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6. Descrierea proiectului
CHANCE este un program de educație continuă ce se bazează pe prezumția că structura comunității
influențează nivelul de informare cu privire la sănătate precum şi percepția populației asupra informațiilor.
Comunitatea locală reprezintă o resursă inovatoare în ceea ce priveşte comportamentul sănătos.
Proiectul îşi propune:
-

Să compare diferitele sisteme de informare cu privire la sănătate existente în țările europene participante;

-

Să analizeze cunoştințele despre sănătate şi percepția mesajelor în legătură cu sănătatea în diferitele
comunități europene, punâdu‐le în legătură cu structura comunității locale;

-

Să inițieze rețele locale;

-

Să implementeze programe de educație a sănătății specifice comunităților;

-

Să realizeze două ghiduri pentru Managementul sănătății comunităților;

Etapele proiectului:
‐

Analiza sistemelor naționale de sănătate

‐

Examinarea structurii comunității locale şi rețelele sociale existente printr‐o analiză calitativă precum şi
examinarea nivelului de informare în legătură cu sănătatea printr‐o analiză cantitativă;

‐

Planificarea şi implementarea unori intervenții specifice în vederea îmbunătățirii nivelului de informare în
legătură cu sănătatea şi formării de noi rețele sociale;

‐

Reevaluarea comunității.

Rezultate:
Între cele şase țări partenere există diferențe în ceea ce priveşte nivelul de informare cu privire la
sănătate care variază în complexitate.
Au fost intervievate 1200 de persoane în cadrul analizei cantitative şi aproximativ 120 de persoane în
cadrul analizei calitative. Percepția asupra informației în legătură cu sănătatea este influențată de
complexitatea sistemelor de sănătate, a comunității precum şi de background‐ul migrațional, vârstă şi sex.
Cele mai bune metode de a ajunge la oameni şi a‐i coopta pentru implicarea în cadrul proiectului s‐au
dovedit indentificarea rețelorlor sociale şi a grupurilor diverse formate la nivelul comunităților.

7. Valorificarea rezultatelor:
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