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What is the MECOVI Program?

■■   AA  rreeggiioonnaall  pprrooggrraamm  ooff  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  ffoorr  ccaappaacciittyy
bbuuiillddiinngg  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  hhoouusseehhoolldd  ssuurrvveeyyss  ttoo  mmeeaassuurree
lliivviinngg  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ppoovveerrttyy  ddaattaa  iinn  tthhee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa
aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  rreeggiioonn;;

■■   JJooiinnttllyy  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  IIDDBB,,  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  aanndd  tthhee
UUNN--EECCLLAACC  ooff  SSaannttiiaaggoo  iinniittiiaallllyy  ((11999966));;  aanndd  wwiitthh  mmoorree
ddoonnoorrss’’  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((CCaannaaddaa,,  GGeerrmmaannyy,,  SSwweeddeenn,,
UUNNDDPP,,  eettcc..))



Program Objectives

■■   IImmpprroovvee  tthhee  rreelleevvaannccee  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  hhoouusseehhoolldd  ssuurrvveeyyss
aanndd  tthhee  ppoovveerrttyy  ddaattaa;;

■■   PPrroommoottee  wwiiddee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  iimmpprroovveedd  ddaattaa  ffoorr
rreesseeaarrcchh  aanndd  ppoolliiccyy  ffoorrmmuullaattiioonn;;

■■   PPrroommoottee  ffrreeee  aacccceessssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  hhoouusseehhoolldd  ssuurrvveeyy  aanndd
ppoovveerrttyy  ddaattaa..



Program Components

■■   CCoouunnttrryy--ssppeecciiffiicc  TTAA  pprrooggrraammss  ((AArrggeennttiinnaa,,  BBoolliivviiaa,,  EEll
SSaallvvaaddoorr,,  GGuuaatteemmaallaa,,  NNiiccaarraagguuaa,,  PPaarraagguuaayy,,  PPeerruu));;

■■   RReeggiioonnaall  sseemmiinnaarrss//wwoorrkksshhooppss,,  aanndd  rreeggiioonnaall  ttrraaiinniinngg
ccoouurrsseess  oonn  tthhee  hhoouusseehhoolldd  ssuurrvveeyyss  aanndd  ppoovveerrttyy  aannaallyyssiiss;;

■■   RReeggiioonnaall  ddaattaa  bbaannkk..



How to Improve the Survey Data

■■   RReedduuccee  ssaammpplliinngg  eerrrroorr  ��  iimmpprroovvee  ssaammppllee  ffrraammee  aanndd
oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  ffiieelldd  wwoorrkk;;

■■   RReedduuccee  nnoonn--ssaammpplliinngg  eerrrroorrss  ��  iimmpprroovvee  qquueessttiioonnnnaaiirree
ddeessiiggnn,,  ssttrreennggtthheenn  tthhee  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  iinn  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn
((ffiieelldd  wwoorrkk)),,  ddaattaa  eennttrryy,,  aanndd  ddaattaa  eeddiittiinngg..



Data Dissemination Strategies

■■   SSttuuddiieess  ffuunndd  ttoo  pprroommoottee  ppoolliiccyy--oorriieenntteedd  rreesseeaarrcchh;;

■■   EEnnccoouurraaggee  wwiiddee  aacccceessssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ssuurrvveeyy  ddaattaa;;

■■   RReeggiioonnaall  wwoorrkksshhooppss  ((ssuurrvveeyy  ssttrraatteeggiieess  aanndd  ddeessiiggnn,,
iinnccoommee  mmeeaassuurreemmeenntt,,  ccoonnssuummppttiioonn  eexxppeennddiittuurree
mmeeaassuurreemmeenntt,,  ppoovveerrttyy  lliinneess  aanndd  ppoovveerrttyy  mmeeaassuurreemmeenntt));;

■■   RReeggiioonnaall  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess  ffoorr  pprroodduucceerrss  aanndd  uusseerrss  ooff  tthhee
ssuurrvveeyy  ddaattaa  ((ssaammpplliinngg  aanndd  ssuurrvveeyy  pprroocceessss,,  aanndd  ppoovveerrttyy
aannaallyyssiiss))..



Key Design Features of MECOVI Program
(Program Governance and Coordination)

■■   CClleeaarr  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ggoovveerrnnaannccee,,  aaddvviiccee,,  aanndd  iinntteerr--
iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoollllaabboorraattiioonn;;

��  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ddeecciiddeess  oonn  kkeeyy  mmaatttteerrss  ooff  ppoolliiccyy,,
ppllaannnniinngg  aanndd  rreessoouurrccee  mmoobbiilliizzaattiioonn;;

��  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  aaddvviisseess  oonn  tteecchhnniiccaall  iissssuueess;;

��  PPrrooggrraamm  CCoooorrddiinnaattoorrss  hhaannddllee  ddaaiillyy  ooppeerraattiioonnaall
mmaatttteerrss,,  iinncclluuddiinngg  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  pprroojjeecctt  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd
pprreeppaarraattiioonn,,  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn..



KKeeyy  DDeessiiggnn  FFeeaattuurreess  ooff  MMEECCOOVVII  PPrrooggrraamm
(Design of Country-Specific TA Programs)

■■   PPrrooggrraamm  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroojjeecctt  ddeessiiggnn  iiss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee
eexxiissttiinngg  nneeeeddss  aanndd  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy;;

■■   KKeeyy  iinnddiiccaattoorrss  aanndd  ffeeaattuurreess  ffoorr  pprrooggrraamm  ddeessiiggnn::  oovveerraallll
ssttrraatteeggyy  ((rreelleevvaannccee)),,  ssaammpplliinngg  ffrraammee  ((ccoovveerraaggee));;  llaappsseedd
ttiimmee  bbeettwweeeenn  tthhee  ffiieelldd  wwoorrkk  aanndd  ddaattaa  pprreeppaarraattiioonn
((ttiimmeelliinneessss)),,  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ssuurrvveeyy  ddaattaa
((ddeemmaanndd))  rreeppuuttaattiioonn  ((ppeerrcceeppttiioonn)),,  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll,,  ddaattaa
aacccceessss  ppoolliiccyy,,  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  ppoolliiccyymmaakkeerrss  aanndd  uusseerr
ggrroouupp  ((iinntteerr--iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoommmmiitttteeee))..



KKeeyy  DDeessiiggnn  FFeeaattuurreess  ooff  MMEECCOOVVII  PPrrooggrraamm
(Design of Country-Specific TA Programs)

■■   KKeeyy  lleessssoonnss::

��  AAccttiivvee  rroollee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccaall  OOffffiiccee  ((NNSSOO))
aanndd  wwiiddee  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  iinn  pprroojjeecctt
ddeessiiggnn  ccrreeaatteess  ccoouunnttrryy  bbuuyy--iinn;;

��  IInntteerraaccttiioonn  ooff  pprroodduucceerrss  aanndd  uusseerrss  ooff  tthhee  ssuurrvveeyy  ddaattaa
iinnccrreeaasseess  tthhee  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprrooggrraamm;;

��  PPrroocceessss  ttoo  iimmpprroovvee  qquuaalliittyy,,  pprroommoottee  ssttuuddiieess,,  aanndd
ddeemmooccrraattiizzee  ssttaattiissttiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ttaakkeess  ttiimmee;;

��  CCoonnttiinnuuoouuss  iinntteerr--iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoo
eennssuurree  hhaarrmmoonniioouuss  pprrooggrraamm  ccoooorrddiinnaattiioonn..



Key Design Features of MECOVI Program
(Design of the Regional Component)

■■   TToo  pprroommoottee  bbeesstt  pprraaccttiiccee  iinn  ssttaattiissttiiccaall  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg
iinn  hhoouusseehhoolldd  ssuurrvveeyyss  aanndd  ppoovveerrttyy  aannaallyyssiiss;;

■■   KKeeyy  lleessssoonnss  ffrroomm  rreeggiioonnaall  wwoorrkksshhooppss  aanndd  ttrraaiinniinngg
ccoouurrsseess::

��  RReeggiioonnaall  ffoorruumm  ttoo  iinnttrroodduuccee  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  tthhee  bbeesstt
pprraaccttiicceess;;

��  HHoorriizzoonnttaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ––  ppaarrttiicciippaannttss  lleeaarrnniinngg
ffrroomm  tthhee  eexxppeerriieenncceess  ooff  oonnee  aannootthheerr..



Key Lessons Learned and Challenges

■■   CCoonncceepptt  ooff  ddeelliivveerraabbllee  pprroodduucctt  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall
SSttaattiissttiiccaall  OOffffiiccee  ((NNSSOO))  ––  rreelleevvaanntt  aanndd  hhiigghh--qquuaalliittyy  ddaattaa
tthhaatt  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  aa  ttiimmeellyy  bbaassiiss  ttoo  aa  wwiiddee  ggrroouupp  ooff
uusseerrss  ttoo  ccoonndduucctt  ppoolliiccyy--oorriieenntteedd  ppoovveerrttyy  aannaallyyssiiss;;

■■   IInnssttiittuuttiioonnaall  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  tthhee  NNSSOO  ttoo  pprroodduucciinngg  hhiigghh--
qquuaalliittyy  ddaattaa  ccrreeaatteess  eexxppeeccttaattiioonn,,  ffuurrtthheerr  ddeemmaanndd  aanndd
ppuubblliicc  aaccccoouunnttaabbiilliittyy;;

■■   SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  rreemmaaiinnss  aa  cchhaalllleennggee..


