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Manualul Managementul sănătăţii comunităţii este rezultatul 

proiectului  CHANCE (Managementul sănătăţii comunităţii în 

vederea schimbării comportamentului), finanţat prin progra-

mul EU GRUNDTVIG / „Lifelong  Learning  Programme”, care se 

derulează începând cu decembrie 2007 şi până în luna noiem-

brie, 2009. 

Proiectul se concentrează pe abordarea „construcţiei comunita-

re”, pe ceea ce se află dincolo de campaniile de consiliere şi de 

educaţie, reţelele proiectate pentru circumstanţele sociale şi de 

mediu şi are drept scop iniţierea construirii  de reţele comunita-

re locale. Manualul se bazează pe o perspectivă interdisciplinară 

asupra sănătăţii (holistic, în conformitate cu OMS) mediului co-

munitar şi social (promovarea potenţialului personal şi structu-

ral).

Pe de o parte, atenţia se îndreaptă asupra nevoilor locuitorilor 

dintr-o comunittate, pe de altă parte asupra circumstanţelor şi 

situaţiilor la care oamenii sunt expuşi. Sistemele de sănătate din 

fiecare ţară constituie cadrele externe de referinţă. 

Proiectul CHANCE caută căi de a conecta resursele pe termen 

lung şi, în acelaşi timp, de a spori şi susţine buna informare şi 

acceptarea responsabilităţilor de către oameni, pentru îmbună-

tăţirea sănătăţii lor. 

De-a lungul perioadei derulării proiectului, comunităţile selec-

tate din şase ţări europene partenere s-au concentrat pe urmă-

toarele chestiuni:

▶ Ce informaţie este oferită la nivel naţional, regional şi local? 

Şi de către cine?

▶ Care sunt resursele oferite de comunitate pentru un trai 

sănătos, ori mai sănătos, şi care sunt obstacolele care ar fi de 

depăşit?    

▶ Există diferenţe culturale în comportamentele de sănătate şi 

în percepţia asupra informaţiilor legate de sănătate?

▶ Care sunt, în general, informaţiile privitoare la sănătate şi 

cine le primeşte?

▶ Care sunt informaţiile şi intervenţiile în domeniul sănătăţii 

de care ar fi nevoie?

Introducere
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Pentru toţi partenerii, 

Barbara Freytag-Leyer  

Coordonator al proiectului CHANCE

CHANCE a arătat cum trăiesc oamenii din diferite comunităţi şi 

oraşe europene şi cum primesc informaţii cu privire la sănătate 

şi la procesele ei. Locuitorii comunităţilor au fost invitaţi să par-

ticipe activ la îmbunătăţirea intervenţiei locale în privinţa edu-

cării în sănătate. Au fost dezvoltate, ori sunt în curs de formare, 

noi reţele şi proiecte de cooperare orientată, sau au fost extinse 

reţelele disponibile. Proiectul vizeză grupurile defavorizate so-

cial, cultural sau economic, care sunt în principal în întreţinerea 

comunităţii, în diferite circumstanţe sau care nu sunt cuprinse 

în sistemul de informaţii oficial oferite de către sistemul de să-

nătate (de exemplu, persoanele în vârstă, migranţii şi familiile cu 

mai mult de trei copii sau familiile monoparentale).

Oraşele participante din şase ţări europene au fost:

▶ Fulda, Germania – Südend şi Kohlhaus

▶ Jelgava, Letonia – RAF (Fabrica de Automobile Riga)

▶ Liverpool, Marea Britanie – South Central Liverpool

▶ Timişoara, România – Dumbrăviţa

▶ Uppsala, Suedia – Eriksberg

▶ Wien, Austria – Schneiderviertel/Simmering

Parteneri în cadrul proiectului au fost: 

▶ Colegiul Fulda, Universitatea de Ştiinţe Aplicate,   

Germania (Coordonator)

▶ Universitatea de Agricultură, Jelgava, Letonia

▶ Universitatea John Moores din Liverpool, Marea Britanie

▶ Universitatea Tehnică din Viena, Austria

▶ Universitatea din Viena, Austria

▶ Universitatea din Uppsala, Suedia

▶ Universitatea de Vest din Timişoara, România 

▶ Asociaţia Naţională Germană a Persoanelor în Vârstă  e. V. 

(BAGSO), Germania

▶ Societatea Germană de Management Comunitar  e. V.,  

Germania

▶ Centrul de Consiliere a Consumatorului, Hesse, Germania

Pentru dezvoltarea unor acţiuni concrete, partenerii au apelat 

la organizaţii locale intermediare. Manualul are drept scop spri-

jinirea agenţiilor, a organizaţiilor şi a reţelelor de promovare a să-

nătăţii, pentru a lega resursele disponibile într-o comunitate la 

„managementul de sănătate“ şi a dezvolta o vedere holistică în 

ceea ce priveşte menţinerea sănătăţii în viaţa de zi cu zi. Obiec-

tivul proiectului CHANCE este încurajarea unui proces colectiv 

de învăţare, desfăşurat într-o reţea locală, cu privire la învăţarea 

continuă.

După introducerea cu privire la obiectul său, manualul prezintă 

13 orientări fundamentale şi le ilustrează cu exemple în proiec-

tul ţărilor participante. În plus, manualul cuprinde secţiunea de 

asistenţă „Ghidul pentru reţeaua locală de sănătate“. Prin urma-

re, se prezintă succint, prin intermediul unor întrebări concrete 

şi sugestii metodologice, şapte paşi prin care se explică modul 

în care poate fi de succes construcţia unei reţele locale pentru 

dezvoltarea de proiecte concrete şi durabile, pe baza condiţiilor 

sistemului de sănătate respectiv.

Detalii ale rezultatelor obţinute de fiecare dintre ţările-partener 

pot fi preluate din raportul ultimei întâlniri, desfăşurate în iunie 

2009, la Fulda (vezi www.community-health.eu).  Pot fi incluse 

pe acest website exemple de proiecte ale altor comunităţi. Am 

fi fericiţi dacă am avea parte de reacţii la acest manual şi, de ase-

menea, dacă el va fi utilizat în cât mai multe ţări europene.
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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului  
şi Comisia nu este responsabilă pentru  eventuala utilizare  a informaţiilor pe care le conţine.

Austria 

Universitatea din Viena   

O. Univ. Prof. Dr. Ibrahim Elmadfa, Ass. Prof. Dr. Petra Rust

Universitatea Tehnică din Viena  

O. Univ. Prof. Dr. Jens Dangschat; Dipl. Ing. Ass. Prof. Wencke Hertzsch 

Germania 

Colegiul Fulda, Universitatea de Ştiinţe Aplicate   

Domeniul Ecotrofologie: Prof. Dr. Barbara Freytag-Leyer, coordonator de proiect  

Prof. Dr. Jörg Hampshire, Prof. Dr. habil. Christoph Klotter;   

Domeniul Asistenţă Socială: Prof. Dr. habil. Monika Alisch

Asociaţia Germană de Management Comunitar 

În Fulda: Clubul Casnicelor Germane,  Asociaţia Regională Hesse

Asociaţia Naţională Germană a Persoanelor Vârstnice, Germania,  

În Fulda: Organizaţia Catolică de Educaţie a Adulţilor 

Centrul de Consiliere al Consumatorului Hesse

Letonia    

Universitatea Lavijas Lauksaimniecibas, Jelgava  

Ass. Prof. Dr. Aija Eglite; Prof. Dr. Irina Pilvere 

România  

Universitatea de Vest din Timişoara  

Prof. Dr. Mona Vintilă

Suedia  

Universitatea Uppsala 

PhD Ingela Marklinder; Ass. Prof. Margaretha Nydahl

Marea Britanie  

Universitatea John Moores, Liverpool  

PhD Allan Hackett, Bsc Pauline Lybert, Ph D Mark Meadows,  

PhD Jackie Richards,   

PhD Leo Stevenson

Lista partenerilor de proiect:
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În ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei, pot fi obser-

vate diferite tendinţe. Pe de o parte, speranţa de viaţă este încă 

în creştere în ţările industrializate; chiar şi persoanele suferind 

de obezitate, mai mereu blamate, sunt mai sănătoase decât 

acum câteva decenii (Klotter 2007). Pe de altă parte, experţii în 

sănătate afirmă că recomandările nu ajung la acele persoane 

care sunt expuse riscului şi / sau recomandările nu sunt puse în 

aplicare. Medicii generalişti au utilizat termenul de „complianţă” 

şi au discutat despre măsura în care pacienţii urmează reco-

mandările lor. Deseori, ei află că pacienţii nu urmează indicaţiile 

experţilor. În general, aceştia consideră că nivelul de activitate 

fizică este scăzut, în vreme ce consumul de energie, de dulciuri 

şi de grăsimi este prea mare. Diferenţele între pacienţi abia dacă 

sunt luate în considerare. În plus, posibilităţilor de înţelegere şi 

aplicare a recomandărilor nu li se acordă o atenţie suficientă. 

Evident, modelul de pacient cognoscibil, controlat şi educat nu 

funcţionează. În plus, experţii în sănătate presupun că atât ei, 

cât şi populaţia posedă un sistem de valori egale, care plasează 

sănătatea la un nivel înalt. 

În condiţii de viaţă precare, sănătatea nu este apreciată ca fiind 

importantă, prin urmare e departe de a fi o prioritate. În plus, 

se evidenţiază faptul că interesul şi percepţia mesajelor referi-

toare la sănătate scad în perioadele de sărăcie. Cercetările asu-

pra sărăciei, cu un accent sporit asupra nutriţiei şi a activităţii 

comportamentale demonstrează că diferenţa dintre indicaţiile 

experţilor şi neînţelegerea dovedită de nespecialişti a crescut 

în ultimii 25 de ani (vezi Feichtinger, 1995). Prin urmare, a cres-

cut cererea în privinţa eforturilor de promovare a informaţiilor 

despre sănătatea populaţiei şi necesitatea conştientizării com-

plexităţii lor. Mai mult, sunt explorate noi metode de receptare 

a informaţiilor şi de implementare a acestora în viaţa cotidiană 

(perspectiva mediului de viaţă). 

Apelurile adresate individului de a-şi schimba comportamentul 

reprezintă doar una din căile de promovare a sănătăţii. Influen-

ţarea condiţiilor propune o altă direcţie: piste pentru biciclişti şi 

spaţii verzi adecvate, mai degrabă decât ore consacrate subiec-

tului sănătate în şcoli. Orele de educaţie fizică nu sunt dirijate 

înspre normele unei discipline, ci mai degrabă comunică faptul 

că a fi activ este distractiv. Din acest punct de vedere, condiţiile 

mediului social, structura vecinătăţii şi a condiţiilor de viaţă vin 

în prim plan. 

În acţiunea de promovare a sănătăţii există un mod de abordare 

bine stabilit. În conformitate cu definiţia dată de Centrul Federal 

pentru educaţie în sănătate, din Germania (2007), descrie abor-

darea ca fiind un areal în care oamenii îşi desfăşoară activităţile 

zilnice şi / sau viaţa socială. În conformitate cu această idee, de 

asemenea, se face distincţia între ştiinţele sociale şi cele medi-

cale, în care fiinţele umane nu mai sunt privite ca obiecte ale 

serviciilor de sănătate, ci mai degrabă ca un subiect activ şi cre-

ativ, care îşi asumă răspunderea în mod constructiv (vezi Alisch 

2009: 11).

Care sunt structurile ce promovează sănătatea? Ce impact are 

întipărirea culturii şi relaţiile sociale asupra unei comunităţi în 

perceperea informaţiei despre sănătate? Proiectul CHANCE 

chiar a dezbătut maniera în care diferite sisteme de sănătate din 

Europa afectează perceperea şi modificarea informaţiei despre 

sănătate şi cum diferitele servicii de sănătate se fac perceptibile 

printre mediile socio-culturale, economice şi urbanistice.

Delimitarea problematicii
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Arealul comunităţii 

Metoda abordării arealului este una dintre principalele disci-

pline care acţionează în promovarea sănătăţii. Locaţia poate fi 

definită ca „loc sau context social unde oamenii sunt antrenaţi 

în activităţi zilnice, în care factori de mediu, organizaţionali sau 

personali interacţionează pentru a afecta sănătatea şi bunăsta-

rea acestora” (Nutbeam, potrivit lui Paton et al. 2005). Prin urma-

re, metoda arealului are ca ţintă persoane concrete în circum-

stanţe concrete, în care gândesc, vorbesc şi acţionează, spre 

exemplu, în mediul lor social, în comunitate, la locul de muncă, 

la creşă, în educaţie, în centrele de recreere, cum ar fi cluburile. 

În promovarea sănătăţii, metoda de abordare a arealului este 

orientată înspre mediul de viaţă a individului. Este discutabil 

dacă, în astfel de locaţii, oamenii interacţionează doar pentru a 

induce sănătatea şi bunăstarea, după cum afirma Nutbeam.

Metoda abordării este strategia de bază a promovării sănătăţii 

şi clarifică participarea populaţiei-ţintă: circumstanţele sociale 

şi materiale ale vieţii sunt privite ca cerinţe ale interrelaţionării, 

care întotdeauna afectează asocierea acestor aspecte cu sănă-

tatea. În acelaşi timp, ele sunt modelabile şi pot modifica asoci-

erea cu sănătatea (Bauer et al.2006:807).

 Funcţionarea mediului de viaţă, a vecinătăţii sau comunităţii 

este crucială în promovarea sănătăţii. Aceasta include strategii 

de identificare, înţelegere şi utilizare a cerinţelor interdepen-

dente.

Este esenţială susţinerea şi  stabilizarea  structurilor disponibi-

le precum şi promovarea acestora, ce permit integrarea nece-

sităţilor şi  problemelor populaţiei, pe tot timpul desfăşurării 

concrete a proiectului, precum şi a tuturor actorilor angajaţi în 

respectivele domenii, împuternicirea acestora de introducere a 

potenţialelor mijloace de înţelegere  a fiecărui departamentul şi 

grupul ţintă (vezi Alisch 2009: 21). Aceasta include nu doar limi-

tarea activităţii de promovarea  a sănătăţii la exerciţii  fizice sau 

o bună nutriţie, dar şi la îmbunătăţirea legăturilor cu vecinăta-

tea, stabilirea sau susţinerea cluburilor sau structurilor sociale 

în general.   
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Indicaţii

Sistemul de sănătate al unei ţări ar trebui să conţină structuri la 
nivel naţional, regional şi local şi metode de difuzarea a infor-
maţiilor privind sănătatea. 

Semnificaţie / Explicaţie

În general, sistemul de sănătate influenţează receptarea infor-

maţiilor privitoare la sănătate şi la comportamentul legat de 

sănătate. În proiectul CHANCE ne confruntăm cu diferite siste-

me de sănătate din ţări diferite. În Suedia, un sistem coerent de 

sănătate este cea mai bună garanţie pentru o speranţă de viaţă 

ridicată. Un sistem mai puţin coerent de sănătate este corelat 

cu un nivel mai scăzut de sănătate. În Germania, sistemul de să-

nătate e alcătuit din prea multe segmente, care, în plus, nici nu 

cooperează foarte bine unele cu altele. Sistemele de sănătate 

din Scandinavia par a fi cele mai bune pe care le avem. O reco-

mandare ar putea fi faptul ca alte ţări să înveţe de la nordici. 

Este evident că oamenii de pretutindeni cunosc prea puţin sis-

temul de sănătate din ţările lor. Nu există nicio transparenţă în 

ceea ce priveşte sistemul de sănătate, prin urmare, nici reflecţie 

şi nici angajamente/obligaţii. Guvernele ar trebui să informeze 

oamenii despre sistemul de sănătate pentru a le permite aces-

tora să devină cetăţeni activi. 

Există o gamă largă de informaţii despre sănătate, produse chiar 

de sistemul însuşi: de la guvern, la nivel municipal,  la societăţi-

le de asigurare şi aşa mai departe. Cu toate acestea, rezultatele 

chestionarelor din ţările partenere confirmă că respectivele in-

formaţii nu ajung la populaţie. Oamenii nu sunt conştienţi că au 

la îndemână mai multe căi de informare despre sistemele de 

sănătate şi cred că  pot primi informaţii referitoare la sănătate 

doar de la medicii lor. 

Pentru a îmbunătăţi relevanţa sistemelor de sănătate şi gradul 

de informare privind sănătatea este necesară continuarea cer-

cetărilor în domeniu. Este evident că în ţările partenere, ma-

nagementul sănătăţii nu este suficient de diversificat, ceea ce 

conduce la o defectuoasă informare a oamenilor cu privire la 

sistemul de sănătate. Sistemele de sănătate prestează servicii 

pentru întreaga populaţie, dar nu suficient încât să cuprindă şi 

grupuri specifice, cum ar fi imigranţii. 

 1. Sistemul de sănătate al unei ţări

Un exemplu în acest sens este Fulda, fiindcă cele mai vulnera-

bile grupuri-ţintă nu sunt atinse. Se recomandă îmbunătăţirea 

managementului diversităţii. La nivel local părţile interesate din 

sistemul de sănătate nu cooperează, aceasta fiind o tendinţă 

generală în toate comunităţile partenere. Cetăţenii unei co-

munităţi ar trebui să aibă o imagine coerentă a sistemului de 

sănătate local.

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

În unele comunităţi partenere, gruparea în reţea a unor părţi 

din sistemul de sănătate local are deja succes, ceea ce încura-

jează la continuarea acestui demers. Alte comunităţi, cu mai 

puţine reţele create, ar trebui să le urmeze exemplul. Oamenii 

din comunitate trebuie să fie mai bine informaţi cu privire la 

reţele locale de sănătate, cât şi despre sistemul de sănătate în 

general. În farmacii, ar trebui oferite informaţii despre ambele 

aspecte amintite anterior, în diferite limbi, ca manieră de gesti-

onare a diversităţii. Informaţiile legate de sănătate nu ar trebui 

să insiste doar pe anumite boli, ci să se refere atât la structu-

ra, cât şi la părţile componente ale sistemului de sănătate. Mai 

multă transparenţă ar genera un grad mai ridicat de coerenţă. 

Părţile componente ale sistemului de sănătate şi furnizorii de 

informaţii privind sănătatea ar trebui să îşi facă publicitate sieşi, 

încât oamenii să fie tot mai conştienţi de existenţa acestora şi 

de importanţa lor pentru sănătate.
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Exemple /Proiecte locale

În Germania, actualul sistem de sănătate acoperă, tradiţional, 

diferite secţiuni la nivel naţional, regional şi local. Ministerul 

Sănătăţii este principalul actor, dar numeroase alte ministere şi 

institute de cercetare sunt implicate. La nivel local, diferite mi-

nistere sunt responsabile pentru sănătate. Nu există nicio co-

erenţă în responsabilitatea acestor instituţii. În Fulda - un oraş 

independent - consiliul pentru sănătate a districtului este, de 

asemenea, responsabil pentru localitate. Sarcinile sunt date de 

către stat, inclusiv cele referitoare la alimentaţie.

La nivel local, în Fulda-Südend şi Kohlhaus, ofertele şi instituţiile 

legate de sănătate sunt necoordonate. La periferia oraşului abia 

dacă este vreun medic şi vreo farmacie. Diferitele societăţi de 

asigurări de sănătate, care cuprind în mod normal întreaga po-

pulaţie, prestează servicii diverse  de informare şi prevenţie. 

 Pe de o parte, oamenii au oferte spaţiale diferite în comunitate, 

pe de altă parte, ei au opţiuni individuale. 

În România, puţine informaţii sunt furnizate publicului, chiar 

dacă rata mortalităţii cauzată de bolile cardiovasculare este 

mare. Acest lucru este în principal influenţat de obiceiurile ali-

mentare nesănătoase.

Planul naţional de sănătate al Letoniei a fost conceput încă din 

anul 2006 şi se concentrează asupra strategiilor de prevenire. 

Sănătatea este definită ca un drept de bază al omului. În viitor, 

accentul principal va cădea pe educaţia pentru sănătate. 

 Suedia are un sistem de sănătate foarte dezvoltat la nivel na-

ţional, care cuprinde diferite instituţii. Oricum, de multe ori 

instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale nu oferă 

atractivitate vizavi de sănătate la nivel local. Instituţiile civice 

sunt responsabile pentru prevenirea bolilor şi estimarea calităţii 

produselor alimentare. 

În Austria există o diviziune a muncii între Guvernul Federal, cel 

regional şi organizaţiile civice autorizate să activeze în cadrul 

sectorului de sănătate. Guvernul Federal numeşte / deleagă 

competenţele / unor societăţi de asigurare autonome / de sine 

stătătoare şi democratice, selectate pe baza calităţii de membru 

sau a organizării informaţiilor referitoare la sănătate.

Ministerul Federal al sănătăţii şi diferite organizaţii guvernamen-

tale sunt responsabile de planificare şi de observare. Totuşi, la 

nivel local, această sarcină revine direcţiilor sanitare. Datorită 

acestei delegări a competenţei, reforma sănătăţii este anticipa-

tă. 

În Marea Britanie, consumatorul este copleşit de informaţii privi-

toare la sănătate. Cu toate acestea, majoritatea informaţiilor nu 

vin din surse oficiale. Când analizăm mesajele oficiale, observăm 

că recomandările pentru diete nu s-au schimbat foarte mult în 

ultimii 40 de ani. În viitor, mai multe competenţe vor fi delegate 

către sistemul naţional de sănătate (SNS). Actualele campanii au 

fost proiectate pe un interval scurt de timp şi implică numeroa-

se organizaţii. În plus, toate cele patru ţări ale Marii Britanii sunt 

responsabile pentru stabilirea propriei politici de sănătate.
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Indicaţii

Informaţiile despre sănătate trebuie să conţină referiri la situa-
ţia / condiţia, structurile şi resursele unei comunităţi locale. 

Semnificaţie / Explicaţie  

De cele mai multe ori, o comunitate locală nu se defineşte după 

modul în care administraţia separă localităţi urbane.

Spaţiul mediului de viaţă este de multe ori limitat la perimetre 

mici, în funcţie de posibilităţile de mobilitate pe care le oferă şi 

de resursele materiale de care dispune.

Delimitarea spaţială şi definirea unei astfel de comunităţi loca-

le ca centru de intervenţii devin posibile dacă sunt identificate 

categorii precum: 

▶ graniţele şi limitele spaţiale; 

▶ ierarhiile spaţiale şi utilizarea terenurilor funcţionale; 

▶ structuri detaliate de locuinţe, linii de trafic;

▶ simboluri şi semne de identificare speciale. 

Nivelul comunităţii locale cu reţelele sale sociale, servicii de vo-

luntariat, precum şi instituţiile de învăţământ, socio-culturale şi 

caracteristicile socio-economice sunt o resursă adecvată pen-

tru dezvoltarea unui comportament de sănătate. 

Vecinătatea şi comunitatea ca centru spaţial al vieţii face ne-

voile indivizilor mai vizibile, iar sprijinul vecinătăţii -  în general, 

mai prezent. Scăderea instabilităţii gospodăriilor poate fi atin-

să printr-un flux de informaţii despre sănătate şi prin oferte de 

învăţământ serioase, deoarece ea depinde în mare măsură de 

condiţiile şi de resursele districtului (cf. Kronauer / Vogel 2001: 

45). Cu aceasta graniţă, condiţiile socio-spaţiale generale sunt 

refăcute pentru a structura în fiecare zi domeniul experienţei 

(Riege / Schubert 2005: 255). Planificarea  intervenţiilor ar trebui 

să înceapă cu o analiză atentă a comunităţii locale selectate.

Posibilităţile şi resursele unei zone nu pot fi expuse numai prin 

date statistice - în cazul în care acestea sunt prezente pe o scară 

redusă.

Existenţa infrastructurii zonei trebuie să fie, de asemenea, cu-

noscută. Aceasta include: facilităţi sociale, culturale şi comerci-

ale şi oferte de servicii pentru diferite grupuri ţintă; reţele de 

conexiune informale; cluburi; ocuparea forţei de muncă şi de 

centre de formare.

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

Delimitarea mediul de viaţă ar trebui să ţină seama de perspec-

tiva locuitorilor.

Pentru a defini comunitatea locală, conceptele de „outsiders” şi 

„insiders“ ar trebui să fie luate în considerare. Aşa că delimitarea 

ar putea fi bazată pe opinia experţilor (outsiders), sau determi-

nată empiric, prin interviuri, în instituţiile locale şi cu locuitorii 

(insiders). Dacă este alocat suficient timp şi resursele financiare 

sunt disponibile, se poate organiza, de asemenea, un sondaj (de 

exemplu, un „sondaj de opinie” în instituţiile sociale). Pentru a 

marca mediul social adecvat informaţiei despre sănătate, sunt 

colectate imagini ale locuitorilor respectivului district („Imagi-

nea” zonei urbane, Lynch 2000). Descrierea demonstrează că 

potenţialul şi resursele din zona socială pot fi supuse unei anali-

ze SWAT. Acest lucru este necesar în scopul de a găsi rapid par-

teneri adecvaţi şi cooperări pentru intervenţii şi, de asemenea, 

de a iniţia proiecte de promovare a sănătăţii, cu costuri supli-

mentare reduse. (Pentru studierea spaţiului locuit şi a mediului 

cotidian, natural al locuitorilor, a se vedea indicaţia de la secţiu-

nea Practica bazată pe participare).

 2. Selectarea  unei comunităţi locale
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Exemple / Proiecte locale

Fulda-Südend / Germania: 

Comunitatea „Südend“ din punct de vedere administrativ, nu 

este doar un cartier, ci o zonă alcătuită din patru sau cinci cartie-

re care au propria lor istorie, propriile reţele sociale şi modele de 

recreere. Delimitarea ia în considerare mai întâi limitele naturale 

şi construite (reţea de cale ferată în est şi reţea rutieră în vest). 

Comunităţile locale mai mici sau cartierele se definesc prin mo-

bilitatea locuitorilor şi a proprietăţii asupra clădirilor (asociaţii de 

locuinţe).

Dumbrăviţa / România:

Dumbrăviţa, în România, este formată din două părţi, centrul 

vechi, cu construcţii vechi şi cu locuitori de multă vreme stabiliţi 

aici, precum şi o zonă rezidenţială. Construcţiile au maxim două 

etaje. Bisericile (ortodoxă, catolică, protestantă) au un rol impor-

tant în contextul social. 

Schneiderviertel / Austria:

Simmering, cartier al micilor ateliere din al 11-lea arondisment 

vienez, s-a remarcat prin dezvoltarea, întro anumită perioadă, 

a clădirilor cu 4 până la 6 etaje, precum şi a unor ansambluri 

de câte trei clădiri, aparţinând comunităţii. Acesta este, în mare 

parte, o zona rezidenţială, cu  infrastructură deficitară. O parte 

din clădiri sunt publice, în vreme ce în alte segmente se găsesc 

diferite magazii şi depozite. În partea de sud a cartierului se află 

un spaţiu verde („Hyblerpark”), cu zone pentru relaxare şi altele 

pentru sport. În raport cu populaţia Vienei, proporţia imigran-

ţilor este relativ mare în acest cartier, iar cea a persoanelor în 

vârstă este mică.

Liverpool / Marea Britanie:

În Liverpool, comunitatea din cartierul South Central constă 

dintr-o zonă mixtă de apartamente sociale închiriate şi private, 

şi se bucură de o infrastructură bună.

Eriksberg / Suedia:

Comunitatea din Eriksberg, Suedia, este plasată pe un deal în-

conjurat de o zonă verde şi de un parc. Se compune din con-

strucţii de utilizare mixtă, de la mici case familiale până la clădiri 

cu mai multe niveluri.

Jelgava / Letonia:

În RAF Jelgava, interiorul districtului este o zonă delimitată, care 

a fost ridicată în  anii 70, conţinând construcţii cu mai multe 

niveluri, destinate angajaţilor de la fabrica de automobile din 

Riga. Comunitatea se bucură de o infrastructură stabilă, cu şcoli, 

grădiniţe şi magazine şi este mărginită de o pădure.  
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Indicaţii

Proiectele locale ar trebui să fie dezvoltate, apelându-se la 
toate resursele disponibile, structurale, financiare, personale şi 
civice ale comunităţii.

Semnificaţie / Explicaţie

Modul de abordare este mai mult decât bazinul în care au loc 

procese sociale şi sunt organizate proiecte. Abordarea înseam-

nă aranjament de obiecte, oameni, reguli şi simboluri etc., cu 

alte cuvinte este rod al interdependenţelor. 

Aranjamentele înseamnă ordine corporativă, ordonare a spaţiu-

lui, precum şi a propriei  percepţii. Spaţiul social şi managemen-

tul sănătăţii comunităţii provin din descrierea aranjamentelor şi 

a conexiunilor dintre oameni şi a modurilor de abordare a bu-

nurilor sociale. 

 Proiectul CHANCE are drept scop de a influenţa mediul de viaţă 

al locuitorilor într-un mod care să promoveze sănătatea, să în-

ceapă proiecte educaţionale, orientate spre nevoile comunităţii, 

să promoveze şi să sprijine structurile sănătoase ale comunită-

ţii.

Mediul de viaţă antropic afectează sănătatea sub diferite forme. 

Potrivit OMS, conceptul de sănătate integrată înseamnă un me-

diu de viaţă care stabileşte norme sociale de sănătate, fizică şi 

psihologică. Obstacolele şi impedimentele care se ivesc în calea 

unei vieţi sănătoase sunt generate de aspecte precum străzile 

aglomerate, care imită modul de constituire al breslelor, greu 

accesibile, de lipsa spaţiilor verzi, de absenţa zonelor pentru în-

tâlniri informale, precum şi de îngrijirea medicală precară. 

Condiţiile ecologice, economice şi sociale trebuie să fie înţelese 

ca resurse pentru desfăşurarea proiectelor de educaţie şi infor-

mare asupra sănătăţii. Parterul clădirilor poate fi o resursă de ge-

nul „spaţiu de recreere”; la fel - spaţii deschise nefolosite sau rar 

folosite situate între clădiri rezidenţiale. Alte resurse spaţiale pot 

fi mobilizate pe baza unei cooperări coordonate de grupurile 

de interes local, în timp ce utilizarea este ajustată, în fiecare caz, 

de către instituţiile existente sau de breslele locale, între care se 

instaurează o cooperare strânsă.

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

Este de analizat întreaga structură socială, ecologică, economică 

şi urbană. Această analiză are nevoie de un instrument adecvat 

culturii şi condiţiilor specifice de comunicare locale.

 3. Spaţiul proiectului de dezvoltare  

Metode („metode etnografice”)

De exemplu, observaţii sistematice (mişcări / acţiuni la locul 

faptei, spaţiul public, rute / căi / conexiuni, împrejurimi, infor-

maţii specifice cu privire la grupul ţintă - fapte, numere, detalii 

cu privire la ceea ce se întâmplă în zonă). Interviuri spontane 

în mai multe locuri.

Interviuri cu experţi locali:

1.  Exemplu: o reţea de analiză, în scopul primirii de informa-

ţii cu privire la reţelele locale, (relaţiile dintre persoanele 

„importante“ şi resursele necesare activităţii), 

2.  Istoria comunităţii,

3.  Structura economică, ecologică şi socială.

Ar trebui făcută o analiză a documentelor care descriu dezvol-

tarea economică, ecologică şi urbană a zonei. 

Chestiunile pe care analiza le ridică:

Ce fel de resurse ale vieţii cotidiene a comunităţii sunt valabile 

(capitalul social)? Care sunt ariile sociale ale diferitelor grupuri 

sociale? Cum e utilizat spaţiul public de către locuitori  (sau 

de către alţii)? Putem identifica arii speciale, care generează 

probleme, deja bine cunoscute ori care induc o stare de ne-

siguranţă?

Aceste metode trebuie să fie aranjate astfel încât oamenii să 

facă parte din procesul în creştere al „vecinătăţii cartierului lor“, 

descriind viaţa socială în contextul zonei, în tradiţia cercetării 

active. Aceste metode sunt în mod normal utilizate în analiza 

spaţiului social ca o parte a muncii sociale şi de planificare ur-

bană).
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Exemple / Proiecte locale

Schneiderviertel / Austria: 

La centrul pentru educaţia adulţilor (SHV), la moschee şi la bise-

rica evanghelică au fost organizate cursuri de gastronomie şi au 

avut loc prelegeri. Activităţile fizice s-au desfăşurat în moschee, 

în „Haus der Bewegung“, în „Hyblerpark“ şi pe insula Dunării.

Fulda  / Germania:

Şcoala locală („Sturmiussschule”) este un loc central în Fulda-

Südend şi Kohlhaus. Aici se află un teren mare de fotbal, o mică 

zonă verde, incluzând un teren de joacă şi alte spaţii pentru co-

pii, ca de exemplu încăperile pentru îngrijirea copilului, ale aso-

ciaţiei de bunăstare a lucrătorilor (AWO), dar şi un club sportiv 

turcesc. Pe acest domeniu au fost organizate o zi şi un festival 

al sănătăţii. În Kohlhaus este disponibil un cămin cultural, am-

plasat la marginea oraşului şi care dispune de încăperi pentru 

festivalurile mici şi mai mari, are o popicărie şi vestiare pentru 

activităţile sportive. Clubul sportiv este amplasat de partea cea-

laltă a  drumului principal, care, prin urmare, trebuie traversat.

Dumbrăviţa / România:

În România, au fost utilizate spaţiile Căminului Cultural.

Jelgava / Letonia:

Districtul RAF  din Jelgava are infrastructură stabilă. Cu toate 

acestea, zona publică dintre construcţiile cu mai multe nive-

luri este mică în raport cu proporţia populaţiei. Pădurea  care 

delimitează districtul oferă multe oportunităţi de recreere. Bi-

blioteca este un punct de întâlnire pentru diferite grupe de 

vârstă. Spaţiul deschis din faţa centrului comercial ar putea fi 

utilizat pentru diverse programe de informaţii de sănătate pe 

parcursul „Maratonului” din aprilie, iar pentru prelegeri - încă-

perile din interiorul centrului comercial. 

Eriksberg / Suedia:

În Suedia, o sală a şcolii primare locale a fost utilizată pentru 

cursurile de igienă despre produsele alimentare, destinate 

persoanelor în vârstă. 
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Indicaţii

Să se stabilească un grup-ţintă, format din localnici, în vede-
rea receptării de informaţii despre sănătatea comunităţii. Să se 
identifice grupurile dezavantajate social din cadrul comunită-
ţii. 

Semnificaţie / Explicaţie

Dacă informaţiile de sănătate coincid cu consideraţiile  generale 

asupra sănătăţii, acestea se referă la grupuri specifice de risc, boli 

şi terapie. În  promovarea  sănătăţii ca instrument de prevenire, 

s-a observat că tocmai grupurile-ţintă nu se percep pe sine ca 

atare (de exemplu, în cazul informaţiilor cu privire la excesul de 

greutate, fumat, exerciţii). Prin urmare, informarea şi educarea 

despre sănătate, ca principiu de bază al comunităţii, se adresea-

ză tuturor locuitorilor dintr-o zonă, constituiţi într-un grup-ţintă, 

căruia îi sunt destinate propunerile. Acestea trebuie să ajungă la 

grupul-ţintă în toată diversitatea lor, fiind accesibile cultural şi 

social. În paralel, este important să fie identificate grupurile cele 

mai vulnerabile. Se pot înţelege prin aceasta dezavantaje cultu-

rale, sociale, economice sau de mobilitate. Normele de toleran-

ţă (de exemplu, în ceea ce priveşte minorităţile etnice, religioase, 

persoanele în vârstă, familiile cu mulţi copii), diferă în funcţie de 

cultura regională, de cadrul politic şi juridic, şi este important 

pentru diversitatea grupurilor-ţintă dezavantajate. Prin urmare, 

diversitatea grupurilor-ţintă se manifestă în virtutea mediului 

ambiant şi în comparaţie cu alte zone urbane.

 4. Grupurile-ţintă 

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

Datele socio-demografice şi structura socială a diferitelor zone, 

dacă sunt disponibile, ar trebui analizate şi evaluate în funcţie 

de diseminarea pe grupe de vârstă, sex, aspecte etice, de nivelul 

educaţional, ocupaţie şi familie (dimensiunea şi forma).

 În cazul în care astfel de date nu sunt disponibile, persoane-

cheie din zonă (referent, director de şcoală, de grădiniţă, propri-

etar de magazine, şef de cluburi, asociaţie de locuinţe) sunt sur-

se de informaţii pertinente în identificarea celor mai relevante 

grupuri. 
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Exemple / Proiecte locale 

Dumbrăviţa, România:

În mod evident, aşa cum se poate vedea atât cu ochiul liber pre-

cum şi din punct de vedere statistic, persoanele în vârstă sunt 

cu adevărat o categorie dezavantajată în România. Dificultăţile 

cu care se confruntă sunt numeroase: economice, sociale, cul-

turale, până şi accesul la informaţii.

Speranţa scăzută de viaţă, stima de sine scăzută, sentimentul in-

utilităţii, absenţa încurajării contactelor sociale, lipsa dorinţei de 

a trăi (să se ia în considerare faptul că, pentru mulţi din bătrânii 

din România, pensionarea este echivalentă cu moartea socială, 

deoarece mijloacele necesare care să permită o viaţă activă lip-

sesc) afectează în mare măsură starea lor de sănătate.

Fulda / Germania:

În Germania, un curs intercultural de gătit a fost organizat de 

clubul casnicelor germane pentru femeile turce cu un istoric 

de imigraţie. Obstacolul de depăşit a fost găsirea unei bucătă-

rii adecvate, iar rezolvarea a venit din partea oraşului Fulda. Un 

proces de lungă durată a fost necesar pentru cursul de înot. A 

trebuit găsită o piscină, care nu poate fi privită din afară şi care 

nu are personalul de sex masculin. După aproape şase luni de 

căutare s-a găsit un loc adecvat într-o casă de bătrâni, a fost gă-

sit şi un instructor de înot de sex feminin prin intermediul reţelei 

locale. Pentru persoanele în vârstă, informaţii despre servicii de 

asistenţă medicală locale au fost furnizate de către Centrul de 

Consiliere a Consumatorilor în spaţii ale bisericii catolice, pentru 

că erau uşor accesibile printr-o simplă deplasare pe jos. 

Schneiderviertel / Austria:

Imigranţi: Cursurile sunt oferite de Fondul pentru Afaceri Soci-

ale din Viena, moscheea de pe Grillgasse, farmacia şi grădiniţa 

locală. Toate cursurile pun la dispoziţie interpreţi nativi şi pro-

grame de îngrijirea copilului:

▶ prelegeri despre alimentaţia sănătoasă au avut loc în mos-

cheea de pe Grillgasse;

▶ cursuri de artă culinară, folosind reţete turceşti modificate 

(de exemplu, reducerea grăsimii, moduri diferite de prepa-

rare), s-au desfăşurat la VHS Simmering; 

▶ cursuri sportive s-au ţinut la moscheea de pe Grillgasse, la 

„Haus der Begegnung”, dar şi în natură (în „Hyblerparc” şi pe 

insula Dunării).

Părinţii: grădiniţa, baby café al bisericii catolice, farmacia; (toate 

cursurile au programe de îngrijire a copilului) 

▶ prelegeri la Simmering VHS

▶ cursuri de artă culinară la Simmering VHS;

▶ cursuri de sport la „Haus der Begegnung”, precum şi în natu-

ră („Hyblerpark” şi pe insula Dunării);

Persoanele în vârstă:  cluburi organizate de către „Wiener Ku-

ratorium Pensionisten-Wohnhäuser”, cursuri de internet oferite 

de Fondul pentru Afaceri Sociale din Viena, senior café al biseri-

cii catolice şi al denominaţiei evanghelice, farmacie;

▶ prelegeri la Simmering SHV şi un curs suplimentar la senior 

café al denominaţiei evanghelice; 

▶ cursuri de artă culinară la Simmering VHS; 

▶ cursuri de sport la „Haus der Begegnung”, precum şi în natu-

ră („Hyblerpark” şi pe insula Dunării).
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Indicaţii  

Crearea de proiecte locale de informaţii despre sănătate în ju-
rul nevoilor şi resurselor grupurilor-ţintă şi a reţelelor lor. 

Semnificaţie / Explicaţie

Această orientare presupune acceptarea faptului că dezvoltarea 

şi stabilizarea bunei vecinătăţi sau a sistemelor comunitare baza-

te pe sprijin, precum şi pe auto-organizarea intereselor locuito-

rilor cu privire la partajarea şi distribuirea participării sociale este 

cheia îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a sănătăţii. Această chestiune 

este specificată, de asemenea, în Carta Ottawa a OMS. Pentru 

a realiza şi a cunoaşte nevoile şi resursele sociale ale diferitelor 

grupuri în ceea ce priveşte o viaţă sănătoasă în arealul lor, este 

necesară atragerea concretă şi directă a locuitorilor în procesul 

de definire a problemei, de găsire a soluţiilor şi de participare 

la dezvoltarea proiectului în spaţiul social. Acest proces trebuie 

să fie iniţiat cu profesionalism şi să fie sprijinit de o organiza-

ţie bine definită. Modelul participativ în promovarea sănătăţii 

Wright et al. (2007: 4f ) pleacă de la stipularea prezentă în Carta 

de la Ottawa că autodeterminarea cetăţenilor ar trebui să fie 

esenţa promovării sănătăţii. Procesele participative ale promo-

vării sănătăţii pot fi estimate în funcţie de gradul de activitate 

a locuitorilor. Eforturile privind participarea, prin urmare, pot fi 

îmbunătăţite treptat. Participarea este un proces de dezvoltare 

(Wright în 2007: 4). Este adecvat ca etapele preliminare ale par-

ticipării să fie realizate înaintea participării directe la procesul 

decizional.

 5. Practica bazată pe participare

Model pentru evaluarea participării:

Nivelul 9 Organizaţie independentă Participare intensă
Nivelul 8 Putere de decizie

ParticipareNivelul 7 Competenţă parţială de decizie
Nivelul 6 Co-determinare
Nivelul 5 Includere

Etapa preparticipăriiNivelul 4 Selectare
Nivelul 3 Informare
Nivelul 2 A educa şi a trata

Non-participare
Nivelul 1 Instrumentalizare Sursa: Wright / Block / von Unger (2007: 5)

Chiar şi aceste etape preli-

minare de participare sunt 

planificate cu grijă şi trebuie 

să fie adaptate structurilor 

districtului şi populaţiei sale

Metode şi „cum se face” (Recomandări) 

Informaţii de bază despre comportamentul de prevenire ar tre-

bui să fie cerute direct, prin intermediul activării instrumentelor 

de cercetare socială. În acest fel, problemele pe care locuito-

rii dintr-un district le observă pot fi înregistrate. Acest lucru se 

aplică şi la colectarea de observaţii anterioare, sau de informaţii 

tipice despre sănătate (pasul 4).

 În etapa a 5-a a participării, persoanele selectate din grupul-ţin-

tă (adulţi) urmează să fie incluse în procesul de dezvoltare şi de 

decizie al proiectului. 

 Paşii 6-8 de participare reală vor fi realizabili numai atunci când, 

la nivel municipal, este găsită o structură care acoperă proble-

mele de: promovare a sănătăţii la nivelul districtului şi de dis-

tribuire a informaţiilor referitoare la sănătatea. ”Chiar şi aceste 

etape preliminare trebuie planificate cu grijă şi adaptate struc-

turilor districtului şi populaţiei sale.”
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Exemple / Proiecte locale 

Zilele consacrate sănătăţii sunt repere importante în procesul 

de promovare a sănătăţii în zonă / district. Ele oferă platforma 

pentru un proiect participativ: 

▶ Atingerea şi menţinerea sănătăţii se încearcă a fi experimen-

tate; 

▶ Profesioniştii din sistemul de sănătate sunt percepuţi ca 

persoane accesibile; 

▶ Sunt create zone în care locuitorii sunt rugaţi să-şi exprime 

opiniile;

▶ Se pot lansa oferte specifice de educaţie a sănătăţii şi infor-

mare despre sănătate. 

Schneiderviertel /Austria: 

Informaţii privind proiectul CHANCE au fost oferite locuitorilor 

din „Schneiderviertel“ la două festivaluri locale (Festivalul Veci-

nătăţii Europene, din 26 mai, 2009, şi Festivalul Străzii Simme-

ring, din 6 iunie, 2009) şi prin contact direct la „Hyblerpark”. 

Jelgava / Letonia:

În Jelagava a avut loc, într-o zi de sâmbătă din luna aprilie, o 

acţiune-maraton de o zi, dedicată sănătăţii, la care au participat 

16 organizaţii şi 15 fermieri. A fost ţinut, de exemplu, inclusiv un 

curs de exerciţii de dimineaţă pentru persoanele în vârstă, de 

către un reprezentant al unei organizaţii a centrului de sănătate 

RAF.  În rest, au avut loc alte etape ale programului-maraton: 

spectacole teatrale susţinute de elevi, având ca temă viaţa sănă-

toasă, prezentarea tarabelor din piaţă a fermierilor cu produse 

sănătoase, consultaţii medicale gratuite de sânge şi stomato-

logice, evaluarea glicemiei, un maraton de familie în pădure şi 

prelegeri despre creaţia ergonomică în industria automobilis-

tică. 

Fulda / Germania:

În timpul iernii 2009, au fost organizate în Fulda acţiuni de-a 

lungul unei zile dedicate sănătăţii în şcoala gimnazială locală 

(„Sturmiusschule”). Acestea au fost punctul forte al prezentării 

diferitelor atracţii cu privire la sănătatea, alimentaţia şi activita-

tea fizică furnizate de către diferitele părţi interesate, în ambele 

comunităţi din Südend şi Kohlhaus. Un festival numit „de jur-

împrejur numai sănătate“ a fost organizat în vara anului 2009 şi 

a dat posibilitatea de a se prezenta informaţii suplimentare şi au 

fost oferite exerciţii fizice. 

Atracţii alternative incluzând reprezentaţia susţinută de o grădi-

niţă, muzică live a unei trupe formate din persoane cu handicap 

şi o formaţie de dans a pensionarilor au activat diferite grupuri-

ţintă pentru a adera la festival. În plus, au fost organizate un tur-

neu de fotbal şi o demonstraţie a pompierilor.
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Indicaţii

Sporindu-şi cunoştinţele practice (în viaţa de zi cu zi), locu-
itorii, în special cei vulnerabili, contribuie la îmbunătăţirea 
independenţei şi autonomiei lor. 

Semnificaţie / Explicaţie

Participarea la desfăşurarea activităţilor culturale adecvate poa-

te stimula responsabilizarea, autoritatea şi auto-valorificarea, 

prin recunoaşterea abilităţilor şi a cunoştinţelor deja existente 

în cadrul grupului. Prin urmare, acţiunile vor reflecta procesele 

sociale, culturale şi psihologice relevante pentru acest grup. O 

abordare tradiţională nu este corespunzătoare pentru îmbu-

nătăţirea independenţei şi autonomiei. Încurajarea unor noi 

competenţe, în contextul cunoştinţelor deja existente, dezvoltă 

un sentiment de auto-eficienţă şi are o contribuţie pozitivă la 

starea generală de sănătate şi de bine, permiţând astfel instu-

mentarea îngrijitorilor în identificarea unui spaţiu de necesităţi 

şi de instruire care include libertatea de alegere şi încurajează 

schimbarea  stilului de viaţă şi de comportament, precum şi a 

calităţii vieţii. 

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

Îngrijitorii au fost, iniţial, invitaţi să participe la un curs de igie-

nă a produselor alimentare, unde au putut să-şi împărtăşească 

cunoştinţele şi practicile cu alţii. Au avut, astfel, oportunitate 

de a învăţa alături de cei care trăiesc în  împrejurări similare şi 

care, prin urmare, înţeleg problemele comune şi limitările care 

îi unesc. În  plus,  pe lângă înţelegerea relaţiilor de putere şi in-

fluenţă, îngrijitorii au fost încurajaţi să-şi utilizeze abilităţile lor în 

modul cel mai eficient, promovând autonomia şi responsabi-

lizarea. Cursul a avut un  feedback pozitiv şi a indicat utilitatea 

sa, având ca rezultat modificări pozitive de comportament. Cu 

toate acestea, îngrijirea este un rol solicitant şi poate duce la 

o marginalizare socială, motiv pentru care unii îngrijitori fie nu 

puteau, fie nu doreau să participe la cursul de igiena produselor 

alimentare. Prin urmare, s-a recurs la o alternativă care nu impli-

că părăsirea locuinţei sau a persoanei avute în îngrijire.  

 6. Activarea grupurilor-ţintă
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Exemple / Proiecte locale

Fulda / Germania:

Un curs de înot pentru femei turce este o provocare: credincio-

şilor turci nu li se permite să înoate în public. În cele mai multe 

cazuri, femeile nu au participat la cursuri de înot în şcoală, pe 

vremea când erau tinere. În Fulda s-a căutat un bazin de înot 

care să asigure discreţie, să nu poată fi privit din afară şi care să 

nu aibă personal de sex masculin. După patru luni de căutare 

a unui spaţiu adecvat a fost găsită o piscina la care activa ca 

instructor de înot o femeie.

Liverpool:

Cunoştinţele de igienă alimentară cerute îngrijitorilor persoane-

lor în vârstă nu reflectă neapărat ceea ce se întâmplă în practică. 

Mulţi îngrijitori luptă cu cererile de îngrijire şi tind să se bazeze 

pe cunoştinţele şi abilităţile dobândite cultural, care le-au fost 

transmise din generaţie în generaţie. Prin urmare, restricţiile de 

timp, resursele financiare, emoţionale şi psihologice conduc la 

un număr semnificativ de îngrijitori care adoptă strategii care 

să le permită să acorde prioritate sarcinilor pe care le consideră 

ca fiind cele mai importante şi să furnizeze produse alimentare 

accesibile şi uşor de preparat pentru pacienţi. Oboseala şi exte-

nuarea îngrijitorului pot avea ca rezultat administrarea unei ali-

mentaţii necorespunzătoare. De altfel, mulţi îngrijitori asociază 

cele mai bune practici de sănătate cu bunăstarea celor pe care 

îi au în grijă şi se neglijează pe sine. A se înţelege că problema 

constă în faptul că foarte mulţi îngrijitori sunt sceptici cu privire 

la promovarea mesajelor despre sănătate. Acestea intră în con-

tradicţie cu recomandările şi cu indicaţiile anterioare aşa că ar 

trebui să fie recunoscut faptul că preparatele alimentare sunt 

un proces social, cultural şi psihologic prin care îngrijitorii îşi în-

deplinesc obligaţiile şi responsabilităţile faţă de aceia pe care îi 

au în grijă. Prin urmare, autorizarea şi motivarea îngrijitorilor de 

a opta pentru cele mai bune practici de manevrare şi depozi-

tare a alimentelor sunt esenţiale în promovarea şi menţinerea 

sănătăţii şi bunăstării atât a îngrijitorilor, cât şi a pacienţilor lor.

Liverpool :  „Scouse Nouse“

A fost creat un DVD interactiv, care evidenţia şi evalua proble-

mele alimentare şi cele de igienă. Consultaţiile cu grupul-ţintă 

au oferit oportunitatea de a contribui şi spori percepţia de sine 

a îngrijitorilor şi a favorizat apariţia unui sentiment de autoritate 

şi împuternicire. Îngrijitorii au fost astfel motivaţi să se angajeze 

în intervenţii ulterioare, inclusiv un Festival de Sănătate, terapii 

alternative, cum ar fi masaj, reiki, yoga şi aromoterapie. De ase-

menea, au avut loc un Scouse Tea dance şi un Summer Walk for 

Health, acţiuni care au scos în evidenţă aspecte ale arhitecturii 

din Liverpool şi le-a facilitat participanţilor îmbunătăţirea sănă-

tăţii, dar şi socializarea cu îngrijitorii. 

Schneiderviertel / Austria:

A fost proiectat un prospect atractiv, cu sloganul „Cum te simţi 

azi“, în limbile germană şi turcă. Prospectul a oferit o imagine de 

ansamblu a tuturor prelegerilor cu privire la sănătate („Simme-

ring informează“), a cursurilor de exerciţii fizice („Simmering în 

mişcare“) şi a celor de gastronomie („Bucătarii din Simmering“). 

Certificatul de participare acordat a avut drept scop atragerea 

în continuare de noi participanţi. Toţi participanţii au primit în 

dar un calendar cu reţete culinare şi sugestii valoroase despre o 

alimentaţie sănătoasă, despre activitatea fizică şi un stil de viaţă 

sănătos.
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Indicaţii

Utilizarea resurselor similare din spatiul-reşedinţă pentru înde-
plinirea intereselor comune (asemănare de spaţiu şi de inte-
rese).

Semnificaţie / Explicaţie

În acest proiect am înţeles „comunitatea” ca „un ansamblu de 

relaţii, organizaţii şi instituţii cu ajutorul cărora oamenii îşi pot 

exprima în mod clar nevoile” (Szynka, 2006). Această comu-

nitate fizică îşi exprimă în primul rând trăsătura comună de a 

trăi în aceeaşi zonă / loc de reşedinţă. Pentru o strategie de in-

formare a comunităţii locale cu privire la sănătate şi educaţia 

pentru sănătate este necesară identificarea mediului de viaţă şi 

dezvoltarea unui plan în care acesta să corespundă intereselor 

directe ale locuitorilor. Această strategie este folosită pentru a 

trezi interesul general pentru un mediu de viaţă sănătos şi o 

viaţă personală sănătoasă zi de zi, cuprinzând în acelaşi timp di-

ferite grupuri-ţintă indiferent de vârstă, sex sau etnie. Se vizează 

satisfacerea nevoilor de bază (salariul şi sănătatea) prin acţiuni 

specifice. Aceasta este condiţia de bază pentru „comunitatea de 

interes”, cum este numită în activitatea tradiţională a comunită-

ţii. Proiectele care vizează sfera informaţiei despre sănătate se 

bazează pe „reţelele naturale” existente (Schubert în 2005), ca 

resurse sociale. Interviuri active cu locuitorii Europei de Est şi cu 

imigranţii turci au arătat că legăturile primare de familie, rudele 

şi prietenii joacă un rol esenţial în obţinerea de informaţii des-

pre sănătate. Proiectele educaţionale ar trebui să înceapă de la 

această premisă şi să aibă ca scop cercetarea transmiterii de in-

formaţii şi transferul de cunoştinţe. De asemenea, în comunită-

ţile locale trebuie identificate „reţelele secundare”: aceste reţele 

mici, neoficiale (reţele de cartier, grupuri de interese cu o slabă 

organizare), pot servi ca partener de contact pentru a ajunge la 

locuitorii unei zone. Astfel de reţele sunt un mijloc de sprijinire 

şi de consolidare (auto-organizare şi de auto-ajutorare).

 7. Reţele sociale locale

Reţelele sistematizate, particulare, cum ar fi cluburile şi orga-

nizaţiile formale nu sunt întâlnite în mod curent în toate ţările 

europene, la nivel de zonă. În cazul în care totuşi acestea există, 

ele sunt un partener important în scopul de a:

▶ înţelege mediul de viaţă al locuitorilor, 

▶ se strădui din greu să ajungă la ceilalţi,

▶ furniza resurse de spaţiu şi cetăţeneşti.

Proiectele de sănătate preocupate de aceste reţele sociale lo-

cale sunt dirijate pe formarea unor puncte de vedere suplimen-

tare.

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

Explorarea reţelelor naturale ale locuitorilor necesită metode 

directe de adresare. Metoda „întrebării active” şi-a demonstrat 

eficacitatea. Această metodă a fost dezvoltată în acţiunea asu-

pra comunităţii. Locuitorii unei regiuni sunt rugaţi nu numai să-

şi exprime opiniile şi poziţa, ci, în acelaşi timp sunt încurajaţi să 

devină activi în mod independent, să pledeze pentru interesele 

lor şi să ajute la rezolvarea problemelor în cadrul comunităţii 

(Richers / Lüttringhaus).
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Se atrage atenţia asupra următoarelor aspecte:

1. Activizarea ca proces colectiv de învăţare. Experienţa arată 

că „merită să devin activ, pot realiza ceva prin activităţile 

mele împreună cu ceilalţi, nu sunt doar o victimă a unei 

situaţii, dar sunt şi (co)creator“. Acest lucru este posibil.

2. Cercetările intense au nevoie de întrebări deschise.

3. Examinările active nu sunt acţiuni pe termen scurt, ci înce-

putul unui proces ce se va derula în timp: în acest proces 

experienţele critice sunt întotdeauna necesare (discuţiile in-

dividuale dintre reprezentanţii aceleiaşi zone, evenimentele 

în care îşi exprimă propriile păreri  - Richers / Lüttringhaus).

Pentru a-i determina pe locuitori să-şi aducă aportul în procesul 

de formare a unei reţele locale de sănătate, au fost aduse în lu-

mină urmatoarele aspecte:

Stilul de viaţă:  obiceiurile legate de nutriţie şi cumpărături, lo-

cul de muncă şi de petrecere a timpului: petrecerea timpului 

liber în vecinătate, idei proprii despre o viaţă sănătoasă, conşti-

entizarea asupra sănătăţii, surse de informare. 

Exemple / Proiecte locale

Dumbrăviţa / România:

Echipa română a încercat să extindă reţeaua locală socială prin 

facilitarea interacţiunii dintre locuitori. În fiecare zi de acţiune, 

locuitorii de la Dumbrăviţa au avut posibilitatea de a interacţi-

ona, de a face schimb de opinii şi de a afla mai multe unii des-

pre alţii. De exemplu, într-una din zile, în timpul programului 

de intervenţie, participanţii au fost organizati în grupuri mici de 

câte 5 şi a trebuit să comunice unul cu celălalt şi să desfăşoare 

anumite activităţi în ceea ce priveşte alimentaţia sănătoasă. A 

trebuit să-şi imagineze că sunt o familie şi să facă unele cum-

părături imaginare pentru o masă sănătoasă. Echipa a încercat 

să adapteze strategiile la nevoile şi informaţia deţinută de per-

soanele în vârstă. Am încercat să abordăm persoanele în vârstă, 

prin surse de încredere (primarul, biserica etc.) Am reuşit să de-

terminăm persoanele în vârstă să schimbe obiceiurile alimen-

tare nesănătoase şi spre binele nepoţilor lor, pe care îi cresc şi 

cărora le gătesc.

Eriksberg / Suedia: 

Pentru a permite persoanelor în vârstă să se bucure de inde-

pendenţă şi să-şi lărgească cunoştinţele practice, se sugerează 

acţiuni regulate, cum este cea de „Cursuri de produse alimenta-

re pentru persoanele în vârstă”. În aceste activităţi de promovare 

a sănătăţii există două probleme majore ce ar trebui subliniate:  

conceptul „5 pe zi” şi siguranţa alimentară. Aceste aspecte ar 

putea fi uşor de pus în aplicare prin utilizarea programelor pe 

suport electronic ce vizează produsele alimentare şi sănătatea. 

Abilitare: Interesul pentru informaţiile privind sănătatea, idei 

proprii, disponibilitatea de a lua parte la activităţile grupurilor 

locale, cluburilor sau diverselor acţiuni. 

Împrejurimi şi zona urbană:  reţelele sociale, contactele socia-

le din zonă, activităţile alături de ceilalţi, cu cine anume, ce fel de 

activităţi, reţea de sprijin în caz de urgenţă, contacte consolidate 

pentru instituţiile sociale, cunoştinţele şi impresiile personale cu 

privire la zonă, experienţa din afara zonei - descrierea cartierului, 

a locurilor de întâlnire, a locurilor ce provoacă nelinişte etc.
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Indicaţii

Cunoaşterea resurselor de organizare, financiare, spaţiale şi 
personale de care dispun zonele şi folosirea lor pentru proiec-
te locale „la cheie” de informare asupra sănătăţii.

Semnificaţie / Explicaţie

Participanţii locali, care trebuie să fie incluşi în promovarea 

sănătăţii, sunt în general bine cunoscuţi. Aceştia sunt medicii 

generalişti, serviciile de sănătate, casele de asigurări de sănăta-

te, spitalele, autorităţile din domeniul sănătăţii, centrele pentru 

mame şi multe asemenea instituţii, cum sunt cele de sănătate 

din cadrul bisericilor. În plus, în ceea ce priveşte perioadele vieţii, 

grădiniţele, şcolile şi centre de educaţie a adulţilor includ man-

date de educare cu privire la sănătate. Desigur, fiecare instituţie 

are obiective diferite şi grupurile-ţintă proprii şi introduce me-

tode şi mijloace diferite pentru educaţia şi informaţiile cu privile 

la sănătate. Într-o comunitate, contextualizarea rezultă adesea 

din aspectele născute din coincidenţa, rareori conjugate şi pla-

nificate din partea instituţiilor comunităţii respective. Această 

„hartă a sănătăţii” ar trebui să fie examinată cu atenţie într-o co-

munitate.

 Aceasta include: 

▶ Care este sarcina instituţiilor într-o comunitate? 

▶ Este un fond de informaţii de sănătate generale sau educa-

ţie oferit pentru anumite grupuri-ţintă? 

▶ Există o reţea? Daca da, cât de cuprinzătoare este ea, iar 

dacă nu, în ce măsură poate fi stabilită?

▶ Sunt furnizate suficiente informaţii privind sănătatea şi sunt 

acoperite nevoile cu privire la educaţie ale locuitorilor?

 8. Cooperarea pe plan local a instituţiilor şi organizaţiilor interesate

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

Pentru început este necesar să se cerceteze instituţiile disponi-

bile, obiectivele acestora şi ofertele existente, precum şi dorinţa 

de a asigura noi acţiuni croite pe nevoile locuitorilor unei comu-

nităţi. Aceasta include achiziţia de resurse de personal şi vizarea 

unor perioade de timp în care să fie posibilă oferirea de servicii 

de sănătate în spaţii special destinate. Este important ca spaţiul 

să fie uşor accesibil. Pe de altă parte, trebuie luat în considerare 

factorul regimul de camere şi ajustat la informaţii şi la oferta de 

educaţie. Cooperarea şi acordul dintre instituţiile de sănătate va 

avea ca rezultat evitarea ofertelor concurente şi poate duce la 

servicii diferenţiate pe grupuri-ţintă.
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Exemple / Proiecte locale

Dumbrăviţa / România:

Am implicat un număr mare de părţi interesate din Dumbrăviţa. 

Am contactat un număr important de sponsori apreciaţi de că-

tre comunitatea locală. Aceştia s-au implicat nu numai în plan 

material, ci şi prin aderarea la obiectivul proiectului  - alimenta-

ţia sănătoasă a comunităţii. 

Alături de sponsori au participat administraţia locală, şcoala şi 

reprezentanţi ai bisericii. 

În cadrul proiectului au luat parte 3 profesori, preoţii comunită-

ţilor religoase – catolică, protestantă şi ortodoxă, primarul din 

Dumbrăviţa, 1 consilier şi 8 sponsori. 

Toate părţile interesate au fost contactate personal de către ma-

nagerul de proiect.

Eriksberg / Suedia:

Studiul suedez a stabilit că angajarea unui nutriţionist în zona 

urbană ar uni părţile interesate de participanţi. Comunicarea în 

suport electronic este facilă şi uşor de administrat. Cunoştinţele 

suplimentare cu privire la sănătate promovează realizarea unei 

vieţi sănătoase. Impresia persoanelor în vârstă că deţin cunoş-

tinţe suficiente pentru a nu vedea nevoia de informaţii supli-

mentare este un optimism riscant. Astfel de atitudini ar putea 

constitui un obstacol pentru accesul la informaţii suplimentare 

de sănătate.
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Indicaţii

Constituirea orientată pe proces, participativă a unui sistem 
de organizare a sănătăţii într-o comunitate necesită timp su-
ficient.

Semnificaţie / Explicaţie 

Pentru a constitui un sistem de gestionare a informaţiei privitoa-

re la sănătate în cadrul unei comunităţi - pe scurt „managemen-

tul sănătăţii într-o comunitate” - trebuie să se meargă dincolo de 

organizarea pe termen scurt a unor proiecte separate. Este un 

proces de învăţare colectivă, o problemă de organizare. 

În timp ce proiecte individuale depind strâns de limitarea gru-

pului ţintă şi de găsirea unor modalităţi adecvate de abordare 

sistematică (prin multiplicatori) a proiectului, intenţia de creare 

a unui managament de sănătate a unei zone se referă întot-

deauna la procesele pe termen lung, care oferă posibilitatea 

de a explora idei separate dintr-un proiect şi resursele existente 

între ele. 

În spatele fiecărei idei de proiect există persoane sau instituţii 

cu competenţe de specialitate, cu cunoştinţe provenite din ex-

perienţă şi resurse spaţio-materiale. Aceasta o face să fie trans-

parentă pentru toţi participanţii locali şi aduce în procesul de 

creaţie un proiect de dezvoltare. 

Aceste procese de învăţare colectivă se aplică nu doar locuitori-

lor unei comunităţi, care ar trebui să găsească împreună posibi-

lităţile pentru o viaţă sănătoasă în zona lor, dar şi participanţilor 

profesionişti care învaţă cum să-şi recunoască şi să-şi calibreze 

scopurile comune şi să valorifice resursele. Prin urmare, punc-

tul de vedere al domeniilor proprii de responsabilitate trebuie 

să fie schimbat, astfel încât, de exemplu, să devină compatibile. 

Pentru acest proces de învăţare colectivă sunt utilizate rezulta-

tele experienţelor din Europa ale institutului de Dezvoltare So-

cială Urbană care a testat şi realizat strategii de dezvoltare pen-

tru zonele defavorizate începând cu anii 1990. Mai mult, a fost 

demonstrat faptul că dezvoltarea unor reţele sociale şi profesi-

onale necesită timp. Succesul, văzut ca şi comportament îmbu-

nătăţit cu privire la sănătate, precum şi ameliorarea structurilor 

de bază poate, în conformitate cu condiţiile generale (structura 

socială, infrastructura), apărea doar după mulţi ani.

 9. Factorul timp

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

Organizarea unor proiecte separate necesită proiectare atentă 

ce trebuie să vizeze următoarele aspecte: 

▶ locuitorii şi participanţii locali au fost implicaţi în definirea 

problemei; 

▶ cercetarea nevoilor diferitelor grupuri-ţintă necesită timp şi 

resurse de personal;

▶ măsurile de promovare a sănătăţii sunt dezvoltate ca un ci-

clu de învăţare: analiza nevoilor din teren, definirea scopului, 

analiza resurselor, dezvoltarea proiectului, monitorizarea; 

▶ instituţiilor locale / organizaţiilor le-a fost acordat suficient 

timp în desfăşurarea unui proces pentru a se cunoaşte 

reciproc, a face schimb de interese comune, a recunoaşte şi 

a mobiliza resursele; şi

▶ în special cunoştinţele şi încrederea de a înfiinţa grupuri 

dezavantajate de locuitori, necesită timp.
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Exemple / Proiecte locale

Dumbrăviţa / România:

Programul de intervenţie a constat din 5 întâlniri cu locuitorii 

din comunitate. Oamenilor le-a fost acordat suficient timp pen-

tru a se cunoaşte reciproc, să facă schimb de interese şi de a le 

recunoaşte pe cele comune. De asemenea, am asigurat con-

tinuitatea, astfel încât lucrurile pe care le-au învăţat în această 

acţiune au devenit un obicei şi un mod de viaţă.

Eriksberg / Suedia:

Promovarea sănătăţii ca o abordare în conformitate cu cursurile 

de alimentare deja stabilite pentru persoanele în vârstă ar trebui 

să fie puse în aplicare în comunitate şi direcţionate în funcţie de 

grupurile diferite de populaţie.

Schneiderviertel / Austria: 

La Viena, o serie de participanţi ar putea fi implicaţi (de exemplu, 

pentru domeniul de asistenţă, Probleme Sociale Viena, curatela 

Viena, case de bătrâni, biserica catolica, protestantă şi musulma-

nă, grădiniţe şi diferitele servicii de îngrijire a sănătăţii şi centrele 

de educaţie pentru adulţi) ca şi grupuri-ţintă. Informaţii impor-

tante au fost traduse în limba turcă.

Fulda / Germania:

La iniţiativa Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Fulda, crearea de 

reţele cu participanţii locali din domeniul sănătăţii în Südend şi 

Kohlhaus a început deja în 2006. Reţeaua a continuat să se dez-

volte în continuare. Controlul ar putea fi transferat către oraşul 

Fulda, în iunie 2009. În plus, au putut fi folosite rezultatele unui 

sondaj efectuat în 2007, în 83 de gospodării.
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Indicaţii

Proiectele concrete ar trebui realizate în mod raţional, iar infor-
marea cu privire la sănătate, nutriţie şi activitatea fizică trebuie 
să fie clară. 

Semnificaţie / Explicaţie 

Informarea oamenilor despre stilul de viaţă sănătos îi supraîn-

carcă pe aceştia. Ghidurile şi broşurile furnizează explicaţii extin-

se dar descurajează în materie de complexitate. În plus, dietele 

oferite sunt scumpe, iar punerea în aplicare a sugestiilor zilnice 

durează mult timp. Restricţiile sunt descurajante în loc să ofere 

metode practice.

Persoanele cu trecut caracterizat prin migraţie sunt adesea des-

considerate, atunci când sunt furnizate informaţiile.

Majoritatea oamenilor nu sunt conştienţi de faptul că trebuie 

să se ţină cont în fiecare zi de sănătate. Există o mulţime de as-

pecte mărunte, care pot fi introduse cu un efort minim. Ziua ar 

putea începe cu un mic dejun sănătos, cu mersul pe jos la locul 

de muncă, iar în timpul lucrului, exerciţii fizice, relaxare, gustări 

sănătoase – toate acestea pot aerisi sistemul. După muncă, bu-

năstarea poate fi influenţată de o masă sănătoasă şi gustoasă. 

Pregătirea mesei acasă nu ar trebui să ia prea mult timp sau 

efort şi ar trebui să satisfacă nevoile tuturor membrilor într-o 

gospodărie.

Copiii şi adolescenţii ar trebui să fie implicaţi în pregătirea mesei. 

Prin urmare, efortul de timp, care este în mod tradiţional supor-

tat de către „doamna casei” poate fi distribuit tuturor membrilor 

unei gospodării. Se poate ca în timpul săptămânii fiecare mem-

bru al unei gospodării să fie responsabil pentru toate activităţile 

unei zile. Astfel, adolescenţii pot pregăti şi oferi preparatele lor 

preferate. Masa ar trebui să fie programată de către toţi membrii 

gospodăriei. Activitatea fizică şi de relaxare ar trebui să fie pro-

gramate la sfârşitul zilei.

 10. Informaţia medicală concretă

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

Proiectele de sănătate - indiferent de informaţiile sau ofertele 

de educaţie pe care le prezintă - trebuie să se aplice persoanelor 

acolo unde acestea locuiesc şi trăiesc. Cu cât ofertele sunt mai 

simple, mai practice şi adecvate pentru utilizarea de zi cu zi, cu 

atât mai probabilă este punerea lor în aplicare. În plus, este im-

portant faptul că informaţiile privind sănătatea şi alimentaţia nu 

sunt izolate, ci adoptă o abordare holistică ca bază. În plus, cu 

cât sunt abordate mai raţional, cu atât sunt mai eficiente. Cu cât 

există mai multă activitate independentă şi auto-determinare, 

cu atât mai probabilă va fi recepţia calitativă.

Astfel, aspectele periodice trebuie să fie luate în considerare, 

precum cele de mediu, cum ar fi de infrastructură pentru acti-

vitatea fizică, oportunităţile pentru cumpărături şi nevoile spe-

ciale ale grupurilor-ţintă. Ofertele locale / regionale de aprovizi-

onare cu produse alimentare ar trebui să fie integrate şi folosite, 

iar posibilităţile de recreere ar trebui să fie concepute pentru a 

fi agreabile. Noi oferte ar trebui să poată fi testate fără restricţii şi 

fără obligaţia de achiziţionare a articolelor. În scopul de a stabili 

ce ofertă se potriveşte pentru o persoană este important ca mij-

loacele şi posibilităţile de-a desfăşura activitate fizică să poată fi 

testate înainte.

Pentru persoanele în vârstă, ar trebui să fie animate simplele 

posibilităţi zilnice cu care acestea se simt în siguranţă, cum ar 

fi mersul pe jos. Pentru acei oameni care efectuează îngrijire la 

domiciliu, ar trebui puse în aplicare oferte de echilibrare. Astfel, 

trebuie asigurat faptul că persoana îngrijită este tratată cores-

punzător, astfel încât îngrijitorul să se poată relaxa şi recrea. În 

multe ţări europene există exemple diferite. Asistenţa poate 

avea loc acasă, în vecinătatea sau în instituţii în afara acesteia.
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Exemple / Proiecte locale

Dumbrăviţa / România:

1. Într-una din şedinţele de intervenţie, produse alimentare să-

nătoase şi nesănătoase au fost aduse de către organizatori. 

Participanţii au primit exemple de alimente sănătoase, care 

le pot înlocui pe cele nesănătoase (unt în loc de margarină; 

miere în loc de zahăr etc.)

2. Un medic a oferit participanţilor sfaturi medicale cu caracter 

personal, luând în considerare starea lor de sănătate evalua-

tă în programul de intervenţie.

3. Copiii au fost implicaţi în pregătirea de figuri amuzante folo-

sind legume şi fructe. A fost îmbunătăţit interesul lor pentru 

aceste alimente.

În Dumbravita au fost efectuate măsuratori ale tensiu-

nii arteriale, ale greutăţii şi înălţimii participantilor, pen-

tru a calcula indicele de masă corporală (IMC). Alimenta-

ţia sănătoasă a fost prezentată în conformitate cu tema  

„Cum pot să mă hrănesc sănătos cu un buget redus”.

Eriksberg / Suedia:

În acord cu promovarea informaţiei computerizate despre să-

nătate, participanţii au primit o sarcină pentru acasă ce urma 

a fi discutată în următoarea sesiune de grup. Între cele două 

sesiuni de grup participanţii au măsurat temperatura de pe di-

ferite rafturi din frigider. Mai mult, le-au fost prezentate diverse 

fructe şi legume şi li s-a cerut să înregistreze greutatea fructelor 

şi legumelor de zi cu zi pentru a ajunge la „5 pe zi” / echivalentul 

a 500 g. În plus, în Eriksberg a fost demonstrat vizual un com-

portament igienic în prepararea produselor alimentare în câtiva 

paşi. În plus, s-a arătat cum trebuie măsurată temperatura în 

frigider.

Schneiderviertel / Austria: 

În timpul festivalului de stradă din Viena au fost împărţite fruc-

te în cadrul campaniei „5 pe zi”, după care a urmat o degustare. 

Ocazia de a încerca Nordic Walking cu instrucţiuni a fost accep-

tată cu entuziasm de către participanţi.

Fulda / Germania:

Gătitul intercultural a răspuns multor raţionamente. Câte o fe-

meie din fiecare grup naţional a gătit, în timp ce celelalte au 

asistat primind informaţii pe suport vizual animat. Au fost gătite 

platouri tipice turceşti (de ex. salată bulgur) şi germane (de ex. 

cartofi în sos verde). În timpul acestor cursuri de gătit, femeile 

au învăţat cum să foloseasca ingredientele şi unele metode de 

preparare despre care nu au ştiut înainte. O cantitate conside-

rabilă de mâncare a fost considerată ca fiind nutritivă şi la un 

preţ scăzut.

Jelgava / Letonia: 

În Jelgava, în timpul maratonului de sănătate participanţilor li 

s-a arătat modul corect de spălat pe dinţi folosind ca exemplu 

obiecte mari (dinţi, perie). Crucea Roşie Letonă a prezentat mo-

dul în care trebuie îngrijite rănile. Studenţii au prezentat pe sce-

nă modul în care fiecare îşi imaginează un stil de viaţă sănătos.
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Indicaţii

Procesul de a stabili un management de sănătate comunitară 
ar trebui să fie efectuat de către o persoană aflată într-o pozi-
ţie centrală în cadrul comunităţii. Realizarea pe termen lung a 
unui management vizibil de sănătate comunitară, prin direcţi-
onarea resurselor într-o locaţie centrală acceptată de comuni-
tate şi prin realizarea unei „interfeţe” personalizate.

Semnificaţie / Explicaţie

Resursele esenţiale pentru o educaţie şi informare de succes cu 

privire la sănătatea unei zone sunt: 

a) persoanele din zonă care sunt deja implicate şi cunosc zona 

cu structurile şi resursele sale şi 

b) locaţiile din zonă, camere sau clădiri, aşezate central şi acce-

sibile tuturor, fără restricţii. 

Administrarea sănătăţii unei comunităţi ar trebui să cadă în sar-

cina mai multor instituţii care sprijină zona şi nu doar a unui par-

ticipant; pentru locuitorii arealului este important ca o persoană 

centrală să coordoneze eforturile pentru dezvoltarea unei „zone 

sănătoase” şi a unei vieţi sănătoase în zonă.

 11. Vizibilitatea managementului de sănătate comunitară

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

Este important ca, în crearea unei reţele locale să fie numită o 

persoană din zona respectivă care să dinamizeze instituţiile ce 

administrează sănătatea comunităţii, care să coordoneze toate 

măsurile şi proiectele de reglementare a sănătatii şi care să re-

prezinte comunitatea în exterior.

Aceasta se bazează pe strategiile aşa-numitului management 

de cazare, în cartiere defavorizate, care sunt punctul-cheie în 

organizarea distribuirii de informaţii, în coordonarea unor pro-

iecte aparte, şi includerea tuturor locuitorilor şi protecţia viabili-

tăţii acestor procese.

De asemenea, o sarcină a reţelei locale este căutarea de locaţii 

corespunzătoare, prin care zona, orientată către managementul 

sănătăţii, să poată deveni vizibilă pentru locuitori.

Locaţiile cele mai căutate sunt acelea care pot facilita consultaţii 

improvizate, cele care permit afişarea de informaţii despre eve-

nimente locale, informaţii de sănătate specifice organizaţiilor 

locale sau pot găzdui un dialog liber cu alţi locuitori ai zonei.
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Exemple / Proiecte locale

Fulda  / Germania: 

În centrul zonei există o şcoală primară şi un liceu. La subsol 

este, de asemenea, un club de tineret al AWO, iar lângă aces-

ta se află clubul sportiv turc. Această infrastructură spaţială - în 

special clădirea şcolii - este cunoscută în zonă şi are acces ne-

limitat. Diferite încăperi ale şcolii au fost deja utilizate pentru 

reuniuni ale reţelei locale.

Deocamdată, consultanţa urbană a cetăţenilor seniori, precum 

şi conducerea pedagogică desfăşoară ore regulate de consul-

tanţă şi ore de discuţii în sălile şcolii. Clubul turc de sport poate 

oferi, de asemenea, camerele sale destul de mici ca spaţiu de 

schimb de informaţii. Ambele au fost realizate după aproximativ 

3 ani de schimb de informaţii pe subiecte de sănătate în zonă.

Schneiderviertel / Austria:

În Schneiderviertel biroul zonal mobilat este utilizat în cadrul 

Agendei Locale 21 ca centru al CHM (de tipul unui oraş social). 

Acest loc este deja cunoscut de locuitori şi are ca funcţie adiţi-

onală difuzarea de informaţii pe teme de sănătate şi de eveni-

mente de sănătate.

Dumbrăviţa / România:

Proiectul a fost desfăşurat în cadrul Căminului Cultural, un loc 

situat în mijlocul localităţii, bine cunoscut de către locuitori 

pentru evenimentele ce au loc aici. Am contactat directorul Că-

minului Cultural şi primarul pentru a obţine permisiunea de a 

utiliza spaţiul.

Eriksberg / Suedia:

În Eriksberg, locaţii deja stabilite pot fi folosite. De exemplu, un 

punct de întâlnire „Träffpunkt Klockbacken“ poate fi utilizat de 

către persoanele în vârstă, dar şi de alte grupuri ţintă pentru 

desfăşurarea cursurilor de produse alimentare. În plus, pentru 

cursurile de produse alimentare pot fi folosite diverse alte loca-

ţii. De exemplu, în şcoli, pot fi utilizate sălile de calculatoare şi 

bucătăriile special amenajate.
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Indicaţii

Implicarea şi învăţarea din evaluări pe parcursul desfăşurării 
activităţilor, în ansamblu şi folosind metode combinate.

Semnificaţie / Explicaţie

Evaluările ar trebui să aibă loc în fiecare fază a unui proiect sau 

a unei intervenţii pentru a nu trece cu vederea nevoile şi spe-

ranţele oamenilor sau ale partenerilor de reţea. De asemenea, 

evaluarea are funcţia de a-i motiva, în sensul unei „verificări a 

dialogului” (Guba & Lincoln, 1989), pe partenerii de reţea sau pe 

cei interesaţi de sănătatea comunităţii, de diverse alte hotărâri 

de comun acord cu privire la cooperare sau de exactitatea di-

recţiei proiectelor începute.

Datorită transparenţei reţelei locale este posibilă şi pertinentă 

planificarea unei evaluări periodice sub formă de dialoguri (se-

siuni de dezbateri, mese rotunde etc) a lucrărilor reţelei locale. 

În proiectul CHANCE am înteles evaluarea ca fiind parte din 

munca în comunitate şi mai puţin un instrument de măsurare 

al obiectivelor. Prin urmare, obiectivul ar trebui să fie îndreptă-

ţirea părţilor interesate la o evaluare pe baza unor simple me-

tode de învăţare. Michael Quinn Patton, reprezentant de marcă 

al cercetării evaluarii calitative susţine o astfel de „utilizare ori-

entată pe evaluare”, care are în vedere „utilizatorii vizaţi de la 

început” (2000: 429). De aceea, pentru o evaluare semnificativă 

recomandăm cercetări accesibile pentru utilizatori (locuitori şi 

participanţi locali).

 12. Evaluare

Metode şi “cum se face” (Recomandări)

Aici, instrumentele utilizate nu trebuie să fie prea complicate 

sau prea extinse pentru a face din evaluare o problemă actuală 

cu scopul de a îmbunătăţi informaţiile privind sănătatea. Evalu-

area proiectelor de informaţie şi educaţie cu privire la sănătate 

orientate pe zone să fie integrată în activitatea zilnică a structu-

rilor de executare. Aşa-numitele sondaje „de moment”, cu for-

mulare simple şi scurte pot servi ca auto-asigurare cu privire la 

calitatea proiectului şi execuţia acestuia. 

Sunt formulare scurte, uşor de înţeles, iar, de exemplu, la eveni-

mente pot fi prezentate cu ajutorul Excel-ului. Pentru emigranţii 

care nu au sau au doar prea puţine cunoştinţe de limbă, se poa-

te efectua o traducere sau se poate lucra cu imagini şi desene.

La evenimente mari ar trebui să fie folosite de asemenea, me-

tode simple – combinate cu o gustare sănătoasă, de exemplu, 

fructe. 

O evaluare scrisă pentru persoanele în vârstă ar trebui să utilize-

ze o scriere cu litere mari pentru o mai bună lizibilitate. 

În cazul grupurilor-ţintă ce au experienţă cu lucrul asistat pe cal-

culator, evaluarea poate avea loc pe calculator.

În cazul reţelelor, o discuţie obişnuită despre succese şi dificul-

tăţi poate fi prezentată cu ajutorul cardurilor de moderare. Ele 

oferă vizibilitate facilă, rapidă si pot fi rearanjate în moduri dife-

rite. Cu litere suficient de mari, pot fi realizate chiar şi fotografii 

pentru documentare şi distribuţie.



31

Exemple / Proiecte locale

Fulda  / Germania:

Într-o prelegere din cadrul unui eveniment ce a avut ca temă 

asistenţa ambulatorie a fost utilizat un formular simplu, pe o pa-

gină împreună cu feedback-ul din public care a putut fi evaluat 

cu Excel.

Eriksberg / Suedia:

În Suedia se poate realiza o evaluare pe calculator a cursurilor 

asistate de calculator privind igiena.

Dumbrăviţ  / România:

Am stabilit sesiuni de evaluare după fiecare etapă din proiect. 

Acest lucru ne-a permis să îmbunătăţim aspectele negative şi 

să subliniem aplicaţiile bune. Am folosit o evaluare de tip 360° 

care implică  managerul de proiect, experţi, persoane care au 

lucrat la proiect, voluntari şi, nu în ultimul rând, locuitorii din 

Dumbrăviţa, precum şi participanţi din cadrul acţiunii.
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Indicaţii

Asigurarea capacităţilor de dezvoltare ale proiectelor în cadrul 
comunităţii, în condiţiile participării realizatorilor profesionişti 
(părţile interesate) neprofesionişti (locuitori, voluntari), astfel 
încât activităţile să poată continua.

Semnificaţie / Explicaţie

Managementul sănătăţii comunităţii pe termen lung este evi-

dent prin concentrarea resurselor într-o locaţie centrală. Pro-

movarea unor metode eficiente de igienă alimentară în rândul 

îngrijitorilor persoanelor în vârstă, facilitează un mai mare anga-

jament şi colaborare a îngrijitorilor cu alte servicii existente în 

cadrul organizaţiei partenere. Într-adevăr, lucrul cu o organiza-

ţie consacrată poate:

a. să faciliteze accesul la un grup-ţintă (în special în cazul în 

care se ocupă de persoanele vulnerabile);

b. să ofere o infrastructură de eficienţă, prin urmare, adăugând 

valoare;

c. să menţină un nivel de interes post-intervenţii (care-i in-

fluenţează pe cei ce influenţează) promovând dezvoltarea 

durabilă; şi

d. permite credibilitate suplimentară pentru acţiuni.

 13. Viabilitate 

Metode şi „cum se face” (Recomandări)

Organizaţia parteneră din Liverpool este o bine-cunoscută an-

trepriză socială, selectată datorită angajamentului său continuu 

faţă de îngrijitorii persoanelor vârstnice care oferă o reţea bine 

stabilită de utilizatori de servicii. Organizaţia are personal cu ex-

perienţă, motivat şi entuziast în a se angaja şi a comunica efici-

ent cu grupul ţintă. 

Au fost utilizate stimulente pentru a atrage participanţi la fieca-

re etapă şi au fost organizate evaluări în cadrul acţiunilor pentru 

a se asigura eficienţa şi specificitatea acţiunilor viitoare. 

Implicarea activă a îngrijitorilor în identificarea nevoilor legate 

de sănătate, şi proiectelor ulterioare, punerea în aplicare şi eva-

luarea intervenţiilor specifice culturale a generat un sentiment 

de valoare contribuţiilor care au fost făcute. 

Probleme legate de sex, vârstă, diversitate etnică si inegalitate 

au fost abordate de la bun început prin includerea de membri 

din toate grupurile în aceeaşi locaţie. În plus, s-au avut în vedere 

subiecte precum independenţa şi autonomia, respectul de sine 

şi motivaţia din grupul ţintă, iar acţiunile s-au desfăşurat în loca-

ţii şi momente convenabile pentru grup.

Datorită restricţiilor impuse de stilul de viaţă al îngrijitorilor la 

domiciliu s-a considerat necesară acordarea de asistenţă cu 

transportul.

 Acest proiect, dincolo de a avea caracter pur educativ, a utilizat 

strategii inovatoare pentru a încuraja respectarea strictă a igie-

nei în alimentaţie şi încurajarea schimbărilor de comportament 

prin înţelegerea condiţionărilor reciproce din natură. Cu toate 

acestea, este cunoscut faptul că situaţia din Anglia şi Liverpool 

este foarte diferită de cea din ţările partenere ceea ce poate in-

fluenţa atât metodele utilizate, cât şi rezultatele obţinute.
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Exemple / Proiecte locale

Eriksberg / Suedia:

Aceste informaţii ar trebui să fie furnizate prin intermediul com-

puterelor, urmate de o discuţie de grup. Pe viitor, programe de 

informaţii vor fi reproduse pe suport electronic pentru a putea 

fi utilizate şi în alte municipalităţi din Suedia. Acest tip de co-

municare pe calculator poate fi administrată şi pusă în aplicare 

la domiciliu, în centrele de sănătate, de către organizaţiile de 

pensionari, în şcoli, în magazine alimentare, de către diferite ti-

puri de reţele locale fiind uşor de administrat şi necostisitoare. 

Cunoştinţele suplimentare despre sănătate promovează înde-

plinirea unei vieţi sănătoase. Cu toate acestea, pentru a permite 

schimbarea comportamentului pentru o viaţă sănătoasă, infor-

maţiile oferite de computere ar trebui să fie combinate cu sar-

cini de lucru acasă şi sesiuni practice în funcţie de programul 

„cursuri de alimentare pentru persoanele în vârstă”.

Schneiderviertel / Austria: 

Nordic Walking a fost o parte a prelegerilor despre sport pe du-

rata desfăşurării proiectului CHANCE. Bastoanele au fost furni-

zate de către Promovarea Sănătăţii Viena (prin cooperare), un 

partener care va iniţia proiectul „Gesund - bewegte Apotheke” 

(Nordic Walking), în toamna anului 2009, în Simmering. În acest 

cadru, farmacia locală lucrează împreună cu fundaţia CHANCE 

şi, din toamna anului, cu fondatorii proiectului Promovarea Să-

nătăţii Viena.

Un rezultat important al proiectului este un calendar de zile de 

naştere, cu toate reţetele de la cursurile de gătit, precum şi cu 

sfaturi pentru activităţi fizice şi cu recomandări legate de via-

ţa sănătoasa şi posibilităţile de a mânca sănătos în Simmering. 

Principalele rezultate ale proiectului vor fi prezentate la Festiva-

lul de stradă din Simmering pe 3 octombrie 2009. 

Alte cursuri teoretice şi sportive sunt în discuţii pentru toamna 

anului 2009. 

Următorul Program de prelegeri „Universitatea întâlneşte publi-

cul” privind alimentaţia sănătoasă va fi oferit în semestrul de iar-

nă 09/10. În plus, programul de schimb ERASMUS între Suedia şi 

Austria va continua printr-un schimb de informaţii cu privire la 

recrutare şi programele pentru grupurile-ţintă.

Dumbrăviţa / România:

Viabilitatea a fost asigurată prin menţinerea legăturii cu părţile 

interesate importante şi participanţii zonei. Mai mult, viabilita-

tea este asigurată prin stimularea altor mici programe şi activi-

tăţi. Profesorii şi reprezentantul Consiliului Local s-au angajat să 

organizeze alte activităţi despre alimentaţia sănătoasă. Cadrele 

didactice au introdus cursuri de sănătate în fiecare lună şi au 

subliniat importanţa „gustării sănătoase pentru copii”, la întâlni-

rea cu părinţii şi bunicii. Meniul de la gradiniţă a fost modificat, 

astfel încât acesta conţine alimente mai sănătoase. Am planifi-

cat, de asemenea, realizarea unor broşuri pentru persoanele în 

vârstă care să cuprindă punctele importante ale unui stil de via-

ţă sănătos şi, de asemenea, detalii de contact, pentru ca aceştia 

să poată solicita mai multe detalii despre acest subiect.

Fulda / Germania:

Forumul comunităţii „stil de viaţă sănătos în Kohlhaus şi Sü-

dend”, a continuat sub conducerea oraşului Fulda şi prin pre-

zenţa Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Fulda. Proiecte unice, 

cum ar fi gătitul intercultural sunt incluse în programul centru-

lui de educaţie a adulţilor. În cadrul programului principal de 

Alimentaţie Publică Sănătoasă, de la Universitatea de Ştiinţe 

Aplicate din Fulda vor fi continuate programele de educaţie cu 

privire la sănătate organizate pentru părinţi, copii şi profesorii 

şcolii din localitate (Sturmiusschule) şi ai şcolii gimnaziale locale. 

Proiectul grădiniţei „Joshi”, oferit de către centrul de consiliere al 

consumatorului Hesse pentru educatori şi părinţi continuă de 

o jumătate de an. Consorţiul naţional al organizaţiei seniorilor 

(BAGSO) sprijină proiectul în calitate de organ de conducere şi 

are reţele în Germania şi Europa.
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 14. Ghid sumarizat al reţelelor de sănătate comunitară 

Partea 1 1. Metodele şi sistemul de sănătate al ţării Instituţii şi organizaţii naţionale, regionale, loca-
le, formale şi informale. Metodele utilizate.

Partea a 2-a „Manual pentru analiza spaţiului social (bază a 
planului de activitate) 

Cine şi cum?

Care este referinţa spaţială a 
reţelei locale?

2. Delimitări şi definiţii referitoare la spaţiu  
Categoriile sunt: graniţele spaţiale şi bariere; ier-
arhiile spaţiale, utilizarea funcţională a terenurilor; 
structuri detaliate de locuinţe, linii de trafic şi sim-
bolurile de identificare şi de însemne speciale.

Perspectivele (‚outsiders’ şi ‚insiders’ ) 
(perspectivă participativă).
Delimitarea s-ar putea baza pe opiniile experţilor 
sau ar putea fi determinată empiric, prin interviuri.

Cine locuieşte / trăieşte 
acolo?

3.  Structura profilului Analiza cantitativă detaliată a datelor, completată de 
către experţi prin interviuri.

Care este funcţia urbană a 
acestei arii?

4. Analiza SWAT  
Documentarea facilităţilor fizico-spaţiale şi a 
infrastructurii

Inspecţiile şi analiza documentelor 
Contactul cu autorităţile locale, cu voluntarii şi 
iniţiativele

Partea a 3-a  Instituţii şi organizaţii

Cine e activ? 
–  în comunitate
–  în numele comunităţii şi al 

locuitorilor.

5.  Descrierea potenţialului şi a resurselor  
Întrunirea tuturor instituţiilor locale şi a experţilor, 
analizarea resurselor: asociaţii, alianţe, coaliţii, 
conflicte 

Interviurile experţilor
Analiza reţelei

Cine este autorizat?
Care grupuri sociale sunt 
relevante?

6. Diagrama organizaţiilor publice, private şi 
a autorităţilor intermediare (ex. de prevenire 
a sănătăţii, de promovare, informare, educaţie, 
recreere, ca urmare a mai multor grupuri-ţintă). 

Care sunt partenerii puternici 
şi slabi?

Analiza reţelei (activarea interviurilor)

Partea a 4-a Resurse structurale

Ce încăperi şi clădiri sunt 
disponibile?

7.  Oferta de resurse structurale pentru stimularea 
creării de reţele

Rezultatul primei întâlniri / întruniri ale reţelei

Este disponibil spaţiul de-
schis şi la ce moment din zi / 
din săptămână?

8.  Resurse structurale şi temporale pentru coopera-
rea în proiectarea intervenţiilor

Prima sarcină a partenerilor din reţea, rezultat al 
discuţiilor
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 15. Perspective 

Ne-ar plăcea să încurajăm pe toţi oamenii să folosească aceste 

linii directoare, care sunt dezvoltate dupa o amplă experienţă. 

Procesul nu a fost întotdeauna uşor şi a fost diferit în fiecare 

comunitate europeană. Cooperarea interdisciplinară între ex-

perţi în ştiinţele sociale, naturale şi arhitecţii oraşului în ceea ce 

priveşte sănătatea a implicat un schimb intensiv de experienţe 

şi încredere reciprocă. Comunicarea şi aprecierea interculturală 

a crescut în perioada desfăşurării procesului. Proiectul-reţea a 

continuat în mod diferit în fiecare comunitate europeană şi a 

dus la mai multe proiecte. Procesul-reţea are nevoie de timp şi 

disponibilitate, de participarea şi sprijinul a numeroase instituţii 

oficiale şi nonformale. 

Pentru ca proiectul să fie un succes este necesară implicarea 

unor organizatii de voluntari ale locuitorilor din arealul de luare 

a deciziilor. Astfel, trebuie respectaţi toţi paşii mici, aproape invi-

zibili, de multe ori plictisitori. Ghidul urmăreşte să sprijine paşii 

importanţi care pot fi puşi în aplicare în mod diferit în fiecare 

comunitate. În ceea ce priveşte sănătatea, toţi contribuim zi de 

zi la propria stare de sănătate, inclusiv persoanele din grupurile 

dezavantajate. În acest scop, am pus în aplicare exemple în ca-

drul obiectivului de învăţare pe întreg parcursul vieţii.
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