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Seminar bilateral de experţi

Consolidarea reţelei între organizaţiile
sociale unice
în Republica Moldova
organizat de către:
Biroul Ataşatului pentru Muncă, Afaceri Sociale şi
Protecţia Consumatorului, în cadrul Ambasadei
Austriei din Chişinău

Locul de desfăşurare:
Institutul Muncii, str. Zimbrului 10,
sala polivalentă,
Chişinău, Republica Moldova
Perioada: 10-11 iulie 2013

1/7

Transfer bilateral Know-How din Austria:
Seminarul „Consolidarea reţelei între organizaţiile sociale unice în
Republica Moldova“ este parte a transferului bilateral de cunoştinţe între
Austria si Republica Moldova în domeniul politicilor sociale și de muncă, fiind
organizat și finanţat de Biroul Ataşatului Ministerului Federal al Muncii,
Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului (BMASK), la Ambasada
Austriei din Chişinău si este organizat împreuna cu reţeaua austriacă antisărăcie „Armutskonferenz” (membru al reţelei europene anti-sărăcie:
European Anti-Poverty Network EAPN).

Condiţii de fond:
Din diferite motive, reţeaua, coordonarea eficientă și colaborarea între diferiți
actori ai societății cu privire la aspectele de politică socială este destul de slab
dezvoltată și nu este cunoscută pe scară largă în Republica Moldova. Acest
lucru se referă atît la coordonarea dintre instituţiile guvernamentale și
organizațiile societății civile, precum și între ONG-uri.
Experiența Europei de Vest a demonstrat faptul că, în ciuda tuturor
conflictelor de interese între diverși actori din societate, o rețea eficientă,
coordonarea comună a problemelor și luarea comună a deciziilor le poate
realiza pe ambele: decizii cu privire la beneficiari şi servicii mai eficiente, mai
profesionale și mai potrivite, precum și o înțelegere sporită a politicilor sociale
în procesul de luare a deciziilor în societate.

Tema şi obiectivele:
Scopul workshop-ului este de a consolida capacitățile între organizațiile
sociale unice din Moldova, de a implementa mai bine rețeaua și cooperarea,
și de a învăța din experiența reţelei austriece Anti-Sărăcie "Armutskonferenz",
în scopul de a stabili o alianță strategică cu accent pe: abilitare,
profesionalizare, asigurarea calității, asigurarea participării, Lobby
Prin urmare, conţinutul va fi:
 Rolul social-politic al organizațiilor sociale
 Reţeaua și cooperarea între organizațiile sociale unice în Austria și UE
 Cooperarea și coordonarea cu entităţile publice (procesul de luare a
deciziilor, etc)
 Instrumentele și măsurile rețelei
 Lecții învățate pentru Republica Moldova: consolidarea networking-ului
și formarea alianțelor strategice.
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Experţii din Austria:
Michaela Moser
“Armutzkonferenz” reţea austriacă anti-sărăcie; Ilse Arlt Institutul
de Cercetări privind Incluziunea Socială; Vicepreşedinte al
Comitetului Executiv al Reţelei Europene Anti Sărăcie (EAPN)
Studii în Teologie, Filozofie și Relații Publice; experienţă vastă în
PR și networking pentru "Armutskonferenz".
Judith Pühringer
„Armutskonferenz” reţea austriacă anti-sărăcie, BDV Austria –
Asociatia Austriacă a Întreprinderilor Sociale.
Studii în business şi administrare, manager general al BDV Austria
- Asociația Austriacă a întreprinderilor Sociale, experiență vastă în
domeniul politicilor pieței forței de muncă, politici sociale și
antreprenoriat social.

Moderatorul seminarului:
Georg REIBMAYR
Ataşatul Ministerului Federal pentru Muncă, Afaceri Sociale şi
Protecţia Consumatorilor(BMASK), la Ambasada Austriei, Chişinău
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Miercuri, 10 iulie 2013

8:30 -9:00
9:00

Sosirea şi înregistrarea
Cuvînt de salut şi deschidere
Georg REIBMAYR
BMASK; Ataşatul pentru Muncă, Afaceri Sociale şi
Protecţia Consumatorilor(BMASK), la Ambasada
Austriei, Chişinău
Michaela MOSER
“Armutzkonferenz” reţea austriacă anti-sărăcie Ilse Arlt
Institutul de Cercetări privind Incluziunea Socială
Judith PÜHRINGER
„Armutskonferenz” reţea austriacă anti-sărăcie, bdv
austria – Asociatia austriacă a întreprinderilor sociale.
Prezentarea tuturor participanţilor

9:30

Bun venit şi introducere
Experienţa pozitivă în activitatea de networking
 Gîndiţi-vă la o experienţă pozitivă (o istorie
concretă).
 Ce o face să fie una pozitivă?
 Ce ar trebui să preluăm de la aceasta
experienţă pentru promovarea experienţelor
pozitive pentru viitor?
Concluzii

10:30

Input: Networking privind incluziunea socială în
Europa
Reţelele existente şi modul de funcţionare a
acestora
Networking: obiective
 Schimb şi învăţare reciprocă
 Lobby UE şi politicile naţionale
 Sensibilizarea opiniei publice
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 Consolidarea participarii
Fundal politic, teorii, mijloace si bunele practici
11:15

Pauză de cafea şi networking

11:30

Întrebari şi discutii

12:30

Pauză de prînz şi networking

13:30

Networking privind incluziunea sociala in
Republica Moldova:
 provocări
 idei
 obstacole
Metoda: facilitarea dinamică – alternativă: World Café
(în cazul unui grup mare)

15:30

Pauză de cafea şi networking

16:00

Concluzii – următorii paşi – teme/subiecte speciale
pentru joi dimineaţa)

17:00

Sfîrşitul primei zile de seminar
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Joi, 11 iulie 2013

09:00-09:30

Sosirea şi înregistrarea

09:30

Temele şi subiectele acestei sesiuni vor fi stabilite
miercuri, împreună cu NGO-le participante, în baza
sugestiilor şi a necesităţilor.

11:30
11:45

Pauză de cafea şi networking
Lecţie învăţată, următorii paşi şi feedback

12:45

Sfîrşitul seminarului

6/7

Date de contact
Organizare şi desfășurare:

Georg REIBMAYR
Ataşat al Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Potecţiei
Consumatorului, la Ambasada Austriei, Chişinău; Str. Alexei Mattevici 23A,
MD-2009 Chişinău; mobil+373-68-38 20 08;
E-mail: georg.reibmayr@bmask.gv.at, Web: www.bmask.gv.at
Olga COREȚCHI
Asistentă a Ataşatului; Ambasada Austriei în Chişinău; Str. Alexei Mattevici
23A, MD-2009 Chişinău, Mobil: +373-68-99 90 70,
E-mail: Olga.Coretchi@bmask.gv.at; Web:www.bmask.gv.at
Experţi din Austria:
Michaela MOSER
Ilse Arlt Institutul de Cercetări privind Incluziunea Socială, Universitatea de
ştiinţe aplicate St. Pölten, E-mail: Michaela.moser@akis.at
Judith PÜHRINGER
Director executive al BDV Austria (Asociaţia Întreprinderilor Sociale),
Herklotzgasse 21/3, A-1150 Wien, Tel.: 0043/1/236 76 11 -11,
E-mail: Judith.puehringer@bdv.at

Interpreţi:
Nadeja Mînzu, E-mail: minzu_nadia@yahoo.com
Olesea Bodean-Vozian, E-mail: oleseabodean@yahoo.com

Locul de desfasurare:
Institutul Muncii, str. Zimbrului 10, Chişinău
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