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Context 
Actorii umanitari în situații de urgență întâmpină adesea provocări în a ști Cine este Unde, Când și Ce face (4Ws) în ceea 

ce privește sănătatea mintală și sprijinul psihosocial (SMSP). Astfel de cunoștințe sunt esențiale pentru o coordonare 
informată. Instrumentele 4Ws sunt folosite în multe domenii de asistență pentru a cartografia activitățile desfășurate pe 
zone mari geografice. Instrumentele 4Wsurmăresc, în general, cartografierea sprijinului oferit de agențiile 
guvernamentale și neguvernamentale, inclusiv servicii și sprijin pre-urgență. 

Grupul de referință IASC privind sănătatea mintală și sprijinul psihosocial a dezvoltat un instrument 4Ws 
pentru a cartografia activitățile SMSP în contexte umanitare din diferite sectoare. Se preconizează că acest instrument va 
fi utilizat de grupuri cu responsabilități de coordonare a SMSP în situații de urgență cu numeroși actori de SMSP. 
Instrumentul este format din 2 părți: 

 
 

(a) Aplicația Fișa de colectare a datelor 4Ws (în Excel), disponibilă pemhpss.net/4Ws1 

 
(b) Prezentul manual, ce descrie modul de colectare a datelor. 

 
 
 
 
 

Acest instrument 4Ws pentru SMSP este util pentru următoarele: 
 

(a) Oferă o imagine de ansamblu asupra dimensiunii și naturii răspunsului SMSP 
 

(b) Identificarea lacunelor în răspunsul SMSP pentru a permite o acțiune coordonată 
 

(c) Permite trimiterea prin punerea la dispoziție a informațiilor despre cine este unde, când, ce face 
 

(d) Informarea proceselor de contestație (de exemplu, Procesul de apel consolidat (CAP)) 
 

(e) Îmbunătățirea transparenței și legitimității SMSP printr-o documentație structurată 
 

(f) Îmbunătățirea opțíunilor pentru revizuirea tiparelor de practici și obínerea unor concluzii pentru răspunsul 
la viitoare crize. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 Accesați www.mhpss.net. 
2 Faceți clic pe tab-ul „Grupuri” din centrul barei de navigare principale. Acest lucru ar trebui să vă conducă la o pagină numită Groups Directory. 
3 Pe ecranul Groups Directory, găsiți grupul „4Ws Archives” fie a) căutând în lista Toate grupurile>Evaluare, Monitorizare, Evaluare și Cercetare ori b) 
introducerea „Arhive 4Ws” în căsuța de căutare. 
4 Accesați grupul „4Ws Archives” și căutați în fila „Resurse” pentru a găsi documentele. 

http://www.mhpss.net/
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Relația acestui instrument (4Ws) cu alte clustere IASC 
 
 

• O serie de Clustere se află în procesul de dezvoltare a unor instrumentele de tipul celor 4W. 
• Este important ca aceste instrumente ale diferitelor Clustere să acopere acele activități de SMSP care sunt 

relevante pentru sectorul lor specific și ca instrumentele Clusterului și instrumentul SMSP 4Ws să fie coerente 
între ele. 

• Dacă toate Clusterele ar colecta cu succes datele SMSP relevante prin sistemul lor 4Ws, atunci nu ar fi nevoie să 
se aplice instrumentul actual. Prin urmare, este important să înțelegem relația dintre instrumentul SMSP 4Ws și 
diferite alte instrumente de tip Cluster (un exemplu la Anexa 1). 

 
 
 

Aplicația Fișa de colectare a datelor 4Ws 

 
Aplicația Fișa de colectare a datelor 4Ws – un fișier Excel – ce conține 3 alte fișe. Prima pagina a aplicației este 
reprezentată de introduce. A doua pagină a aplicației Fișa de colectare a datelor 4Ws trebuie să fie completată de către 
organizația care participă la exercițiul 4W. Puteți găsi elementele care trebuie completate în Tabelul 1. A treia pagină 
este prezentată doar ca referință. Această fișă conține exemple de activități SMSP pe care le puteți găsi în Tabelul 2 (a se 
vedea coperta de pe verso- ul acestei publicații). 

 
 
 

Tipurile de activități SMSP 

 
• Tabelul 2 (vezi coperta de pe verso) include codurile și subcodurile acelor activități de SMSP care tind să fie cele 
mai frecvent furnizate în situații de urgență și aceste activități sunt surprinse de Fișa de colectare a datelor 4Ws. 
Această listă cu coduri de activități SMSP nu se dorește a fi exhaustivă. Categoria „altele (specificați)” ar trebui 
utilizată pentru a documenta activitățile care nu sunt incluse în listă. 

 
• Lista codurilor și subcodurilor activităților SMSP reflectă ceea ce se întâmplă adesea în timpul și după o urgență și 
nu reflectă neapărat o bună practică. Pentru a maximiza șansele ca organizațiile să răspundă în mod d eschis, lista nu 
oferă sugestii și nici nu recomandă împotruva unor activități ce ar putea avea un potențial inadecvat. 

 
• Activitățile din tabelul 2 sunt împărțite în (a) activități concentrate pe comunitate (activitățile 1-6, care sunt 
direcționate către comunități sau segmente ale acestora), (b) activități concentrate pe cazuri (activitățile 7-10, care 
vizează persoanele identificate din populația afectată) și (c) activități generale (activitatea 11). 

 
• Sprijinul psihologic acordat lucrătorilor umanitari ar trebui înregistrat ca activitate generală (subcod 11.5); coduri 7-

10 nu ar trebui folosite pentru a descrie sprijinul acordat lucrătorilor. 
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• Mulți utilizatori ai acestui instrument au întrebat cum se leagă codurile atribuite activităților cu Fișa liniilor de 
acțiune și piramida interventiilor IASC.Relația este descrisă în anexa 2. Această anexă poate fi o referință utilă în 
timpul atelierelor de instruire privind Ghidurile IASC. 

 
• Lista codurilor activităților SMSP nu include activități care sunt activități de bază ale sectoarelor specifice: de 
exemplu, conducerea unei clinici de sănătate sau desfășurarea unei activități de protecție care nu are o 
componentă clară de sprijin psihosocial. Se presupune că astfel de activități sunt cartografiate de alte sectoare/ 
Clustere relevante. 

 
 
 
 

Caseta 1: Exemple de evaluări recente 4Ws SMSP privind sănătatea mintală și sprijinul psihosocial 
 
 

Iordania (2009) și Nepal (2010) 
Doi evaluatori – reprezentând grupul local de coordonare inter-cluster SMSP – au trimis Fișa de colectare a datelor 4Ws prin 
e-mail 
fiecărei organizații și le-au cerut să o returneze completată. Acest lucru a dus la un răspuns doar parțial. 
Ulterior, evaluatorul a sunat sau a vizitat fiecare organizație și a discutat datele împreună cu personalul esențial al acestora. 
Această conversație a fost importantă pentru a clarifica unele întrebări, pentru a verifica răspunsurile și pentru a completa datele 
lipsă. 

 
S-a constatat că interviurile telefonice au fost suficiente pentru organizațiile care au raportat puține activități într-o manieră 
clară. 
Cu toate acestea, desfășurarea interviurilor în persoană a fost importantă atunci când organizațiile au raportat multe activități 
sau nu au completat informațiile solicitate în mod adecvat. 

 
Un raport de analiza/procesare a datelor a fost completat și împărtășit agențiilor, care și-au exprimat aprecierea față de activitate. 
Ulterior, Iordania a actualizat datele în 2010/2011 și în 2012. 

 
Haiti (2010) 
În Haiti, un evaluator – reprezentând grupul de lucru SMSP inter-Cluster – a trimis fișierul Foaia de colectare a datelor 4Ws 
prin e-mail către agenții, dar a primit suficiente răspunsuri. Evaluatorul a introdus apoi instrumentul în timpul întâlnirii 
inter-agenții a grupului, explicând cum va fi utilizat instrumentul. Mesajul a fost „acesta nu este doar un exercițiu birocratic, 
este mai degrabă o modalitate de a arăta munca bună pe care o faceți pe teren și de a contribui astfel încât să nu existe lacune 
în răspunsul față de criza actuală. De asemenea, vă vom oferi un raport în legătură cu datele culese, care va conduce la un 
sistem de referire mai adecvat”. Participanții au fost rugați – în acel moment - să completeze pe o foaie de hârtie fișierul 4Ws. 

 
A fost circulat o schiță intermediară de raport cu rezultatele analizate, care a determinat un schimb de date ulterior, de către 
agenții care nu finalizaseră încă exercițiul, deoarece doreau să facă parte din acesta. Procesul a fost repetat lunar. De-a lungul 
timpului, efortul de colectare a datelor s-a concentrat pe asistarea agențiillor care nu au reușit să-și ofere informațiile prin e- 
mail, telefon sau întâlnire. 

 
Informațiile au fost utile agențiilor pentru a-și planifica activitățile SMSP. De exemplu, o agenție a observat activități minime 
într-o 
anumită regiune cu persoanele în vârstă, așa că acest lucru a fost inclus în designul viitoarelor programe. 

 
SMSP a fost una dintre puținele domenii de ajutor care a fost capabilă să realizeze rapoarte actualizate și cuprinzătoare 4Ws 
pentru mai mult de 100 de agenții în timpul răspunsului din Haiti după cutremur. Multe agenții, inclusiv Guvernul, au considerat 
relevantă analiza ariilor neacoperite rezultată din rapoartare. De asemenea, au considerat util să afle despre activitățile diferitelor 
agenții și să aibă datele lor de contact. 
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Utilizarea acestui instrument de cartografiere 

 
Înainte de a decide să utilizați acest instrument 4Ws pentru SMSP, luați în considerare dacă informațiile sunt deja 
colectate sau pot fi colectate mai ușor prin instrumentele 4Ws existente în cadrul Clusterelor de Sănătate, Educație și 
Protecție (Protecția Copilului). Este important să găsiți modalități de a evita duplicarea evaluării 4Ws. De asemenea, 
este important să sprijinim Clusterele în dezvoltarea descrierii codurilor lor atunci când acestea se referă la SMSP. 

 
Pașii sugerați pentru implementarea instrumentului 4Ws pentru SMSP: 

 
1. Adaptați Fișa de colectarea a datelor 4Ws la contextul local2. Vă rugăm să rețineți că Fișa de colectare a datelor include 
o serie de întrebări care sunt opționale (a se vedea Tabelul 1) și trebuie luată o decizie dacă se pun aceste întrebări sau nu. 
Când aveți îndoieli, nu puneți prea multe întrebări pentru a evita riscul de a încărca oamenii prea ocupați cu solicitări de 
informații care s-ar putea să nu fie niciodată analizate. 

 
2. Traduceți Fișa de colectare a datelor 4Ws în limba locală, dacă este cazul. Adăugați traducerea în limba locală în Fișa 
de colectare a datelor, astfel încât fiecare element al textului să fie și în limba locală. Acest lucru poate fi important pentru 
a obține o rată bună de răspuns din partea ONG-urilor naționale. 

 
3. Contactați Guvernul și OCHA (sau altă o altă agenție coordonatoare a Națiunilor Unite) din țară pentru le informa 
despre această activitate și pentru a obține denumiri exacte și coduri standard3 ale zonelor geografice, specificând limitele 
zonelor geografice. Agenția coordonatoare va putea realiza o singură hartă geografică globală a activităților umanitare în 
zonele de ajutor numai dacă activitățile de cartografiere aplică aceleași denumiri și definiții ale zonelor geografice. 

 
4. Decideți asupra scopului în privința colectării datelor. În situații de urgență cu un număr covârșitor de actori SMSP, se 
poate alege să se reducă volumul de muncă prin colectarea inițială doar a unor date privind variabilele AM (Tabelul 1) și, 
ulterior, colectarea datelor având codurile NS. 

 
 

5. Dezvoltați o strategie de colectare a datelor. Exercițiul poate fi finalizat în mai multe moduri (caseta 1). Este nevoie de 
o influență și o perseverență considerabile pentru a colecta date complete. Introducerea acestui instrument în cadrul unor 
întâlniri de coordonare și redactarea unei scrisori adresată agențiilor prin care sunt invitate să completeze Fișa de 
colectare a datelor (caseta 2 pentru un exemplu de scrisoare) pot fi primii pași utili.Urmărirea prin apeluri telefonice, la 
întâlniri sau prin vizite personale tind să fie necesare pentru a colecta datele de la majoritatea agențiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Este posibil ca unele întrebări și categorii să fie adăugate, șterse sau adaptate. De asemenea, trebuie luată o decizie cu privire la măsura în care sunt 
necesare detalii în descrierea locației (de exemplu, înregistrarea numai pentru numele orașelor, numai numele cartierelor sau locațiile GPS). 

 
3 Pentru o referire ușoară, codurile zonelor geografice pot fi adăugate pe o foaie separată a Fișei de colectare a datelor 4Ws. 
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Caseta 2: Exemplu de scrisoare de solicitare a detelor adresată agențiilor pentru date 4Ws 
 
 

Dragă……… 
 

Vă scriu în numele [numele grupului de coordonare]. Solicităm ajutorul dvs. deoarece facem un raport privind activitatea de 
sănătate mintală și sprijin psihosocial (SMSP) în [zona geografică]. Vom raporta Cine este unde, când și ce face (4Ws). Acest 
lucru va ajuta la identificarea oricăror lacune pentru a îmbunătăți răspunsul în contextul crizei actuale. 

 
Căutăm să cartografiem toate programele, inclusiv serviciile preexistente ale guvernului și ONG-urilor. 

 
Veți găsi atașată o filă de colectare a datelor Excel, care arată tipul de informații de care avem nevoie. Ați putea fi amabil să 
completați Fișa de introducere a datelor din acest fișier pentru fiecare locație în care oferiți servicii sau asistență? Îmi puteți 
trimite fișierul completat până la [data]? 

 
După aceea, aș dori foarte mult să vă sun / să vă vizitez pentru a discuta informațiile și pentru a mă asigura că v-am înțeles 
bine. Dacă este posibil, aș dori să vă sun / să vă vizitez pe [data]. Ar fi posibil? 

 
Ne propunem să facem raportul și datele disponibile public pentru a spori transparența, coordonarea și colaborarea între 
toate organizațiile. Vă vom trimite rezultatele exercițiului, care vă vor ajuta în procesul de referire și recomandare. 

 
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau să mă suni la [adresă de e-mail, număr de telefon]. 

 
Vă mulțumesc că ați luat în considerare. 

 
Cu sinceritate ……… 

 
 

6. Contactați cât mai multe agenții pentru a obține date. Este important să se cartografieze serviciile guvernamentale 
și neguvernamentale preexistente, inclusiv ale universităților locale, instituțiilor religioase locale și grupurilor 
comunitare.ps. 

 
7. Atunci când solicitați date, explicați întotdeauna scopul exercițiului și informați că datele colectate vor publice. 

 
8. Revizuiți datele primite pentru inconsecvențe sau erori majore. Agențiile trebuie să fie re-contactate atunci când 

răspunsurile ridică întrebări sau nu par consistente (de exemplu, doi consilieri nu pot consilia 2000 de persoane 
într-o lună). 

 
9. Acolo unde este posibil, vizitați agenția și intervievați persoana responsabilă pentru program. Intervievatorii pot 

pune întrebări suplimentare pentru a obține o înțelegere mai profundă a programului (vezi Anexa 2). Răspunsurile 
la aceste întrebări pot oferi cunoștințe utile pentru cei responsabili de coordonarea activităților SMSP. Cu toate 
acestea, aceste întrebări suplimentare ar trebui puse numai dacă este clar cum vor fi folosite răspunsurile la aceste 
întrebări pentru a îmbunătăți răspunsul în fața crizei umanitare. 

 
10. Îmbinați datele într-un „fișier de forma unui tabel cu răspunsuri generale” cu diferite foi care conțin date pentru 

diferite zone geografice. 
 

11. Combinați/uniți datele din fișierul de tip tabel cu răspunsurile generale. De exemplu, asigurați-vă că numele 
agențiilor, numele orașelor etc. sunt scrise folosind cu o ortografie uniformă, ceea ce este important pentru 
analizele statistice ulterioare. 

 
12. Comparați datele colectate cu datele relevante colectate de Clusterele Sănătate, Educație și Protecție (Protecția 

Copilului) și rezolvați inconsecvențele majore contactând agențiile relevante. 



 

13. Împărțiți răspunsurile pe categorii, acolo unde este necesar. Datele privind grupurile țintă ar trebui să fie  
codificate după colectarea datelor4. 

 
14. Adăugați filtre la coloanele din Foaia Excel cu răspunsuri generale, astfel încât să puteți găsi cu ușurință date 
activități/agenții de interes. Un tutorial despre cum să adăugați și să utilizați filtre, intitulat „Excel Auto Filter”, poate fi 
găsit la http://www.youtube.com/watch?v=234GasE_W9k. Acest lucru va crește capacitatea agențiilor de referire 
adecvată5 

 
15. Pregătiți un raport care rezumă datele6. Raportul ar trebui să discute orice lacune evidente ca răspuns. Raportul 
poate include următoarele analize de bază: 

 
(a) Diagrame circulare, histograme sau tabele. De exemplu: 

 
(i) Frecvențele diferitelor activități în desfășurare și planificate (folosind cele 11 coduri descrise în Tabelul 2 de pe 

coperta din spate, vezi Anexa 4 pentru un exemplu) 
 

(ii) Frecvențele diferitelor activități la 100.000 de persoane din populația generală 
 

(iii) Frecvențele activităților pentru diferite grupuri țintă 
 

(iv) Frecvențele subactivităților (folosind cele 45 de subcoduri descrise în Tabelul 2) 
 

(v) Compararea frecvențelor activităților concentrate pe comunitate față de activități concentrate pe caz. 
 

(b) Cartografierea activităților raportate pe piramida Ghidurilor IASC SMSP (A se vedea anexa 3). 
 

(c) Diagrame, histograme sau hărți care prezintă informații cheie din punct de vedere geografic. Poate fi relevant să se 
comunice dimensiunea populației în diferite zone geografice sau să se raporteze frecvențele de date la 100.000 de persoane 
populația generală. 

 
(d) Listați detaliile de contact ale tuturor agențiilor care au furnizat date. 

 
16. Diseminați imediat raportul și fișierul cu informațiile generale și cu răspunsuri către actorii cheie interesați, inclusiv 
la: 

 
(a) Toți cei care au furnizat date; 

 
(b) Toți cei cărora li s-a solicitat să furnizeze date, dar nu le-au furnizat (de notat, acest lucru îi poate motiva să partajeze 
cu întârziere datele sau să participe la revizuirile viitoare ale 4W-urilor); 

 
(c) Guvernul; 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Pot fi luate în considerare următoarele coduri: niciun subgrup specific = 1; femei = 2; bărbați = 3, copii (0-6) = 4, copii (7-12) = 5, copii (13-18) = 6, vârstnici = 7, 
alte subgrupuri specifice ale populației (specificați, 
de exemplu, supraviețuitorii torturii, persoane cu dizabilități) = 8, furnizorii de servicii (specificați, de exemplu, profesori, de exemplu) = 9. De notat, pot fi utilizate mai multe 
coduri. 

 
5 Exemple de fișiere de date din Haiti, Iordania și Nepal cu filtre pot fi găsite la SMSP.net/4Ws sau la Nota de subsol 1 pentru instrucțiuni. 

 

6 Exemple de rapoarte din Iordania, Libia și Nepal pot fi găsite la mhpss.net/4Ws sau la nota de subsol 1 pentru instrucțiuni. În special raportul din 2011 privind 
Iordania este un bun exemplu al modului în care pot fi prezentate datele (care urmează să fie specificate și încărcate). 
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(d) coordonatorii umanitari; 
 

(e) Toți clienții potențiali de sector/Cluster; 
 

(f) Biroul Național al OCHA sau orice altă agenție a Națiunilor Unite responsabilă cu serviciile de cartografiere; 
 

(g) Site-uri web relevante cu caracter umanitar. 
 

17. Discutați lacunele cu actorii interesați și acționați în vederea îmbunătățirii activității de programare. 
 

18. Actualizați datele și rapoartele în mod regulat (de exemplu, difuzați rapid un raport revizuit o dată pe lună mai 
ales în sitașii de criză care se schimbă frecvent). Actualizarea datelor se poate face prin telefon sau e-mail și tinde 
să necesite puțin efort pentru organizațiile din domeniu. 

 
 

Resurse necesare 

 
Timpul și resursele umane necesare pentru finalizarea celor 4W depind de amploarea crizei. 

 
• În crize foarte mari cu numeroși actori SMSP, este posibil să aveți nevoie de un manager de informații cu normă 
întreagă 
primele luni și un manager de informații cu jumătate de normă în lunile următoare. 

 
• Cel puțin, managerul de informații trebuie să aibă următoarele abilități și aptitudini: 

 
(a) Capacitatea de a menține bune relații interpersonale; 

 
(b) Abilitatea de a învăța rapid și a înțelege semnificația diferitelor categorii SMSP 4Ws; 

 
(c) Perseverență în colectarea datelor; 

 
(d) Aptitudinea de a învăța rapid să folosească programe de calcul (ex. Excel); 

 
(e) Aptitudinea de a învăța rapid să gestioneze o bază de date, să efectueze analize de bază și să pregătească diagrame 

și rapoarte; 
 

(f) Cunoașterea limbii locale sau acces la traducere. 
 

• Managerul de informații va trebui probabil să lucreze cu un expert tehnic cu normă parțială care supraveghează 
munca, de exemplu, el/ea verifică dacă datele colectate au sens și se asigură că analizele și raportul sunt adecvate. 
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Limitări 

 
• Colectarea datelor de la diferite agenții necesită leadership. În multe situații, doar agențiile cu responsabilități 

de coordonare vor putea colecta cu succes datele. 
 

• Colectarea datelor se bazează în mare parte pe auto-raportare. Unii actori pot decide să furnizeze date care se 
auto-îmbunătățesc. 

 
• Metoda evaluează absența și prezența serviciilor și mecanismelor de suport, dar fără a face referire la calitatea 

acestora. 
 

• Este posibil ca ultimele 2 limitări să fie nevoie să fie recunoscute în rapoartele rezultate din colectarea datelor. 
 
 
 

Oportunități 
 

• Există oportunități de a dezvolta programe software specifice pentru astfel de baze de date (de exemplu, Access) și 
aplicații (de exemplu, pentru smartphone-uri) pentru a facilita colectarea datelor. 

 
• Acest instrument 4Ws poate fi folosit în moduri diferite pentru a analiza activitățile umanitare în domeniul SMSP. 
Pentru rezultatele unei analize a 160 de programe de pe glob, vă rugăm să consultați Anexa 5. 
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Tabelul 1: Elemente care trebuie completate în a doua foaie a 4Ws Data Collection Foaie de calcul 
 
 
 

A. Data furnizării sau actualizării acestor informații 
B. Numele agenției implementatoare* 
C. Numele (numele) altei organizații(e) cu care se desfășoară această activitate (în cazul unei activități comune)** 
D. Numele persoanei responsabile 
E. Numărul de telefon al persoanei responsabile 
F. Adresa de e-mail a persoanei responsabile 
G. Regiunea/sectorul în care se desfășoară activitatea 
H. Orașul/ cartierul în care se desfășoară activitatea 
I. Codul geografic guvernamental/ OCHA pentru locație 
J. Cod de activitate SMSP 
K. Subcodul activității SMSP L. 

 
Descrierea activității într-o propoziție (pentru subcodul „Altul” sau pentru orice altă activitate care nu este clar descris de 
subcod) 
M. Grup(e) țintă (specificați grupul(ele) de vârstă, dacă este cazul) 

 
N. Numărul de persoane din grupul țintă sprijinite direct în ultimele 30 de zile 

 
O. Această activitate este (1) în curs de implementare, (2) finanțată, dar nu este încă implementată sau (3) 
nefinanțată și nu încă implementat 

 
P. Data de începere a implementării activității (pentru activitățile curente, furnizați data reală de începere și nu cea 
inițială data de începere propusă) 

 
Q. Data de încheiere (specificați la ce dată se încheie finanțarea angajată pentru implementarea activității) 

 
 
 
 
 

Opțional (Următoarele 5 elemente opționale oferă o mai bună înțelegere a posibilei calități și a volumului 
serviciilor disponibile, dar: pot fi prea detaliate pentru primele săptămâni sau luni ale unei crize majore acute.) 

 
 

R. Numărul și tipul de lucrători SMSP care desfășoară această activitate (de exemplu, 4 voluntari comunitari,1 
psiholog și 1 asistent medical) 
S. Tema și durata pregătirii nonuniversitare privind SMSP (de exemplu, asistentele au primit 1 zi de prim ajutor 
psihologic) 
T. (dacă este cazul) Disponibilitatea activității (de exemplu, spațiul prietenos pentru copii sau clinica este deschisă 
40 de ore/săptămână) 
U. Unde este furnizat SMSP? (casele oamenilor, clinica, spațiile publice etc.) 
V. Oamenii trebuie să plătească pentru a utiliza aceste servicii/sprijinuri? 

 
 

*Organizația care urmează să fie numită aici ar trebui să fie agenția de implementare, mai degrabă decât 
donatorul. 
**În timpul analizei datelor, trebuie avută grijă pentru a evita dubla numărare a activităților comune. 



12 Cine este unde, când, și ce face (4Ws) în sănătatea mintală și asistența psihosocială: manual cu coduri de activitate  

Anexa 1. Relația dintre codurile de activități SMSP 4Ws și Sănătate 
Codurile sistemului de cartografiere a disponibilității resurselor de sănătate ale clusterului (HeRAMS 

Codurile de activități SMSP 4Ws Cometariu Codurile HeRAMS relevante 

7.Muncă psihosocială (concentrată pe 
persoană). 

Codificat în HeRAMS C81 numai dacă 
munca psihosocială (axată pe caz) este 
furnizată în comunitate 

C81 (îngrijirea comunitară a bolilor 
netransmisibile, leziunilor și sănătatea mintală) 
Promovarea autoîngrijirii, oferirea de îngrijire și 
ajutor de bază, identificarea și trimiterea cazurilor 
severe pentru tratament, asigurarea urmăririi 
persoanelor externate prin servicii de sănătate și 
sociale din unități 
pentru oameni cu afecțiuni cronice de sănătate și 
dizabilități 

8.Intervenție psihologică Codat în HeRAMS C81 numai dacă 
sprijinul psihologic este oferit în 
comunitate 

 

7.Muncă psihosocială (centrată pe 
persoană). 

Codificat în HeRAMS C84 numai dacă munca 
psihosocială (axată pe caz) este furnizată prin 
AMP/asistență medicală generală 

P84 (îngrijire primară: sănătate mintală) 
Îngrijire asănătății mintale: sprijin pentru 
suferința acută și anxietate, managementul de 
primă linie al tulburărilor 
mintale severe și comune 8.Intervenție psihologică Codat în HeRAMS C84 numai dacă 

sprijinul psihologic este oferit prin intermediul 
AMP/asistență medicală generală 

9. Managementul clinic al psihicului 
tulburări cauzate de îngrijiri medicale 
nespecializate (de exemplu, AMP, secții 
postoperatorii) 

Codificat în HeRAMS C84 

 

7.Muncă psihosocială (concentrată pe persoan ă)C. odat în HeRAMS S82 sau S83 numai dacă 
munca psihosocială (concentrată pe caz) este 
asigurată prin asistență medicală specializată 

S82 sau S83: îngrijire specializată în sănătate 
mintală 

8.Intervenție psihologică Codat în HeRAMS S82 Sau S83 numai dacă 
sprijinul psihologic este oferit prin asistență 
medicală de specialitate 

 

10. Managementul clinic al psihicului 
tulburări cauzate de furnizorii de servicii 
medicale nespecializați (de exemplu, AMP, 
secții postoperatorii) 

Codat în HeRAMS S82 sau S83  

 
 
 
 
 

Cât de multă supraveghere tehnică puteți oferi? Cum este organizat? 
 
Ați putea să-mi spuneți despre procedurile dvs. de trimitere? Cui ai tendința de a face trimiteri? 

Aveți legătură cu (alte) organizații comunitare? DACĂ DA, cum? La ce organizații vă conectați? 

(pentru agențiile internaționale) Aveți legătură cu guvernele naționale și cu programele naționale neguvernamentale? Cum? 
 
Cum vă monitorizați și evaluați programele? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

La ce tipuri de programe de formare a participat personalul dumneavoastră? Pe ce subiecte s-au concentrat pregătirea lor? 
Când și pentru cât timp? Cine a oferit instruirea? 

 

Când spuneți că implementați [EXEMPLU: spații sau consiliere prietenoase pentru copii], ați putea descrie exact ceea ce faceți? 
 
Cum invitați oamenii să participe? Aveți criterii de includere sau excludere? 

 
 
 

Următoarele sunt întrebări suplimentare opționale de interviu semi-structurat care pot fi adresate de un intervievator cu o vastă 
experiență în SMSP, cu scopul de a obține o înțelegere mai profundă a programului. Aceste întrebări nu fac parte din sistemul 4Ws. 
Răspunsurile la aceste întrebări sunt totuși utile pentru a informa un răspuns coordonat. 

 
Înțelegerea activităților 
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Anexa 3: Compararea codurilor de activitate SMSP 4Ws cu Ghidurile IASC SMSP 

Cod de activitate SMSP (4Ws) Numărul fișei de acțiune a Ghidurilor IASC Nivelul piramidei Ghidurilor IASC 

1.Diseminarea informațiilor către 
comunitate în general 

Informații despre situația actuală, eforturile de 
ajutorare sau serviciile disponibile: 8.1 
Mesaje despre coping pozitiv: 8.2 

3 Dacă sunt adaptate unor grupuri specifice 
2 Dacă este adaptat populației în general și 
pe metode de coping pozitiv 
1 Dacă este adaptat populației în general și 
privind situația de urgență, eforturile de 
ajutor și drepturile legale 

2.Facilitarea condițiilor pentru mobilizarea 
comunității, organizarea comunității, 
proprietatea comunității sau controlul 
comunitar asupra ajutorului de urgență în 
general 

5.1 1 

3.Consolidarea sprijinului comunității și 
familiei 

Ceremonii de vindecare comunale: 5.3 
Altele: 5.2 

3 dacă se acordă sprijin concentrat pentru a 
promova integrarea socială a indivizilor sau a 
grupurilor marginalizate 
2 dacă activitatea se concentrează pe 
consolidarea sprijinului comunității și familiei 

4.Spații sigure Ca parte a protecției; 3.2 (acțiunea cheie 5) 
Ca parte a organizației comunitare: 5.1 
(acțiunea 
cheie 5) 
Ca parte a consolidării sprijinului comunității 
sau familiei 5.2 (acțiunea cheie 4) Ca parte a educației 7.1 (acțiunea cheie 1) 

2 (și uneori 3) 

5.Sprijin psihosocial în educație Ca parte a educației 7.1 1, 2, sau 3 

6.Sprijinirea inclusiv social/ considerații 
psihosociale în protecție, servicii de 
sănătate, nutriție, ajutor alimentar,adăpost, 
amenajarea amplasamentului sau apă și 
canalizare 

În protecție: 3.1, 3.2 
În serviciile de sănătate (aspecte sociale) 6.1 
(acțiunea cheie 1) 
În nutriție. 9.1 
În adăpost și amenajarea amplasamentului 
10.1 În WATSAN 11.1 

1 (de obicei) 

7.Muncă psihosocială (concentrată pe persoană). Primul ajutor psihologic (PFA): 4.4 
(acțiunea cheie 6), 5.2 (acțiunea cheie 5), 6.1 
(acțiunea cheie 5). 
Altele: atins în 5.2 (acțiunea cheie 5) 

Variabil 

8.Intervenție psihologică Debriefing psihologic individual sau de 
grup: nu este acoperit 
Consiliere de bază pentru persoane fizice: 
nu este acoperită 
Consiliere de bază pentru grupuri sau 
familii: nu este acoperită 
Intervenții pentru probleme legate de 
consumul de alcool/substanțe: 6.5 
Psihoterapie: nu este acoperită 

4.Dacă implică psihoterapie formală 
3. Altele 

9. Managementul clinic al psihicului 
tulburări cauzate de furnizorii de servicii 
medicale nespecializați (de exemplu, AMP, 
secții postoperatorii) 

6.2 4 

10. Managementul clinic al 
tulburărilor mintale de către furnizori 
specializați de îngrijire a sănătății mintale (de 
exemplu, psihiatri, 
asistente de psihiatrie și psihologi care 
lucrează la AMP/unități generale de sănătate/ 
unități de sănătate mintală) 

Dacă există un specialist atașat 
atunci la AMP: 6.2 
Unități de sănătate mintală: 6.3 

4 

11Activități generale de sprijinire a SMSP Analizele/evaluarea situației: 2.1 
Antrenament / orientare: 4.3 
Supraveghere tehnică sau clinică: 4.3 
Sprijin psihosocial pentru personal/ 
voluntari: 4.4 
Cercetare: nu este acoperită 

Nu se aplică (cu excepția instruirii și 
supravegherii, care pot fi mapate pe 
piramidă în funcție de conținutul instruirii 
și supravegherii) 
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Anexa 4: Exemplu de date 4Ws raportate în Iordania (2010/2011) 

Graficul (3) Concentrație/frecvență pe tip de activitate 

 
9:Managementul clinic al tulburărilor mintale de către sănătatea nespecializată...  3  0 Activități în desfășurare 

2: Facilitarea condițiilor pentru mobilizarea comunității, comunitate...  5  0 Activități planificate
 

6: Încurajarea includerii considerațiilor sociale/psihosociale în...  7  0 

10: Managementul clinic al tulburărilor mintale de către specialiști...   9  0 

11: Activități generale de sprijinire a SMSP  14  0 
 

1: Diseminarea informațiilor către comunitate în general  20  5 
 

4: Spații sigure  21  4 
 

7: muncă psihosocială (concentrată pe caz).  28  0 

5: Sprijin psihologic în educație  31  1 

8: Intervenție psihologică  35  2 

3: Consolidarea sprijinului oferit comunității și familiei  49  9 

Frecvențele activităților (tabelul de mai jos) 

Cod de activitate Descrierea codurilor de activitate 4Ws 

Activitatea 1 Diseminarea informațiilor către comunitate în general 

Activitatea 2 Facilitarea condițiilor pentru mobilizarea comunității, organizarea comunității, proprietatea 
comunității sau controlul comunitar asupra ajutorului de urgență în general 

Activitatea 3 Consolidarea sprijinului comunității și familiei 

Activitatea 4 Spații sigure 

Activitatea 5 Sprijin psihosocial în educație 

Activitatea 6 Susținerea includerii considerațiilor sociale/psihosociale în domeniul protecției, serviciilor de 
sănătate, alimentației, ajutorului alimentar, adăposturilor, amenajării amplasamentului sau apei și 
canalizării 

Activitatea 7* Munca psihosocială (concentrată pe caz). 

Activitatea 8* Intervenție psihologică (de exemplu, consiliere, psihoterapie) 

Activitatea 9* Managementul clinic al tulburărilor mintale de către furnizori de servicii medicale nespecializați 
(de ex AMP, secții postoperatorii) 

Activitatea 10* Managementul clinic al tulburărilor mintale de către furnizori specializați de îngrijire a sănătății 
mintale (de exemplu, psihiatri, asistente de psihiatrie și psihologi care lucrează la AMP/unități 
generale de sănătate/unități de sănătate mintală) 

Activitatea 11 Activități generale de sprijinire a SMSP 

De notat: unele activități din Activitatea 7 sau 8 pot fi, de asemenea, codificate în Activitatea 9 și 10 atunci când acestea au loc în instituții de îngrijire a 
sănătății. 
Prin urmare, categoriile 7-10 nu se exclud reciproc. 
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Anexa 5: Analiza 4Ws a 160 de programe SMSP raportate pe tot globul* 

Activitate Raportat în N (%): 

Community-focused (Any 1 - 6: 70.0%) 

1.Diseminarea informațiilor către comunitatea în general 

1.1 Informații despre situația actuală 21 (13.1) 

1.2. Psiho-educație/ conștientizare 31 (19.4) 

1.3. Furnizare de alte informații 0 (0.0) 

Orice categorie 1 43 (26.9) 

2. Facilitarea condițiilor de mobilizare comunitară, organizare comunitară, asumarea comunității sau controlul 
comunitar asupra activităților de ajutor în general 

2.1. Sprijinirea activităților umanitare inițiate de comunitate 13 (8.1) 

2.2. Sprijinirea acțiunii comunității prin facilitarea de întâlniri/spații 17 (10.6) 

2.3. Alte mobilizări comunitare 5 (3.1) 

Orice categorie 2 27 (16.9) 

3.Consolidarea sprijinului comunității și familiei 

3.1. Susținerea sprijinului social inițiat de comunitate 34 (21.3) 

3.2. Consolidarea sprijinului parental/familial 23 (14.4) 

3.3.  Facilitarea sprijinului comunitar pentru persoanele vulnerabile 37 (23.1) 

3.4. Activități sociale structurate 19 (11.9) 

3.5. Activități recreative/creative structurate 27 (16.9) 

3.6. Activități de dezvoltare specifice copilăriei timpurii 10 (6.3) 

3.7. Facilitarea condițiilor pentru sprijinul indigen tradițional, spiritual sau religios 11 (6.9) 

3.8. Alt sprijin comunitar/familial 2 (1.3) 

Orice categorie 3 77 (48.1) 

4. Spații sigure 

4.1. Spații prietenoase pentru copii 34 (21.3) 

4.2. Alte spații sigure 5 (3.1) 

Orice categorie 4 38 (23.8) 

5. Sprijin psihosocial în educație 

5.1. Sprijin psihosocial pentru profesorii din școli 8 (5.0) 

5.2. Sprijin psihosocial pentru elevii din școli 25 (15.6) 

5.3. Alt sprijin psihosocial în educație 2 (1.3) 

Orice categorie 5 27 (16.9) 

6. Sprijinirea includerii considerațiilor sociale/psihice în servicii de protecție, sănătate, 
nutriție, ajutor alimentar, adăpost, planificare a amplasamentului sau apă și canalizare 

6.1. Orientare/ advocacy cu lucrătorii umanitari 26 (16.3) 

6.2.  Alt sprijin pentru includerea în sectoare 2 (1.3) 

Orice categorie 6 26 (16.3) 
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Anexa 5: Analiza 4Ws a 160 de programe SMSP raportate pe tot globul* 

Activitate Raportat în N (%): 

Axat pe caz (oricare 7 – 10: 62,5%) 

7.Lucru psihosocial (orientat pe caz). 

7.1.  Primul ajutor psihologic 15 (9.4) 

7.2. Conectarea persoanelor vulnerabile la resursele umanitare generale 18 (11.3) 

7.3. Alte activități psihosociale centrate pe caz 5 (3.1) 

Orice categorie 7 32 (20.0) 

8. Intervenție psihologică 

8.1. Consiliere de bază pentru persoane fizice 63 (39.4) 

8.2. Consiliere de bază pentru grupuri/familii 32 (20.0) 

8.3. Intervenții pentru consumul de alcool/substanțe 8 (5.0) 

8.4. Psihoterapie 15 (9.4) 

8.5. Debriefing psihologic individual sau de grup 5 (3.1) 

8.6. Alte intervenții psihologice 0 (0.0) 

Orice categorie 8 78 (48.8) 

9. Managementul clinic al tulburărilor mintale de către furnizorii de servicii medicale nespecializați (de 
exemplu asistență medicală primară, secții postoperatorii) 

9.1. Management non-farmacologic 5 (3.1) 

9.2. Managementul farmacologic 4 (2.5) 

9.3. Identificarea, trimiterea și urmărirea de către lucrătorii comunitari 22 (13.8) 

9.4. Alte management clinic nespecialist 0 (0.0) 

Orice categorie 9 28 (17.5) 
10. Managementul clinic al tulburărilor mintale de către furnizori specializați de asistență medicală (de exemplu, 
psihiatri, asistente de psihiatrie și psihologi carelucrează în instituțiile de asistență medicală primară/generale/de 
sănătate mintală) 

10.1. Management non-farmacologic 24 (15.0) 

10.2. Managementul farmacologic 10 (6.3) 

10.3. Îngrijirea sănătății mintale pentru pacienții internați 8 (5.0) 

10.4. Alte categorii de management clinic de specialitate 2 (1.3) 

Orice categorie 10 31 (19.4) 

Activități generale de sprijinire a SMSP (63,1%) 

11.1. Analiza/evaluarea situației 34 (21.3) 

11.2. Instruire/orientare 81 (50.6) 

11.3. Supraveghere tehnică sau clinică 26 (16.3) 

11.4. Sprijin psihosocial pentru personal/voluntari 12 (7.5) 

11.5. Cercetare, monitorizare și evaluare 32 (20.0) 

11.6. Alte activități generale 6 (3.8) 

Orice categorie 11 101 (63.1) 

Reproducere din: „Sănătatea mintală și sprijinul psihosocial în medii umanitare: legătura dintre practică și cercetare”. 
Lancet. 29 oct 2011;378(9802):1581-91. (anexă web Tabelul A1) 
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Tabelul 2. Codurile și subcodurile de activitate SMSP 

Citiți asta mai întâi! 
• SMSP înseamnă sănătate mintală și sprijin psihosocial. 
• Lista include cele mai frecvente activități care sunt desfășurate sub titlul SMSP în crizele umanitare mari. 
• Lista nu este exhaustivă. Ar trebui să utilizați categoria „altele (descrieți în coloana C a fișei de introducere a datelor)” pentru a documenta activitățile 
care nu sunt incluse în listă. 
• Lista este mai degrabă descriptivă decât prescriptivă. Nu senpronunță nicio judecată dacă activitățile incluse sunt adecvate sau nu. Un număr dintre 
activitățile menționate sunt sau pot fi controversate. Pentru îndrumări privind practicile recomandate, a se vedea IASC (2007). 
• Instrucțiune: completați codul de activitate relevant SMSP (a se vedea coloana A de mai jos) și subcodul (a se vedea coloana B de mai jos) în coloanele A 
șibdin fisa de introducere a datelor. Dacă unul lucrează în linii mari într-o zonă, atunci alegeți subcodul „Altul”. 

 
Coloana A: codul de activitate SMSP (4Ws) Coloana B: Exemple de intervenții cu subcoduri. Înregistrați tot ce se aplică. 
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1.Diseminarea informațiilor către 
comunitatea în general 

1.1 Informații despre situația actuală 

1.2. Psiho-educație/ conștientizare 

1.3. Furnizare de alte informații 

2. Facilitarea condițiilor de mobilizare 
comunitară, organizare comunitară, asumarea 
comunității sau controlul comunitar asupra 
activităților de ajutor în general 

2.1. Sprijinirea activităților umanitare inițiate de comunitate 

2.2. Sprijinirea acțiunii comunității prin facilitarea de întâlniri/spații 

2.3. Alte mobilizări comunitare 

3.Consolidarea sprijinului comunității și 
familiei 

3.1. Susținerea sprijinului social inițiat de comunitate 
3.2. Consolidarea sprijinului parental/familial 
3.3. Facilitarea sprijinului comunitar pentru persoanele vulnerabile 
3.4. Activități sociale structurate 
3.5. Activități recreative/creative structurate 
3.6. Activități de dezvoltare specifice copilăriei timpurii 
3.7. Facilitarea condițiilor pentru sprijinul indigen tradițional, spiritual sau religios 
3.8. Alt sprijin comunitar/familial 

4. Spații sigure 4.1. Spații prietenoase pentru copii 
4.2. Alte spații sigure 

5.1. Sprijin psihosocial pentru profesorii 
din școli 

5.1. Sprijin psihosocial pentru profesorii din școli 
5.2. Sprijin psihosocial pentru elevii din școli 
5.3. Alt sprijin psihosocial în educație 

6. Sprijinirea includerii considerațiilor sociale/ 
psihice în servicii de protecție, sănătate, 
nutriție, ajutor alimentar, adăpost, planificare 
a amplasamentului sau apă și canalizare 

6.1. Orientare/ advocacy cu lucrătorii umanitari 

6.2. Alt sprijin pentru includerea în sectoare 
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7.Lucru psihosocial (orientat pe caz). 7.1. Primul ajutor psihologic 

7.2. Conectarea persoanelor vulnerabile la resursele umanitare generale 

7.3. Alte activități psihosociale centrate pe caz 

8. Intervenție psihologică 8.1. Consiliere de bază pentru persoane fizice 
8.2. Consiliere de bază pentru grupuri/familii 
8.3. Intervenții pentru consumul de alcool/substanțe 
8.4. Psihoterapie 
8.5. Debriefing psihologic individual sau de grup 
8.6. Alte intervenții psihologice 

9. Managementul clinic al tulburărilor 
mintale de către furnizorii de servicii 
medicale nespecializați (de exemplu asistență 
medicală primară, secții postoperatorii) 

9.1. Management non-farmacologic 

9.2. Managementul farmacologic 

9.3. Identificarea, trimiterea și urmărirea de către lucrătorii comunitari 

9.4. Alte management clinic nespecialist 

10. Managementul clinic al tulburărilor 
mintale de către furnizori specializați de 
asistență medicală (de exemplu, psihiatri, 
asistente de psihiatrie și psihologi 
carelucrează în instituțiile de asistență 
medicală primară/generale/de sănătate 
mintală) 

10.1. Management non-farmacologic 

10.2. Managementul farmacologic 

10.3. Îngrijirea sănătății mintale pentru pacienții internați 

10.4. Alte categorii de management clinic de specialitate 

11. Activități generale de sprijinire a SMSP 11.1. Analiza/evaluarea situației 
11.2. Instruire/orientare 
11.3. Supraveghere tehnică sau clinică 
11.4. Sprijin psihosocial pentru personal/voluntari 
11.5. Cercetare, monitorizare și evaluare 
11.6. Alte activități generale 
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