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Работни места за пострадали рибари
Рибарска група FLAG: Марен-Олерон
Шарент-Маритим, Франция

Преглед на проекта
Този проект подкрепя социалното предприя-
тие „Atelier des Gens de Mer“, за да улесни връ-
щането на пострадали рибари и рибари с 
увреждания на работното място. Благодаре-
ние на техните специфични умения, те са нае-
мани за работа в областта на рибарството и 
други дейности, свързани с морското дело.

Закритата работилница е създадена през 2009 г. от 
сдружението „Navicule Bleue“, което вече има опит 
при наемането на работа на хора с по-сериозна 
степен на инвалидност в рибната промишленост и 
на работни места, свързани с аквакултурите. За 
създаването на „Atelier des Gens de Mer“ се сфор-
мира широко партньорство между различни учас-
тници (местни пристанища, морски кооперативи, 
рибари с увреждания…), за да могат да се иденти-
фицират и организират нуждите, които предприя-
тието би могло да удовлетвори. След цялостна 
оценка на нуждите на бившите рибари с уврежда-
ния, за да могат те да бъдат реинтегрирани на 
пазара на труда, Ос 4 подкрепи инвестицията, 
необходима, за да се подобрят и адаптират физи-
ческите работни условия, като станат достъпни за 
хората с увреждания.

Наемайки пострадали рибари или рибари с увреждания, „Atelier des Gens de Mer“ предлага услуги, като 
например, поддръжка на рибарски лодки и друга работа на пристанището на професионалисти в облас-
тта на рибарството в пристанище Котиниер. Въпреки специфичните ограничения, свързани например с 
по-чести отсъствия на служителите или повече време за доставка, предприятието има за цел да предлага 
качествено обслужване, което съответства на обслужването в която и да било друга подобна компания. 
От друга страна, работилницата също така разчита на „доброволческия“ подход на клиентите, които да 
използват нейните услуги, като имат предвид социалната й мисия.
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Основни поуки
 > Съответствие с темите на мрежата FARNET: заетост; социално включване.
 > Резултати: Създадени са условия, които позволяват на 6 пострадали рибари да работят в областта на 

рибарството и да извършват дейности, свързани с работата на пристанището. Това повишава качеството 
на живот на засегнатите хора и, като увеличава стойността на тяхната работа и подобрява техния про-
фил, допринася за общите възможности в района както за рибарите, така и за другите членове на общ-
ността от хора с увреждания. Освен това добрата комуникация при този проект, както и сътрудничест-
вото с близката група FLAG, водят до прехвърлянето на бизнес модела на „Navicule Bleue“ към Аркашон, 
където се предвиждат 60 работни места за хора с увреждания.

 > Приложимост на друго място: Принципите на този проект са приложими и в рибарските райони в други 
страни, особено в тези с оживени пристанища, които са активни през цялата година и които разчитат на 
редовни търгове за риба и/или други дейности. Бизнес моделът на този проект обикновено ще разчита, в 
известна степен, на публични средства, а системите за социално осигуряване ще варират в отделните страни. 
Но обществените служби в редица страни все повече разчитат на частен принос за социалните цели. Видовете 
работни места, които ще бъдат създадени, ще зависят от рибарския сектор на района и физическите или 
умствени увреждания на съответната целева група. Те може да включват: ремонт и поддръжка на лодки, 
работа на места, където се развъждат стриди, работа при тържищата за риба, както и надзорни функции. 

 > Последен коментар: Отличен пример за интегриране на социални цели в жизнеспособен и устойчив биз-
нес модел, който създава заетост и генерира приходи в рибарска общност.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР

Редактор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Генерален директор.

Отказ от отговорност: Въпреки че Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ носи отговорност за цялостното изготвяне на този документ, тя не носи  
отговорност за съдържанието и не гарантира точността на информацията.

Общ размер на разходите по проекта: 89 271,43 €
 > Ос 4 на ЕФР: 19 994,98 €
 > Национално публично съфинансиране: 10 000,98 €

 > Регионално публично съфинансиране: 14 941 €
 > Друг вид публично съфинансиране: 25 000 €
 > Частен принос: 19 354,47 €

Информация за проекта
Заглавие: „Atelier des Gens de Mer“
Продължителност: вносителите на проекта трябва да предвидят 1—3 години за изграждането на 
този тип проект (в зависимост от правните особености в съответната страна по отношение на зае-
тостта, уврежданията и т.н.)
Дата на конкретния пример: януари 2012 г.

Вносител на проекта
„Navicule Bleue“ – Тиери Лек
thleques@wanadoo.fr   
+33 05 46 85 02 16  
www.naviculebleue.com/ 

Информация за рибарската група FLAG
Марен-Олерон, Франция
a.perraudeau@marennes-oleron.com 
+33 5 46 75 23 89 
www.marennes-oleron.com/haut/competences/laxe-4-du-fep.html
Справочник за рибарската група FLAG
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