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Brigades Nature 
Studiu de caz

1. Informații generale
Istoric
Sistemul „Les Brigades Vertes” a fost creat de Consiliul 

General al Ronului în 1992, pentru a răspunde la două 
probleme:

– Integrarea persoanelor greu angajabile,
– Întreținerea și dezvoltarea spațiilor naturale.
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În 1997, acest prim sistem a fost completat de crearea „Brigades Rivières” care permite întreținerea și 
dezvoltarea râurilor în departamentul Rhône.

 În 2000, Brigades Vertes-Brigades Rivières a devenit un Work Integration Workshop (ACI) gestionat de 
asociația Rhône Insertion Environnement (RIE) până la 31 decembrie 2018.

La 1 ianuarie 2019, activitățile au fost preluate de Brigades Nature, filială a celor 4 asociații fondatoare 
ale GROUPE SOS. Activitățile Brigades Verts RIE s-au alăturat astfel sectorului Tranziție Ecologică al 
GROUPE SOS.
În 2020, Brigades Vertes RIE își va schimba numele pentru a deveni Brigades Nature

Misiunea lor este 
integrarea pe 
piața muncii

Oferă servicii
Contracte cu piața publică
Șantiere de comandă 
(preț zilnic fix)

Activitatea lor susține 
mediul
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Brigades Nature aparține SOS Groupe - 
un grup asociativ, lider al 
antreprenoriatului social în Europa. 
Aduce sub același acoperis 650 de 
întreprinderi sociale și organizații care 
luptă în beneficiul persoanelor 
vulnerabile. 
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• • Tipul structurii
• Atelier de integrare în muncă – Atelier Chantier d’insertion ACI – face parte, cu asociația 
intermediară (AI), societatea de integrare (EI) și societatea de muncă de integrare temporară (ETTI) – 
din structurile de integrare prin activitate economică (SIAE).

Structuri de integrare prin activitate economică în Franța

Atelierele și proiectele de integrare (Atelier Chantier d’Insertion ACI) oferă sprijin și o activitate 
profesională șomerilor care se confruntă cu dificultăți sociale și profesionale deosebite. Angajații 
atelierelor și site-urilor de integrare (ACI) primesc o remunerație cel puțin egală cu salariul minim. 
Atelierele și site-urile de integrare (ACI) sunt avizate de stat și beneficiază de ajutor pentru îndeplinirea 
misiunilor lor.

• • Ce organizații pot implementa ateliere și proiecte de integrare?

Organizate în mod unic sau permanent, atelierele și site-urile de integrare ACI (ACI) sunt sisteme 
aprobate care pot fi create și „susținute” de:
- o organizație de drept privat non-profit (o asociație de exemplu) care are ca scop angajarea 
persoanelor menționate mai jos sau angajarea deținuților care au semnat un act de angajament pentru a le 
facilita integrarea socială și profesională în desfășurarea unor activități având în principal un caracter de 
utilitate socială,
- o comună, un departament,
- o instituție publică de cooperare intercomunală,
- un centru municipal sau intermunicipal de acțiune socială (CCAS sau CIAS),
- un sindicat mixt,
- o instituție de stat de învățământ profesional și agricol,
- o cameră departamentală de agricultură, sau Oficiul Naţional Silvic.

Este structura de susținere care este aprobată de stat ca atelier și sit de integrare.
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• • Cine poate fi recrutat în ateliere și site-uri de integrare (ACI)?

Pot fi angajați în ateliere și site-uri de integrare (ACI), persoane care sunt șomeri și întâmpină dificultăți 
sociale și profesionale, în special:
- tineri sub 26 de ani în mare dificultate,
- destinatarii minimelor sociale (RSA, ASS etc.),
- persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pe termen lung,
- lucrători recunoscuți ca persoane cu dizabilități

• • Care este statutul persoanelor angajate în ateliere și proiecte de integrare (ACI)?

Atelierele și site-urile de integrare, indiferent de statutul lor juridic, pot încheia cu persoane aflate în dificultate 
socială și profesională contracte pe durată determinată, cunoscute sub denumirea de contracte de integrare 
(CDDI).
Durata acestui contract nu poate fi mai mica de 4 luni, cu excepția persoanelor care au fost condamnate si 
beneficiază de o ajustare a pedepsei. Acesta poate fi reînnoit în limita unei durate totale de 24 de luni, cu 
excepția derogărilor.

Timpul de lucru săptămânal al salariatului nu poate fi mai mic de 20 de ore, cu excepția cazului în care 
contractul prevede ca acesta să țină cont de dificultățile deosebit de grave ale persoanei în cauză. Acesta 
poate varia pe întreaga perioadă sau o parte din perioada acoperită de contract, fără a depăși 35 de ore.
Angajații din integrare primesc un salariu orar cel puțin egal cu salariul minim.
Ca parte a procesului lor de integrare, angajatul poate beneficia de perioade de experiență în muncă 
(PMSMP) cu un alt angajator, în special cu companii.

• • Ce ajutor este acordat de stat atelierelor și proiectelor de integrare?
Ajutor la stația de inserție

Angajarea persoanelor în integrare aprobată de Pôle Emploi dă dreptul ACI la ajutor financiar (ajutor 
pentru postul de integrare).

Acest ajutor include o sumă de bază și o sumă modulată.

Suma de bază se stabilește în fiecare an printr-un ordin comun al ministrului responsabil cu ocuparea 
forței de muncă și al ministrului responsabil cu bugetul și ia în considerare modificările salariului minim.
Cantitatea porțiunii modulate este exprimată ca procent din cantitatea de bază, între 0% și 10%. Se 
determină luând în considerare:

- caracteristicile persoanelor angajate și, după caz, ale deținuților care au semnat un act de logodnă;
- acţiuni şi mijloace de integrare implementate;
- rezultate observate la iesirea din structura.
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De la 1 ianuarie 2020, cuantumul de bază al ajutorului este stabilit la 20.441 euro, inclusiv 1.034 euro pentru 
misiunile de sprijin socio-profesional și de supraveghere tehnică. Cuantumul ajutorului se reduce proporțional cu 
ocupația locului de muncă.

Pentru atelierele de integrare și șantierele din penitenciare, cuantumul de bază al ajutorului este stabilit la 
12.265 de euro. Cuantumul ajutorului se reduce proporțional cu ocupația locului de muncă.

- Scutirea de taxe sociale pentru angajarea cu contracte permanente

Recrutările efectuate în cadrul unui contract de integrare pe durată determinată (CDDI) și care dau naștere la 
plata unui ajutor de stat dau naștere, din partea unei remunerații mai mici sau egale cu salariul minim, pe 
durata de alocare a acestui ajutor. , la o scutire:
- contribuții datorate de angajator pentru asigurările sociale si alocațiile familiale;
- impozitul pe salarii;
- taxa de ucenicie;
- contribuții datorate de angajatori pentru efortul de construcție.

• Status legal
Asociația de Interes General – Structura associative d’Intérêt Général –
Înființarea secundară a Asociației de planificare a răspunsului la mediu / Etablissement secondaire de 
l’Association Environnement Réponse Aménagement



O asociație de interes general este o organizație autorizată să emită bonuri fiscale donatorilor săi, persoane 
fizice sau companii, pentru a le permite acestora să beneficieze de reduceri de impozit. Pentru o asociație, a fi 
recunoscută ca fiind de interes general poate facilita dezvoltarea acesteia făcând sprijinul financiar mai atractiv 
pentru potențialii donatori.

Pentru a obține aprobarea ca asociație de interes general, o asociație trebuie să îndeplinească aceste trei 
criterii:
- Liderii acționează ca voluntari și, prin urmare, nu încasează nicio remunerație de la lider în cadrul executării 
proiectelor asociației;
- Asociația trebuie să fie deschisă tuturor fără nicio discriminare;
- Garanțiile pentru respectarea libertăților individuale trebuie să fie suficient de solide și întemeiate.

Prin derogare, se autorizează compensațiile plătite directorilor asociației, dar nu trebuie să pună în discuție 
caracterul dezinteresat al asociației.

• Procesul de 
recrutare
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Platforma „Incluziune” este un mediu de discuție între persoanele care caută un CDDI (Contract de inserție 
pe durată determinată), prescriptori și structuri de integrare. Această platformă permite actorilor să faciliteze 
procedurile administrative legate de procesul de integrare și să cunoască mai bine actorii.

Prin această platformă, există diferite modalități prin care beneficiarii pot ajunge la organizația noastră. Inițial, 
în Franța este posibil să fii însoțit de asistenți sociali (asistenți sociali, consilier centru de ocupare etc.). 
Acești asistenți sociali pot, prin urmare, să înregistreze beneficiari pe această platformă și să demonstreze 
dorința de a se alătura unei anumite structuri de inserție. Într-o altă măsură, este, de asemenea, posibil ca 
beneficiarii să se înregistreze pe cont propriu și să aplice.

La recrutarea în Brigades Nature, angajatul realizează un interviu inițial cu managerul de integrare 
profesională și cu managerul tehnic care îi ascultă proiectul și înțelege profilul beneficiarului. Angajatul 
poate fi apoi instruit în domeniu pe partea tehnică și dobândește cunoștințe profesionale (punctualitate, 
respect, efectuarea muncii etc.).

În paralel cu acest suport „tehnic” profesionalizat, sprijinim angajatul pentru a-i permite un echilibru 
esențial al vieții. Într-adevăr, înlăturăm anumite obstacole în calea angajării, precum: dependența (cu 
ajutor extern), finanțele, lipsa locuinței, dificultățile cu justiția, mobilitatea, accesul la drepturile sociale etc.

În plus, le permitem angajaților să aibă toate capacitățile pentru a fi angajabili la finalul CDDI-ului lor în 
cadrul Natures Brigades. Astfel îi poziționăm spre formațiuni de mai multe ordine:

- Formarea deprinderilor
- Pregătire tehnică corespunzătoare proiectului lor profesional
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În plus, am dezvoltat două tipuri de instruire internă:
- Formare în limba franceză ca limbă străină

Urmărirea acestei pregătiri le permite să fie instruiți și să dobândească cunoștințe de limba franceză și să 
fie pregătiți să urmeze un curs de calificare: DELF.

Obținerea acestei calificări permite beneficiarilor să ateste o anumită stăpânire a limbii franceze cu viitorii 
lor angajatori.
- Formare peisagist (din 10 octombrie 2021)

Angajații care doresc să facă acest lucru se pot înscrie la formare pentru a primi cunoștințele tehnice 
necesare promovării cursului de calificare care să le permită să justifice o anumită stăpânire a meseriilor de 
spațiu verde în fața potențialilor lor recrutori.
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Brigades Nature Rhône are mai multe activități economice.
Activitatea de meserii „verzi”, precum întreținerea spațiilor verzi și naturale, dezvoltarea spațiilor verzi, 
tăierea copacilor, tăierea, repararea patrimoniului mic construit, curățarea siturilor urbane și rurale
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Accentul pus pe traininguri

Angajatorii din integrare sunt orientati catre cursuri de pregatire care se muleaza pe nevoile lor si ale 
proiectelor profesionale

Exemple de traininguri:
- competențe de bază și cunoștințe, codul companiei, stima de sine
- training profesional: logistica, constructii, curatenie etc,
- training pentru legislatia pentru a avea permis de conducere

Traininguri interne pentru angajati sau organizate de catre supervizorii tehnici:
- franceza ca limba straina - 6 sesiuni
- lucrator peisagist
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