AGENDĂ PRELIMINARĂ

Atelier de lucru
cu privire la măsurarea excluziunii şi incluziunii sociale
în contextul politicilor naţionale şi sectoriale
Data:
22 aprilie 2010, joi
Loc de desfăşurare: Biroul Naţional de Statistică (str.Grenoble 106), sala mică, etajul 8
Expert internaţional: Susanne Milcher, specialist in incluziune socială şi reducerea sărăciei, Centrul
Regional PNUD pentru Europa şi CSI, Bratislava
Co-moderatori:
Maria Vremiş, Viorica Craievschi, experţi independenţi
Abreviere ES =excluziune socială
Ora
09:00-09:10

09:10-10:20
09:10 –
09:25
09:25-09:45

09:45-10:20

10:20-11:50

Activitate

Raportori
Salutarea participanţilor
Ala Negruţa, Şefa
Direcţiei Statistica
Socială şi a Nivelului de
Trai
Susanne Milcher,
expert internaţional
Sesiunea 1. Indicatori de măsurare a excluziunii soci ale în RM şi pe plan internaţional
1) Prezentarea indicatorilor de monitorizare a excluziunii
Prezentatori: M.Vremis
sociale în Republica Moldova (lista de indicatori primari)
& V.Craievschi, experţi
naţionali
2) Exerciţiu practic:
a) Identificarea în comun cu participanţii a indicatorilor Moderatori: M.Vremis
adiţionali de monitorizare a ES , alţii decît cei reflectaţi & V.Craievschi
în raportul metodologic „ Abordări ale excluziunii
sociale in RM” (diseminat in martie la ministere)
b) Exemple de indicatori ai ES utilizaţi în documentele
Prezentator: Susanne
de politici ale EU
Milcher
3) Indicele de excluziune socială :
a) Dezbateri privind eventualitatea calculării indicelui
Moderatori: M.Vremis
agregat de excluziune socială la nivel naţional şi
& V.Craievschi
elementele componente ale acestuia
b) Prezentarea experienţei altor ţări în ceea ce priveşte
Prezentator: Susanne
calcularea indicelui de excluziune socială
Milcher
(componentele indicelui şi metodologii)
Sesiunea 2. Utilizarea indicatorilor de excluziune socială în monitorizarea de politici în
RM şi pe plan internaţional

10:20-10:50

10:50-11:20

11:20-11:35

11:35-11: 50
11:50-12:00
12:00-

1) Exerciţiu practic în grup de aplicare a indicatorilor de
excluziune socială reieşind din priorităţile naţionale şi
sectoriale ale RM:
a) Grupurile vor primi descrierea unei probleme şi vor
avea sarcina de a veni cu setul de indicatori
relevanţi pentru a măsura această problemă;
b) Exemplele vor fi construite în baza documentelor de
politici sectoriale (în servicii sociale, sănătate,
educaţie) şi naţionale ale RM;
c) Vor fi exersate tehnici de monitorizare bazată pe
rezultate.
2) Prezentarea practicilor şi experienţei europene de
măsurare/ monitorizare a problemelor sim ilare - pentru
comparaţie.
3) Exemplu de simulare: influenţa factorilor dintr-un anumit
domeniu asupra stării de lucruri din alt domeniu de
activitate; importanţa factorilor de excluziune socială din
afara sectorului considerat.
Întrebări şi răspunsuri cu privire la subiectele abordate în
cadrul celor două sesiuni.
Concluzii pe marginea celor două sesiuni.
Cuvînt de inchidere.
Pauză de cafea

Moderator: Susanne
Milcher
Co-moderatori:
M.Vremis &
V.Craievschi

Prezentator: Susanne
Milcher
Prezentator: Maria
Vremiş
Moderator: Ala
Negruţa
Susanne Milcher
Ala Negruţa

