ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΝΑΠ

Tίτλος: INITIATIVES TO WELCOME AND ACCOMMODATE MIGRANTS BY TOWNS AND VILAGES
Είδος πηγής: Καλή πρακτική
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Πόλεις και χωριά στη Γαλλία, σε στενή σχέση με το κράτος και τις τοπικές αρχές, έχουν εμπλακεί στην
κινητοποίηση των πόρων προκειμένου να καλυφθούν οι επαγγελματικές ανάγκες, να αναζωογονηθούν
ορισμένες γειτονιές και να φιλοξενηθούν περισσότεροι άνθρωποι και μαθητές, και να προσφερθούν συνθήκες
που να αξίζουν διαμονής, Με αυτές τις πρωτοβουλίες, ενθαρρύνεται η εσωτερική κινητικότητα στη Γαλλία.
Σε πρακτικό επίπεδο, οι πόλεις και τα χωρία μπορούν να προσφέρουν:
• Προσφορές εργασίας (αρτοποιεία, βιοτεχνίες, καταστήματα τροφίμων κ.λπ.),
• Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα χαμηλού ενοικίου,
• Θέσεις στο σχολείο και creche,
• Συνοδευτικές οργανώσεις.
• Ευκολότερη πρόσβαση σε κοινοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.
Οι πρωτοβουλίες αυτές συμβάλλουν στην ανακούφιση της συμφόρησης σε ευαίσθητες γειτονιές όπου οι
μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο υπερ-εκπροσωπούνται και όπου οι οικογένειές τους δεν είναι
πάντα ασφαλείς. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν επίσης στην ικανοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης στις
περιφέρειες και τις επαρχίες της Γαλλίας.
Αρκετές ενώσεις που βοηθούν μετανάστες, όπως η France Terre d'Asile, η Emmaus France και ο Salvation Army ,
καθώς και μια ένωση κατοίκων που ζούσαν στο 93 Chapelle ήταν επίσης παρόντες για να υποστηρίξουν αυτού
του είδους τις πρωτοβουλίες.
Ιστοσελίδα: https://www.paris.fr/pages/accueil-et-hebergement-des-refugies-4279
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Tίτλος: OFII
Είδος πηγής: Καλή Πρακτική
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το OFII (French national Office of Immigration and Integration-Γαλλικό Εθνικό Γραφείο Μετανάστευσης και
Ένταξης) δημιουργήθηκε το 2009 και είναι τώρα ο μόνος κρατικός φορέας που είναι υπεύθυνος για τη νόμιμη
μετανάστευση. Περισσότεροι από 900 πράκτορες εργάζονται στο Γραφείο της Γαλλίας (στα κεντρικά γραφεία
στο Παρίσι) και σε περισσότερα από πενήντα εδαφικά υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή πλατφόρμες που
καλύπτουν ολόκληρη την εθνική επικράτεια.
Το OFII συνοδεύει την εταιρεία στη διαδικασία εισαγωγής του μελλοντικού αλλοδαπού εργαζομένου στη
Γαλλία, αφού ο εργοδότης απέδειξε ότι δεν μπορούσε να προσλάβει το άτομο που χρειαζόταν στη γαλλική
αγορά εργασίας. Είναι επίσης η υπηρεσία για τους νέους επαγγελματίες που επωφελούνται από μια διμερή
συμφωνία όπου δεν είναι δυνατή η κατάσταση της απασχόλησης.
Πλεονέκτημα: Ο νεαρός μετανάστης επαγγελματίας λαμβάνει βοήθεια, αλλά πρέπει να αιτιολογεί διπλώματα ή
εργασιακή εμπειρία ανάλογα με τη θέση που προσφέρεται στη Γαλλία. Ο εργοδότης δεν χρειάζεται να
δικαιολογήσει αν ήταν σε θέση να βρει στη Γαλλία ένα πρόσωπο σύμφωνα με την προτεινόμενη θέση.
Ιστοσελίδα: http://www.ofii.fr/recruter-un-travailleur-etranger
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