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Evaluarea chestionarului soluției
Țară (regiune)

Scurtă descriere a problemelor de diagnostic
O scurtă descriere a problemelor diagnosticate la fiecare studiu de caz.

Scurtă descriere a soluției propuse
O scurtă descriere a primit soluțiile propuse. Din ce țară? Cât de extinse sau cuprinzătoare?
Ce îngrijorare?

Evaluarea soluției propuse
Pe o scară de la 1 (foarte slab/ foarte puțin) la 5 (foarte mult/ bine), cum apreciați
următoarele? Vă rugăm să încercuiți cifra care reflectă cel mai bine opinia dumneavoastră.

I. Exactitatea (Care este măsura în care soluția este adecvată pentru problema?)
1

2

3

4

5

II. Eficiență (Do cheltuieli sunt economice pentru comparație cu problema?)
1

2

3

4

5

III. Eficiența (Are obiectivul principal - rezolvarea problemei? - Ar fi atins prin această soluție)
1

2

3

4

5

IV. Utilitar (este compatibil cu problema descrisă în studiul de caz soluția?)
1

2

3

4

5

V. Durabilitate (în ce măsură soluția va fi susținută?)
1

2

3

4

5

VI. Valoarea adăugată (Are soluția oferă o valoare adăugată? În ce măsură?)
1

2

3

4

5

Creditele soluția pentru cerințele legale în vigoare în țară
O scurtă descriere a statutului juridic prezent în legătură cu problemele descrise și
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propoziția primite.
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Imbunătățirile sugerate ale modelului de securitate socială
Țară (regiune)

Cele mai importante soluții propuse
Da o descriere a soluțiilor propuse primite. Din ce țară? Cât de extinse sau cuprinzătoare? Ce
îngrijorare?

În cazul în care soluțiile propuse sunt aceleași ca și în țara ta?
 Da
 Nu
Posibilitatea de a pune în aplicare în țara noastră
Da o scurtă evaluare a posibilității de a pune în aplicare soluțiile propuse în activitatea
dumneavoastră, în sistemul de securitate socială din țara dumneavoastră, în alte lucrări de
instituții etc.
Este ceva nou, sau mai degrabă îmbunătățiri sau soluțiilor existente?

Schimbările necesare
Ceea ce este necesar să se pună în aplicare soluțiile propuse pentru activitatea dvs., în
sistemul de securitate socială din țara dumneavoastră, în alte lucrări de instituții, etc. Cum
statutul juridic ar trebui să se schimbe? Modul în care mentalitatea oamenilor ar trebui să se
schimbe? Etc.
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