np. Maisons Departamentales de la Solidarite et
de l’Insertion, wspierających je w osiągnięciu celu, jakim jest integracja
zawodowa i społecznej osoby bezrobotnej.
Zarządzanie Centrum Zatrudnienia odbywa się na zasadzie współzarządzania. Na poziomie krajowym: Rada Nadzorcza odpowiedzialna za
administrację składa się z 18 członków, powołanych na mocy zarządzania Ministra Pracy na okres 3 lat z możliwością przedłużenia. Rada składa się z: pięciu przedstawicieli państwa, pięciu przedstawicieli związków
zawodowych reprezentujących pracowników międzynarodowych, pięciu
przedstawicieli organizacji zawodowych na poziomie krajowym i międzyzawodowym, dwóch wykwalifikowanych pracowników wskazanych
przez Ministra ds. zatrudnienia, jednego przedstawiciela władz terytorialnych. 60
Na poziomie regionalnym: Pôle emploi posiada w każdym regionie
administracyjnym biuro regionalne, traktowane jako autonomiczną instytucję. We Francji istnieje aż 26 biur regionalnych, którymi zarządzają
dyrektorzy. Każdy dyrektor regionalny Pole emploi podpisuje umowę z
prefektem departamentu zobowiązującą do współdziałania z innymi
organami zatrudnienia, tj. misje lokalne, urzędy pracy czy partnerzy
lokalni. Umowa ta szczegółowo określa warunki współpracy.
Pôle emploi prowadzi swoje działania w ścisłej współpracy z dwoma
partnerami. Pierwszy to Komitety Regionalne (Comités régionaux), organy władzy na poziomie regionalnym, których członkowie są wybierani
na mocy bezpośredniego systemu głosowania. Ich działania skupiają się
głównie w obszarze szkoleń zawodowych i rozwoju gospodarczego.
Drugim partnerem są Komitety Ogólne (Comites généraux), organy na
szczeblu departamentu. Komitety departamentalne są odpowiedzialne za
działania społeczne (programy zdrowotne itd.), świadczenia oraz pomoc
społeczną.
W ramach Pôle emploi należy wyróżnić 4 poziomy zarządzania:
1) Dyrekcja generalna – Paryż (Direction générale)
2) Dyrekcja Regionalna w każdym z regionów Francji (Direction
régionale)
3) Dyrekcja Terytorialna w każdym z departamentów
(Direction départementale)
4) Agencje (Agences)

60

Opracowano na podst. informacji na stronie internetowej www.pole-emploi.fr.
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Centrum zatrudnienia posiada ponad 900 lokalnych agencji, w tym
146 agencji specjalistycznych oraz 68 call center. Posiada również wyspecjalizowane sieci mające na celu ułatwienie poszukiwania zatrudnienia dla osób wymagających szczególnej pomocy:61
1) Agencja Handipass - Do tej agencji przyjmowane są osoby ze
statusem „osoby niepełnosprawnej”. Agencja dysponuje wszystkim instrumentami poszukiwania pracy, podobnie jak inne agencje Pôle emploi. Dodatkowo, zarejestrowani mogę korzystać z
centrum medycznego, które funkcjonuje przy Handipass. Personel oraz doradcy zawodowi agencji są odpowiednio przeszkoleni
i wyposażeni w umiejętności usprawniające obsługę klienta z
dysfunkcjami. Handipass prowadzi również doradztwo biznesowe dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.
2) Agencja Cadres - Do tej agencji mogą zgłaszać się osoby, które
są w wieku emerytalnym. Wsparcie proponowane klientom w tej
agencji zatrudnienia jest dostosowane do specyficznych potrzeb
osób powyżej 60. roku życia.
3) Pôle emploi Spectacle - Aktorzy, specjaliści obsługi technicznej
i inni fachowcy odpowiedzialni za aranżację spektakli teatralnych bądź muzycznych mogą korzystać z usług agencji zatrudnienia, której działalność jest dostosowana do ich specyficznych
potrzeb. Agencje Spectacle współpracują z firmami i instytucjami zatrudniającymi artystów-muzyków, z teatrami, ze studiami
filmowymi itd. Firmy artystyczne mają również możliwość zorganizowania castingiów, przesłuchań i innych eventów artystycznych w siedzibach agencji Pole emploi Spectacle.
4) Pôle emploi international - Międzynarodowe centrum zatrudnienia oferuje usługi pracodawcom oraz kandydatom poszukującym
pracy na międzynarodowym rynku pracy. Agencja promuje mobilność zawodową w Europie i na świecie. Doradcy zatrudnieni
w tego typu agencjach niejako towarzyszą kandydatom w procesie podjęcia zatrudnienia poza Francją. Międzynarodowe centrum dostarcza informacji na temat warunków życia i pracy w
innych krajach, udziela porad, jak napisać CV oraz list motywacyjny w języku obcym oraz udziela informacji dotyczących
sposobów poszukiwania zatrudnienia w innym kraju niż Francja.
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Raport z działalności Centrum Zatrudnienia za 2012 r.; Dyrektorzy Generalni Pole
emploi w 2012 r.
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Doradcy zatrudnieni w tej agencji poszukują ofert pracy na cały
świecie, udzielają porad prawnych zarówno poszukującym pracy, jak i pracodawcom.
5) Międzynarodowe centrum zatrudnienia jest członkiem sieci Eures (European Employment Services), której celem jest promowanie mobilności zawodowej.
6) Visio-Guichet – Pośrednicy Video - Systemy wideokonferencji
są zainstalowane w regionach odizolowanych oraz w społecznościach wiejskich. Urządzenia te pozwalają zainteresowanym, poszukującym zatrudnienia, korzystać z ofert agencji mimo odległości. Doradcy zatrudnieni w tego typu agencjach oferują swoje
usługi bezpośrednio poprzez wideokonferencje internetowe.
Centrum Zatrudnienia jest elastyczną agencją publiczną gotową do
dostosowywania się do faktycznych potrzeb bezrobotnych poszukujących pracy oraz pracodawców, reprezentujących sektor prywatny. Centrum deklaruje gotowość do dostosowywania swoich usług pod innowacyjność rynku pracy oraz do szybkiego reagowania na potrzeby swoich
klientów oraz partnerów. Ustawa o reformie organizacji publicznych
służb zatrudnienia ustanowiła organizacyjne zasady funkcjonowania
Centrum, którego działalność opiera się na misjach.
Misje Pôle emploi:
 Badanie i analiza rynku pracy, obserwacja ewaluacji rynku
pracy pod kątem zatrudnienia oraz potrzebnych kwalifikacji,
gromadzenie ofert pracy, doradztwo i pomoc firmom w procesie rekrutacji, aktywne uczestnictwo w niwelowaniu dyskryminacji (ze względu na płeć, rasę, wiek) na rynku pracy.
 Rejestracja, informowanie, kierowanie oraz towarzyszenie
osobom poszukującym pracy poprzez dostępne usługi szkoleniowe oraz doradztwo zawodowe; wykorzystywanie
wszystkich dostępnych instrumentów mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych poszukujących zatrudnienia; ułatwianie bezrobotnym mobilność geograficzną i
zawodową oraz czynne uczestnictwo w ich procesie integracji
społecznej i zawodowej.
 Tworzenie i kontrolowanie list poszukujących pracy.
 Wypłacanie świadczeń/zasiłków dla bezrobotnych.
 Gromadzenie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i udostępnienia danych dotyczących kondycji rynku pracy organom
publicznym.
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 Wykorzystywanie wszystkich innych środków i instrumentów mających na celu poszukiwanie zatrudnienia, powierzonych przez państwo, władze lokalne oraz UNEDIC (Union
nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie
et le commerce – Krajowy Związek Zawodowy na rzecz Zatrudnienia w Przemyśle i Handlu) w zgodzie z jego misją.
Budżet francuskiego Centrum Zatrudnienia w 2012 r. wyniósł prawie
4, 9 mld euro. Znacząca jego część została wydatkowana na pokrycie
kosztów operacyjnych, tj. płace, koszty zarządu, czynsze, obciążenia
finansowe itd. – 3,9 mld euro. Koszty interwencji, tj. programy mobilności, koszty zatrudnienia oraz koszty szkoleń wyniosły ok. 0, 9 mld euro.
Świadczenia wypłacone w ramach Pole emploi w roku 2012r. to ok. 31
mld euro. W 902 Centrach Zatrudnienia tzw. agencjach regionalnych na
terenie Francji w 2012 r. pracowało 46 923 agentów zatrudnienia, obsługujących osoby poszukujące pracy oraz pracodawców, reprezentujących
przedsiębiorstwa. Istniało także 146 wyspecjalizowanych agencji tematycznych oraz ponad 68 platform telefonicznych.
W ramach działalności Pôle emploi w 2012 r.:
 odnotowano 38 mln wejść na stronę internetową: www.poleemploi.fr miesięcznie;
 odebrano 1,7 mln rozmów telefonicznych pod numerem 3995
(linia telefoniczna przeznaczona dla pracodawców);
 odebrano 60,2 mln rozmów telefonicznych pod numerem
3949 (linia telefoniczna otwarta dla poszukujących zatrudnienia).
Jednocześnie:
 wypłacono 29,7 mld euro osobom bezrobotnym poszukującym zatrudnienia oraz pracodawcom na rzecz ubezpieczenia
od bezrobocia;
 zatrudnienie otrzymało 1,6 mln;
 zarejestrowano ponad 3,4 mln wakatów;
 zarejestrowano 6,2 mln nowych, poszukujących pracy;
 zorganizowano 400 tys. wizyt w firmach poszukujących kandydatów do pracy;
 dokonano ponad 140 tys. zapisów na szkolenia finansowane
przez Centrum Zatrudnienia.
Z usług Centrum korzysta:
 ponad 1 mln jako odbiorcy newslettera OPERATING INSTRUCIONS, który zawiera wytyczne pomocne w tzw. powrocie na rynek pracy;
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 360 tys. przedsiębiorstw.
Z dniem 14 stycznia 2012 r. została podpisana nowa trójstronna
konwencja (podpisywana co 2 lata) między państwem i agencją UNEDIC (Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie
et le commerce) oraz Pôle emploi. Umowa zawiera ogólne wytyczne dla
Centrum Zatrudnienia w odniesieniu do państwa. Trzy główne wskazówki dla Pôle emploi w ramach podpisanej konwencji, które powinny
być osiągnięte do 2015 r. to:
1) Personalizacja i indywidualizacja usług pod faktyczne potrzeby
klienta – zarówno poszukującego pracy, jak i poszukującego
pracownika (dostosowanie oferty usługi różnych do zróżnicowanych potrzeb;
2) Wzmocnienie współpracy z lokalnymi organami terytorialnymi;
3) Sprawna organizacja i współposzukiwanie zatrudnienia wraz z
klientem.
Pôle emploi w raporcie za rok 2012 r. oficjalnie przedstawiła 6 nowych priorytetów, które zostaną zrealizowane w perspektywie do 2015 r.
są to:
1) Zrobić jak najwięcej dla tych, którzy najbardziej potrzebują
wsparcia - W 2012 r. Centrum Zatrudnienia wypracowało nową
formę świadczenia usług dla osób poszukujących zatrudnienia.
Osoby poszukujące zatrudnienia mają różne potrzeby w zakresie
usług i częstotliwości kontaktu z centrum zatrudnienia. Ta rzeczywistość wzywa do zróżnicowania usług, które będą skupiały
się wokół wspierania i monitorowania poprzez wzmocnione poradnictwo, nadzór i wsparcie dla poszukujących pracy. Na podstawie nowych usług (poprzez diagnostykę terytorialną dla każdego obszaru rynku pracy, tj. diagnostykę sytuacji społecznogospodarczej), centrum zatrudnienia będzie mobilizować grupy
społeczne takie, które napotykają największe trudności w znalezieniu pracy, tj. młodzież, osoby długotrwale bezrobotne i seniorzy.
2) Wzmocnić współpracę z naszymi partnerami - Wskazane jest,
aby działać w sposób komplementarny z różnymi partnerami instytucjonalnymi działającymi w dziedzinie społecznogospodarczej.
3) Skoncentrować się na uproszczonej organizacji pracy i współdziałaniu kolektywnym - Wyniki konsultacji krajowych przeprowadzonych wśród agentów wykazują bardzo wysokie wymagania stosowane w zakresie organizacji pracy. Wszyscy kierownicy będą dążyć do zwiększania stosowania uproszczeń w orga-
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nizacji pracy i podkreślać zbiorową dynamikę procesów pracy,
tak aby stosowane metody operacyjne w organizacji stały się
prostsze i łatwiejsze do odczytania przez wszystkich zainteresowanych.
4) Zwiększenie uwagi na skuteczność działania i wyniki pracy Efektywność jest podstawą legitymizacji usług świadczonych
przez centrum zatrudnienia. Aby lepiej oceniać efektywność,
konieczne jest wzmocnienie znaczenia samego działania. Należy
kontrolować koszty operacyjne, zwracać uwagę na ocenę pracy
zatrudnionych.
5) Wprowadzenie innowacji w celu poprawienia jakości usług
6) Wzbudzać zaufanie

4.2. Organizacja Centrum Zatrudnienia
Organizacja przestrzeni na podstawie Centrum Zatrudnienia w Paryżu – 48 Boulevard de la Bastille, 75012 Paris – odpowiada aktualnym
standardom organizacji przestrzeni Pôle emploi we Francji. Na zewnątrz,
przed budynkiem znajdują się terminale dotykowe, służące do interaktywnego kontaktu z doradcą. Klient, korzystający z terminalu, przy rejestracji wpisuje swój numer indentyfikacyjny. Dzięki tej usłudze zarejestrowany może konsultować swoje dossier dowolnie – 24 godziny na
dobę. Interaktywny formularz znajduje się na stronie internetowej
https://www1. pole-emploi.fr
Po wejściu do Centrum Zatrudnienia znajdujemy się w „przestrzeni
publicznej”, do której każdy ma dostęp nieograniczony. Jest to przestrzeń do dyspozycji klienta, wyposażona w komputery oraz materiały
pomocne w poszukiwaniu pracy. Każdy zarejestrowany klient może
korzystać z przestrzeni bezpłatnie. Oprócz komputerów, poszukujący
pracy mają do dyspozycji drukarki, stanowiska telefoniczne izolowane
akustycznie, kopiarkę ksero, przydatne publikacje na temat poszukiwania pracy i rozwoju zawodowego. W pomieszczeniu znajdują się również
tablice informacyjne, na których personel Pole emploi zamieszcza aktualizacje związane z istotnymi wydarzeniami lokalnego rynku pracy. W
przestrzeni mieści się również recepcja, obsługiwana przez pracowników
Centrum, którzy udzielają niezbędnych informacji klientom zgłaszającym się do rejestracji. Dodatkowo w budynku znajdują się sale, w których odbywają się zajęcia grupowe, sala konferencyjna, pomieszczenia
administracyjne oraz sanitarne. W wystroju i organizacji wnętrza uderza
minimalizm, funkcjonalność oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni.
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Aby zarejestrować się w Centrum Zatrudnienia, interesant może bezpośrednio zgłosić się do Centrum lub skorzystać z rejestracji internetowej na stronie www.pole-emploi.fr – usługa dostępna jest całodobowo.
Klient może również zarejestrować się telefonicznie pod numerem 3949.
Przed przystąpieniem do rejestracji należy mieć numer ubezpieczenia
społecznego (Vitale), swoje Curriculum Vitae oraz numer konta bankowego RIB (Relevé d’Identité Bancaire). Najlepiej jest skorzystać z ww.
strony internetowej, gdzie oprócz wielu szczegółowych informacji, do
dyspozycji klienta na jednym, przejrzystym formularzu znajduje się:
podanie o rejestracje, wniosek o objęcie świadczeniami związanymi ze
statusem osoby bezrobotnej, propozycja daty i godziny pierwszego spotkania w Pole emploi. Spotkanie z doradcą ma na celu m.in. dopełnienie
rejestracji oraz przekazanie przez klienta niezbędnych dokumentów potwierdzających informacje, które zostały wprowadzone podczas rejestracji internetowej. 62
Każdy zarejestrowany bezrobotny, klient Centrum Zatrudnienia, ma
obowiązek raz w miesiącu potwierdzić, korzystając z internetowej funkcji na stronie www, swój status – przede wszystkim po to, aby utrzymać
dotychczasowe przyznane świadczenia. W przypadku, gdy status klienta
ulega zmianie, np. z powodu podjęcia zatrudnienia bądź z powodu wypadków losowych, klient ma obowiązek w ciągu 72 godzin zgłosić tę
zmianę – bezpośrednio w Pole emploi bądź za pomocą aplikacji internetowej.
Po dopełnieniu rejestracji, każdy klient trafia pod opiekę osobistego
doradcy, który niejako jest przewodnikiem wszelkich działań związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. Funkcja doradcy zawodowego i
personalnego jest zajęciem wszechstronnym i odpowiedzialnym – nie ma
polskiego odpowiednika takiej funkcji w urzędach pracy. Doradca obsługuje zarówno bezrobotnych, jak i przedsiębiorców poszukujących
pracowników. Każdy doradca ma pod opieką grupę bezrobotnych – do
60 osób maksymalnie. Towarzyszy im w każdym działaniu podjętym w
oparciu o usługi Pole emploi, związanym z podjęciem zatrudnienia, to
znaczy: informuje o przysługujących im prawach i obowiązkach, a także
o możliwości uzyskania świadczeń z tytułu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Centrum Zatrudnienia. Ponadto odpowiada na pytania i
wątpliwości – jest do dyspozycji swoich klientów zarówno osobiście, jak
telefonicznie oraz mailowo. Wspólnie z klientem opracowuje profil kandydata do pracy na podstawie udzielonych przez niego informacji,
62

Opracowano na podst. ulotek informacyjnych Pole emploi w Paryżu.
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wspiera w poszukiwaniu pracy – uczy, jak napisać podstawowe dokumenty rekrutacyjne, jak skutecznie rozmawiać z pracodawcą, jak zaprezentować swoją osobę podczas rozmowy kwalifikacyjnej itd.; Opracowuje indywidualny plan działania – indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego. W zależności od zapotrzebowania, doradca proponuje klientom udział w różnorodnych programach i specjalistycznych usługach,
jakie oferuje Centrum. Stanowisko doradcy w Pole emploi można porównać do funkcji doradcy zawodowego w Polsce, aczkolwiek relacja
między zainteresowanym a pracownikiem jest dużo bardziej złożona.
„Towarzyszenie” osobie poszukującej pracy jest właściwym określenie
roli doradcy we francuskich centrach zatrudnienia. Doradca nie musi
samodzielnie oceniać predyspozycji kandydata – na każdym etapie pracy
z klientem istnieje możliwość skierowania go do innych specjalistów
dysponujących odpowiednimi narzędziami. Dzięki informatycznej sieci,
usprawniającej przepływ informacji i bazie danych klientów, doradca
może śledzić ścieżkę poczynań swojego klienta.
Drugą ważną funkcją doradcy w Pôle emploi jest współpraca z
przedsiębiorstwami, poszukującymi kandydatów do pracy na różne stanowiska. Rolą doradcy jest czynna pomoc w procesie rekrutacji z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej klientów oraz różnych metod rekrutacyjnych. Rola doradcy w Centrum Zatrudnienia wymaga od pracownika
określonych umiejętności i cech charakterologicznych, tj. wydajność,
dyspozycyjność, elastyczności, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikatywność, empatia oraz umiejętność budowania
relacji. Dodatkowo, doradca powinien wzbudzać zaufanie – towarzyszenie klientom, którzy są niejednokrotnie w trudnej sytuacji z powodu
długotrwałego bezrobocia, wymaga do niego zdolności pozytywnego
motywowania i pobudzania do działania. Doradca w Centrum nie ma
określonego wykształcenia kierunkowego – w tym przypadku, przy zatrudnieniu na to stanowisko, dużą rolę odgrywa osobowość oraz umiejętności interpersonalne kandydata. Z reguły doradcami są osoby z wykształceniem humanistycznym – czyli tacy, którzy silniej odczuwają
człowieka i jego potrzeby.

ROZDZIAŁ 5.
„LA CITÉ DES MÉTIERS”
– MIASTECZKO ZAWODOWE JAKO
ALTERNATYWNA, ŁATWO DOSTĘPNA
PLATFORMA WSPARCIA MŁODZIEŻY

5.1. Idea i cele działalności La Cité des Métiers63
Koncepcja Miasteczka Zawodowego narodziła się w 1993 r. , wraz z
utworzeniem Cité des Sciences et de l'Industrie64 w Paryżu. Miasteczko
zostało założone przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Szkolnictwa Zawodowego, jako miejsce szkoleń zawodowych, udzielania porad biznesowych, doradczych, zawodowych i innych usług służących lepszej integracji oraz rozwojowi zawodowemu wszystkich członków społeczeństwa.
Od początku pomysł był prosty: stworzenie bezpiecznej przestrzeni
dla przyszłych użytkowników, poszukujących informacji, pragnących
rozwiać swoje obawy dotyczące kształcenia i zatrudnienia, rozwoju zawodowego. Miejsce to miało zapewnić możliwość kontroli etapów poszukiwania informacji przez użytkownika. Zatem poszukiwano miejsca,
gdzie usługi takie mogłyby być świadczone poza siedzibami agencji
zatrudnia, urzędów pracy czy szkół.
Celem utworzenia Miasteczka była pomoc zmierzająca do lepszego
radzenia sobie z nowymi wyzwaniami w pracy zawodowej. „Wszystkie
zawody stale ewoluują, następuje specjalizacja lub rekombinacja różnych zawodów wynikająca z nowych technologii, nowatorskich rozwiązań w organizacji pracy, nowych wyzwań. Nie istnieje zawód pozostają63

Opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie www.cite-sciences.fr.
Cité des Sciences et de l'Industrie – Miasto Nauki i Przemysłu – instytucja publiczna,
specjalizująca się w promowaniu nauki i techniki. Jego celem jest szerzenie wiedzy
naukowej i technicznej wśród społeczeństwa, szczególnie wśród młodzieży.
64
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cy poza kręgiem zmian wynikających z innowacji technologicznych, czy
to w zakresie narzędzi, czy materiałów, metod lub rynków zbytu. Utworzeniu Cité des métiers przyświecała idea, aby ten ośrodek związany z
kulturą naukową i techniką był nie tylko miejscem rozrywki, zajęć czy
wycieczek szkolnych, jak większość kwitnących ośrodków naukowych
rozwijających się w różnych krajach, lecz aby mógł pomagać w rozwiązywaniu problemów konkretnych osób, szczególnie zaś problemów
związanych ze zmianami spowodowanymi przez innowacje technologiczne w różnych zawodach, przedsiębiorstwach i zatrudnieniu. Krótko
mówiąc, chodziło o to, aby zamienić go w narzędzie edukacji permanentnej, nadając przez to konkretny wymiar idei „kształcenia zawodowego na przestrzeni całego życia”.65
Miasteczko Zawodowe to wyjątkowe miejsce, otwarte dla wszystkich66 osób poszukujących informacji i porad, jak budować ich przyszłą
karierę zawodową na każdym jej etapie. Jest to zintegrowana instytucja
prowadzona przez wielosektorowych Partnerów (publiczne służby zatrudnienia, instytucje działające w obszarze integracji społecznej, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, organizacje pozarządowe, prywatne).
Idea Miasteczka Zawodowego polega zatem na kooperacji w jednym,
neutralnym miejscu kluczowych publicznych i prywatnych instytucji w
zakresie świadczenia wspólnej oferty informacyjnej, doradczej i szkoleniowej. Miasteczko Zawodowe działa w systemie dziennym, w harmonii
z otoczeniem i różnymi sieciami integracyjnymi, poradnictwa i rozwoju
zawodowego – przez co posiada innowacyjnych charakter.
Instytucje tworzące tę instytucję to m.in.:
 Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia (ANPE);
 Stowarzyszenie ds. Kształcenia Dorosłych (AFPA);
 Centrum Informacji i Poradnictwa (CIO);
 Centrum Informacji i Dokumentacji Młodzieży (CIDJ);
 Centrum Ogólnych Informacji Uniwersyteckich i
Poradnictwa Zawodowego;

65

O. Las Vergnas, B. Thomas, Cités des métiers − krajowa sieć całożyciowego poradnictwa zawodowego, [w:] M. Skarzyński, J. Hordejuk (red.), Innowacyjne metody promocji zatrudnienia w zawodach ginących, niszowych i mało popularnych, BFKK, Białystok 2013 s. 594.
66
Miasteczko Zawodowe jest otwarte dla wszystkich niezależnie od statusu materialnego,
wieku, płci, poziomu wykształcenia i kwalifikacji lub przynależności do grupy zawodowej, narodowościowej czy etnicznej.
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Międzyinstytucjonalne Centrum Bilansu Kompetencji
(CIBC);
 Wyższa Szkoła Inżynierska (CESI);
 Międzynarodowa Sieć Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
(RIVES);
 Izba Przemysłowo-Handlowa (CCI Paris);
 Agencja Przedsiębiorczości (APCE);
 Narodowe Centrum Kształcenia na odległość (CNED).
Misja Miasteczka Zawodowego skupia się wokół zintegrowania przestrzeni i zasobów do służby publicznej w zakresie udzielania wskazówek, informacji i porad na temat kariery i życia zawodowego, co jest
odpowiedzią na głębokie zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy w zakresie formy świadczenia pracy i umów.
Miasteczko działa jako strefa wolnego dostępu, bez ograniczeń czasowych, w duchu służby publicznej. Usługi jego koncentrują się na potrzebach ludzi i promowaniu ich autonomii, cechują się one zindywidualizowanym podejściem. Usługi udzielane są bezpłatnie i anonimowo.
Miasteczko ma na celu zapewnienie67:
 bezpośredniego dostępu do bogatych materiałów informacyjnych w obszarze zatrudnienia i kształcenia;
 bezpośredniego dostępu do bogatych narzędzi doradztwa kariery i możliwości diagnozy indywidualnych cech zwiększających zatrudnialność i atrakcyjność klienta na rynku pracy;
 pomocy w tworzeniu i wdrażaniu indywidualnych projektów
zawodowych (Indywidualnych Planów Działania).
Obecnie istnieje trzydzieści dziewięć Miasteczek, z tego 24 we Francji. Międzynarodowa sieć Miasteczek powstała w 2001 roku. Sieć objęła
dotychczas dziewięć krajów: Francję, Włochy, Hiszpanię, Portugalię,
Szwajcarię, Kanadę, Chile, Mauritius, Belgię). Część z nich jest jeszcze
w fazie tworzenia (Citiés en projekt), zaś większość z nich działa (por.
mapa 1.).
Pierwsze Miasteczko powstało w Paryżu, następnie otwarto kolejne
w Belfort, w Cotes d'Armor i Nîmes, Mediolanie i Genui.

67

Cz. Noworol (red.), Doradztwo i rzemiosło – dobre praktyki doradcze
w Unii Europejskiej. Perspektywy rozwoju doradztwa dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz absolwentów poszukujących zatrudnienia w rzemiośle, BFKK, Białystok
2012, s. 83.
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Mapa Lokalizacja Miasteczek Zawodowych

Źródło: B.Thomas, Le conseil en orientation dans les Cités des métiers.

W 2002 roku Miasteczko otwarto w Marsylii i Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Sieć Miasteczek działa w stolicach państw (Paryż, Barcelona), w
średnich miastach, takich jak Limoges i Rouen, na obszarach wiejskich
Orne lub Cotes d' Armor.
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Każde Miasteczko Zawodowe może uzyskać licencję Stowarzyszenia
Miasteczek Zawodów. Licencja zobowiązuje do przestrzegania
następujących kryteriów zawartych w Karcie Miasteczek Zawodów68:
 kryterium powszechności – jest otwarte dla wszystkich bez
względu na wiek, status i kategorię społeczno-zawodową
oraz pochodzenie społeczne czy geograficzne;
 kryterium wielotematyczności – jest skierowane do
wszystkich sektorów działalności oraz wszystkich
zajmujących się zawodowo tymi zagadnieniami oraz
dotyczy posiadanych zasobów informacyjnych oraz
różnorodności kompetencji doradców, którzy potrafią
znaleźć odpowiedź na istotne pytania stawiane przez
klientów;
 kryterium użyteczności – jest oparte na profesjonalnym
oddziaływaniu specjalistów, samodzielnym dostępie do
zasobów informacyjnych, uczestnictwie w sesjach,
warsztatach lub prezentacjach organizowanych przez
doradców;
 kryterium partnerstwa – gromadzi w jednym miejscu zasoby
i narzędzia oraz gromadzi specjalistów posiadających
kompetencje do zajęcia się wszystkimi aspektami życia
zawodowego: rekrutacją, praktykami zawodowymi,
rozwojem
zawodowym,
rozwojem
kwalifikacji,
umiejętności i kompetencji, doradztwem kariery,
kształceniem zawodowym, tworzeniem własnej działalności
przedsiębiorczej;
 kryterium usług zorientowanych na potrzeby mieszkańców –
jest innowacyjną organizacją, gdzie specjaliści działający w
Miasteczku nie pełnią misji, takiej jak w macierzystej
placówce, ale tworzą nowe relacje z klientami, co stanowi
wartość dodaną;
 kryterium
placówki
zapewniającej
powszechny
i bezpłatny dostęp – prowadzi bezpłatne usługi, bez
umawiania spotkań, w miarę możliwości na zasadzie
indywidualnych konsultacji oraz bez wypełniania dokumentów i tworzenia dossier.

68

Ibidem.
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5.2. Usługi oferowane przez La Cité des Métiers
Dostęp do usług Miasteczka jest bezpłatny i otwarty. W Miasteczku
pracują doradcy oddelegowani z macierzystych jednostek. Oznacza to,
że otrzymują wynagrodzenie w instytucjach, w których są zatrudnieni, a
miejscem świadczenia pracy jest także Miasteczko Zawodowe. Doradcy
mają za zadanie dostarczyć informacji i udzielić porad jak najbardziej
kompletnych, bez promowania własnej instytucji. Usługi skoncentrowane są na potrzebach użytkownika, „uszyte są na jego miarę”. W ten sposób każda osoba może w sposób zindywidualizowany i dostosowany do
siebie rozwiązać problem, z jakim zgłosiła się do Miasteczka oraz przygotować z doradcą swoją strategię działania.
W Miasteczku można uzyskać informacje i porady niezależnie od
etapu kariery zawodowej. Doradcy współpracują ze sobą, konfrontują
swoje punkty widzenia, aby udzielić jak najlepszej usługi.
Miasteczko integruje oferty, zasoby z użytkownikami. Różnorodność
i szeroki zakres dokumentacji stanowią podstawowe warunki do tworzenia ścieżek szkoleniowych. Jednocześnie w Miasteczku realizowane są
przez doradcę indywidualne spotkania – wywiady. Pierwsza faza wywiadu ma fundamentalne znaczenie. Celem jej jest szybkie budowanie
zaufania i komfortu użytkownika. Doradca określa ramy i cele spotkania,
następnie uzgadniane są cele, następuje wymiana poglądów, padają propozycje do wyboru, określa się plan działania, następuje podsumowanie i
zakończenie rozmowy. 69
W Miasteczku dostępne są:
 porady, spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi,
biznesowymi, kariery etc.;
 bogata dokumentacja, księgozbiór do samodzielnej pracy
użytkownika w obszarze praca, kariera i szkolenia;
 zasoby IT, multimedialne.
W Miasteczku organizowane są dni informacyjne, warsztaty, szkolenia i spotkania także z partnerami zewnętrznymi.
Miasteczko jest miejscem porad biznesowych w zakresie kariery oraz
wszystkich aspektów życia zawodowego. W sytuacji, w której zmieniają
się formy świadczenia i umowy pracy konieczne jest zapewnienie użytkownikom pomocy w jak najlepszym zarządzaniu karierą i życiem zawodowym.
69

Être conseiller dans une Cité des métiers, (Być doradcą zawodowym w Miasteczku
Zawodowym), Cité des métier, Paryż 2009.
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Każda z zainteresowanych osób może skorzystać z pięciu obszarów
tematycznych:
 Wybór orientacji (zawodu): m.in. określenie swoich preferencji, swojego wyboru, opracowanie planu studiów i szkolenia, informacje na temat systemu edukacji;
 Poszukiwanie pracy: m.in. techniki poszukiwania pracy, lepsze ukierunkowanie poszukiwania pracy, kwestie prawne,
poradniki, wyszukiwarka firm, oferty pracy;
 Wybór szkolenia: m.in. poznanie możliwości kształcenia
zawodowego, wdrożenie projektu szkoleniowego, poszukiwanie odpowiednich szkoleń;
 Zmiana kariery zawodowej, rozwój kariery zawodowej, potwierdzanie kwalifikacji zdobytych nieformalnie: m.in. podsumowanie sytuacji i doświadczenia zawodowego, ocena
umiejętności; akredytacja wcześniejszej nauki, zawody,
kwalifikacje;
 Kreowanie własnej aktywności, samozatrudnienia: m.in.
identyfikacja etapów tworzenia własnej działalności, określenie własnych priorytetów, lista organizacji udzielających
wsparcia i szkoleń z zakresu tworzenia biznesu, regulacje
prawne, podatkowe etc., poznanie sektora, branży, konkurencji.
W każdym z tych obszarów tematycznych zawarte są odpowiednie
zasoby informacyjne i dokumentacja70 oraz możliwe są konsultacje z
doradcami.
Klienci, w zależności od własnego problemu, który pragną rozwiązać, korzystają z konsultacji świadczonych przez doradców, wykorzystują źródła informacji, czytają artykuły, oglądają filmy o zawodach, zgłębiają bazy danych, uczą się opracowywania własnych aplikacji, przydatnych w procesie rekrutacji. Klienci, którzy pragną ocenić swoje mocne i
słabsze strony, są umawiani na badania w odpowiedniej, często macierzystej, instytucji doradztwa zawodowego. Z kolei osoby preferujące
inny model życia niż praca najemna mogą uzyskać pomoc specjalistów
w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 71.

70

W formie: tradycyjnej (drukowanej) i nowoczesnej (np. zbiory multimedialne, specjalistyczne oprogramowanie).
71
Cz. Noworol (red.), Doradztwo i rzemiosło – dobre praktyki doradcze
w Unii Europejskiej, op. cit., 84.
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5.3. Przyszłość Miasteczka Zawodowego
Przy powszechnym dostępie do wirtualnej informacji także Miasteczko powinno nadążać za tym trendem. W rzeczywistości, jeśli koncepcja
Cité des métiers jest zrównoważona, to, dlatego, że świadczenie doradztwa i interaktywne spotkania są rzeczywistą wartością dodaną.
Przystosowując na miarę usługi do potrzeb użytkowników należy
wykorzystywać nowinki technologiczne. Internet stał się powszechną
praktyką i stworzył nową generację narzędzi. Miasteczko oferuje wirtualne katalogi zawodów, łączy różne usługi internetowe, z jednej strony
promujące indywidualizm, z drugiej strony dające możliwości tworzenia
więzi społecznych.
W trosce o adekwatność świadczonych usług Miasteczko stale jest
monitorowanie w kwestii równości i jakości72.
W Miasteczku większość dostępnych materiałów w formie ulotek,
plakatów zawiera już kody kreskowe QR łatwe do odczytania przez
smartfony. Także na stronie internetowej znajdują się oznaczenia łatwe
do odczytania przez urządzenia mobilne.
Równolegle obok tradycyjnych usług dostępne już są darmowe aplikacje na urządzenia mobilne. Składający się z siedmiu darmowych aplikacji
orientacyjnych i pomocy w wyszukiwaniu pracy,
http://citejob.com uzupełnia ofertę ośrodków doradztwa zawodowego
(Cités des métiers), proponując zwłaszcza trzy gry symulacyjne rozmowy kwalifikacyjnej i dwie rozwinięte aplikacje pomocy w preorientacji
szkolnej.
Strona internetowa http:enligne.citedesmetiers.org jest stworzona po
to, by pomagać internaucie w zrozumieniu tego, jak uzupełniają się wyszukiwanie informacji w Internecie oraz spotkania realne z doradcami z
uczestniczeniem w wymianach w obrębie grupy, po to, by robić postępy
i radzić sobie z rozwiązywaniem problemów.
Uogólniając, nowe formy informowania, doradzania i towarzyszenia,
jakie dziś proponują Cité des métiers, bardziej faworyzują samodzielność użytkownika, nie tylko dając mu do dyspozycji nowe narzędzia
pomocy do budowania jego drogi zawodowej, lecz przede wszystkim −
proponując mu zaangażowanie się w działania wspólnego budowania i

72

Être conseiller dans une Cité des métiers, op. cit., s. 11.
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autoformacji grupowej, to znaczy integrowania się w organizacji kształcącej73.

5.4 Miasteczko Zawodowe w liczbach74
Z usług Miasteczek Zawodowych korzystają zarówno osoby dorosłe,
jak i młode. W poniższej tabeli zawarto dane liczbowe dotyczące osób
korzystających z usług Miasteczka Zawodowego w Genewie.
Tabela 1. Korzystający z usług Miasteczka Zawodowego w podziale na płeć
i wiek
Wiek

Mężczyźni

%

Kobiety

%

Ogółem

%

Mniej niż 19

1405 14,62

1279

11,31

2684

12,8

19-25

2904 30,22

3299

29,18

6203

29,7

26-30

1787 18,59

2038

18,02

3825

18,3

31-40

1937 20,15

2491

22,03

4428

21,2

41-50

1123 11,68

1691

14,96

2814

13,5

50+
Razem

455

4,73

509

4,50

964

4,6

9611

100

11307

100

20918

100

Źródło: 2013 Constats et données chiffrées, CDM Geneve, s. 7.

Z przedstawionych danych wynika, że osoby najczęściej korzystające
z usług Miasteczka to osoby młode w wieku 19-25 lat oraz w wieku
średnim 31-40 lat. Z wiekiem osoby w mniejszym stopniu korzystają z
usług Miasteczka. Osoby młode i bardzo młode stanowią 42,5%.
Biorąc pod uwagę wiek osób korzystających z usług Miasteczka oraz
ich płeć widać, że jedynie wśród osób najmłodszych do 19 lat przeważają mężczyźni, w pozostałych grupach przeważają kobiety (por. wykres
1.)
W 2012 r. aż 5685 osób spośród młodzieży oraz osób dorosłych korzystało z 275 imprez. Uruchomiono nowe warsztaty tematyczne, które
zostały stworzone, aby sprostać nowym potrzebom:
 Osoby w wieku 15-25lat tworzą Szwajcarię;
 Kandydat do e-learningu: napisz CV i list motywacyjny;
73

O. Las Vergnas, B. Thomas, Cités des métiers − krajowa sieć całożyciowego poradnictwa zawodowego, op. cit., s. 599.
74
2013 Constats et données chiffrées, CDM Geneve.

68
Część II. Dobre praktyki we Francji

 Kobiety: skup się na karierze;
 Zatrudnienie kobiet;
 Kompetencje kluczowe w zatrudnieniu.
Wykres 4. Podział osób korzystających z usług Miasteczka według płci
i wieku

50+
41-50
31-40
Mężczyźni

Kobiety

26-30
19-25
Mniej niż 19
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie 2013 Constats et données chiffrées, CDM Geneve, s. 7.

Około 95% korzystających z usług poleca Miasteczko innym. Między
innymi w warsztatach skierowanych do osób w wieku 15-25 lat w trzech
edycjach brało udział 59 osób, w spotkaniach Zoom do zawodu w 23
edycjach aż 1759 osób.
W programie monitorowania młodzieży wspierającym młodych ludzi
przeżywających trudności w nauce w roku szkolnym 2011-12 uczestniczyło 551 osób (usługa pomoc wprowadzająca), w tym 56% uzyskało
już certyfikaty, 40% oczekuje na rozpoczęcie szkoleń, zaś tylko 25 osób
(4%) nie skorzystało z zaproponowanego wsparcia. Oferowane wsparcie
jest zorganizowane wokół trzech głównych tematów:
 Rozwój umiejętności społecznych i naukowych;
 Identyfikacja środków dostosowanych do potrzeb i koordynacji ich wokół projektu szkoleniowego;
 Integracja młodych ludzi w firmach szkoleniowych, w tym
poprzez długoterminowe kursy (3-9 miesięcy).
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Spośród 185 osób zarejestrowanych w systemie w szkoleniach, 107
osób utrzymano w systemie szkolenia, 40 osób uzyskać ma certyfikaty,
zaś 73 osoby nadal uczestniczą w szkoleniach. Tylko 5 osób nie przystąpiło do programu.
Jako główne przyczyny zarejestrowania się w systemie pomocy
młodym ludziom w 48% wskazywano pomoc w znalezieniu miejsca
szkolenia (354 osoby), 19% prywatne trudności, 17% na zatwierdzenie
projektu, 8% trudności w biznesie, 8% − trudności w nauce.
Wyniki inwestycji w naukę w roku szkolnym 2012-2013 potwierdzają atrakcyjność kształcenia zawodowego w biznesie i stopniowy wzrost
liczby praktyk zawodowych w ciągu ostatnich pięciu lat. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, w szczególności w zakresie handlu detalicznego, próg 2000 praktyk zawodowych osiągnięty w 2010 roku został
przekroczony w 2012 roku. Łącznie firmy zaproponowały 2361 praktyk
zawodowych w 138 różnych zawodach i zostało podpisanych 2159
umów.
Spośród osób biorących udział w wizytach, w firmach 90% miało
mniej niż 18 lat, 5,5% było wieku od 18-20 lat, 3,1% w wieku 20-25 lat,
zaś 1,4% w wieku 25+. W odniesieniu do staży udział odpowiednio wynosi: 73% w wieku poniżej 18 lat, 14% w wieku 18-20 lat, 10,% w wieku 20-25 lat, 3% powyżej 25 lat.
Młodzi ludzie są głównymi beneficjentami praktyk w firmach. W roku 2011 r. 4479 osób odbyło staż (1692 kobiety i 2787 mężczyzn), zaś w
2012 r. już 4534 osoby.
W roku szkolnym 2012/13 zrealizowano 31 warsztatów „Znalazłem
mój staż” dla 146 uczestników (62 dziewcząt i 84 chłopców). Aż 59%
odbyło staż w wybranym zawodzie, 29% odbyło rozmowę przed rozpoczęciem kursu, 12% nie udało się tego osiągnąć podczas warsztatów.

5.5. Propozycje Miasteczek Zawodowych dla osób młodych
5.5.1. Warsztaty doradcze „Dostań staż”75
Budowanie projektu zawodowego jest podejściem długoterminowym.
Najlepiej, przed dokonaniem wyboru zawodu, aby młody człowiek mógł
sprawdzić, „przetestować siebie”, czy jest dobrze przygotowany do pracy. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi na etapie obserwacji i odkry75

Miasteczko Zawodowe w Genewie, http://www.citedesmetiers. ch/geneve /Cybermag
/A-la-une/Un-atelier-surmesure-pour-aider-les-jeunes-a-decrocher-un-stage-en-entreprise

70
Część II. Dobre praktyki we Francji

wania jest przepracowanie kilku dni w firmie – odbycie stażu. W ten
sposób młody człowiek bada różne aspekty działalności gospodarczej w
jej prawdziwym kontekście, spotkać może doświadczonych specjalistów
i obserwować miejsce pracy „na żywo”. Często pojawia się bariera strachu przed nawiązaniem pierwszego kontaktu z potencjalnym pracodawcą.
W tym celu, czwarty rok z rzędu, Departament Edukacyjny i Zawodowy SISP organizuje warsztat „Dostań staż” dla uczniów w wieku od
14 lat w zakresie świadomości wymagań rynku pracy, ćwiczeń z zakresu
jasnego wyrażania się, identyfikacji pracodawców, kontaktu i pomocy w
rozmowie. „Stworzyliśmy tę usługę po odkryciu, na przykład, że wielu
uczniów nie wie w ogóle, jak dotrzeć do potencjalnego szefa” – powiedziała Martine Marreiros Zastępca Dyrektora SISP. W odpowiedzi na
zdiagnozowane bariery opracowano warsztat pomagający młodym ludziom zidentyfikować i pokonać stojące przed nimi trudności. W roku
szkolnym 2011-2012 w zajęciach uczestniczyło 221 uczniów. W wyniku
działań podjętych na zajęciach prawie 70% uczniów skontaktowało się z
firmami i przeprowadziło rozmowy na temat podjęcia stażu.
Florian Müdespacher tak opisał udział w warsztatach: „na początku
nie wiedziałem nawet, jak zacząć, aby wyrazić swoje zainteresowanie
komputerami. Warsztaty pomogły mi rozwinąć słownictwo, wyjaśnić
prosto i jasno, co podobało mi się w aplikacji i systemach komputerowych”.
Na stronie internetowej zamieszczane są informacje o dostępności
warsztatów. Jednym z najważniejszych zalet warsztatów jest wsparcie
uczniów i zmotywowanie ich do samodzielnego radzenia sobie.
Aby zarejestrować się wystarczy na stronie www.geneve.ch
/ofpc/documents.asp wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny dla
każdego cyklu. Wypełniony dokument powinien być podpisany przez
nauczyciela i zwrócony do SISP. Uczestnicy zostaną poinformowani o
zakwalifikowaniu w formie pisemnej.
Warsztaty odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, w środę rano i / lub w czwartek rano w godzinach od 10 do południa w ciągu
trwania roku szkolnego.
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5.5.2. Magazyn on-line na temat szkoleń i zatrudnienia76
Cybermag jest magazynem on-line, który oferuje najnowsze wiadomości ze świata pracy i szkoleń.
Młodzi ludzie korzystając z magazynu mogą być na bieżąco informowani o najnowszych trendach, znaleźć najnowsze wiadomości dotyczące Cité des Métiers du Grand Geneva.
Z magazynu korzystać mogą wszyscy zainteresowani, zarówno młodzi, jak i starsi.
Wiadomości prezentowane są w dynamiczny sposób w publicystycznej formie, aby ułatwić szybkie przywołanie i przeczytanie.
Cybermag jest podzielony na kilka sekcji:
 Aktualności – najnowsze wiadomości, regularne aktualizacje,
 Moja teczka – oferuje szeroki wybór artykułów, bardziej ponadczasowych zagadnień tematycznych, które podkreślają i
analizują zmiany w świecie zawodowym i systemem szkoleń;
 Wydarzenia – warsztaty, rekrutacja etc.;
 Portrety – kronika życia specjalistów z wielu dziedzin działalności;
 Praktyka – różne informacje dla pracowników, szczególnie
tych zaangażowanych w kształcenie zawodowe.

5.5.3. Finansowanie pomysłów młodych ludzi – Fundusz
Młodzieży 15-30 lat
Od czasu utworzenia Funduszu Młodzieży w 1987 r. przez Departament Edukacji, Kultury i Sportu (DIP), umożliwia on powstawanie wielu
projektów „wymyślonych” przez młodzież i dla młodych ludzi. Zarówno
może to być w obszarze wymiany międzykulturowej, produkcji muzycznej, pomocy humanitarnej – zakres aplikacji wspieranych finansowo
przez Fundusz Młodzieży jest nieskończony, zależy to tylko od inwencji
młodych ludzi. Jednak obowiązuje ważna zasada: fundusz nie może być
jedynym źródłem finansowania. „Ważne jest również, że młodzi ludzie
osobiście chcą przyczynić się do sukcesu” – mówi Damien Berthod, prezes Funduszu.

76

http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cybermag
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Kilkanaście razy w roku, członkowie komitetu przyznają wsparcie finansowe ubiegającym się o nie młodym ludziom. Wystarczy spełnić
kryteria udzielania zamówień o wsparcie. Jednakże istnieją pewne zasady ograniczania wsparcia. Przykładowo niesienie pomocy humanitarnej
w Afryce może być wsparte tylko do 2/3 wartości.
Spośród 85 projektów złożonych w 2012 r., ponad połowa otrzymała
pomoc finansową. Finansowanie można otrzymać tylko raz, jednak w
przypadku odrzucenia możliwe jest złożenie kolejnej aplikacji. 77

5.5.4. „Brama” do wyspecjalizowanych szkół dla maturzystów
Brama – to nic innego, jak roczne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do potwierdzenia wyboru drogi zawodowej.
Niektórzy młodzi ludzie po uzyskaniu matury chcą poznać inne możliwości niż akademickie. Dla tych, którzy chcą większej „profesjonalizacji” swojego dyplomu roczna „brama” można zapewnić dostęp do wyższych szkół zawodowych w dziedzinie inżynierii i architektury, ekonomii i usług, zdrowia i sztuki wizualnej oraz designu. Studenci ci przez
rok mogą wzmocnić swój wybór dalszej drogi życiowej.
Kształcenie pogłębia wiedzę związaną z przyszłym licencjatem zawodowym lub poziomem magisterskim z dziedziny mechaniki, mikrotechniki lub technik informatycznych.
Studenci uczestniczą w dwudziestu sześciu tygodniach wykładów i
dwunastu tygodniach szkolenia. Nadzór umożliwia odpowiednie monitorowanie przebiegu stażu oraz podpisanie umowy, która zabezpiecza
również firmę zatrudniającą studenta.
Jeden rok szkolenia w Centrum Szkolenia Zawodowego Budownictwa zapewnia dostęp do szkoleń z dziedziny architektury i inżynierii w
dziedzinie ochrony środowiska, takich jak architektura krajobrazu i technologia budowlana.
Dla absolwentów szkół średnich, którzy chcą szybciej wejść na rynek
pracy, oferowane są szkolenia w wymiarze szesnastu tygodni w szkole i
trzydziestu tygodni w przedsiębiorstwach.
Szkolenia te prowadzą w konsekwencji do wzrostu liczby studentów
na kierunkach technicznych, informatycznych czy na zarządzaniu.
W dziedzinie zdrowia, dodatkowe moduły trzydziestu dwóch tygodni
dostępne są dla maturzystów, którzy chcą kontynuować naukę w wyż77

http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cybermag/A-la-une/Le-Fonds-Jeunesse-soutientles-15-30-ans-qui-ont-de-la-suite-dans-les-idees
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szych szkołach związanych z ochroną zdrowia, na kierunkach medycznych etc., w zawodach takich jak: położna, żywienie i dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, opieka medyczna, radiologia.
Także osoby chcące kształcić się w dziedzinach artystycznych mogą
korzystać z kursów. Często po odbyciu takiego kursu zdają z najlepszymi wynikami egzaminy konkursowe. „Kursy teoretyczne, warsztaty
praktyczne wyjaśniły mój wybór na artystycznej drodze” – stwierdził
Anais Perez78.

5.5.5. Sukces
dla młodych

+

–

program

wsparcia

coachingowego

Każdego roku w Genewie, setki młodych ludzi korzystających z
kształcenia zawodowego przerwa studia, z konieczności czy też z wyboru. Wiadomo, że ci, którzy opuszczają system bez jego ukończenia są
narażeni na większe ryzyko bezrobocia lub ubóstwa. Z uwagi na tego
rodzaju zagrożenia realizowane są działania mające na celu zakończenie
nauki.
Dla uczniów wprowadzono narzędzie „Sukces +”, które monitoruje
ich naukę. Aby uniknąć rozwiązania umowy lub zakończenia nauki,
wypadnięcia z systemu w trakcie egzaminów, doradcy regularnie przeprowadzają inwentaryzację uczniów w kluczowych momentach: wejście
do programu, koniec okresu próbnego, a następnie na koniec każdego
semestru. Wykrycie trudnej sytuacji młodzieży może prowadzić do zastosowania niestandardowych środków wsparcia. Nawet, jeśli uczeń nie
doświadcza szczególnych trudności, pierwszy wybór po obowiązkowej
nauce szkolnej nie zawsze jest ostateczny. Powodami tego mogą być
słabe wyniki, skomplikowane relacje z nauczycielami, problemy osobiste lub rodzinne, a nawet po prostu zmiana opinii co do swojej przyszłości.
Osoby młode (ale także ich rodzice) mogą znaleźć wsparcie doradców. „W tym procesie uważamy rodziców za pełnoprawnych partnerów”
– wyjaśnia Jean-Pierre Cattin. Odgrywają oni bardzo ważną rolę w życiu ich dziecka. Świadomi rodzice mogą również znaleźć przydatne informacje i skorzystać z doradztwa na warsztatach Miasteczka.
Osoby w trudnej sytuacji mogą również otrzymać wsparcie indywidualnie. W trakcie nauki korzystają wówczas z coachingu. Młodzi ludzie
78

http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cybermag/A-la-une/Des-passerelles-vers-lesHES-pour-les-detenteurs-d-une-maturite-gymnasiale

74
Część II. Dobre praktyki we Francji

w trudnej sytuacji potrzebują stałego nadzoru w formie cotygodniowych
spotkań. Przy zastosowaniu takiego systemu wsparcia Około 60% osób
powraca do nauki.79

5.5.6. „Rekrutacja na żywo” pierwszy kontakt z instytucjami
szkoleniowymi
„Rekrutacja na żywo” jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych nauką. Daje możliwość bezpośredniego kontaktu z firmą szkoleniową oraz zaprezentowania swoich zainteresowań i motywacji. Dla firm
jest to sposób pozyskania kandydatów na szkolenia i kursy.
W czasie spotkań rekrutacyjnych obecni są również doradca, konsultant, psycholog, świadczący pomoc kandydatom w wyjaśnieniu, sprecyzowaniu ich planów zawodowych.
Spotkania rekrutacyjne są dostępne dla każdego, bez konieczności
uprzedniej rejestracji. Odbywają się one w Cité des métiers. Co więcej,
ludzie, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje w celu przygotowania
się do przyszłej rekrutacji na żywo mogą wystąpić w tym samym dniu, o
godzinie 10-tej w Miasteczku.
„Rekrutacja na żywo” trwa dwa dni i cieszy się dużym zainteresowaniem. Zwykle bierze w niej udział około 150 osób.
Po krótkiej rozmowie teczka kandydata zostaje uzupełniona, stworzony profil i wniosek aplikacyjny dotyczący nauki, szkoleń, organizacji
drugiej rozmowy. Niewielka liczba teczek zostaje odrzucona z powodu
błędów we wniosku.
„Ta inicjatywa Miasteczka jest świetna, ponieważ pozwala na spotkanie młodych ludzi, którzy niekoniecznie sami by do nas przyszli” –
powiedział Fabrizio di Virgilio.
„To wcale nie jest normalna procedura rekrutacji, lecz oferuje niektórym młodym ludziom możliwość łatwiejszego kontaktu z firmą” –
mówi Pascale Lampert – dyrektor Miasteczka.
Zainteresowani szkoleniami powinni przynieść swoje CV i dokumenty stanowiące portfolio.
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5.5.7. „Zoom do zawodów”80
Młodzi ludzie, ale też ci starsi mogą dowiedzieć się ciekawych informacji na temat różnych zawodów. Jakiego rodzaju narzędzia są wykorzystywane przez ogrodnika? Jakie należy mieć umiejętności, aby
zostać kwiaciarką lub przedszkolanką? Miasteczko Zawodowe uruchamia cykliczne edycje „Zoom do zawodów”. Profesjonaliści i uczniowie
z danych zawodów uczestniczą w spotkaniach, aby odpowiedzieć na
wszelkie pytania i oferują społeczeństwu szeroki przegląd ich działalności. W trzeciej edycji tej inicjatywy wzięło udział ponad dwudziestu
pięciu przedstawicieli zawodów, którzy poprzez krótkie wykłady, pokazy, zabawy i spotkania nieformalne prezentowali swoje profesje.
Z takich sesji informacyjnych korzysta ponad 2000 osób, głównie
młodych studentów, ale także to rodzice, nauczyciele lub dorośli poszukujący nowej ścieżki kariery.
Podejście takie spełnia także potrzeby profesjonalistów i szkół, którzy w ten sposób mogą skorzystać z okazji do promowania siebie lub
poszukać swoich przyszłych stażystów czy studentów. W spotkaniach
biorą udział także przedstawiciele branż hotelarskiej, budowlanej, mechanicznej, jak również przedstawiciele rzemiosła, np. zegarmistrzowie
oraz przedstawiciele szkół wyższych czy też instytucji artystycznych, jak
teatry.
Młodzi ludzie zainteresowani stażem mogą skorzystać z rekrutacji na
żywo, zaś firmy mogą pozyskać młodych i dynamicznych stażystów.
„Dowodem na to, że te kontakty są pozytywne jest podpisanie przez ponad połowę uczestników zeszłorocznego Zoomu umów o praktyki”.

5.5.8. Profesjonalni opiekunowie praktyk i staży81
Każda firma, niezależnie od wielkości czy branży, może zatrudnić
jednego lub więcej uczniów i prowadzić ich szkolenie. Wcześniej musi
uzyskać zezwolenie z rzędu kształcenia i szkolenia zawodowego. Muszą
być spełnione trzy kryteria: specyfikacje programu szkolenia, wyposażenie, odpowiedni nadzór prowadzony przez wykwalifikowanych pracow80
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ników. Przeszkolenie praktykantów powinno być profesjonalnie przygotowane. Każda firma, która chce zaangażować się w ten sposób, powinna
wyznaczyć przynajmniej jednego pracownika jako osobę odpowiedzialną za organizację i monitorowanie pracy stażystów.
Osoby te powinny posiadać niezbędne przygotowanie metodyczne,
pedagogiczne i dydaktyczne. Oferowane jest im bezpłatne szkolenie 40godzinne w tym temacie na mocy ustawy o kształceniu zawodowym,
dające świadectwo ukończenia szkolenia. Wybór modułów podstawowych i opcji jest dostępny przez cały rok, w zależności od różnych harmonogramów, z uwzględnieniem dostępności uczestników (np. dzień,
wieczór lub weekend). Kursy podstawowe mogą być prowadzone w
jednym trzydniowym bloku.
Aby ułatwić dostęp do szkoleń, połowa podstawowych modułów została udostępniona w formie e-learningu. Niepublikowane scenariusze
dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów EduPros, we współpracy ze szkołami. Kursy podstawowe skupiają się na podstawowej działalności trenerskiej: zaangażowaniu, przyjęciu, integracji, szkoleniu i
ocenach. Stanowią one ogólne wytyczne do systemu kształcenia zawodowego, metodologię i praktyczne metody nauczania zastosowane do
wszystkich etapów kształcenia. Dostępne również w szkoleniu są dodatkowe moduły, takie jak kierowanie uczniem, umiejętności komunikacji i
rozwiązywania problemów. „Szkolenie zapewnia realne narzędzia do
zarządzania, które uczestnicy mogą wprowadzić w ich własnym środowisku biznesowym” – z zadowoleniem odnotowuje Emmanuel Rossi, trener
i kierownik z EduPros.

ROZDZIAŁ 6.
REKOMENDACJE WDROŻENIOWE

6.1. Założenia modelu „Praca jak Rodzina” w woj. podlaskim
Projekt „INNOWACJE 15+ – testowanie i wdrażanie nowych metod
wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15. roku życia” powstawał w okresie, gdy plac
Puerta de Sol w Madrycie stał się areną frustracji młodzieży wykluczonej z rynku pracy w kraju wysoko rozwiniętym. Jednak, jeżeli z wyzwaniami czasu nie radzi sobie dobrze wykształcona młodzież z bogatszych
krajów, to jakie perspektywy ma młodzież w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej, w jednym z najbiedniejszych regionów Europy, jakim jest
województwo podlaskie? Badania przeprowadzone przez Białostocką
Fundację Kształcenia Kadr oraz OHP, jako Partnera projektu wskazują,
iż w przypadku kryzysu gospodarczego młodzież o 60% silniej odczuwa
jego skutki, częściej tracąc pracę i pozostając dłużej bezrobotna. Rewolucyjne nastroje wśród młodzieży hiszpańskiej, zmierzające do zmian w
konstytucji i obalenia monarchii dowodzą, iż wykluczenie z rynku pracy
związane jest z silnym wykluczeniem z życia społecznego i poczuciem
pozbawienia praw obywatelskich. Dlatego też problem młodzieży do 25.
roku życia stał się głównym wyzwaniem specjalistów rynku pracy i znalazł swoje priorytetowe miejsce w założeniach do programów na lata
2014-2020, gdzie traktowany jest na równi z problemem osób po 50.
roku życia. To przewartościowanie wskazuje na konieczność przygotowania specjalistycznych narzędzi wsparcia tej grupy na rynku pracy
gotowych do zastosowania w nowym okresie programowania. Coraz
więcej ekspertów podkreśla, że oprócz recesji gospodarczej mamy do
czynienia z szeregiem innych przyczyn, które potęgują bezrobocie młodych ludzi. Na wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży istotny
wpływ ma więc także brak inicjatyw skierowanych specjalnie do młodych, borykających się ze specyficznymi problemami opiekuńczowychowawczymi, uzależnieniami czy marginalizacją i wykluczeniem
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społecznym. Zaobserwowane problemy mogą być zapowiedzią kryzysu
obywatelskiego i społecznego, do jakiego dojść może w Polsce, gdzie
trzecią część bezrobotnych stanowi dziś młodzież, co prowadzi do licznych problemów społecznych (uzależnienia, przemoc) i wykluczenia
społecznego 15+.
Dlatego też w ramach przedmiotowego projektu za główny cele przyjęto wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie wsparcia młodzieży
nowymi instrumentami aktywnej integracji, terapii uzależnień oraz przeciwdziałających dalszej marginalizacji, opartymi na idei budowania środowiska rodzinnego w środowisku pracy, idei budowania samodzielności i odpowiedzialności za swoje życie oraz integracji w Internecie.
Przyjęto, iż cel ten zostanie zrealizowany poprzez trzy niezależne
eksperymenty, testujące specyficzne rozwiązania kierowane do trzech
różnych grup odbiorców, w trzech modelach interwencji:
 Model integracji „Praca jak Rodzina” dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 Model integracji „Życie to Biznes” dla młodzieży z rodzin
z problemem przemocy i uzależnień;
 Model integracji „e-Horyzonty” dla młodzieży zamieszkującej obszary zmarginalizowane.
W ramach każdego eksperymentu testowane będą różnorodne instrumenty wsparcia, odpowiadające trzem rodzajom barier zdiagnozowanych w pierwszej, badawczej fazie projektu. Dlatego też w każdym
modelu uwzględniono 3 typy barier we wszystkich wymienionych wyżej
obszarach interwencji oraz konieczność zastosowania trzech poziomów
interwencji:
 Instrumenty diagnostyczno-doradcze dostosowane do specyficznych potrzeb MŁODZIEŻY z placówek opiekuńczych,
obszarów zmarginalizowanych, z rodzin przemocy i uzależnień;
 Instrumenty edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości PRACODAWCÓW, uwzględniające potencjał wychowawczy i integracyjny rzemiosła i MŚP;
 Instrumenty kooperacyjne dla OTOCZENIA organizujące
współpracę instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców na
rzecz nowych modeli integracji młodzieży w formie lokalnych strategii działania.
Specjalny model wsparcia opracowany więc został zgodnie z powyższym schematem na rzecz młodzieży po 15. roku życia opuszczającej
placówki opiekuńczo-wychowawcze. W modelu tym szczególną uwagę
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zwrócono na budowanie relacji rodzinnych w środowisku pracy, celem
rekompensowania braku wsparcia procesu wejścia na rynek pracy ze
strony rodziny. Dlatego też model ten został zdefiniowany myślą przewodnią całego eksperymentu „Praca jak Rodzina”, określającą nową rolę
rzemieślników wprowadzających w zawód poprzez staż zawodowy oraz
specjalną opiekę rekompensującą brak wsparcia rodziny w procesie
usamodzielnienia.
Wykres 5. Schemat modelu „Praca jak Rodzina”

Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii wdrażania projektu INNOWACJE 15+.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze to pierwszy
obszar problemowy projektu oraz obszar nowej interwencji. Badania
potwierdziły, że młodzież opuszczająca placówki opiekuńczowychowawcze potrzebuje specjalistycznego wsparcia. Wyniki kontroli
przeprowadzonej przez NIK w 2012 roku potwierdzają, że projekty powrotu dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych do wychowania
w rodzinie lub rodzinnych formach pieczy zastępczej nie przynosiły
zakładanych efektów, a współdziałanie instytucji odpowiedzialnych
w tym zakresie było opieszałe i nie zapewniało sprawnej, wszechstronnej
i adekwatnej do sytuacji dziecka opieki. Indywidualne plany pracy (IPP),
stanowiące podstawę pracy z dzieckiem, aż w 3/4 placówek sporządzano
formalnie, bez kluczowych informacji i bez dostosowania do faktycznej
sytuacji dziecka. IPP opracowywane były często bez udziału psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, a także innych specjalistów,
przez co niemal połowa planów nie zawierała diagnoz pedagogicznych i
psychologicznych, niezbędnych do określenia możliwości psychofizycznych dziecka. Badania przeprowadzone w projekcie wskazują, że dzieci
opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze mają częściej kłopoty
z usamodzielnieniem i przystosowaniem do życia niż dzieci z rodzin
adopcyjnych i zastępczych. Mniej niż 10% wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych kontynuowało naukę na studiach wyższych, a tylko 15% ma takie aspiracje. Wychowankowie tych placówek
trafiają do placówek resocjalizacyjnych. W schroniskach dla nieletnich
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ponad 50% wychowanków pochodziło z placówek opiekuńczowychowawczych, a tylko 10% z rodzin zastępczych. Badania CATI
przeprowadzone w pierwszej fazie projektu potwierdzają, iż rodzice
dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych to osoby o bardzo niskich dochodach bądź bez dochodów, korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej, dotknięte długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością, bezradnością lub chorobą alkoholową (np. aż 61% matek
i 49% ojców respondentów nie pracowało). Należy podkreślić, iż 30%
respondentów po opuszczeniu placówki posiadało złą lub bardzo złą
sytuację materialną. Tymczasem 60% nie miało kontaktu z doradcą zawodowym, a 33% stwierdziło, że kontakt z nim nic im nie dał. W województwie podlaskim 34% wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych przebywa poza rodziną z powodu niewydolności wychowawczej rodziny, 24% z powodu alkoholizmu, a 14% z racji demoralizacji. Według aktualnych danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
spośród dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 24%
dzieci powróciło do rodzin pochodzenia, 16% usamodzielniło się, 7%
umieszczono w rodzinach zastępczych, 16% umieszczono w placówkach
socjalizacyjnych, 19% w placówkach resocjalizacyjnych, a tylko 10%
odeszło do nowych rodzin poprzez adopcję. W badaniach CATI prowadzonych w pierwszej fazie projektu 28% respondentów nie było przygotowanych do podjęcia działalności gospodarczej, tylko 18% spotkało
nauczycieli promujących przedsiębiorczość uczniów. Aż 50% z nich nie
potrafiło ocenić i wykorzystać swojej wiedzy do uniknięcia bezrobocia.
Blisko 30% respondentów oceniło nisko i bardzo nisko współpracę rodziny zastępczej, domu dziecka lub innej placówki opiekuńczowychowawczej z przedsiębiorcami, instytucjami rynku pracy w zakresie
wsparcia ich wejścia w samodzielne życie osobiste i zawodowe, 70% nie
znało instytucji pomagających osobom młodym. Szczególnym problemem, na jaki zwrócili uwagę respondenci badań i konsultacji fokusowych FGI przeprowadzonych w projekcie, była niska samoocena i brak
wiary w swoje możliwości wychowanków: „brak wiary w siebie dotyczy
banalnych rzeczy, nawet już nie mówiąc o skomplikowanych sytuacjach
zawodowych – dzieci nawet same nie pójdą na proste zakupy samemu,
bo się boją”. Stwierdzono, że osoby z placówek opiekuńczowychowawczych są postrzegane stereotypowo jako posiadające gorsze
zdolności poznawcze, kognitywne oraz kompetencje społeczne i zawodowe niż przedstawiciele młodzieży z „normalnych rodzin”. Jak wynika
ze spostrzeżeń uczestników FGI, pracodawcy chętniej zatrudniają osoby
ze środowisk patologicznych niż z ośrodków opiekuńczowychowawczych: „jeśli chodzi o ucznia pochodzącego z jakiegoś śro-
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dowiska patologicznego, który mieszka w rodzinie (…), pracodawca robi
rozeznanie, zastanawia się i podejmuje ryzyko próbując pomóc. Jednak
gdy chodzi o młodzież z ośrodków, to naprawdę ciężko jest przekonać
pracodawcę, mimo iż potrzebuje uczniów, żeby przyjąć takiego ucznia”.
Zdaniem uczestników badania, podejście takie jest najczęściej wynikiem
wcześniejszych niepowodzeń: „mają jakieś niedobre wspomnienia. Kiedyś coś tam próbowali, coś tam nie wyszło. Boją się tej młodzieży”.
Potwierdzają to opinie 42% wychowanków placówek wyrażone w ramach badań CATI, wskazujące na niechęć pracodawców jako przyczynę
ich sytuacji zawodowej. Dane te potwierdzają konieczność wypracowania nowych narzędzi kierowanych specjalnie do pracodawców i rzemieślników podejmujących się trudu usamodzielnienia wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Wykres 6. Schemat narzędzi doradczych w modelu „Praca jak Rodzina”

Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii wdrażania projektu INNOWACJE 15+.

Instrumenty diagnostyczno-doradcze 15+ dla placówek opiekuńczych. Innowacja tego modelu związana jest z adaptacją sprawdzonego
rozwiązania w stosunku do nowej grupy docelowej. Dobre praktyki
w zakresie tworzenie Indywidualnych Planów Działań (IPD) we współpracy z pracodawcą oraz doradcami instytucji rynku pracy zastosowane
zostaną w stosunku do wychowanków placówek opiekuńczych i realizowane będą przez pracowników tych placówek wraz z rzemieślnikiem
„przejmującym opiekę” nad wychowankiem. W tym przypadku innowacją jest zastosowanie sprawdzonych rozwiązań kierowanych do młodzieży w stosunku do nowej grupy klientów (młodzież bez wsparcia rodziny)
i nowej grupy doradców (pracownicy placówek opiekuńczych oraz rzemieślnicy). Specyfiką modelu są bariery usamodzielnienia charakterystyczne dla młodzieży pozbawionej wsparcia rodzinnego uwzględnione
w metodologii diagnozy i planowania działań. Istniejące narzędzia doradczo-diagnostyczne nie uwzględniają tych aspektów. Testowanie innowacji w tym zakresie przygotuje innowacyjny produkt (PF1): Model
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doradztwa na rzecz usamodzielnienia 15+ z zastosowaniem narzędzi:
„Kwestionariusze 15+” oraz „IPD 15+”.
Wykres 7. Schemat narzędzi edukacyjnych w modelu „Praca jak Rodzina”

Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii wdrażania projektu INNOWACJE 15+.

Instrumenty edukacyjno-wychowawcze dla rzemiosła. Innowacja tego modelu, podobnie jak w przypadku modelu diagnostycznodoradczego, dotyczy adaptacji sprawdzonych rozwiązań w stosunku do
nowej grupy docelowej. W tym przypadku innowacją jest zmodyfikowana metoda mentoringu rzemieślniczego na potrzeby małej firmy. Zaadaptowany zostanie do potrzeb rzemiosła francuski model „ojca/matki
chrzestnej”. W testowanym modelu opiekun-wolontariusz (rzemieślnik)
wspiera proces usamodzielnienia, realizując jednocześnie edukację zawodową oraz kluczowe funkcje wsparcia rodzinnego, zapewniając
w środowisku pracy niezbędne relacje „rodzinne”. Poprzez „Szkolenie
mentorów15+” rzemieślnik, pracodawca (Mentor 15+) przygotowany
zostanie do realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych typowych
dla członka rodziny lub przyjaciela. Testowanie innowacji w tym zakresie przygotuje innowacyjny produkt (PF2): Model edukacji na rzecz
usamodzielnienia 15+ z zastosowaniem narzędzi: „Coaching Rodzinny
15+” oraz „Szkolenie mentorów 15+”.
Instrumenty kooperacyjne wdrażające model „Praca jak Rodzina”.
Innowacja tego modelu dotyczyć będzie adaptacji sprawdzonych w PIW
EQUAL (godzenie życia zawodowego) i projektach innowacyjnych (aktywizacja 50+) metod lokalnej współpracy w odniesieniu do nowego
problemu społecznego, jakim jest usamodzielnienie 15+ oraz promocja
rzemiosła w nowych funkcjach edukacyjno-wychowawczych. W tym
przypadku innowacją jest zmodyfikowany schemat tworzenia i moderowania lokalnej koalicji na rzecz wypracowania i przyjęcia wspólnej strategii działania. Modyfikacja świadcząca o innowacji dotyczy włączenia
w prace nad przygotowaniem modelu „Coachingu Rodzinnego 15+”
mistrzów rzemiosła i wykorzystanie elementów modelu mistrz-

83
Rozdział 6. Rekomendacje wdrożeniowe

czeladnik. Efektem testu będzie innowacyjny produkt (PF3): Model
lokalnego wsparcia usamodzielnienia 15+.
Wykres 8. Schemat narzędzi kooperacyjnych w modelu „Praca jak Rodzina”

Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii wdrażania projektu INNOWACJE 15+.

Przedstawiony powyżej schemat modelowej interwencji na rzecz
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze znalazł
uzasadnienie w szczegółowych badaniach prowadzonych przez Białostocką Fundacje Kształcenia Kadr w pierwszej fazie projektu. Realizowana równolegle współpraca ponadnarodowa była okazją do poszukiwania dodatkowych argumentów, zachęt i inspiracji wspierających proces wdrożenia modelu. Szczególnie skuteczne w procesie testowania
i wdrożenia nowych rozwiązań mogą okazać się dobre praktyki zagranicznych partnerów, które poprzez fakty i doświadczenie mogą zachęcić
doradców, trenerów, rzemieślników oraz specjalistów instytucji rynku
pracy do stosowania podobnych rozwiązań we własnej praktyce zawodowej i społecznej.

6.2. Inspiracje francuskie w procesie wdrażania modelu podlaskiego
Kluczową inspiracją płynącą dla przedstawionego modelu z francuskich dobrych praktyk jest opisany w rozdziale trzecim system „Protektoratu” realizowany przez „Misje Lokalne”. Doświadczenia francuskich
partnerów wskazują, iż jest możliwe przejmowanie przez system wsparcia pewnych ról, czy funkcji rodzinnych niezbędnych w procesie usamodzielnienia młodzieży z rodzin niepełnych lub dysfunkcyjnych. Funkcja
„chrzestnych” została przewidziana w modelu „Praca jak Rodzina”, jednak powierzona została nie wolontariuszom (jak w modelu francuskim),
lecz rzemieślnikom, mistrzom w zawodzie, realizującym praktykę zawodową. Elementem zgodnym jest zróżnicowanie wiekowe „chrzestnego”
i podopiecznego, gdyż rzemieślnik – podobnie jak francuski wolonta-

84
Część II. Dobre praktyki we Francji

riusz, zyskuje autorytet wieku i w naturalny sposób zbliża się do roli
rodzica zastępczego. Zaangażowanie do roli „chrzestnego” rzemieślnika
zwiększa szanse zastosowania modelu w praktyce, gdyż wykorzystuje
naturalną ścieżkę edukacyjną, powszechnie stosowaną w polskiej praktyce oraz dofinansowywaną ze środków publicznych na kształcenia młodocianych przez rzemiosło.
Rzemieślnicy prowadzący edukację w zawodzie mają dodatkowo
przygotowanie pedagogiczne i w prosty sposób mogą przyjąć dodatkowe
funkcje związane z rolą Mentora 15+, zbliżone do roli „chrzestnego”
z modelu francuskiego. Ojciec chrzestny, jako dobry przykład osoby
przedsiębiorczej, może zyskać dodatkowy autorytet, wzorzec do naśladowania, co wzbogaca model francuski oparty na empatii i wolnym czasie emeryta wolontariusza. Można powiedzieć, iż adaptacja rozwiązania
francuskiego zyskuje klimat przedsiębiorczy w duchu włoskim, a w
szczególności niemieckim, gdzie przedsiębiorczość „ojca chrzestnego”
związana jest już nie tylko z zaradnością i siłą społeczną, możliwością
wywierania wpływu czy realizowania swojego planu, ale także z konkretnym zawodem, siłą wynikającą z posiadania fachu w rękach.
Powyższe przewartościowanie jest bardzo istotne dla innych działań
prowadzonych w województwie podlaskim w ostatnich czasach,
a w szczególności z projektami rehabilitacji szkolnictwa zawodowego
i budowania nowej roli rzemiosła w karierze młodych ludzi, jako racjonalnej alternatywy w stosunku do ścieżki kariery opartej na studiach
wyższych. Należy podkreślić, iż ten zawodowy i bardzo konkretny model kariery jest bliższy grupie docelowej projektu.
Kluczową rekomendacją płynącą z powyższego porównania modelu
podlaskiego i rozwiązań francuskich jest konieczność rozbudowania
modelowych kompetencji „chrzestnego” o zdolności przedsiębiorcze
i doradcze obok modelowych kompetencji mediacyjnych. Mentor 15+,
obok empatii, ciepła i opiekuńczości, powinien inspirować podopiecznych do rozwoju w zawodzie przedsiębiorczym, opierania swojej przyszłości na własnym, przedsiębiorczym i samodzielnym wysiłku. Można
powiedzieć, iż podlaski model powinien być bardziej modelujący w stosunku do mediacyjnego rozwiązania francuskiego.
Drugą kluczową inspiracją płynącą z dobrych praktyk francuskich
jest model lokalnej współpracy realizowanej w ramach Miasteczka Zawodowego opisanego w rozdziale piątym. W tym przypadku w procesie
wdrażania rozwiązań kooperacyjnych na rzecz młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczo-wychowawcze warto uwzględnić doświadczenia
francuskich partnerów w budowaniu platformy współpracy różnorodnych specjalistów w jednej otwartej i bezpiecznej przestrzeni publicznej.
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Należy sądzić, iż tworzenie miejsca otwartego, które nie będzie etykietować klientów, okaże się kluczowe we wdrażaniu modelu dalszego
wsparcia młodych ludzi po opuszczeniu przez nich placówki opiekuńczej. Miejsca takie mogłyby powstawać przy cechach rzemieślniczych w
powiatach, do których byliby delegowani, na zasadzie lokalnego partnerstwa, doradcy kariery, psycholodzy i inni specjaliści z lokalnych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. Klient otrzymywałby specjalistyczne wsparcie przy okazji edukacji w zawodzie, która stanowiłaby
rdzeń indywidualnego planu kariery.
To przesunięcie lokalizacji wsparcia staje się symbolicznym aktem
przewartościowania, tak ważnym dla modelu „Praca jak Rodzina”. Rozwiązanie to pozwala zerwać więzy klienta z placówkami o charakterze
opiekuńczym, w dłuższej perspektywie uzależniających klienta i pozbawiających go umiejętności samodzielnego stanowienia o własnym życiu.
W modelu podlaskim obszar pracy staje się miejscem wsparcia i realizacji potrzeb osobistych, a nie ośrodki pomocy społecznej działające często
na marginesie samodzielności i aktywności zawodowej. Mając na uwadze fakt, iż w polityce społecznej także przesuwane są akcenty z pomocy
materialnej na integrację zawodową, można mieć nadzieję, iż specjaliści
pomocy społecznej i usług rynku pracy znajdą swoje miejsce w Miasteczku Zawodowym budowanym w oparciu o strukturę rzemiosła i edukacji zawodowej, co powinno być jednym z ważniejszych wyzwań działań kooperacyjnych i wdrożeniowych zaprezentowanego modelu.
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