INVITAȚIE
Friedrich-Ebert-România și Institutul de Cercetare a Calității Vieții Academia Română, vă invită la
Masa Rotundă
cu tema
Acces pe piața muncii și calitatea vieții
Evenimentul va avea loc joi, 23 aprilie, cu începere de la ora 14.15, la sediul ICCV, Calea 13
Septembrie nr. 13, Hol intrare Calea Rahovei, aripa Est – Casa Academiei (Sala de plenară).
Accesul pe piața muncii determină într-o manieră decisivă calitatea vieții unei persoane. Cercetările
ne arată că în gospodăriile unde există cel puțin un salariat riscul de sărăcie și excluziune socială este
automat diminuat. Cu toate astea, datele Eurostat arată o rată a lucrătorilor săraci (working poor) de
aproape 20%, cea mai înaltă din Europa - lucrătorii pe cont propriu, lucrătorii cu timp parțial (parttime) sau lucrătorii domestici suferă la fel de mult de privațiuni materiale și de sărăcie ca și șomerii.
Acest lucru ne arată că pentru a ieși din sărăcie, nu e suficient ca o persoană să fie ocupată, ci e
nevoie de locuri de muncă salariate plătite decent. Cum putem crea o piață a muncii incluzivă care să
ofere standarde de viață decente tuturor persoanelor?
Agenda întâlnirii
14.15: Cuvânt de deschidere. Cătălin Zamfir, director Institutul de Cercetare a Calității Vieții
14.25: Prezentări
Manuela Stănculescu, cercetător științific Institutul de Cercetare a Calității Vieții
Ilie Gheorghe, vicepreședinte Blocul Național Sindical
Codrin Scutaru, secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice
15.45 – 16.20: Sesiune de întrebări și răspunsuri
16.20 – 16.30: Coffee break
Moderator: Victoria Stoiciu, coordonator programe Friedrich-Ebert-Stiftung
Masa rotundă are loc în cadrul Conferinței internaționale ”Calitatea Vieții: o Provocare pentru Politicile
Sociale”, prilejuită de aniversarea a 25 de ani de existență a Institutului de Cercetare a Calității Vieții.
Programul întregii conferințe, care se desfășoară în perioada 23-25 aprilie, precum și detalii despre
speakers, invitați speciali din străinătate și secțiuni pot fi citite pe site-ul special, dedicat acestui
eveniment de referință pentru cercetarea românească.
https://sites.google.com/site/riqlconference2015/home
Detalii despre locație:
https://sites.google.com/site/riqlconference2015/locations
Vă rugăm să confirmați participarea până miercuri, 22 aprilie, la adresele presa.iccv@gmail.com sau
victoria.stoiciu@fes.ro

