PROGRAM
”Să acționăm împreună! – Implicarea cetățenilor împotriva excluziunii sociale”
Luni, 27 mai 2013

Introducere, prezentări, workshop-uri paralele:
acțiuni co-responsabile împotriva precarității
d

Descriere

Responsabil

9:30 - 10:00

Introducere: intervenția Consiliului Europei:
coeziune socială, co-responsabilitate, proiectul
Responding Together

Gilda Farrell, Șefa Diviziei de
Cercetare în Coeziune Socială și
Avertizare Timpurie al Consiliului
Europei.

10:00 - 10:30

Introducerea Planului de Acțiune pentru Coeziune
Socială și metodologia SPIRAL

Joel Obrecht, Consiliul Europei

10:30 - 11:00

Spațiu pentru dialog

11:00 - 11:15

Pauză de cafea

11:15 - 13:00

Grupul de lucru 1: Înțelegerea contextului local,
în ceea ce privește sărăcia și precaritatea în
Republica Moldova

Gilda Farrell + Joel Obrecht

Grupului de lucru 2: Identificarea de politici,
acțiuni și răspunsuri (de către autoritățile publice
locale și societatea civilă), la problemele leagte de
sărăcie și precaritate

Mihaela Vețan, Director CRIES
(Centrul pentru Inițiative Etice și
Solidare) + Andrei Trubceac,
Consiliul Europei

13:00 - 14:30

Prânzul

14:30 - 15:30

Sinteza discuțiilor din cadrul grupurilor de lucru

15:30 - 16:30

Rolul initiativelor de economie socială in
dezvoltarea de locuri de munca si a incluziunii
sociale/coeziunii sociale – studiu de caz,
Identificarea si utilizarea resurselor disponibile la
nivel local pentru reducerea sărăciei

Mihaela Vețan

16:30 - 17:30

Workshop-uri paralele. Discuții interactive de grup
pe următoarele teme:

Mihaela Vețan + Andrei Trubceac

1. Cum reacționează autoritățile locale și
cetățenii la problemele de sărăciei și
precarității?

2. Care sunt necesitățile pentru inovare în
modul de a percepe și utiliza resursele locale
pentru a combate sărăcia și precaritatea?
3. Cum putem aborda problema sărăciei și
precarității, fără a-i stigmatiza pe cei în cauză?

Marți, 28 mai 2013

Exercițiu de localizare a resurselor, Workshop-uri
paralele: implementarea ideilor expuse, mobilizarea
și folosirea în comun a resurselor
Descriere

Responsabil

9:00 - 9:30

Sinteza workshop-urilor paralele din prima zi

Gilda Farrell

9:30 - 11:00

Grupul de lucru 1: Mobilizarea cetățenilor și resurselor
(materiale și imateriale) în reducerea sărăciei și precarității.
Exercițiu de localizare a activelor.

Mihaela Vețan + Andrei
Trubceac

Grupul de lucru 2: Complementaritatea dintre capacitatea
instituțională și societatea civilă de a oferi sprijin pentru cei
mai nevoiași

Gilda Farrell + Joel Obrecht

11:00 - 11:30

Pauză de cafea

11:30 - 12:00

Sinteza discuțiilor din cadrul grupurilor de lucru

12:00 - 12:30

Spațiu pentru dialog

12:30 - 13:30

Prânzul

13:30 - 15:00

Trage concluzii: potențialul de aplicare SPIRAL și de a
răspunde împreună în Republica Moldova
- Formarea grupurilor de coordonare
- Identificarea de acțiuni alternative de mobilizare a
resurselor, inclusiv cele bazate pe inițiative cu caracter
comunitar
- Identificarea punctelor strategice pentru a sprijini și
de a permite abordări inovatoare în combaterea
sărăciei și precarității

15:00 – 15:30

Perspective de viitor și apel la acțiune

Gilda Farrell

