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Ерік ФРЕЙСЕЛІНАP 
Керівник програм стажувань Національної школи управління (ENA), колишній префект 

 

 
Ерік ФРЕЙСЕЛІНАР на протязі кількох років працював викладачем іспанської 
мови, далі розпочав кар’єру у Міністерстві внутрішніх справ на посаді заступника 
префекта, займаючи посади: інспектора з питань управління, керівника бюро з 
питань повноважень місцевих комун, керівника кабінету Міністра з питань 
децентралізації Патріка Деведжяна (Patrick Devedjian), радника Ніколя Саркозі, 
керівника кабінету префекта Паризького регіону, керівника кабінету міністра із 
зв’язків з Парламентом. Він працював префектом у проблемних передмістях у 
департаменті Ессонн, префектом Верхньої Сони та Од (Каркассонн). Сьогодні, у 

54 роки, Ерік ФРЕЙСЕЛІНАР є керівником програм стажувань Національної 
школи Управління (ENA). 
 

Нагороди  

• Кавалер Ордена «Почесного Легіону» (2010); 
• Кавалер Національного Ордена «За Заслуги» (2006). 
• Кавалер Ордена «Академічних Пальм» (2014) 

 
 
Жан-Даніель ЕКМАНН 
Керівник організаційної служби Регіональної ради регіону Центр-Долина Луари 

 

Отримавши диплом юриста, Жан-Даніель ЕКМАНН вступив до 
Національної школи Державного казначейства. По закінченню навчання 
працював на посадах, пов’язаних з фінансами, аудитом та управлінням 
персоналом у головних казначействах Верхнього Рейну та Ендру і Луари.  

З 1996 по 2000 рік Жан-Даніель ЕКМАН на посаді керівника департаменту 
Державного казначейства брав участь в управлінні та модернізації положень 
стосовно найму персоналу та професійної освіти Головного фінансового 
управління.  

Після курсів підвищення кваліфікації Національної школи Управління, набув статус 
держслужбовця вищого рангу. З кінця 2001 р. працює заступником генерального директора з 
питань ресурсів у департаменті Ессон, брав участь у втіленні конкретних програм, де отримав 
всебічний досвід діяльності місцевих комун. Чотири роки перебував на посаді заступника 
генерального директора з питань ресурсів у Раді департаменту Іль і Вілен. З вересня 2008 р. - 
керівник організаційної служби Регіональної ради регіону Центр-Долина Луари. 

 
 



Жан-Мартен ЖАСПЕРС,  

Директор Центру вищих студій Міністерства внутрішніх справ (CHEMI) 

Жан-Мартен Жасперс з березня 2009 року здійснює керівництво Центру 
вищих студій Міністерства внутрішніх справ (CHEMI). Розташований у 
Форт-де-Шарантон в східній частині мегаполісу Париж, CHEMI відповідає 
за підготовку цивільних і військових керівників Міністерства внутрішніх 
справ. CHEMI пропонує 14 річних навчальних програм, для яких залучає 
щороку 350 викладачів та експертів, а також проводить близько двадцяти 
стратегічних досліджень. В CHEMI щороку проходять підготовку 110 
префектів. 
Випускник Інституту політичних досліджень (Париж) і Національної 
школи адміністрації (ENA), Ж.-М. Жасперс входить до префекторального 
корпусу і має досвід роботи на 8 різних посадах на місцевому рівні та в 

центральному апараті Міністерства внутрішніх справ. Колишній керівник служби Міністра, він 
був також заступником директора Служби інформації Уряду (SIG). Крім того, в числі його посад 
поза межами МВС, можна відзначити загальне керівництво службами Ради департаменту Жер, на 
півдні Франції, і керівництво Торгово-промисловою палатою м. Ліон.  
На європейській і міжнародній арені він здійснював керівництво близько 20-ма дослідницькими 
місіями. 
Робочі мови - французька, англійська, німецька і голландська. 
 
 
Олів’є ЛОРАНС-БЕРНАР 

Префект у відставці, колишній дипломат, радник з Е-освіти Центру Вищих Студій 

Міністерства внутрішніх справ Франції (CHEMI). 

Пройшовши увесь свій кар’єрний шлях в сфері державного управління (в 
Міністерстві закордонних справ, потім в Міністерстві внутрішніх справ), 
Олів’є ЛОРАНС-БЕРНАР (68 роки) вже три роки як вийшов на пенсію.  

Під час роботи в Міністерстві закордонних справ, він почергово обіймав 
посади в Головному управлінні з питань співпраці в сфері культури, науки і 
техніки (DGRCST) в Пакистані, Канаді та Алжирі. Зарахований до корпусу 
Секретарів канцелярії Міністерства, він працював у французьких 
дипломатичних місіях в Бангладеш та в Непалі. Зрештою, в якості Секретаря у 
Закордонних справах, він був першим, хто обійняв посаду Радника в 
Посольстві Франції в Україні (1993-1995).  

Після закінчення Вищої школи державного управління (ENA), він був зарахований до 
Міністерства внутрішніх справ, де працював на посадах директора кабінету Префекта 
департаменту Ен (01), су-префекта Бріансона (05), су-префекта з питань політики розвитку міста 
та заступника генерального секретаря префектури департаменту Сена-Сен-Дені (93), 
уповноваженого в Управлінні цивільної безпеки з питань ядерного ризику цивільного характеру, 
генерального секретаря префектури Кольмару (68), керівника проекту при генеральному директорі 
з питань охорони здоров’я (у відрядженні), су-префекта Жекса уповноваженого у зв’язках з 
Женевою. Призначений префектом в жовтні 2012 року, він був делегований в розпорядження 
Префекта, заступника Вищого посадовця з питань Оборони Міністерства внутрішніх справ до 
свого виходу на пенсію.  

 


