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Wstęp

Podmioty niosące pomoc humanitarną w sytuacjach kryzysowych często 
napotykają wyzwania związane z wiedzą, kto jest, gdzie, kiedy, robiąc co 
(4Ws) w odniesieniu do zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego 
(MHPSS).  Taka wiedza jest niezbędna   do prowadzenia koordynacji. 
Narzędzia 4Ws są wykorzystywane w wielu dziedzinach pomocy do mapowania 
działań prowadzonych na dużych obszarach geograficznych.  Narzędzia 4Ws 
zazwyczaj mają na celu mapowanie wsparcia ze strony agencji rządowych i 
pozarządowych, w tym służb udzielających pomocy przed przekierowaniem osób 
jej potrzebujących do właściwych miejsc i placówek oraz wsparcia.
 Grupa referencyjna IASC ds. Zdrowia Psychicznego i Wsparcia 
Psychospołecznego opracowała narzędzie 4Ws do mapowania działań MHPSS w 
środowiskach humanitarnych w różnych sektorach.  Przewiduje się, że narzędzie 
to będzie wykorzystywane przez grupy odpowiedzialne za koordynację MHPSS w 
sytuacjach kryzysowych z licznymi podmiotami MHPSS.  Narzędzie składa się z 2 
części:

(a)  Aplikacja arkusz zbierania danych 4 Ws (w programie Excel), dostępna
pod adresem mhpss.net/4Ws 1

(b) Ten podręcznik, w którym opisano, w jaki sposób należy zbierać dane.

Narzędzie 4Ws dla MHPSS przydatne jest w następujących 
przypadkach:

(a) Zapewnienie pełnego obrazu zakresu i charakteru działań MHPSS;
(b)  Identyfikacja braków w działaniach MHPSS w celu skoordynowanych

działań;
(c)  Umożliwienie skierowania osób potrzebujących pomocy poprzez

udostępnienie informacji o tym, kto jest, gdzie, kiedy, co robi;
(d)  Przekazywanie informacji wykorzystywanych w procesach odwoławczych

(np. Skonsolidowany Proces Odwoławczy (CAP));
(e)  Zwiększenie przejrzystości i legitymizacji MHPSS dzięki

ustrukturyzowanej dokumentacji;
(f)  Zwiększenie możliwości przeglądu wzorców praktyki i wyciągania

wniosków do przyszłej działań.

1 (1) Przejdź do www.mhpss.net.
(2)  Kliknij kartę “Grupy”   na środku głównego paska nawigacyjnego.   Powinieneś przejść do strony o nazwie 

Katalog grup dyskusyjnych.
(3)  Na ekranie   Katalogu grup znajdź grupę “Archiwa 4Ws”, a) przeglądając listę wszystkich grup>ocena, 

monitorowanie, ewaluacja i badania lub b) wpisując “Archiwa 4Ws” w polu wyszukiwania.
(4) Przejdź do    grupy “Archiwa 4Ws” i zajrzyj do zakładki “Zasoby”, aby znaleźć dokumenty.
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Związek z innymi narzędziami 4Ws wykorzystywanymi przez klastry 
IASC
• Wiele klastrów jest w trakcie opracowywania narzędzi 4W.
• Ważne jest, aby narzędzia klastrów obejmowały te aktywności MHPSS, które

są istotne dla ich sektora oraz aby narzędzia klastrów i narzędzie MHPSS
4Ws były ze sobą spójne.

• Gdyby wszystkie klastry skutecznie gromadziły odpowiednie dane MHPSS
za pośrednictwem własnego systemu 4Ws, nie byłoby potrzeby stosowania
niniejszego narzędzia. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć związek między
narzędziem MHPSS 4Ws a różnymi narzędziami wykorzystywanymi przez
klastry (przykłady w Załączniku1).

Aplikacja arkusza zbierania danych 4Ws
„4Ws Data Collection Spreadsheet” – plik Excel – zawiera 3 arkusze. Pierwsza 
karta zawiera wprowadzenie. Drugi arkusz aplikacji 4Ws Data Collection 
Spreadsheet musi wypełnić organizacja uczestnicząca w ćwiczeniu 4W. Pozycje 
do uzupełnienia można znaleźć w Tabeli 1. Trzeci arkusz służy wyłącznie do 
celów informacyjnych. Zawiera kody aktywności MHPSS, które można znaleźć w 
Tabeli 2 (patrz tylna okładka).

Kody aktywności MHPSS
• Tabela 2 (patrz: tylna okładka) obejmuje kody i podkody czynności MHPSS,

które są najczęściej wykonywane w sytuacjach działań ratunkowych i
pomocowych i to właśnie te czynności są rejestrowane w arkuszu danych
4Ws. Przedstawiona lista kodów aktywności MHPSS nie wyczerpuje
wszystkich możliwości. Kategorię „inne (określ)” należy używać do
dokumentowania aktywności nieujętych w wykazie.

• Lista kodów i podkodów działań MHPSS odzwierciedla to, co często dzieje
się w czasie trwania i po sytuacji kryzysowej. Niekoniecznie odzwierciedla
dobre praktyki. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że organizacje
podejdą do wypełniania arkusza z pełną otwartością, lista nie zawiera
wskazówek ani zaleceń dotyczących potencjalnie niewłaściwych działań.

• Działania wymienione w Tabeli 2 podzielono na (a) działania skoncentrowane
na społeczności (działania 1-6, które są skierowane do społeczności lub
ich segmentów), (b) działania skoncentrowane na przypadkach (działania
7-10, które są skierowane do zidentyfikowanych osób w populacji) oraz (c)
działania ogólne (działanie 11).

• Wsparcie psychologiczne udzielane pracownikom sektora pomocy powinno
być rejestrowane jako działanie ogólne (podkod 11.5); kody 7-10 nie powinny
być używane do opisu wsparcia dla pracowników sektora pomocy.
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• Wielu użytkowników narzędzia pytało, w jaki sposób kody działań odnoszą
się do Arkuszy Działań i Piramidy Wytycznych IASC. Związek ten opisano
w załączniku 2, który może być przydatnym punktem odniesienia podczas
warsztatów poświęconych Wytycznym IASC.

• Lista kodów działalności MHPSS nie obejmuje działań, które stanowią
podstawową działalność poszczególnych sektorów: np. prowadzenie poradni
zdrowia lub prowadzenie działań ochronnych, które nie zawierają wyraźnego
komponentu wsparcia psychospołecznego. Zakłada się, że takie działania
mapowane są przez odpowiednie sektory/klastry.

Jordania (2009) i Nepal (2010)
Dwaj asesorzy reprezentujący lokalną międzyklastrową grupę koordynacyjną MHPSS rozesłali arkusz 
danych 4Ws pocztą elektroniczną do organizacji z prośbą o zwrot wypełnionego dokumentu. Uzyskali 
jedynie częściową odpowiedź. Następnie, każdy z nich telefonował lub odwiedzał wyznaczone 
organizacje, aby omówić dane z odpowiednim personelem. Rozmowa miała istotne znaczenie, 
ponieważ pozwoliła wyjaśnić niejasne pytania, zweryfikować odpowiedzi i uzupełnić brakujące dane.

Stwierdzono, że wywiady telefoniczne były wystarczającym rozwiązaniem w przypadku organizacji, 
które wyraźnie zgłosiły niewielką liczbę działań. Niemniej osobiste przeprowadzenie wywiadów było 
istotne w sytuacji, gdy organizacje zgłaszały większą liczbę działań lub nie uzupełniły dokumentacji w 
odpowiedni sposób.

Sporządzono raport zawierający analizy danych, który został udostępniony uczestniczącym w procesie 
zbierania danych agencjom, co spotkało się z uznaniem z ich strony. Następnie Jordania aktualizowała 
dane w latach 2010/2011 i 2012.

Haiti (2010)
Na Haiti asesor reprezentujący międzyklastrową grupę roboczą MHPSS rozesłał plik arkusza danych 
4Ws pocztą elektroniczną do agencji, ale otrzymane odpowiedzi nie były zadawalające. W związku 
z tym asesor przedstawił narzędzie podczas spotkania międzyagencyjnego grupy, wyjaśniając, w 
jaki sposób będzie ono używane. Przesłanie do uczestników spotkania brzmiało w ten sposób: „To 
nie jest tylko biurokratyczne ćwiczenie, ale narzędzie, które pozwala pokazać ogromną pracę, którą 
wykonujecie w terenie, a dzięki uzupełnieniu przez Was informacji będziemy mogli mieć pewność, że 
nie ma braków w naszych działaniach. Przekażemy Wam również raport opracowany na podstawie 
zebranych danych, co ułatwi Wam prawidłowe przekierowanie osób potrzebujących pomocy”. Podczas 
spotkania poproszono uczestników poproszono o wypełnienie papierowej wersji pliku 4Ws.

Rozesłano projekt raportu zawierający analizę wyników, co podziałało motywująco na spóźnione 
agencje, które do tej pory jeszcze nie wypełniły arkuszy, a chciały uczestniczyć w tym ćwiczeniu. Proces 
powtarzano co miesiąc. Z biegiem czasu wysiłki związane z gromadzeniem danych koncentrowały 
się na kontaktowaniu się z agencjami, które nie przekazały informacji., Wysyłano do nich e-maile, 
kontaktowano się telefonicznie lub spotykano się z nimi osobiście.

Otrzymane informacje były przydatne dla agencji w planowaniu działań MHPSS. Na przykład jedna z 
agencji zaobserwowała w jednym z rejonów minimalną aktywność w stosunku do osób starszych, więc 
dodano tego typu działania do projekt programu.

MHPSS był jednym z niewielu obszarów pomocy, dla którego można było sporządzać aktualizowane, 
wyczerpujące raporty 4Ws dotyczące ponad 100 agencji zaangażowanych w działania prowadzone po 
trzęsieniu ziemi na Haiti. Wiele agencji, jak również rząd, uznało, że analiza braków przedstawiona w  
raportach miała istotne znaczenie. Doceniono także możliwość zapoznania się z działaniami agencji i 
uzyskania danych kontaktowych.

1Przykłady ostatnio prowadzonych ocen 4Ws MHPSS dotyczących 
zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego
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Korzystanie z narzędzia do mapowania
Przed podjęciem decyzji o użyciu narzędzia 4Ws dla działań z zakresu MHPSS, 
zastanów się, czy tego typu informacje są już gromadzone, czy też można je 
gromadzić w łatwiejszy sposób za pomocą gotowych i działających narzędzi 4Ws 
przez klastry zajmujące się sprawami zdrowia, edukacji i ochrony dzieci (Health, 
Education i (Child) Protection). Należy unikać powielania oceny 4Ws. Ważne jest 
również wspieranie klastrów w opracowywaniu opisu ich kodów, które odnoszą 
się do MHPSS.

Sugerowane kroki do wdrożenia narzędzia 4Ws dla działań z zakresu 
MHPSS:
1. Dostosuj arkusz danych 4Ws do miejscowych uwarunkowań 2. Należy

pamiętać, że arkusz zawiera szereg pytań, które mają charakter opcjonalny
(patrz Tabela 1) i podjąć decyzję, czy tego typu pytania zadać, czy nie.
W razie wątpliwości nie zadawaj zbyt wielu pytań, aby nie obciążać
bardzo zajętych osób, pytając je o informacje, które może nigdy nie będą
analizowane.

2. Przetłumacz arkusz danych 4Ws na miejscowy język, jeśli jest to zasadne.
Dodaj tłumaczenie na miejscowy język do pliku arkusza, aby każdy element
tekstu był również dostępny w miejscowym języku. Może to mieć znaczenie
i pomóc w uzyskaniu większej liczby odpowiedzi ze strony krajowych
organizacji pozarządowych.

3. Skontaktuj się z rządem i OCHA (lub inną agencją koordynującą z ramienia
ONZ) w danym kraju, aby poinformować o prowadzonym działaniu i uzyskać
prawidłową pisownię i kody3 obszarów geograficznych, określające granice
obszarów geograficznych. Jeżeli stosowana będzie jednolita pisownia i
definicje obszarów geograficznych, agencja koordynująca będzie w stanie
stworzyć jedną ogólną mapę geograficzną działań humanitarnych we
wszystkich dziedzinach pomocy.

4. Zdecyduj o zakresie zbieranych danych. W sytuacjach kryzysowych, w
których występuje bardzo duża liczba aktorów MHPSS, można zdecydować
się na zmniejszenie nakładu pracy i zbieranie w początkowym okresie tylko
danych o zmiennych A-M (tabela 1), a następnie zbieranie danych o kodach
N-S.

2.  Możliwe, że kilka pytań będzie trzeba dodać, usunąć lub zmodyfikować. Należy również podjąć decyzję, jak szczegółowe 
mają być dane zbierane o lokalizacji (np. tylko nazwy miast, dzielnic lub współrzędne GPS)

3.  Dla ułatwienia kody obszarów geograficznych mogą być dodane na odrębnym arkuszu w ramach zbiorczego arkusza 
4Ws.
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5. Opracuj strategię zbierania danych. Można do tego podejść na kilka
sposobów (ramka 1). Zebranie pełnych danych wymaga znacznych wpływów
i wytrwałości. Na początku pomocne może być zaprezentowanie narzędzia
podczas spotkań koordynujących i napisanie listu do agencji z zaproszeniem
do wypełnienia arkusza (ramka 2 – przykładowy list). Na ogół do zebrania
danych z większości agencji niezbędne są dalsze kontakty telefoniczne,
spotkania lub osobiste wizyty.

6. Występując do agencji z prośbą o przekazanie danych, postępuj w
sposób inkluzywny. Ważne jest, aby stworzyć mapę istniejących działań,
wcześniej prowadzonych przez organizacje rządowe i pozarządowe,
miejscowe uczelnie, instytucje religijne i grupy działające w poszczególnych
społecznościach.

7. Prosząc o dane, zawsze wyjaśnij w jakim celu są one gromadzone i
poinformuj, że zebrane dane będą udostępnione w domenie publicznej.

8. Przejrzyj otrzymane dane pod kątem istotnych niespójności lub błędów.
Ponownie skontaktuj się z agencjami, których odpowiedzi są niespójne
(np. dwóch doradców nie może doradzać 2000 osobom w ciągu jednego
miesiąca).

Szanowny Panie/Pani………

Piszę w imieniu [nazwa grupy koordynacyjnej]. Zwracamy się z prośbą o pomoc, ponieważ 
opracowujemy raport o działaniach prowadzonych w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia 
psychospołecznego (MHPSS) w [obszar geograficzny]. Na podstawie zebranych danych będziemy 
przekazywać informacje o tym, kto, gdzie działa, co robi i do kiedy prowadzić będzie działania(4Ws). 
Pomoże to zidentyfikować wszelkie braki w istniejącym systemie w celu usprawnienia naszych działań. 

Staramy się opracować mapę wszystkich działań systemowych, m.in. istniejących świadczeń i usług 
zabezpieczanych przez organy rządowe i organizacje pozarządowe.

W załączniku znajduje się arkusz danych w postaci pliku Excel, który pokazuje, jakiego rodzaju 
informacji, poszukujemy. Czy byłby Pan/Pani tak uprzejmy/a, aby korzystając z załączonego pliku, 
wypełnić arkusz danych dla każdej lokalizacji, w której Państwa organizacja realizuje świadczenia lub 
udziela wsparcia? Bardzo proszę o odesłanie wypełnionego pliku do dnia [data]?

W późniejszym terminie chciałbym zadzwonić / odwiedzić Państwa, aby omówić przekazane informacje 
i upewnić się, że wszystko właściwie zrozumieliśmy. Jeśli to możliwe, chciałbym zadzwonić / odwiedzić 
Państwa w dniu [data]. Czy będzie to możliwe?

Naszym celem jest upublicznienie raportu i danych w celu zwiększenia przejrzystości i koordynacji 
prowadzonych działań i usprawnienia współpracy między wszystkimi organizacjami. Prześlemy wyniki 
analizy, które pomogą Państwu właściwie kierować osoby potrzebujące pomocy.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny [adres e-mail, numer telefonu].
Dziękuję za rozważenie mojej prośby.
Z poważaniem ………

Ramka 2: Przykład listu z zapytaniem do agencji o dane 4Ws
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9. Jeśli to możliwe, odwiedź agencję i przeprowadź rozmowę z osobą
odpowiedzialną za program. Ankieterzy mogą zadawać dodatkowe pytania,
aby lepiej zrozumieć program (zob. załącznik 2). Odpowiedzi na te pytania
mogą okazać się pomocne dla osób odpowiedzialnych za koordynację
działań MHPSS. Jednak dodatkowe pytania należy zadawać tylko wtedy,
gdy jest jasne, w jaki sposób uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane do
usprawnienia prowadzonych działań.

10. Połącz dane w jednym zagregowanym pliku arkusza zawierającym różne
arkusze z danymi dla różnych obszarów geograficznych.

11. Wyczyść dane w zagregowanym pliku arkusza. Upewnij się, że nazwy
agencji, miast itp. pisane są za pomocą jednolitej pisowni, co jest ważne dla
dalszych analiz statystycznych.

12. Porównaj zebrane dane z odpowiednimi danymi zebranymi przez klastry
zdrowia, edukacji i ochrony (dzieci) i usuń główne niespójności, kontaktując
się z odpowiednimi agencjami.

13. W razie potrzeby, podziel odpowiedzi na kategorie. Dane dotyczące grup
docelowych należy zakodować po zebraniu danych.

14. Dodaj filtry do kolumn zagregowanego arkusza, aby można było łatwo
znaleźć dane o konkretnych działaniach/agencjach. Samouczek objaśniający
dodawanie i wykorzystywanie filtrów pt. „Excel Auto Filter” można znaleźć
na stronie http://www.youtube.com/watch?v=234GasE_W9k.  Dzięki temu
agencje będą mogły lepiej kierować osoby potrzebujące pomocy.5

15. Przygotuj raport podsumowujący dane. 6 W raporcie należy omówić braki,
które stwierdzono w prowadzonych działaniach. Raport może zawierać
następujące podstawowe analizy:
a. Wykresy kołowe, histogramy lub tabele, np.:

i. Częstotliwości bieżących i planowanych działań (przy użyciu 11
kodów opisanych w tabeli 2 na tylnej okładce, patrz: przykład w
załączniku 4);

ii. Częstotliwości różnych czynności na 100 tys. osób w populacji
ogólnej;

iii. Częstotliwość zajęć dla różnych grup docelowych;

4.  Można uwzględnić następujące kody: brak określonej podgrupy = 1; kobiety = 2; mężczyźni = 3, dzieci (0-6) = 4, dzieci 
(7-12) = 5, dzieci (13-18) = 6, osoby starsze =7, inne specyficzne podgrupy populacji (określ np. osoby, które przeżyły 
tortury, osoby z niepełnosprawnościami) = 8, świadczeniodawcy (określić np. nauczycieli) = 9. Należy zauważyć, że 
można użyć wielu kodów.

5.  Przykłady plików danych z Haiti, Jordanii i Nepalu z zastosowanymi filtrami można znaleźć na stronie mhpss.net/4Ws lub 
w przypisie 1 dotyczącym instrukcji.

6.  Przykłady raportów z Jordanii, Libii i Nepalu można znaleźć na stronie mhpss.net/4Ws lub przypisie 1 dotyczącym 
instrukcji.   Sprawozdanie z 2011 r. dotyczące Jordanii jest szczególnie dobrym przykładem możliwego sposobu 
prezentacji danych (które należy określić i przesłać).
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iv. Częstotliwości poddziałań (przy użyciu 45 podkodów opisanych w
tabeli 2);

v. Porównanie częstotliwości działań skoncentrowanych na
społeczności z działaniami skoncentrowanymi na danym przypadku;

b. Mapowanie zgłoszonych działań na piramidzie wytycznych IASC MHPSS
(patrz załącznik 3);

c. Wykresy kołowe, histogramy lub mapy przedstawiające kluczowe
informacje geograficzne. Istotne może być przekazanie informacji o
wielkości populacji w różnych obszarach geograficznych lub zgłoszenie
częstotliwości danych na 100 tys. osób w ogólnej populacji;

d. Dane kontaktowe wszystkich agencji, które dostarczyły dane.
16. Niezwłocznie roześlij raport i plik zagregowanego arkusza do kluczowych

interesariuszy, w tym do:
a. wszystkich, którzy dostarczyli dane;
b. wszystkich, którzy zostali poproszeni o dostarczenie danych, ale ich nie

dostarczyli (może to zmotywować ich do późniejszego udostępnienia
danych lub do udziału w przyszłych edycjach 4W);

c. organów rządowych;
d. Koordynatora ds. humanitarnych;
e. wszystkich liderów sektorów/klastrów;
f. Krajowego Biura OCHA lub innej agencji Organizacji Narodów

Zjednoczonych odpowiedzialnej za sporządzanie mapy działań;
g. Odpowiednich stron internetowych poświęconych pomocy humanitarnej.

17. Omów stwierdzone braki z zainteresowanymi stronami, aby udoskonalić
proces programowania działań.

18. Regularnie aktualizuj dane i raporty (np. w przypadku szybko rozwijających
się sytuacji kryzysowych raz w miesiącu udostępniaj znowelizowany raport).
Aktualizacja danych może odbywać się telefonicznie lub e-mailem i zwykle
nie wymaga dużego wysiłku ze strony organizacji działających w terenie.

Potrzebne zasoby
• Czas i zasoby ludzkie potrzebne do realizacji 4Ws zależą od skali kryzysu.
• W przypadku kryzysu o dużej skali, z udziałem licznych aktorów MHPSS,

w pierwszych miesiącach potrzebny może być pełnoetatowy kierownik
ds. informacji, który w kolejnych miesiącach może pracować w niepełnym
wymiarze czasu pracy.
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• Kierownik ds. informacji musi posiadać co najmniej następujące umiejętności
i predyspozycje:
a. umiejętność utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich;
b. umiejętność szybkiego uczenia się rozumienia znaczenia różnych

kategorii MHPSS 4Ws;
c. wytrwałość w gromadzeniu danych;
d. umiejętność szybkiego nauczenia się obsługi arkuszy kalkulacyjnych (np.

Excel);
e. umiejętność szybkiego uczenia się prowadzenia bazy danych,

przeprowadzania podstawowych analiz oraz sporządzania wykresów i
raportów;

f. Znajomość miejscowego języka lub dostęp do tłumaczenia.
• Kierownik ds. informacji prawdopodobnie będzie musiał współpracować z

zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ekspertem technicznym,
który nadzoruje pracę, np. sprawdza, czy zebrane dane są poprawne i
odpowiada za prawidłowe sporządzenie analiz i raportów.

Ograniczenia
• Zbieranie danych z różnych agencji wymaga zastosowania mechanizmu

dźwigni. W wielu sytuacjach tylko agencje odpowiedzialne za koordynację
będą w stanie z powodzeniem zbierać dane.

• Zbieranie danych opiera się w dużej mierze na samoocenie. Niektórzy aktorzy
mogą zdecydować się na dostarczenie danych pokazujących ich działania w
lepszym świetle.

• Zastosowana metoda pozwala na ocenę braków w zakresie dostępności
świadczeń, usług i wsparcia, ale nie obejmuje oceny jakości realizowanych
działań.

Możliwe, że ostatnie 2 ograniczenia trzeba będzie potwierdzić w raportach 
sporządzonych na podstawie danych.

Możliwości
• Istnieją możliwości rozwoju określonych programów bazodanowych (np.

Access) i aplikacji (np. na smartfony) w celu ułatwienia gromadzenia danych.
• Narzędzie 4Ws może być również wykorzystywane w różny sposób do

analizowania działań humanitarnych w dziedzinie MHPSS. Wyniki analizy 160
programów na całym świecie znajdują się w Załączniku 5.
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A. Data podania lub aktualizacji informacji;
B. Nazwa agencji wdrażającej*;
C. Nazwy innych organizacji, z którymi wykonywana jest działalność (w przypadku wspólnego

działania) **;
D. Nazwisko osoby pełniącej funkcję punktu kontaktowego;
E. Numer telefonu do punktu kontaktowego;
F. Adres e-mail punktu kontaktowego;
G. Region/powiat, w którym prowadzona jest działalność;
H. Miasto/okolica, w której prowadzona jest działalność;
I. Rząd/kod geograficzny OCHA dla danej lokalizacji;
J. Kod aktywności MHPSS;
K. Podkod aktywności MHPSS;
L. Jednozdaniowy opis czynności (dla podkodu „Inne” lub dla każdej innej czynności, która nie jest

wyraźnie opisana za pomocą podkodu);
M. Grupa(y) docelowa(e) (w stosownych przypadkach podać grupy wiekowe);
N. Liczba osób w grupie docelowej bezpośrednio wspieranych w ciągu ostatnich 30 dni;
O. Działanie jest (1) w trakcie realizacji, (2) finansowane, ale jeszcze niewdrożone lub (3)

niefinansowane i jeszcze niewdrożone;
P. Data rozpoczęcia realizacji działania (w przypadku bieżących działań należy podać rzeczywistą

datę rozpoczęcia, a nie pierwotnie proponowaną datę rozpoczęcia);
Q. Data zakończenia (określ, kiedy kończy się przyznane finansowanie na realizację działania).

Fakultatywnie (Pięć opcjonalnych pozycji wskazanych poniżej pozwali lepiej zrozumieć jakość i zakres 
dostępnych usług, ale w pierwszych tygodniach lub miesiącach ostrego, poważnego kryzysu mogą one 
być zbyt szczegółowe.)

R. Liczba i profil pracowników MHPSS prowadzących dane działanie (np. 4 wolontariuszy, 1
psycholog i 1 pielęgniarka)

S. Temat i czas trwania szkolenia (poza kształceniem prowadzonym na wyższej uczelni) w zakresie
MHPSS (np. pielęgniarki przeszły 1-dniowe szkolenie nt. pierwszej pomocy psychologicznej)

T. (jeśli dotyczy) Dostępność prowadzonych działań (np. miejsce przyjazne dzieciom lub przychodnia
jest otwarta 40 godzin/tydzień)

U. Gdzie jest realizowane działanie z zakresu MHPSS? (prywatne domy, przychodnia, przestrzenie
publiczne, itp.)

V. Czy osoby korzystające z pomocy muszą płacić za świadczenia/uzyskane wsparcie?

Tabela 1: Pozycje do uzupełnienia w drugiej części arkusza danych 4Ws

* Wskazana w tym miejscu organizacja, powinna być agencją wdrażającą, a nie darczyńcą.
** Podczas analizy danych należy zachować ostrożność, aby uniknąć podwójnego liczenia wspólnie prowadzonych działań.
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ZAŁĄCZNIK 1. ZWIĄZEK MIĘDZY KODAMI DZIAŁAŃ MHPSS 4WS A KODAMI SYSTEMU 
MAPOWANIA DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW ZDROWOTNYCH KLASTRA ZDROWIA (HERAMS)
MHPSS 4Ws kody aktywności Komentarz Odpowiednie kody HeRAMS

7. Praca psychospołeczna 
(skoncentrowana na osobie) 

Kodowane w HeRAMS C81 tylko 
wtedy, gdy praca psychospołeczna 
(skoncentrowana na konkretnym 
przypadku) prowadzona jest w trybie 
środowiskowym. 

C81 (opieka środowiskowa w przypadku 
chorób niezakaźnych, urazów i zdrowia 
psychicznego) Promowanie samoopieki, 
zapewnienie podstawowej opieki i 
wsparcia, rozpoznawanie i kierowanie 
do leczenia ciężkich przypadków, 
zapewnienie dalszej opieki przez 
placówki ochrony zdrowia i opieki 
społecznej osobom przewlekle chorym 
i z niepełnosprawnościami po wypisie 
ze szpitala

8. Interwencja psychologiczna Kodowane w HeRAMS C81 tylko 
wtedy, gdy wsparcie psychologiczne 
zapewniane jest w trybie 
środowiskowym.

7. Praca psychospołeczna 
(skoncentrowana na osobie) 

Kodowane w HeRAMS C84 tylko 
wtedy, gdy praca psychospołeczna 
(skoncentrowana na konkretnym 
przypadku) prowadzona jest przez 
POZ / w ramach ogólnego systemu 
ochrony zdrowia. 

P84 (podstawowa opieka zdrowotna: 
zdrowie psychiczne) opieka w zakresie 
zdrowia psychicznego - pomoc w 
ostrych stanach lękowych i dużego 
stresu, leczenie na pierwszej linii 
ciężkich i powszechnie występujących 
zaburzeń psychicznych

8. Interwencja psychologiczna Kodowane w HeRAMS C84 tylko 
wtedy, gdy wsparcie psychologiczne 
zapewniane jest przez POZ/w ramach 
ogólnego systemu ochrony zdrowia

9. Leczenie pacjentów z zaburzeniami 
psychicznymi przez niespecjalistyczne 
placówki ochrony zdrowia (np. POZ, 
oddziały pooperacyjne)

Kodowane w HeRAMS C84

7. Praca psychospołeczna 
(skoncentrowana na osobie) 

Kodowane w HeRAMS S82 
lub S83 tylko wtedy, gdy praca 
psychospołeczna (skoncentrowana na 
konkretnym przypadku) prowadzona 
jest przez specjalistyczną placówkę 
ochrony zdrowia.

S82 lub S83: Specjalistyczne 
leczenie/opieka w zakresie zdrowia 
psychicznego 

8. Interwencja psychologiczna Kodowane w HeRAMS S82 lub 
S83 tylko wtedy, gdy wsparcie 
psychologiczne zapewniane jest przez 
specjalistyczną placówkę ochrony 
zdrowia,

10. Leczenie pacjentów z zaburzeniami 
psychicznymi przez niespecjalistyczne 
placówki ochrony zdrowia (np. POZ, 
oddziały pooperacyjne)

Kodowane w HeRAMS S82 lub S83
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ZAŁĄCZNIK 2. DODATKOWE, CZĘŚCIOWO USTRUKTURYZOWANEGO PYTANIA 
ZADAWANE W CELU POGŁĘBIONEGO ZROZUMIENIA PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK 3: PORÓWNANIE KODÓW AKTYWNOŚCI 4WS MHPSS Z WYTYCZNYMI IASC 
MHPSS
Kod aktywności MHPSS (4Ws) Numer karty aktywności 

wytycznych IASC
Poziom piramidy wytycznych 
IASC MHPSS

1. Rozpowszechnianie informacji w 
całej społeczności

Informacje o aktualnej sytuacji, 
działaniach pomocowych lub 
dostępnych usługach: 8,1 Komunikaty 
o pozytywnym radzeniu sobie: 8,2

3 jeśli dostosowane do określonych grup 
2 jeśli dostosowane do ogółu populacji 
oraz na temat metod pozytywnego 
radzenia sobie z problemami 
1 jeśli dostosowane do ogółu populacji 
oraz na temat sytuacji kryzysowej, 
działań pomocowych i praw

2. Stworzenie sprzyjających 
warunków dla mobilizacji i organizacji 
społeczności lub przejęcia przez 
społeczność ogólnej kontroli nad 
pomocą doraźną

5.1 1

3. Wzmocnienie wsparcia społeczności 
i rodziny

Społeczne spotkania prozdrowotne: 
5.3 Inne: 5.2

3 jeśli udziela się ukierunkowanego 
wsparcia w celu promowania 
integracji społecznej osób lub grup 
marginalizowanych

3. Wzmocnienie wsparcia społeczności 
i rodziny

Społeczne spotkania prozdrowotne: 
5.3 Inne: 5.2

3 jeśli udziela się ukierunkowanego 
wsparcia w celu promowania 
integracji społecznej osób lub grup 
marginalizowanych
2 jeśli działania koncentrują się na 
wzmacnianiu wsparcia społeczności 
i rodziny

4. Bezpieczne miejsca W ramach ochrony; 3.2 (działanie 
kluczowe 5) W ramach organizacji 
społecznej: 5.1 (działanie kluczowe 5)
W ramach wzmacniania wsparcia 
społeczności lub rodziny 5.2 (działanie 
kluczowe 4) W ramach edukacji 7.1 
(działanie kluczowe)

2 (i niekiedy 3)

Poniżej przedstawiono dodatkowe, opcjonalne, częściowo ustrukturyzowane pytania, które może zadać ankieter 
posiadający szeroką wiedzę na temat MHPSS w celu pogłębionego zrozumienia programu. Pytania te nie wchodzą 
w zakres systemu 4Ws. Niemniej odpowiedzi na te pytania mogą być przydatne do koordynacji działań.

• Powiedział/a Pan/i, że wdrażacie [np.: przestrzenie przyjazne dzieciom lub poradnictwo], czy może Pan/i 
dokładnie opisać, co robicie w tym zakresie

• W jaki sposób zapraszacie ludzi do udziału w prowadzonych działaniach? Czy stosujecie kryteria włączenia 
lub wyłączenia?

• W jakiego rodzaju szkoleniach uczestniczyli pracownicy? Na jakich tematach koncentrowały się szkolenia? 
Kiedy odbyło się i jak długo trwało szkolenie? Kto je prowadził?

• W jakim stopniu jesteście w stanie zapewnić nadzór merytoryczny? Jak jest on zorganizowany?
• Czy może mi Pan/Pani opowiedzieć o swoich procedurach kierowania osób potrzebujących pomocy do innych 

placówek? Do kogo najczęściej kierujecie osoby, którym udzielacie pomocy lub wsparcia?
• Czy macie kontakt z (innymi) organizacjami działającymi w społeczności? JEŚLI TAK, to w jaki sposób? Z 

jakimi organizacjami utrzymujecie kontakt?
• (W przypadku agencji międzynarodowych) Czy współpracuje Pan(i) z rządem krajowym i krajowymi 

programami pozarządowymi? W jaki sposób?
• W jaki sposób monitorują i ewaluują Państwo realizację programów
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ZAŁĄCZNIK 3: PORÓWNANIE KODÓW AKTYWNOŚCI 4WS MHPSS Z WYTYCZNYMI IASC 
MHPSS
5. Wsparcie psychospołeczne w 
sektorze edukacji

Jako część edukacji7.1 1, 2 lub 3

6. Wspieranie uwzględniania kwestii 
społecznych/psychospołecznych w 
ochronie, świadczeniach zdrowotnych, 
żywieniu, pomocy żywnościowej, 
miejscach schronienia, planowaniu 
obiektów lub zabezpieczeniu 
zaopatrzenia w wodę i kanalizacji

W ochronie: 3.1, 3.2
W świadczeniach zdrowotnych 
(aspekty społeczne) 6.1 (działanie 
kluczowe 1) W żywieniu. 9,1
W miejscach schronienia i planowaniu 
obiektu 10.1 W zakresie zaopatrzenia 
w wodę i kanalizacji 11.1

1 (zazwyczaj)

7. Praca psychospołeczna 
(skoncentrowana na osobie) 

Pierwsza pomoc psychologiczna 
(PFA): 4,4 (działanie kluczowe 6), 5,2 
(działanie kluczowe 5), 6,1 (działanie 
5), 6,1 (działanie
5) Inne: poruszone w 5.2 (działanie 
kluczowe 5)

Zmienne

8. Interwencja psychologiczna Indywidualne lub grupowe 
spotkanie podsumowujące kwestie 
psychologiczne: nieujęte 
Podstawowe porady dla osób 
fizycznych: nieujęte 
Podstawowe porady dla grup lub 
rodzin: nieujęte
Interwencje w przypadku problemów 
związanych z używaniem alkoholu / 
substancji odurzających: 6,5
Psychoterapia: nieujęta 

4. jeśli obejmują formalną 
psychoterapię
3. inne 

9. Leczenie osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
przez niewyspecjalizowanych 
świadczeniodawców (np. POZ, oddziały 
pooperacyjne)

6.2 4

10. Leczenie osób z zaburzeniami 
psychicznymi przez wyspecjalizowanych
świadczeniodawców w zakresie 
zdrowia psychicznego (np. psychiatrów, 
pielęgniarki psychiatryczne i 
psychologów pracujących w POZ/
ośrodkach zdrowia /ośrodkach zdrowia 
psychicznego)

Jeśli specjalista przydzielony do POZ: 
6,2 Zakłady zdrowia psychicznego: 6,3

4

11. Ogólne działania wspierające HPSS Analiza/ocena sytuacji: 2.1 Szkolenie/
orientacja: 4.3
Nadzór merytoryczny lub kliniczny: 
4.3 Wsparcie psychospołeczne dla 
personelu / wolontariuszy: 4.4
Badania: nieujęte

Nie dotyczy (z wyjątkiem szkoleń i 
nadzoru, które można zmapować na 
piramidzie w zależności od zakresu 
szkolenia i nadzoru)
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ZAŁĄCZNIK 4: PRZYKŁAD DANYCH 4WS ZGŁOSZONYCH W JORDANII (2010/2011)
Wykres (3) Koncentracja/częstotliwość w podziale na rodzaje działań

Kod aktywności Opis kodów aktywności 4Ws 

Działanie 1 Rozpowszechnianie informacji w całej społeczności

Działanie 2 Stworzenie sprzyjających warunków dla mobilizacji i organizacji społeczności lub 
przejęcia przez społeczność ogólnej kontroli nad pomocą doraźną

Działanie 3 Wzmocnienie wsparcia społeczności i rodziny

Działanie 4 Bezpieczne miejsca

Działanie 5 Wsparcie psychospołeczne w sektorze edukacji 

Działanie 6 Wspieranie uwzględniania kwestii społecznych/psychospołecznych w ochronie, 
świadczeniach zdrowotnych, żywieniu, pomocy żywnościowej, miejscach 
schronienia, planowaniu obiektów lub zabezpieczeniu zaopatrzenia w wodę i 
kanalizacji

Działanie 7* Praca psychospołeczna (skoncentrowana na osobie) 

Działanie 8* Interwencja psychologiczna (np. poradnictwo, psychoterapia)

Działanie 9* Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi przez niewyspecjalizowanych 
świadczeniodawców (np. POZ, oddziały pooperacyjne)

Działanie 10* Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi przez wyspecjalizowanych 
świadczeniodawców w zakresie zdrowia psychicznego (np. psychiatrów, 
pielęgniarki psychiatryczne i psychologów pracujących w POZ/ośrodkach zdrowia /
ośrodkach zdrowia psychicznego)

Działanie 11 Ogólne działania wspierające MHPSS

9: Leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w 
opiece niespecjalistycznej…

2: Stworzenie sprzyjających warunków dla mobilizacji i 
organizacji społeczności…  

6: Wspieranie uwzględniania kwestii społecznych/
psychospołecznych w…  

10: Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi przez 
wyspecjalizowanych świadczeniodawców…   

11: Ogólne działania wspierające MHPSS

1: Rozpowszechnianie informacji w całej społeczności

4: Bezpieczne miejsca

7:  Praca psychospołeczna (skoncentrowana na osobie)

5: Wsparcie psychospołeczne w sektorze edukacji

8: Interwencja psychologiczna

3: Wzmocnienie wsparcia społeczności i rodziny

Częstotliwość działań (tabela poniżej)

*Uwaga: niektóre działania w ramach Działania 7 lub 8 mogą być również zakodowane w Działaniach 9 i 10, gdy występują w 
placówkach opieki zdrowotnej.
Kategorie 7-10 nie wykluczają się zatem wzajemnie.

Działania w toku

Działania zaplanowane
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ZAŁĄCZNIK 5: ANALIZA 4WS 160 ZGŁOSZONYCH PROGRAMÓW MHPSS NA CAŁYM 
ŚWIECIE *
Działanie Zgłoszono w N (%):

Skoncentrowane na społeczności (dowolne 1 - 6: 70.0%)

1. Rozpowszechnianie informacji w całej społeczności

1.1. Informacje o bieżącej sytuacji 21 (13.1)

1.2.   Psychoedukacja/zwiększanie świadomości 31 (19.4)

1.3. Przekazywanie pozostałych informacji 0 (0.0)

Dowolna kategoria 1 43 (26.9)

2.  Stworzenie sprzyjających warunków dla mobilizacji i organizacji społeczności lub przejęcia przez społeczność ogólnej 
kontroli nad pomocą doraźną

2.1.   Wspieranie działań humanitarnych wspieranych inicjowanych przez społeczność 13 (8.1)

2.2.   Wspieranie działań społeczności poprzez ułatwianie spotkań / miejsc spotkań 17 (10.6)

2.3.   Inne działania mobilizujące społeczność 5 (3.1)

Dowolna kategoria 2 27 (16.9)

3.Wzmocnienie wsparcia społeczności i rodziny 

3.1.   Wspieranie wsparcia społecznego inicjowanego przez społeczność 34 (21.3)

3.2. Wzmocnienie wsparcia rodziców/rodzin 23 (14.4)

3.3.   Ułatwianie wsparcia społeczności dla osób w trudnej sytuacji 37 (23.1)

3.4.   Zorganizowane działania społeczne 19 (11.9)

3.5.   Zorganizowane działania rekreacyjne/kreatywne 27 (16.9)

3.6.   Działania wspierające rozwój dziecka we wczesnym dzieciństwie 10 (6.3)

3.7.   Ułatwienie warunków dla tradycyjnego, duchowego lub religijnego wsparcia 11 (6.9)

3.8. Pozostałe formy wsparcia społeczności/rodziny 2 (1.3)

Dowolna kategoria 3 77 (48.1)

4. Bezpieczne miejsca

4.1.   Miejsca przyjazne dzieciom 34 (21.3)

4.2. Inne bezpieczne miejsca 5 (3.1)

Dowolna kategoria 4 38 (23.8)

5. Wsparcie psychospołeczne w sektorze edukacji

5.1.   Wsparcie psychospołeczne dla nauczycieli w szkołach 8 (5.0)

5.2.   Wsparcie psychospołeczne dla uczniów w szkołach 25 (15.6)

5.3.   Inne formy wsparcia psychospołecznego w sektorze edukacji 2 (1.3)

Dowolna kategoria 5 27 (16.9)

6.  Wspieranie uwzględniania kwestii społecznych/psychospołecznych w ochronie, świadczeniach zdrowotnych, żywieniu, 
pomocy żywnościowej, miejscach schronienia, planowaniu obiektów lub zabezpieczeniu zaopatrzenia w wodę i 
kanalizacji

6.1. Orientacja/ rzecznictwo z udziałem pracowników organizacji pomocowych 26 (16.3)

6.2.   Inne formy wsparcia na rzecz inkluzji w sektorach 2 (1.3)

Dowolna kategoria 6 26 (16.3)



17

* Za: “Mental health and psychosocial support in humanitarian settings: linking practice and research”. Lancet. 2011 Oct 
29;378(9802):1581-91. (webannex Table A1) 

ZAŁĄCZNIK 5: ANALIZA 4WS 160 ZGŁOSZONYCH PROGRAMÓW MHPSS NA CAŁYM 
ŚWIECIE * (Cd.)
Działanie Zgłoszono w N (%):

Skoncentrowane na osobie (Dowolne 7 – 10: 62.5%)

7.Praca psychospołeczna (skoncentrowana na osobie) 

7.1.   Pierwsza pomoc psychologiczna 15 (9.4)

7.2.    Połączenie osób w trudnej sytuacji z ogólnymi zasobami pomocy humanitarnej 18 (11.3)

7.3.   Inna praca psychospołeczna skoncentrowana na osobie 5 (3.1)

Dowolna kategoria 7 32 (20.0)

8. Interwencja psychologiczna

8.1.   Podstawowe poradnictwo dla osób fizycznych 63 (39.4)

8.2.   Podstawowe poradnictwo dla grup / rodzin 32 (20.0)

8.3. Interwencje związane z używaniem alkoholu/ substancji odurzających 8 (5.0)

8.4. Psychoterapia 15 (9.4)

8.5. Indywidualne lub grupowe spotkanie informacyjne dotyczące zagadnień psychologicznych 5 (3.1)

8.6.   Pozostałe interwencje psychologiczne 0 (0.0)

Dowolna kategoria 8 78 (48.8)

9.  Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi przez niewyspecjalizowanych świadczeniodawców (np. POZ, oddziały 
pooperacyjne)

9.1.   Postępowanie niefarmakologiczne 5 (3.1)

9.2.   Leczenie farmakologiczne 4 (2.5)

9.3.   Identyfikacja, skierowanie i działania kontynuowane przez pracowników środowiskowych 22 (13.8)

9.4.   Inne niespecjalistyczne postępowanie kliniczne 0 (0.0)

Dowolna kategoria 9 28 (17.5)

10.  Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi przez wyspecjalizowanych świadczeniodawców w zakresie zdrowia 
psychicznego (np. psychiatrów, pielęgniarki psychiatryczne i psychologów pracujących w POZ/ośrodkach zdrowia /
ośrodkach zdrowia psychicznego)

10.1. Postępowanie niefarmakologiczne 24 (15.0)

10.2. Leczenie farmakologiczne 10 (6.3)

10.3. Szpitalne leczenie psychiatryczne 8 (5.0)

10.4. Inne specjalistyczne postępowanie kliniczne 2 (1.3)

Dowolna kategoria 10 31 (19.4)

11. Ogólne działania wspierające MHPSS (63.1%)

11.1. Analiza/ocena sytuacji 34 (21.3)

11.2. Szkolenie/ orientacja 81 (50.6)

11.3. Nadzór merytoryczny lub kliniczny 26 (16.3)

11.4. Wsparcie psychospołeczne dla personelu/ wolontariuszy 12 (7.5)

11.5. Badania, monitorowanie i ewaluacja 32 (20.0)

11.6. Inne działania ogólne 6 (3.8)

Dowolna kategoria 11 101 (63.1)
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TABELA 2. KODY I PODKODY AKTYWNOŚCI MHPSS 
NAJPIERW PRZECZYTAJ!
• MHPSS oznacza zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne.
• Wykaz zawiera najczęstsze działania, które są prowadzone nazwą MHPSS podczas dużych kryzysów 

humanitarnych.
• Wykaz nie wyczerpujące wszystkich działań. Należy użyć kategorii „inne (opisać w kolumnie C arkusza danych)”, 

aby udokumentować czynności nieuwzględnione w wykazie.
• Wykaz ma charakter opisowy, a nie nakazowy. Nie ocenia się, czy wskazane działania są odpowiednie, czy nie. 

Wiele spośród wymienionych dzia-łań może budzić kontrowersje. Wskazówki dotyczące zalecanych praktyk można 
znaleźć w IASC (2007).

• INSTRUKCJA: WPISZ ODPOWIEDNI KOD AKTYWNOŚCI MHPSS (PATRZ KOLUMNA A PONIŻEJ) I PODKOD 
(PATRZ KOLUMNA B PONIŻEJ) W KOLUMNACH A I B ARKUSZA WPROWADZANIA DANYCH. JEŚLI 
ORGANIZACJA PROWADZI SZEROKO ZAKROJONE DZIAŁANIA, WY-BIERZ PODKOD „INNE”.

1.  Rozpowszechnianie informacji 
w całej społeczności

1.1  Informacje o bieżącej sytuacji, działaniach pomocowych lub dostępnych 
świadczeniach 

1.2  Zwiększanie świadomości na temat zdrowia psychicznego i wsparcia 
psychospołecznego (np. informacje o pozytywnym radzeniu sobie z problemami 
lub o dostępnych świadczeniach w zakresie zdrowia psychicznego i wsparciu 
psychospołecznym).

1.3 Inne (opisz w kolumnie C arkusza)

2.  Stworzenie sprzyjających 
warunków dla mobilizacji i 
organizacji społeczności lub 
przejęcia przez społeczność 
ogólnej kontroli nad pomocą 
doraźną

2.1  Wsparcie dla pomocy w sytuacjach kryzysowych inicjowanej przez 
społeczność.

2.2  Wspieranie wspólnych miejsc/spotkań w celu dyskusji, rozwiązywania 
problemów i planowa-nia działań przez członków społeczności w odpowiedzi na 
sytuację kryzysową.

2.3 Inne (opisz w kolumnie C arkusza)

3.  Wzmocnienie wsparcia 
społeczności i rodziny

3.1  Wspieranie działań z zakresu wsparcia społecznego inicjowanych przez 
społeczność

3.2 Wzmocnienie wsparcia rodziców/rodzin 
3.3 Ułatwianie wsparcia społeczności dla osób w trudnej sytuacji 
3.4 Zorganizowane działania społeczne (np. grupowe)
3.5  Zorganizowane działania rekreacyjne/kreatywne (nie obejmują działań 

prowadzonych w miejscach przyjaznych dzieciom ujętych w pkt. 4.1)
3.6 Działania wspierające rozwój dziecka we wczesnym dzieciństwie
3.7 Ułatwienie warunków dla tradycyjnego, duchowego lub religijnego wsparcia
3.8 Inne (opisz w kolumnie C arkusza)

4. Bezpieczne miejsca 4.1 Miejsca przyjazne dzieciom 
4.2 Inne (opisz w kolumnie C arkusza)

5.  Wsparcie psychospołeczne w 
sektorze edukacji

5.1  Wsparcie psychospołeczne dla nauczycieli / innego personelu w szkołach/
placówkach oświatowych 

5.2  Wsparcie psychospołeczne dla klas/grup dzieci w szkołach/placówkach 
oświatowych 

5.3 Inne (opisz w kolumnie C arkusza)

6.  Wspieranie uwzględniania 
kwestii społecznych/
psychospołecznych w 
ochronie, świadczeniach 
zdrowotnych, żywieniu, 
pomocy żywnościowej, 
miejscach schronienia, 
planowaniu obiektów lub 
zabezpieczeniu zaopatrzenia 
w wodę i kanalizacji

6.1  Orientacja/ rzecznictwo z udziałem pracowników organizacji pomocowych 
/agencji dotyczące uwzględnienia kwestii psychospołecznych w 
programowaniu działań (wskaż sektor w kolumnie C arkusza)

6.2 Inne (opisz w kolumnie C arkusza)S
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TABELA 2. KODY I PODKODY AKTYWNOŚCI MHPSS 
7.  Praca psychospołeczna 

(skoncentrowana na osobie)
7.1 Pierwsza pomoc psychologiczna 
7.2  Połączenie osób/rodzin w trudnej sytuacji z zasobami (np.  świadczenia 

zdrowotne, pomoc w uzyskaniu źródeł utrzymania, zasoby społeczności 
lokalnej itp.) oraz monitorowanie czy zapewniono wsparcie.

7.3 Inne (opisz w kolumnie C arkusza)

8. Interwencja psychologiczna 8.1  Podstawowe poradnictwo dla osób fizycznych (określ rodzaj w kolumnie C 
arkusza)

8.2  Podstawowe poradnictwo dla grup lub rodzin (określ rodzaj w kolumnie C 
arkusza)

8.3  Interwencje związane z używaniem alkoholu/ substancji odurzających (określ 
rodzaj w ko-lumnie C arkusza)

8.4 Psychoterapia (określ rodzaj w kolumnie C arkusza)
8.5  Indywidualne lub grupowe spotkanie informacyjne dotyczące zagadnień 

psychologicznych 
8.6 Inne (opisz w kolumnie C arkusza)

9.  Leczenie osób z zaburzeniami 
psychicznymi przez 
niewyspecjalizowanych 
świadczeniodawców (np. 
POZ, oddziały pooperacyjne)

9.1  Postępowanie niefarmakologiczne w leczeniu osób z zaburzeniami 
psychicznymi przez niewyspecjalizowanych świadczeniodawców (tam, gdzie 
jest możliwe, wskaż rodzaj wsparcia, używając kategorii 7 i 8). 

9.2  Leczenie farmakologiczne osób z zaburzeniami psychicznymi przez 
niewyspecjalizowanych świadczeniodawców

9.3  Działania pracowników środowiskowych mające na celu identyfikację i 
kierowanie osób z za-burzeniami psychicznymi oraz monitorowanie tych 
osób, aby upewnić się, że przestrzegają leczenia klinicznego.

9.4 Inne (opisz w kolumnie C arkusza)

10.  Leczenie osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
przez wyspecjalizowanych 
świadczeniodawców 
w zakresie zdrowia 
psychicznego (np. 
psychiatrów, pielęgniarki 
psychiatryczne i 
psychologów pracujących 
w POZ/ośrodkach zdrowia 
/ośrodkach zdrowia 
psychicznego)

10.1.  Postępowanie niefarmakologiczne w leczeniu osób z zaburzeniami 
psychicznymi przez   wyspecjalizowanych świadczeniodawców w zakresie 
zdrowia psychicznego (tam, gdzie jest możliwe, wskaż rodzaj wsparcia, 
używając kategorii 7 i 8). 

10.2.  Leczenie farmakologiczne osób z zaburzeniami psychicznymi przez 
wyspecjalizowanych świadczeniodawców

10.3. Szpitalne leczenie psychiatryczne 
10.4. Inne (opisz w kolumnie C arkusza

11.  Ogólne działania wspierające 
MHPSS

11.1 Analiza/ocena sytuacji
11.2 Monitoring/ewaluacja
11.3 Szkolenie/ orientacja (określ temat w kolumnie C arkusza)
11.4 Nadzór merytoryczny lub kliniczny
11.5  Wsparcie psychospołeczne dla personelu/ wolontariuszy (opisz rodzaj 

wsparcia w kolumnie C arkusza)
11.6 Badania
11.7 Inne (opisz w kolumnie C arkusza)
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