ENKELEJDA HAVARI je výzkumnou pracovnicí (Research Fellow)
ve Společném výzkumném středisku Evropské komise (Ispra, Itálie).
Pracuje v Competence Centre on Microeconomic Evaluation (CC-ME),
v Útvaru pro Modelování, indikátory & hodnocení dopadu. Před tím,
než začala v roce 2015 pracovat pro Komisi, působila jako hostující
vědecká pracovnice a přednášející na Bostonské univerzitě, kde vedla
kurzy empirické ekonomie. V letech 2012 až 2014 byla vědeckou
pracovnicí v pozici post-doc na Univerzitě Ca' Foscari v Benátkách.
Získala titul PhD v oboru Ekonometrie a empirická ekonomie (Univerzita Tor Vergata v Římě)
a magisterský titul v oboru ekonomie (Boloňská univerzita). Přednášela a vedla školení na
téma evaluací pro výzkumné pracovníky i politické činitele a ve svém výzkumu intenzivně
využívá metod kontrafaktuální evaluace. V rámci mikroekonomických a dopadových evaluací
se soustředí především na ekonomiku práce, vzdělávání a rodiny.
RAIMONDA MACKEVIČIŪTĖ má vzděláni v oboru politologie.
S vyznamenáním absolvovala bakalářské studium na Univerzitě
ve Vilnjusu a obdržela cenu za nejlepší bakalářskou práci v oboru analýzy
veřejných politik. Ve studiu pokračovala na Středoevropské univerzitě
v Budapešti v Maďarsku. Na této konferenci Raimonda zastupuje
soukromý výzkumný ústav v Litvě - Visionary Analytics, kde pracuje na
pozici výzkumné pracovnice (Junior Researcher). Visionary Analytics
vyvíjí nové analytické nástroje a aplikuje moderní výzkumné metody
s cílem poskytnout služby v oblasti výzkumu, evaluací a poradenství institucím EU a národním
vládám. V současné době je Raimonda součástí týmu, který provádí evaluaci vzdělávacích
intervencí financovaných Evropským sociálním fondem v Litvě, zadanou Ministerstvem financí
Litevské republiky. Raimonda se dále zajímá o inovace ve veřejném sektoru, otevřené vládnutí
a nejrůznější praktiky v oblasti rozvoje dovedností.
ZSOLT NÉMETH je sociolog a statistik, hlavní poradce Maďarského
ústředního statistického úřadu (HCSO). V letech 2010-2017 působil
ve funkci zástupce předsedy pro sociální statistiku HCSO, kdy do jeho
pravomoci spadalo i sčítání lidu v roce 2011 a mikrocensus v roce 2016.
Zahájil nové formy spolupráce mezi HCSO, univerzitami a výzkumnými
institucemi. Vystudoval práva na Univerzitě v Pécsi, získal dva
magisterské tituly - v oboru sociologie na Univerzitě Lóranda Eötvöse
a v oboru urbánního managementu na Erasmově univerzitě
v Rotterdamu. Tématem jeho doktorandské práce na Univerzitě v Pécsi
byla urbanizace a sociálně prostorové nerovnosti. Získal za ni cenu za vynikající disertační
práci. K jeho hlavním výzkumným zájmům se řadí urbanizace, sociálně prostorové nerovnosti,
populační procesy a statistika, jakož i politologie. Je čestným univerzitním profesorem
na Univerzitě v Pécsi a na Korvínově univerzitě v Budapešti. Je předsedou dozorčího výboru

programu YOUMIG (Zlepšení institucionálních kapacit a posílení spolupráce při řešení dopadů
nadnárodní migrace mládeže) financovaného z programu nadnárodní spolupráce Interreg
Danube Transnational Program.
ÁGOTA SCHARLE je výzkumnou pracovnicí na pozici Senior Researcher
a výkonnou ředitelkou Budapešťského institutu pro politickou analýzu,
kde zodpovídá za koncepci politik, poradenství a evaluace intervencí
veřejné politiky. Titul PhD v oboru ekonomie Ágota získala na Oxfordské
univerzitě. Pracovala jako analytička v Národním úřadu pro
zaměstnanost (1994 - 1996) a jako hlavní analytička a později vedoucí
výzkumu na maďarském Ministerstvu financí (2003-2008). Iniciovala
a koordinovala návrh nového zákona o přístupu k administrativním
údajům pro účely výzkumu a evaluací. Ve své současné funkci vedla
několik projektů zadaných Evropskou komisí pro zaměstnanost, Eurofoundem, ILO či Unicef.
V poslední době se ve své práci zaměřuje na evaluaci dopadů a nastavení sociální politiky
a aktivních politik trhu práce pro znevýhodněné uchazeče o zaměstnání a na politickou
ekonomii sociálních reforem.

