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12.03 Region da się policzyć

poniedziałek

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

2018



Prezentacje Urzędu Statystycznego i Urzędu Marszałkowskiego



Debata Region da się policzyć - czy statystyka publiczna
może zaspokoić potrzeby informacyjne jednostek samorządu
terytorialnego



Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce
(warsztaty dla zainteresowanych)

12-16 marca

13.03 100 lat - jest o czym mówić...
wtorek
dla przedstawicieli mediów


Prezentacje wprowadzające



Panel dyskusyjny nt. Dane, informacja, wiedza - jak informować by ustrzec się manipulacji?



Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce
(warsztaty dla zainteresowanych)

14.03 Przygoda z liczbami w tle
środa
dla uczniów szkół podstawowych


Zawód statystyk -cel i metody prowadzenia badań statystycznych



Zostań statystykiem - mini spis ludności



Statystyka wokół nas

15.03 Fakty w danych ukryte
czwartek
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Sto lat - miliony danych



Podstawowe miary statystyczne



Banki i bazy danych

16.03 Koniunktura gospodarcza
piątek
dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki


Ćwierć wieku doświadczeń w badaniach Koniunktury Gospodarczej w 100 lecie GUS



Analiza szeregów czasowych w badaniach koniunktury



Platforma Analityczna SWAiD - Dziedzinowe Bazy Wiedzy

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w "Tygodniu statystycznym",
prosimy o dokonanie zgłoszenia do dnia 2 marca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu,
dzwoniąc pod numer 68 322 31 23 lub 68 322 31 28.
Ze względów organizacyjnych o udziale w wydarzeniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
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Oddział w zielonej Górze
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Region da się policzyć

Poniedziałek
godz. 930-1500

- statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego
Podstawą sprawnego funkcjonowania państwa, w tym jednostek samorządu terytorialnego, jest m.in.
posiadanie odpowiedniego zasobu informacji. Informacji będącej podstawowym i strategicznym zasobem,
który odpowiednio wykorzystany dynamizuje rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny.
Przedstawiciele samorządów terytorialnych potrzebują danych statystycznych (informacji) dla
przygotowywania dokumentów strategicznych (prognoz, strategii), podejmowania decyzji, monitorowania
stanu i realizacji podjętych decyzji, ewaluacji wdrażanych programów, ale też dialogu z mieszkańcami.
Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom informacyjnym jednostek samorządu terytorialnego mamy
przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu pt. Region da się policzyć – statystyka regionalna
w służbie samorządu terytorialnego, które odbędzie się 12.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego
w Zielonej Górze, w ramach Tygodnia Statystycznego organizowanego z okazji obchodów 100. Rocznicy
utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego.
Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej,
i możliwości ich wykorzystania do monitorowania celów polityki spójności, a także w realizacji bieżących
zadań samorządu terytorialnego oraz stojących przed nim wyzwań.
Mamy nadzieję, iż wymiana wiedzy i doświadczeń różnych środowisk przyczyni do wypracowania
i upowszechnienia metod i technik współdziałania statystyki publicznej z administracją samorządową.
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Region da się policzyć

Poniedziałek
godz. 930-1500

- statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego
30

00

9 -10
15

Rejestracja uczestników

10 -10

30

Otwarcie spotkania – Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

1030-1100

Zasoby informacyjne oraz innowacje produktowe statystyki publicznej w świetle
wyzwań samorządu terytorialnego

1100-1120

Wykorzystanie zasobów informacyjnych w praktyce – doświadczenia Lubuskiego
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – Magadalena Balak-Hrynkiewicz,
z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWL

20

40

11 -12

Debata Region da się policzyć – czy statystyka publiczna może zaspokoić potrzeby
informacyjne jednostek samorządu terytorialnego?

1240-1300

Przerwa

1300-1500

Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce (warsztaty komputerowe
maksymalnie dla 15 osobowych grup).

Udział w spotkaniu oraz w warsztatach należy zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r.
w godzinach pracy Urzędu, dzwoniąc pod numer 68 322 31 23 lub 68 322 31 28.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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100 lat - jest o czym mówić...

Wtorek
godz. 1230-1700

- dane, informacja, wiedza - jak informować by ustrzec się manipulacji?
Świadome i efektywne funkcjonowanie każdej organizacji, jak również jednostki, uwarunkowane jest m.in.
posiadaniem dostępu do różnorodnych źródeł wiedzy oraz dysponowaniem rzetelnymi i aktualnymi
informacjami.
Środki masowego przekazu pełnią kluczową rolę pośrednika w upowszechnianiu wiedzy i informacji, w tym
informacji statystycznej w społeczeństwie, jednakże ich rola nie zawsze musi być jednoznaczna. Posiadając
możliwość decydowania o hierarchii prezentowanych tematów mogą wykorzystywać informacje statystyczne
do naświetlania ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Mogą też jednak wykorzystywać dane
statystyczne jako newsy, tabloidalnie, mając na uwadze własny komercyjny interes, a nie odzwierciedlenie
faktycznego stanu rzeczy.
Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa na rzetelną, obiektywną, spójną oraz dobrą
jakościowo informację mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu pt. „100 lat – jest o czym
mówić – dane, informacja, wiedza – jak informować by ustrzec się manipulacji?”, która odbędzie się 13.03.2018 r.
w siedzibie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, w ramach Tygodnia Statystycznego organizowanego
z okazji obchodów 100. Rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego.
Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej i możliwości
ich wykorzystania w celu zapełnienie luk informacyjnych społeczeństwa i organizacji.
Mamy nadzieję, iż wymiana wiedzy i doświadczeń przyczyni się do wypracowania i upowszechnienia metod
i technik współdziałania statystyki publicznej ze środowiskiem mas mediów w województwie lubuskim,
a efektem spotkania będzie z jednej strony profesjonalny i atrakcyjny przekaz informacji statystycznych
społeczeństwu, a z drugiej wzrost zainteresowania szerokich kręgów społecznych: władz, organizacji społecznych
i politycznych, przedsiębiorców, świata nauki, opinii publicznej zasobami informacyjnymi statystyki.
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100 lat - jest o czym mówić...

Wtorek
godz. 1230-1700

- dane, informacja, wiedza - jak informować by ustrzec się manipulacji?
30

00

Rejestracja uczestników

00

15

Otwarcie spotkania – Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

12 -13

13 -13

1315-1335

Zasoby informacyjne oraz innowacje produktowe statystyki publicznej w świetle
wyzwań informacyjnych regionu

1335-1350

Wykorzystanie zasobów informacyjnych w praktyce medialnej – czy informacja gorsza
wypiera informację lepszą?

50

50

Debata – Dane, informacja, wiedza – jak informować by ustrzec się manipulacji?

14 -15

50

10

Przerwa

1510-1700

Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce (warsztaty komputerowe
maksymalnie dla 15 osób).

13 -14

Udział w spotkaniu oraz w warsztatach należy zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r.
w godzinach pracy Urzędu, dzwoniąc pod numer 68 322 31 23 lub 68 322 31 28.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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Przygoda z liczbami w tle

Środa
godz. 830-1500

dla klas V-VII

dla klas I-IV

Podczas warsztatów prowadzonych przez pracowników tut. Urzędu uczniowie zdobędą wiedzę
o istocie i znaczeniu badań statystycznych realizowanych przez statystykę publiczną. Dowiedzą się
gdzie można znaleźć i jak wykorzystać dane statystyczne. Spotkanie będzie także okazją do zdobycia
umiejętności korzystania z danych statystycznych oraz odczytywania danych prezentowanych
w tablicach oraz na mapach i wykresach. Warsztaty zakończą gry i zabawy statystyczne utrwalające
wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć.

„Zawód statystyk” - na czym polega praca statystyka, cel i metody prowadzenia badań
statystycznych.

15 min.

„Zostań statystykiem - mini spis ludności” - przeprowadzenie badania statystycznego
i przygotowanie graficznej prezentacji wyników (wykres).

60 min.

„Korzystaj z opracowań statystycznych” - quiz „Najwięcej, najmniej...”.

15 min.

„Statystyka wokół nas” - na czym polegają badania statystyczne, jakie dane
uzyskujemy w badaniach, czyli do czego są potrzebne, gdzie są dostępne?

20 min.

Co wiesz o regionie? - poszukiwanie danych o województwie lubuskim (i nie tylko)
w opracowaniach statystycznych.

40 min.

Statystyka w praktyce - odczytywanie danych z tablic, map i wykresów - ćwiczenia.

30 min.

Udział w spotkaniu oraz w warsztatach należy zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r.
w godzinach pracy Urzędu, dzwoniąc pod numer 68 322 31 23 lub 68 322 31 28.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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Fakty w danych ukryte

Czwartek
godz. 830-1500

Spotkanie, kierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będzie okazją do zdobycia wiedzy
o statystyce publicznej, jako źródle faktów o regionie. Uczestnicy poznają cel i zasady prowadzenia
badań statystycznych. Dowiedzą się, gdzie i jak udostępniane są dane, a także jak budować z nich
informacje. W krótki, przystępny sposób wskażemy jak wykorzystać publikacje statystyczne oraz
banki i bazy danych, aby zgłębić wiedzę o dowolnym obszarze życia społeczno-gospodarczego.

"100 lat – miliony danych" – mini-wykład nt. organizacji badań statystycznych,
różnorodności zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz wykorzystania
i interpretacji danych.

15 min.

„Podstawowe miary statystyczne” – średnia, mediana, moda na co dzień
– ich znaczenie i interpretacja, ćwiczenia.

15 min

„Załóż firmę”– zakładanie firmy krok po kroku.

15 min.

„Statystyczny portret regionu” – lubuskie w liczbach – wykorzystanie opracowań
statystycznych w praktyce.

15 min.

„Banki i bazy danych” – dane w zasięgu ręki, warsztaty.

30 min.

Udział w spotkaniu oraz w warsztatach należy zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r.
w godzinach pracy Urzędu, dzwoniąc pod numer 68 322 31 23 lub 68 322 31 28.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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Koniunktura gospodarcza

Piątek
godz. 1000-1400

Ćwierć wieku doświadczeń w badaniach Koniunktury Gospodarczej w 100 lecie GUS.

30 min.

Analiza szeregów czasowych w badaniach koniunktury.

30 min.

Platforma Analityczna SWAiD – Dziedzinowe Bazy Wiedzy .

30 min.

Udział w spotkaniu oraz w warsztatach należy zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r.
w godzinach pracy Urzędu, dzwoniąc pod numer 68 322 31 23 lub 68 322 31 28.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy

