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Context:
Din martie 2020, când COVID-19 a devenit parte a vieții noastre în Republica Moldova, un șir
de inițiative legate de COVID-19 au fost întreprinse de către Guvern, partenerii de dezvoltare,
sectorul privat și societatea civilă. Aceste inițiative au fost concepute pentru a măsura impactul
crizei asupra diverselor grupuri-țintă și a diverselor aspecte ale vieții noastre, dar și pentru a
găsi modalități de navigare în pandemie, de a satisface cerințele în schimbare ale oamenilor și de
a-i ajuta să-și revină mai bine din criză. Pentru a
complementa eforturile existente de măsurare a
impactului, PNUD a explorat istorii din viața reală
a oamenilor despre modul în care COVID-19 le-a
afectat viața și viața celorlalți din comunitățile lor.
Metodologia de cercetare:
PNUD Moldova a colaborat cu Cognitive Edge
într-un efort comun de a răspunde la întrebarea:
„Care este impactul COVID-19 asupra comunităților din Moldova?”1 Am folosit date compuse,
micro-narațiuni, alături de date cantitative colectate prin SenseMaker®. De asemenea, am organizat o sesiune de sensibilizare pentru a facilita
discuțiile ulterioare, interpretarea și explorarea
datelor. Combinația de colectare a datelor cantitative și calitative, prin SenseMaker®, permite
apariția tiparelor statistice și respondenților înșiși
să utilizeze datele calitative ca explicație narativă a datelor cantitative colectate. Răspunsurile la
întrebările cu variante multiple de răspuns permit analize aprofundate suplimentare și filtrarea
datelor prin diferite întrebări demografice și de
conținut.
Constatări:
În perioada iunie - august 2020 au fost adunate
în total 285 istorii, 99% dintre respondenți locuind în Moldova și peste 75% din răspunsuri provenind de la femei. Vârsta respondenților variază
foarte mult. Toate gospodăriile, cu excepția a 10,
1

https://collector.sensemaker-suite.com/?projectID=COVID_
Impact&language=ro#Collector
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erau compuse din 1-5 persoane, iar peste jumătate din gospodăriile respective nu aveau copii de
vârstă școlară. Majoritatea gospodăriilor aveau
un venit mediu. 66 la sută din istoriile împărtășite
au fost considerate negative, ceea ce înseamnă
că există încă, probabil surprinzător, istorii pozitive în aceste timpuri incerte cu COVID-19.
Figura 1. Această experiență se referă la...
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Principalele constatări cantitative ale impactului
Covid-19 asupra comunităților din Moldova includ:
O treime dintre respondenți nu au primit
niciun ajutor sau sprijin în perioada în cauză;
Stabilitatea financiară, îngrijirea sănătății
și securitatea erau cele mai importante pro
bleme în momentul narării istoriei. Mai puțin
important a fost adăpostul.
Obținerea informațiilor și asistenței me
dicale corecte și păstrarea legăturii cu
oamenii au fost cele mai mari provocări. Cel
mai puțin important a fost accesul la pro
dusele de curăţenie.
COVID-19 a afectat în cea mai mare parte
bunăstarea și relațiile personale, dezvol
tându-se tipare de comportament ușor
diferite în funcție de vârsta respondenților.
Pentru respondenții cu vârsta cuprinsă între
26 și 35 de ani la fel de importante au fost
sănătatea afacerilor și economică, infras
tructura și serviciile. Pentru persoanele de
peste 65 de ani cel mai mult au contat bunăs
tarea personală și relațiile.
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Figura 2. În experiențele împărtășite, cele mai mari provocări au fost…
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În pofida naturii pandemiei, un număr rezo
nabil de persoane s-au exprimat că mențin
un trai normal, ceea ce ar putea evidenția o
anumită neconformitate (T2).
Aproape o treime dintre respondenți au
considerat că situația ar putea fi îmbunătățită
printr-o cooperare comunitară mai bună,
dar un grup mic s-a format în jurul îmbună
tățirii informațiilor. Acesta ar putea fi un
semnal slab de existență a știrilor false/
comunicării greșite, care este susținut de
constatările anterioare.

T2. În experiența pe care am relatat-o,
persoanele au reacționat prin...
menținerea unui mod de trai mai mult
sau mai puțin obișnuit
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O proporție mare de oameni s-au concentrat
mai degrabă pe crearea strategiilor de
adaptare pentru a trece cu bine prin perioada
dificilă, decât pe curiozitate și determinarea
sensului. Dar având în vedere provocările
prioritare și natura în mare parte negativă a
experiențelor, strategiile de adaptare respec
tive ar putea fi inadaptabile.
Oamenii nu au declarat că au încredere în
rapoartele științifice care, însoțite de cons
tatările anterioare despre informații, ar putea
semnala din nou o problemă de comunicare
necorespunzătoare. Oamenii au fost mai mult
dispuși să aibă încredere în comunitate
decât în guvernare.
Constatările arată, de asemenea, mai mult o cul
tură atomistică, în care oamenii s-au axat mai
mult pe ei înșiși decât pe comunitățile lor și chiar
și mai puțin pe bunăstarea economică a țării.

Analiza istoriilor oamenilor a dezvăluit că cele mai
discutate subiecte au fost în jurul următoarelor:
19%
29%

realizarea unor mici
schimbări când și
unde era necesar

3

35%

formarea unor
condiții de trai
absolut diferite
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Teama de infectare cu COVID-19, atât pentru
ei înșiși (naratorii), cât și pentru membrii
familiei lor. Oamenii au vorbit mai puțin
despre frică și grija pentru ceilalți în afara
familiilor lor;
Frustrările legate de alte persoane care nu
respectă normele de siguranță legate de
COVID-19;

PNUD

Insecuritatea financiară, în special ca urmare
a pierderii locului de muncă;
Frica și confuzia create de o supraîncărcare
cu informații negative și parțiale, izolare și
depresie;
Dificultățile de accesare a asistenței medicale
legate de alte probleme de sănătate decât
COVID-19;
Dificultățile pentru părinții cu copii de a face
față situației, incluzând învățarea la distanță,
multifuncționalitatea și lipsa sprijinului
psihologic;
Experiențele pozitive de asistență socială
și sprijin familial și comunitar, în special
pentru vârstnici.

În același timp, istoriile descriu în mod clar experiențele oamenilor de luptă cu COVID-19 în
moduri diferite. Acest lucru evidențiază cei doi
poli ai experienței oamenilor prin pandemie.
Diferențele respective au fost:
Pe de o parte au fost oamenii care aveau mult
timp liber iar, pe de altă parte, oameni care
erau extrem de ocupați și copleșiți de treburi,
copii, locul de muncă și membrii familiei;
Experiența persoanelor care au stat acasă, în
special a celor care au avut timp liber, a fost de
ambele părți: pe de o parte, au existat oameni
care au trecut prin izolare, frustrare, depresie,
lipsă de activitate și adoptarea unor obiceiuri
proaste, iar pe de altă parte au fost oameni
care au folosit timpul pentru a se implica în
hobby-uri (cum ar fi pictura sau fotografia), a
deprinde noi abilități și a investi în dezvoltarea
personală și în consolidarea relațiilor de familie.
Unii oameni s-au simțit singuri, izolați și social
distanți, în timp ce alții au stabilit legături
cu oameni din întreaga lume și au fost mai
implicați social în timpul carantinei;
Din istorii, unii oameni au respectat regulile
și au avut grijă de sine și de alții, în timp ce
alții nu au respectat regulile și nu au avut grijă
de sine și de alții.

Rezumatul datelor compuse de mai sus ne invită
să analizăm posibilele corelații de date, să găsim
sens în fenomenele respective și să analizăm posibilele soluții și răspunsuri programatice.
4
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NECESITĂȚI ȘI PROVOCĂRI
Provocările specifice care decurg din analiza și
interpretarea datelor în cadrul sesiunii de sensibilizare includ lipsa de încredere în informațiile
științifice, lipsa accesului la informații consecvente și de calitate, lipsa sprijinului specific pentru
grupurile cele mai afectate și vulnerabile, natura
adesea individualistă a oamenilor și motivația slabă de implicare comunitară, printre altele.
Accesul la informatii
Deși obținerea informațiilor corecte a fost cea
mai mare provocare în perioada raportată, importanței informațiilor nu i s-a acordat prioritate
înaltă. Informațiile nu au fost văzute ca un mijloc
important de îmbunătățire a situației: 19% dintre
oameni au considerat că trebuie să existe informații mai clare, comparativ cu 31% care au considerat că o colaborare mai bună între oameni ar
putea îmbunătăți situația (T4).
În narațiunile oamenilor nu există sugestii despre
cum ar putea fi îmbunătățită comunicarea. Istoriile se referă la un exces de informații greu de
filtrat, încărcare negativă și confuzia informațiilor pe care o comportă, epuizare psihologică și
frustrare din cauza persoanelor care nu respectă
normele de siguranță.
„COVID-19 mi-a creat mult stres, de la ascultarea zilnică până la un flux mare de informații, atât
adevărate, cât și false. Noi, bătrânii, nu putem seT4. Situația ar fi putut fi îmbunătățită
cu...
informații mai bune despre
ce trebuia de făcut

19%
92.5% responded
(62 stories)
N/A: 5 stories

17%

instrumente, echipamente
și tehnologii mai bune

31%

cooperare mai
bună între oameni
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vederea constatării sensului ne-a determinat să
conchidem că informațiile de încredere, consecvente și ordonate limitate a determinat oamenii
să-și bazeze deciziile mai degrabă pe discernământul personal, decât să caute ei înșiși dovezi
științifice. Când am explorat diferențele dintre
modul în care bărbații și femeile înțeleg încrederea, am constatat că din 65 de respondenți bărbați, doar 3 și-au plasat istoria în direcția încrederii în rapoartele științifice. Acesta ar putea fi un
semnal slab al unor știri false sau dezinformării
bazate pe gen.

T6. Această experiență descrie cum
populația și-a manifestat încrederea
(spre bine sau rău) pentru...
rapoartele științifice

88.1% responded
(59 stories)
N/A: 8 stories

23%
26%

39%

cunoștințele la nivel
de comunitate

Acest lucru sugerează că includerea mai multor
dovezi științifice în comunicarea despre COVID-19 ar putea îmbunătăți încrederea oamenilor
în dovezile științifice și ar spori respectarea restricțiilor impuse. Pe termen mediu și lung, încurajarea unei mentalități de cercetare și analitice în
rândul populației prin dezbateri publice, educație
și participare civică ar sprijini această schimbare.

recomandările
guvernului

lecta informațiile adevărate. De aceea, eu încerc
să ascult doar recomandările specialiștilor în care
am încredere”. Femeie, 71 de ani.

Accesul la ajutor și asistență
O altă provocare importantă este accesul la soluții și ajutor, într-un context în care o treime dintre
respondenți au afirmat că nu a venit nici o soluție
sau ajutor. Narațiunile ne spun că oamenii s-au
confruntat cu o lipsă de servicii de sprijin și un
acces limitat la serviciile de bază în perioada de
raportare, inclusiv în ceea ce privește sănătatea,
educația și plățile sociale.

„În timpul pandemiei am observat că mulți oameni sunt indiferenți față de cele comunicate
cu privire la măsurile de protecție (dezinfectanți,
mască și distanțare socială)”. Femeie, 20 de ani.
Acest lucru sugerează că a avea informații mai
concentrate, consecvente și de încredere, combinate cu exemple pozitive, ar putea îmbunătăți
bunăstarea oamenilor în timpul crizei, precum și
îmbunătățirea respectării la nivel național a normelor de siguranță.

Sprijinul din partea guvernului a fost perceput de
respondenți ca sprijin indirect, de ex. rezultatele
în urma deciziilor guvernamentale, printre care
o atenție sporită pentru rolul profesorilor, rolul
crescând al soluțiilor IT și al îmbunătățirilor conexe. Istoriile arată că oamenii se așteptau ca Guvernul să-i ajute, deși a venit puțin ajutor direct.

Mai puțin de 10% dintre respondenți s-au referit
la încrederea în rapoarte științifice în timpul pandemiei (T6), ceea ce ar putea fi un semnal slab al
prezenței dezinformării științifice. Explorarea în

Figura 3. Din experiența mea, au venit soluții și ajutor...
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Peste jumătate dintre respondenți (58%) au declarat că COVID-19 le-a afectat bunăstarea și relațiile personale, cu o incidență mai mare a acestui
fapt în rândul populației vârstnice. Respondenții
mai tineri au susținut că COVID-19 le-a afectat
și afacerile și bunăstarea economică. Acest lucru
ar putea însemna că oamenii au nevoie de soluții
și ajutor pentru menținerea unei bunăstări sănătoase în timpul pandemiei, cu soluții diferențiate
necesare pentru diferite grupuri de vârstă.
Narațiunile au arătat că provocările diferă între
grupurile de vârstă și de vulnerabilitate. Astfel,
intervențiile de sprijin trebuie să fie destinate
satisfacerii nevoilor specifice ale diverselor grupuri (cum ar fi tinerii, femeile vulnerabile, tinerele
mame, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și persoanele care trăiesc cu HIV).
Colaborare, angajament comunitar
și discernământ
Datele arată că, în experiențele împărtășite, oamenii au reacționat în general mai degrabă în
baza propriilor atitudini și comportamente (69%),
decât pe comunitate și cultură (31%). Istoriile au
împărtășit în mare parte perspective personale,
bazate pe discernământ și emoții personale, cu
reflecții limitate despre perspectivele comunității
și la nivel național. S-au făcut puține trimiteri sau
deloc la dovezi sau date în sprijinul evenimentelor
și concluziilor narate. Acesta este un semnal că
oamenii tind să vadă lucrurile din propriul punct
de vedere, aceasta ducând la criticarea sistemelor și lipsei empatiei față de ceilalți (de exemplu,
angajații au dificultăți de înțelegere a perspectivelor angajatorilor) și evită colaborarea la nivel
comunitar. Oamenii au fost, de asemenea, mai
preocupați de găsirea soluțiilor pentru ei înșiși
decât pentru comunitățile lor; acest lucru indică
o motivație și preocupare slabă față de implicarea
comunitară.
O proporție mai mare din grupul de respondenți
consideră că situația ar putea fi îmbunătățită prin
colaborarea între oameni (T4), deși istoriile comune nu s-au referit la modul în care colaborarea ar
putea fi îmbunătățită.
Constatările în cauză sugerează că îmbunătățirea
colaborării între oameni ar spori sprijinul reciproc
la nivel comunitar în situații de criză și, eventual,
o respectare mai bună a normelor de siguranță.
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Canalele la nivel comunitar ar putea fi, de asemenea, utilizate pentru a îmbunătăți promovarea dovezilor științifice și creșterea încrederii în
rapoartele științifice. Promovarea inițiativelor de
implicare a comunității și a activității de voluntariat sunt, de asemenea, domenii de îmbunătățire.
Experiențele pozitive
Deși 66% dintre istoriile împărtășite au fost experiențe negative, am considerat că merită explorate experiențe pozitive pentru a cartografia
soluțiile care sunt deja pe teren și practicate de
oameni ca strategii de adaptare. Deși examinarea
inițială a istoriilor nu a oferit dovezi despre modul
de sporire a colaborării comunitare sau de îmbunătățire a accesului la informații bazate pe dovezi,
am găsit exemple interesante cum oamenii s-au
adaptat la izolare, singurătate, folosirea timpului
liber disponibil și multe altele.
„În timpul carantinei am învățat să fac fotografii participând la mai multe seminare de instruire despre aplicarea unor tehnici de fotografiere
specifice. A fost o instruire utilă și interesantă”.
O tânără.
„Am decis să înfrunt pandemia și m-am implicat
în proiecte comunitare. Am făcut cunoștință cu
activiștii locali și am sprijinit oamenii care în mod
deosebit au fost afectați de pandemie. I-am ajutat să completeze cererea online pentru îndemnizația de șomaj, am livrat pachete alimentare și
igienice și am sprijinit colectarea chestionarelor”.
O tânăra mamă a doi copii.
„Aflându-mă în izolare, singurătatea nu m-a afectat deloc pentru că am citit și am comunicat cu
prietenii pe rețelele sociale. Traficul gratuit de internet oferit de compania de telecomunicații m-a
ajutat”. Un tânăr.
Unele dintre istoriile marcate ca pozitive includ
reflecții despre adaptarea în vremuri grele. Acest
lucru ne-a determinat să presupunem că percepțiile despre experiențele negative sau pozitive
sunt legate de mentalitatea oamenilor, o perspectivă pozitivă fiind legată de o mentalitate flexibilă
la oameni. Cu toate acestea, ar putea fi destul de
greu pentru oamenii care trec prin epuizare emoțională să adopte o mentalitate de creștere și ar fi
nevoie de sprijin suplimentar.

PNUD

DIRECȚII DE INTERVENȚII
ȘI SOLUȚII
Perspectivele derivate din analiza datelor și din
sesiunea de sensibilizare sugerează necesitatea
de elaborare a unor intervenții specifice sau alinierea inițiativelor actuale, pentru a satisface nevoile oamenilor și pentru a răspunde provocărilor
din situația de criză și nu numai.
Concepeți și implementați programe de sprijin
specifice grupului:
Având în vedere că provocările diferă între
grupurile de vârstă și grupurile vulnerabile,
intervențiile de sprijin trebuie să fie concepute
pentru a satisface nevoile specifice ale diver
selor grupuri (tineri, mame vulnerabile, vârst
nici, persoane cu dizabilități, persoane care
trăiesc cu HIV și altele).

Promovați implicarea comunitară și puneți în
aplicare inițiative de sprijin reciproc, inclusiv:
Îmbunătățiți colaborarea între oameni și co
laborarea dintre oameni și administrația
locală, și implicați administrația locală în pro
movarea informațiilor de calitate și coerente.
Îmbunătățiți mecanismele prin care autorită
țile locale să implice comunitatea la nivel local
și să demonstreze exemple de implicare;
Încurajați oamenii să ceară ajutor și susțineți-i
să învețe să ceară ajutor;
Consolidați încrederea la nivel comunitar și
combateți izolarea (în special pentru populația
vârstnică);
Sprijiniți grupurile și inițiativele de voluntariat,
promovați activitatea voluntară, identificați
și pilotați soluții inovatoare care promovează
voluntariatul;
Încurajați discuțiile și dezbaterile la nivel comu
nitar, aducând perspective diferite despre
anumite probleme, sporind astfel empatia și
perspective mai largi în discernământul oame
nilor.

Sporiți accesul și încrederea în informații științifice bazate pe dovezi:

lice, sporiți rolul mass-mediei în distribuirea
informațiilor bazate pe dovezi și educarea gândirii
analitice în rândul utilizatorilor mass-mediei și
reduceți dezinformarea. Încurajați mentalitatea
de cercetare și analitică în rândul populației prin
dezbateri publice, educație și participare civică
pentru a spori cererea de informații bazate pe
dovezi.
Abilitați medicii de familie și extindeți-le rolul în
contextul COVID-19 și nu doar:
Având în vedere rolul important pe care îl au
medicii de familie, aceștia trebuie să fie susținuți
cu cunoștințe de calitate și dotări tehnice. Ei
pot juca, de asemenea, un rol în combaterea
dezinformării și informării necorespunzătoare
prin transferul informațiilor bazate pe știință
către pacienți.

Prezentarea exemplelor pozitive și promovarea
bunăstării:
Examinați exemplele de strategii de adaptare,
cartografiați soluțiile existente și promovațile la nivel de comunitate pentru a stimula
mentalitatea de creștere. Sprijiniți oamenii
să găsească strategii individuale de adaptare
prin programe de sprijin psihologic, implicarea
comunității și alte mijloace. Promovați soluțiile
de viață sănătoasă și sporiți bunăstarea în
timpul crizei.

CALEA DE URMAT
Utilizați datele compuse din micronarațiuni
pentru a completa eforturile existente în
vederea analizării impactului COVID-19,
inclusiv eforturile de evaluare a impactului
socio-economic;
Referiți-vă la nevoile, provocările și soluțiile
identificate în dezvoltarea intervențiilor
strategice și programatice legate de COVID-19
și alte crize. Setul de date este disponibil
pentru analize suplimentare pentru a
răspunde la întrebări mai specifice;
Continuați să analizați experiențele și
percepțiile oamenilor în perioada următoare
și comparați constatările cu setul de
date analizat.

Îmbunătățiți accesul la informații științifice, spo
riți calitatea și consecvența informațiilor pub
7
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Pentru mai multe informații:
Dumitru Vasilescu și Jana Midoni, PNUD Moldova
Aliona Ursoi, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Emma Jones, Cognitive Edge

Mulțumiri speciale pentru colaborare la colectarea și interpretarea datelor se adresează organizațiilor
societății civile care lucrează cu grupurile vulnerabile (CasMed, Inițiativa Pozitivă, SOS Autism, Platforma Incluziune, Caritas, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Forumul Societății Civile al
Platformei Naționale a Parteneriatului Estic, Ask o Mom), autoritățile locale și centrale și partenerii de
dezvoltare (UNICEF, UNFPA și OIM).

