EVALUAREA NEVOILOR DE ELIMINARE ŞI REDUCERE A
TUBERCULOZEI ÎNTR-O COMUNITATE
Noțiuni introductive
Ce este „evaluarea nevoilor”?
Evaluarea nevoilor unei comunităţi şi dezvoltarea unei strategii de implementare pentru a răspunde nevoilor
prioritare sunt paşi importanţi în dezvoltarea unor programe benefice pentru comunitate. Evaluarea nevoilor
reprezintă un set sistematic de proceduri utilizate pentru:
• identificarea acestora,
• examinarea naturii şi cauzelor nevoilor,
• stabilirea procedurilor pentru acţiunile viitoare.
Evaluarea nevoilor este orientată pe un grup specific din cadrul unui sistem. De exemplu, în domeniul TB,
grupurile ţintă sunt pacienţii, familia, personalul medical, comunitatea. Ideal, evaluarea nevoilor este iniţial
efectuată pentru a determina nevoile persoanelor (ex.: primitorii de servicii) pentru care organizaţia sau
sistemul există.
Nevoie = discrepanţa între situaţia actuală (ce este) şi situaţia dorită (ce ar trebui să fie).
De ce sunt necesare studiile de evaluare a nevoilor în activitatea unui ONG?
Activităţile organizaţiilor societăţii civile trebuie să se deruleze pe baza unor dovezi ştiinţifice. Studiile şi
cercetările derulate de acestea sau alte instituţii de specialitate au un rol cheie în planificarea obiectivelor
şi activităţilor. Studiile ajută specialiştii să facă diferenţa între cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică.
Apelarea la simţul comun duce deseori la apariţia unor conflicte cu privire la procedurile de lucru, metodele de
evaluare şi intervenţie. Activităţile care nu pleacă de la date demonstrate ştiinţific nu pot fi evaluate întotdeauna
din perspectiva eficienţei, raportului cost-beneficiu etc.
În ceea ce priveşte studiile pentru evaluarea nevoilor unei comunităţi, mai jos se regăsesc câteva dintre motivele
cele mai importante pentru realizarea unei astfel de studiu:
Înveţi şi înţelegi mai bine nevoile comunităţii cu care lucrezi.
• Devii mai conştient de nevoile comunităţii cărora nu le-ai acordat o atenţie sporită sau despre care nici
nu ştiai că există.
• Documentezi nevoile tale: te ajută la scrierea cererilor de finanţare şi în activităţile de lobby şi advocacy.
• Te asiguri că orice acţiune a organizației tale este în linie cu nevoile exprimate de comunitate.
• Comunitatea va fi mai aproape de tine în orice acţiune vei întreprinde. Atunci când indivizii îşi exprimă
părerea cu privire la o viitoare activitate din comunitatea lor, creşte posibilitatea ca aceştia să se implice şi în
realizarea ei.

Când e necesară o evaluare a nevoilor
• Grupul / organizaţia ta este la început.
• Există îndoieli asupra celor mai importante
nevoi.
• Membrii echipei au păreri contradictorii
referitoare la nevoile comunităţii.
• Ai nevoie de justificarea activităţilor întreprinse
(justificarea poate fi solicitată şi de către
finanţatori).
• Comunitatea îţi solicită realizarea ei.
• Vrei să te asiguri că vei avea sprijinul comunităţii
pentru acţiunile întreprinse.

Când nu e necesară o evaluare a
nevoilor
• Nu există nicio îndoială referitoare la nevoile
grupului / comunităţii.
• Este important să acţionezi cât mai repede,
fără întârziere.
• Recent a fost realizată o evaluare şi este clar
că nevoile nu s-au schimbat.
• Simţi că o evaluare a nevoilor va fi văzută de
comunitate ca o pierdere de timp, ceea ce ar
dăuna cauzei tale.

Etapele unui studiu de evaluare a nevoilor
Formularea obiectivului de cercetare. Obiectivul de cercetare redă intenţia autorului asupra cercetării pe
care intenţionează să o realizeze. Acesta trebuie formulat cât mai concis şi să explice ce doreşte studiul
să realizeze. Ex.: Identificarea nevoilor persoanelor care trăiesc cu TB din localitatea X cu privire la
acordarea de asistenţă pentru aderenţa la tratament.
Selectarea grupului ţintă. În general, în cadrul unei cercetări grupul ţintă se selectează ţinând cont de
tema de cercetare şi implicaţiile problematicii respective asupra anumitor persoane sau grupuri. De
exemplu, în cazul unei evaluări a nevoilor de eliminare şi reducere a TB într-o comunitate, grupul ţintă
poate fi: persoanele care trăiesc cu TB, familiile acestora, personalul medical din cadrul spitatelor de
profil, medicii de familie, personalul implicat în furnizarea de servicii psiho-sociale (mediul privat şi
public), reprezentanţi ai autorităţilor publice locale / societăţii civile / sectorului business.
Colectarea datelor. Metodele şi tehnicile de colectare a datelor utilizate se aleg în funcţie de scopul final
al studiului. Metodele şi tehnicile de cercetare calitativă se utilizează atunci când se doreşte studierea
lucrurilor în mediul lor natural. De asemenea, acest tip de cercetare se utilizează atunci când se doreşte
colectarea unor date bazate pe experienţele indivizilor (ex.: studii de caz, poveşti de viaţă, interviu,
observaţie etc.).
Metodele şi tehnicile de cercetare cantitativă se utilizează atunci când se doreşte studierea unor
fenomene sociale la scară largă, datele colectate sunt mai degrabă impersonale, iar analiza acestora se
realizează preponderent utilizând grafice, tabele, calcule probabilistice etc. Cel mai utilizat instrument în
acest tip de cercetare este chestionarul.
Analiza datelor și prezentarea rezultatelor reprezintă o parte importantă a unui raport de cercetare,
prezentarea lor realizându-se în funcţie de tipul de cercetare utilizat. Astfel, în cazul unei cercetări
cantitative se vor prezenta datele şi metodele statistice utilizate în prelucrarea lor. Adesea, rezultatele
sunt prezentate sub forma tabelelor, graficelor. În cazul unei cercetări de tip calitativ, se vor insera în
prezentarea rezultatelor fragmente ale răspunsurilor persoanelor intervievate, comentarii, fragmente
autobiografice. Este recomandat ca raportul de cercetare să fie disponibil oricărei persoane interesate, în
special acelor persoane care au legătura cu tema studiată. De asemenea, dacă raportul de cercetare este
lansat prin intermediul unui eveniment public, este indicat ca persoane din grupul ţintă să fie prezente
(doar în cazul în care aceste persoane doresc să-şi dezvăluie identitatea).
Utilizarea rezultatelor în decizii. După ce ai colectat informaţiile, un alt pas important este acela de a le
utiliza în procesul de luare a deciziilor. Pentru aceasta, poţi folosi instrumente care să te ajute să analizezi
şi prioritizezi problemele pe care le-ai identificat şi, astfel, să te decizi asupra cărora vei acţiona.

Aspecte etice ale evaluarii nevoilor. Prima provocare se referă la modul în care datele colectate vor fi utilizate.
Este important ca persoanele din grupul ţintă să cunoască de la început scopul cercetării şi intenţiile de a utiliza
datele rezultate. Un al doilea aspect important se referă la păstrarea confidenţialităţii persoanelor participante
şi minimizarea riscurilor de apariţie a unui conflict de interese. De asemenea, este important să ne asigurăm
că instrumentele folosite pentru colectarea datelor sunt valide. Acest lucru asigură o reprezentare corectă şi
completă a datelor colectate.

Metode și instrumente de colectare a datelor pentru evalurea nevoilor
Realizarea unui studiu de evaluare a nevoilor se face adese utilizând
metode şi instrumente din domenii precum cercetarea ştiinţifică.
Metodele şi instrumentele utilizate pentru colectarea datelor se
împart în două categorii: calitative şi cantitative.
Metode şi instrumente calitative
Focus-grupul. Scopul unui focus-grup este acela de a colecta
informaţii de la un grup mic de oameni (maxim 15 participanţi) pe baza
unor teme de discuţie predefinite. Este important ca un focus-grup să
aibă un scop clar şi specific. Discuţia este facilitată de o persoană care
are rolul de a se asigura că toţi participanţi cunosc scopul întâlnirii,
temele de discuţie şi, de asemenea, că fiecare participant va avea ocazia să-şi exprime punctul de vedere.
Interviul se foloseşte atunci când ne dorim să colectăm date individual, având o formă structurată (întrebări
predefinite) sau semistructurată (teme de discuţie). Utilizarea acestei metode permite intervievatorului
abordarea în profunzime a temelor de interes pentru subiectul studiului.
Observaţia. Ca metodă de cercetare, observaţia presupune urmărirea şi înregistrarea unor atitudini,
comportamente, situaţii în care se regăsesc indivizii pentru a surprinde aspecte esenţiale cu privire la tema
studiată.
Studiul de caz. Se utilizează atunci când se intenţionează investigarea în profunzime a unui individ şi temelor
de interes pentru acesta. De obicei, studiul de caz îşi propune studierea acelor aspecte care nu ies la suprafaţă
doar prin intermediul unei discuţii, ci mai degrabă analizând întregul context în care se află individul.
Metode şi instrumente cantitative
Chestionarul se utilizează atunci când ne dorim să colectăm date de la un număr mare de persoane, din mai
multe locaţii. Avantajele de a utiliza un chestionar ca instrument de colectare a datelor în cadrul unui studiu
de evaluare a nevoilor:
• este uşor de dezvoltat;
• datele colectate pot fi uşor analizate şi transformate în informaţii utile;
• poate fi distribuit uşor (faţă în faţă, prin poştă, prin mijloace electronice etc.)

Metode/tehnici de utilizare a datelor rezultate din evaluare nevoilor
O dată ce datele sunt colectate şi analizate, un alt pas important îl reprezintă luarea deciziilor pe baza
rezultatelor evaluării. Pentru aceasta, poţi folosi o serie de metode şi tehnici care să te ajute să analizezi şi
prioritizezi nevoile şi, în final, să decizi ce acţiuni vei întreprinde.
În cele ce urmează sunt redate, cu titlu de exemplu, câteva metode şi tehnici de utilizare a
datelor rezultate din evaluarea nevoilor. Pentru o descriere detaliată a acestora, puteţi consulta
A Guide to Assessing Needs. Essential Tools for Collecting Information, Making Decisions, and
Achieving Development Results, disponibil la https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/2231/663920PUB0EPI00essing09780821388686.pdf?sequence=1.
Analiză pe criterii multilaterale (Multicriteria Analysis) este un instrument care poate fi utilizat pentru a
lua decizii de acţiune pe baza informaţiilor colectate în studiul de evaluare a nevoilor. Instrumentul permite
realizarea unei comparaţii între multiple opţiuni, în special pe baza unor date cantitative.

Un astfel de proces trebuie început atunci când deja ai identificat cel puţin două potenţiale acţiuni de
intervenţie pentru nevoile identificate. Primul pas este acela de a identifica cel mai important criteriu de luare
a deciziilor. Ulterior este important să identifici criteriile de performanţă (atribute sau caracteristici) pentru
soluţiile alternative. Este recomandat să ai între cinci şi opt atribute pentru o decizie. Exemple de criterii de
performanţă pe care le poţi utiliza:
• rezultate la care te poţi aştepta după 6 luni
• perioada necesară de implementare
• satisfacţia grupului ţintă / beneficiarilor
• fezabilitatea implementării
• impactul asupra tuturor persoanelor interesate (beneficiari direcţi şi indirecţi, factori de decizie,
comunitate etc.)
• costul activităţii în primul an
• numărul de persoane care va lucra în proiect în prima lună.
Metoda scenariului are scopul de a oferi o viziune asupra potenţialelor puncte forte şi puncte slabe ale
intervenţiilor care urmează să fie întreprinse. Această metodă este utilă în special în cazurile în care numărul
de posibile variante de intervenţii este mare sau atunci când există un grad mare de incertitudine cu privire
la direcţia de acţiune. Metoda presupune identicarea unor seturi de potenţiale activităţi ca soluţii la nevoile
comunităţii. Pentru fiecare dintre aceste seturi de potenţiale activităţi, creează un scenariu care să includă
rezultatele pe care te aştepţi să le îndeplineşti, dar şi riscurile care pot interveni pe parcurs. Dezvoltă două
sau trei scenarii pentru fiecare set de potenţiale activităţi sau soluţii. Acestea pot fi scrise din perspective
diferite (a ta, a organizaţiei, a membrilor comunităţii). După ce ai dezvoltat un draft final al fiecărui scenariu,
validează-le cu experţi sau alte persoane care sunt familiari cu situaţia. Ulterior, prezintă scenariile unui
grup sau indivizi care pot lua decizii referitoare la care dintre scenarii va fi implementat (din organizaţie,
comunitate, autorităţi locale).
Câteva idei care pot fi luate în considerare atunci când dezvolţi un scenariu:
• construieşte evenimete incerte şi neaşteptate în cadrul fiecărui scenariu
• foloseşte informaţii referitoare la tendinţele din organizaţie
• scrie fiecare scenariu astfel încât să fie plauzibil
• este recomandat ca fiecare scenariu să aibă cel mult o pagină
• dă un titlu scurt şi cuprinzător scenariului
Cartografierea (Concept Mapping). Este o metodă care permite reprezentarea vizuală a conceptelor şi ideilor
şi ilustrează relaţia dintre acestea. Poate fi utilizată pentru a sprijini luarea deciziilor între potenţialele soluţii
pentru un anumit decalaj şi pentru a identifica priorităţile organizaţionale. Într-un proces de cartografiere,
există trei etape:
• Planificarea presupune indetificarea subiectului principal al hărţii, identificarea metodelor de analiză
a datelor, identificarea şi invitarea participanţilor care să lucreze la construirea hărţii, stabilirea programului
pentru sesiunile de cartografiere şi achiziţionarea tuturor resurselor necesare.
• Colectarea informaţiilor / datelor se va realiza în cadrul unor sesiuni de lucru care presupune colectarea
de idei şi informaţii de la toţi participanţii cu referire la zonele de performanţă ale temei principale a hărţii.
Ulterior, aceştia vor lucra individual sau în grupuri pentru a selecta cele mai importante idei şi pentru a le grupa
după diverse criterii prestabilite. Informaţiile selectate sunt plasate pe o „hartă” (poţi desena una pe o coală
care să fie vizibilă tuturor sau o poţi proiecta pe un ecran) pentru a se evidenţia relaţia dintre ele.
• Analiza şi interpretarea informaţiilor / datelor. Sunt diferite puncte în care informaţia capturată în
hartă poate fi analizată şi interpretată. Poate fi interpretată în timpul sesiunii de cartografiere, după completarea
sesiunii de cartografiere, sau în ambele puncte. Momentul analizării şi interpretării informaţiilor din hartă
trebuie ales în funcţie de scopul şi natura acesteia. Poţi interpreta datele în nenumărate moduri, plecând de la
a determina trenduri cheie sau priorităţi, până la a utiliza metode de analiă statistică pentru a evalua validitatea
unui construct.

Exemple de studii de evaluare a nevoilor
• Public Health Needs Assessment Tuberculosis in
Southampton(2012), disponibil la www.publichealth.southampton.gov.uk/
Images/TB%20HNA_July%202012_Suppressed%20Version.pdf
• Tuberculosis in Swaziland: a health needs assessment in
preparation for a community-based programme, disponibil la http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11075655

Potenţiale surse de finanţare pentru ONG-uri
• Comisia Europeană prin fondurile dedicate în cadrul EU Health
Programme http://ec.europa.eu/chafea/funding/funding.html
• European Research Council (ERC) oferă sprijin financiar
pentru realizarea de cercetări. Granturile financiare sunt acordate
indivizilor (cercetătorilor), şi nu pe organizaţie, https://erc.europa.eu/
funding-and-grants

