Noderīga informācija jaunajā 2018/2019. mācību gadā Francijā
Sociālā apdrošināšana
Francijas Sociālās apdrošināšanas reforma neattieksies uz Latvijas studentiem 2018./2019. mācību
gadā.
Tie arī turpmāk būs pakļauti Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmai, kas attiecas uz ar veselību
saistīto izdevumu atmaksu. Lai saņemtu kompensāciju, studentiem nepieciešama Eiropas veselības
apdrošināšanas karte (European Health Insurance Card). Neaizmirstiet to noformēt Nacionālajā
veselības dienestā pirms prombraukšanas.
Finansiāls atbalsts dzīvesvietas īres izdevumu segšanai
Francijā jebkuram vietējam vai ārzemju studentam ir tiesības pieteikties valsts pabalstam īres
segšanai.
Atkarībā no jūsu izmitināšanas veida ir iespējami divu veidu atbalsti :



Sociālā majokļa pabalsts (ALS)
Personalizēta palīdzība (APL)

Saņemtā summa mainās atkarībā no īres cenas un studenta finansu iespējām.
Šis atbalsts var tikt piemērots arī attiecībā uz istabas biedriem ar noteikumu, ka viņa vārds ir iekļauts
īres līgumā.
Zemāk norādītas adreses, kurās detalizēti ir aprakstīta šī atbalsta saņemšanas pieteikuma
procedūra :




Ja mājokli piedāvā CROUS
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Accueil/Actu/ALE2017/GB_2017_Crous.pdf
Citi izmitināšanas veidi
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Accueil/Actu/ALE2017/GB_2017_SecteurLocatif.pdf

Galvotājs
Galvotājs ir persona, kas studentam nodrošina galvojumu, tas ir, viņš apņemas segt īres maksu, ja
studentam nav tādu iespēju.
Francijā gandrīz vienmēr ir spēkā prasība pēc galvotāja cilvēkiem, kas vēlas īrēt dzīvokli. Tas attiecas
ne tikai uz pašiem frančiem, bet arī ārzemniekiem. Galvotājam jābūt francūzim. Action Logement,
Visale piedāvā bezmaksas īres garantijas iespēju visiem studentiem līdz 30 gadu vecumam. Ātra,
viegla un droša pieteikšanās ir atrodama mājaslapā https://www.visale.fr/.
Biedru sistēma
Lai palīdzētu jums iejusties Francijas kultūrā, Erasmus studentu tīkls Francijā ir ieviesis biedru
programmu. Šīs programmas ietvaros, pamatojoties uz brīvprātīgo principu, jums tiek piedāvāts
iepazīties ar francūzi, kurš jums palīdzēs sniegt atbalstu adminstratīvo procedūru posmā, kā arī
iepazīstinās jūs ar pilsētu un Francijas kultūru. Biedri tiek izvēlēti pēc algoritmiem. Ja jūs tas interesē,
varat aizpildīt pieteikumu šajā mājaslapā: http://buddysystem.eu/ .

Darbs Francijā ārvalstu studentiem
Ārvalstu students paralēli studijām Francijā var arī strādāt. Darba samaksa nevar segt visus viņa
izdevumus, taču tā var būt papildu ienākumu avots. Francijā studentiem atļauts strādāt līdz 60% no
kopēja darba stundu skaitā darba gada laikā, t. i. 964 stundas gadā vai vidēji 20 stundas nedēļā.
Francijā ir noteikta minimālā darba alga vai SMIC. Tās stundas likme mainās katru gadu. Pašlaik tā ir
9,88 eiro bruto stundā.
Uzņēmumi regulāri piedāvā darba iespējas studentiem.
Avārijas dienestu numuri
112: Eiropas neatliekamās palīdzības numurs, ja jūs esat cietis pats vai esat nelaimes liecinieks kādā
no Eiropas Savienības valstīm;
15: SAMU, neatliekamā medicīniskā palīdzība
17: Policija
18: Ugunsdzēsēji
Cita informācija
Francijā studenta karte var tikt izmantota, lai saņemtu atlaides dažādām aktivitātēm: koncertiem,
izstādēm, muzejiem, pieminekļiem, sporta pasākumiem, pārtikai...
Droši lietojiet kartes piedāvātās priekšrocības, ja vēlaties piedalīties kādā no aktivitātēm.
Pielikumā īss ceļvedis par ikdienas dzīvi Francijā (angļu valodā):
https://ressources.campusfrance.org/guides_etab/quotidien/en/abecedaire_accueil_en.pdf ainsi
qu’un document plus détaillé sur comment bien préparé sa rentrée 2018/2019.
Veiksmīgu jauno mācību gadu un studijas Francijā!

