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I. REZUMATUL CERCETĂRII  

Prezentul Raport reflectă rezultatele evaluării necesităților persoanelor cu dizabilități locomotorii 

din raionul Ceadîr-Lunga în serviciile de bibliotecă, realizate în perioada 29 martie-11 aprilie 2017 de 

Centrul de Asistență Juridică pentru persoane cu Dizabilități, la solicitarea ”IREX” Moldova, Programul 

Novateca.  

Activitatea de cercetare a fost orientată asupra identificării necesităților și aspirațiilor persoanelor 

cu dizabilități locomotorii în serviciile noi de bibliotecă, cât și asupra evaluării gradului de corespundere a 

serviciilor existente cu necesitățile reale ale persoanelor cu dizabilități. 

Pentru  identificarea necesităților persoanelor cu dizabilităților locomotorii din mun. Ceadîr-Lunga în  

serviciile de bibliotecă a fost elaborată o metodologie de lucru, care s-a axat pe 3 instrumente de 

evaluare. La dezvoltarea instrumentelor de evaluare a necesităților persoanelor cu dizabilități pentru 

servicii de bibliotecă s-a ținut cont de portretul psiho-social al acestor categorii de persoane.  

Investigația a cuprins un eșantion de 100  de persoane cu dizabilități, dintre care 25 de persoane 

sunt utilizatori ai serviciilor bibliotecii și 75 de persoane nu sunt utilizatori ai acestor servicii. 

În cadrul activităților de cercetare au fost supuse evaluării următoarele aspecte: cauzele ratei 

scăzute de utilizare a serviciilor de bibliotecă de către persoane cu dizabilități, gradul de informare a 

persoanelor cu dizabilități despre serviciile existente de bibliotecă, sursele prin care persoane cu 

dizabilități sunt informate și cele prin care preferă să fie informate despre serviciile prestate de 

bibliotecă, categoriile de servicii de bibliotecă solicitate de persoane cu dizabilități, mobilierul și 

echipamentul solicitat de persoane cu dizabilități, gradul de accesibilitate a sediului bibliotecii și a 

filialelor ei, precum și a serviciilor prestate de acestea, pentru persoane cu dizabilități, zilele de 

săptămână în care persoane cu dizabilități preferă să beneficieze de serviciile de bibliotecă, sugestiile 

respondenților privind măsurile pe care trebuie să le întreprindă bibliotecă pentru a atrage mai mulți 

persoane cu dizabilități în utilizarea serviciilor de bibliotecă, disponibilitatea respondenților de a se 

implica voluntar la dezvoltarea serviciilor bibliotecii.  

De asemenea,  în raport sunt reflectate și alte aspecte esențiale privind : activități manageriale în 

realizarea cercetării, analiza ofertelor actuale ale bibliotecii, studiu comparativ al ofertelor bibliotecii cu 

necesitățile și aspirațiile persoanelor cu dizabilități, studiu comparativ al echipamentului existent și a 

echipamentului care este necesar pentru a asigura realizarea necesităților și aspirațiilor persoanelor cu 

dizabilități, recomandările de eficientizare a ofertelor bibliotecii. 

Concluziile reflectate în prezentul raport s-au rezultat din prelucrarea datelor cantitative și calitative 

obținute în cadrul cercetării, realizate în perioada 29 martie – 11 aprilie 2017. 
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II. IMPORTANȚA EVALUĂRII NECESITĂȚILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 
LOCOMOTORII  PENTRU SERVICII DE BIBLIOTECĂ  

 

Descrierea succintă a specificului publicului țintă (persoane cu dizabilități locomotorii, inclusiv 

persoane cu dizabilități cu mobilitate redusă)  

Potrivit estimărilor la nivel european, numărul persoanelor cu dizabilități reprezintă circa 80 

milioane sau peste 15 la sută din întreaga populație. Unul, din patru europeni, are un membru de familie 

cu dizabilitate. Dizabilitatea este o provocare tot mai serioasă şi în Republica Moldova, din cauza 

procesului de îmbătrânire a populației, a riscului de accidente, precum şi a numărului în creştere al 

cazurilor de afecţiuni cronice (diabet, boli cardiovasculare, tumori, etc.). 

Conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova1 persoanele cu 

dizabilităţi în proporţie de 62 la sută, sunt din mediul rural, numărul lor fiind în continuă creştere, iar 

comparativ cu anul 2010 s-a majorat cu 5,8 la sută. Astfel, rata dizabilităţii pentru mediul rural constituie 

553 persoane la 10 mii locuitori, comparativ cu 469 persoane cu dizabilităţi la 10 mii locuitori din mediul 

urban.  

Conform datelor furnizate de Casa Teritorială  Asigurări Sociale Ceadîr-Lunga, în orașul Ceadîr-

Lunga locuiesc 2140 persoane cu dizabilități, dintre care 124 –copii, 227 – persoane cu dizabilitate 

severă, 1696 – persoane cu dizabilitate accentuată și 217 – persoane cu dizabilitate medie. Din cele 2140 

persoane cu dizabilități – 250 sunt persoane cu dizabilitate locomotorie. 

La moment în orașul Ceadîr-Lunga locuiesc 19401 persoane, dintre care 2140 sunt persoane cu 

dizabilități, ceea ce constituie circa 11% din populație.  

În baza celor menționate mai sus putem concluziona că persoanele cu dizabilități constituie o 

parte esențială a populației or. Ceadîr-Lunga. Dacă potențialul acestor persoane va fi valorificat, ei ar 

putea fi activi și utili comunității, implicându-se în activități de voluntariat în cadrul ONG-urilor, școlilor, 

bibliotecilor etc.  Îngrijorător este faptul că persoanele cu dizabilități sunt marginalizate și nu sunt 

acceptate de societate. Lipsa condițiilor de accesibilitate a infrastructurii și lipsa accesibilității la serviciile 

prestate în comunitate, duce la ignorarea persoanelor cu dizabilități și izolarea acestora în propriile case.  

Rolul de avangardă a bibliotecii raionale în descrierea de noi orizonturi pentru persoanele cu 

dizabilități locomotorii. 

Biblioteca are un rol important în viața comunității și în un rol aparte în viața persoanelor cu 

dizabilități.  Pentru persoanele cu dizabilități biblioteca poate fi nu doar locul unde se citesc cărțile și se 

discută. Biblioteca este locul unde persoanele cu dizabilități pot găsi sprijinul necesar pentru a găsi 

informație necesară, pentru a dezvolta un hobby, pentru a-și lărgi cercul de prieteni și cunoscuți. 

Biblioteca poate contribui la integrarea socială mai activă a persoanelor cu dizabilități prin 

implementarea diferitelor programe și servicii, destinate pentru satisfacerea necesităților curente ale 

                                                           
1 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4976  

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4976
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persoanelor cu dizabilități, în dependență de vîrstă, tipul și gradul de dizabilitate și cercul de interese a 

persoanelor cu dizabilități. 

Importanța identificării necesităților pentru servicii de bibliotecă a persoanelor cu dizabilități 

locomotorii 

Rolul bibliotecii în viața persoanelor cu dizabilități locomotorii este direct legată de serviciile pe 

care le oferă, raportate la gradul lor de accesibilitate.  Pentru a crea și dezvolta serviciile adecvate pentru 

această categorie de persoane este necesar ca serviciile respective să corespundă necesităților acestui 

grup de persoane. Doar după identificarea necesităților specifice pot fi elaborate servicii utile. O atenție 

sporită se va acorda identificării necesităților persoanelor cu dizabilități locomotorii, precum și a 

persoanelor cu dizabilități cu mobilitate redusă, prin utilizarea mai multor instrumente de colectare a 

datelor. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

III. METODOLOGIA INVESTIGAȚIEI NECESITĂȚILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 
LOCOMOTORII PENTRU SERVICII DE BIBLIOTECĂ 

 
Obiectivul procesului de evaluare a necesităților pentru servicii de bibliotecă ale persoanelor cu 

dizabilități locomotorii. 

Pentru  identificarea necesităților persoanelor cu dizabilități locomotorii din raionul Ceadîr-Lunga 

pentru serviciile de bibliotecă a fost elaborat o metodologie de lucru, care are drept Obiectiv - Evaluarea 

necesităților (de informare, culturale, de socializare și recreere) ale persoanelor cu dizabilități locomotorii 

din raionul Ceadîr-Lunga. Cartarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu dizabilități 

locomotorii.  

Selectarea argumentată a eșantionului pe care sa efectuat investigația 

Grupului țintă, persoane cu dizabilități locomotorii,  pe care s-a realizat investigația, au fost atât femei cît 

și bărbați, din diferite sfere de activitate și de diferite vîrste. O atenție sporită sa atras ca să fie implicați 

utilizatorii ai bibliotecii cât și neutilizatori ai bibliotecii, deoarece ambele categorii pot oferi informație 

importantă, care va servi drept temei de îmbunătățire, dezvoltare de noi servicii.  

În scopul implicării unui număr cît mai mare de respondenți CAJPD a folosit diverse modalități de 

selectare a respondenților implicați în evaluarea necesităților în SMB, și anume: 

- din baza de date a CAJPD, de unde au fost selectate persoanele cu dizabilități locomotorii din 

regiunea vizată în cercetare. Acestea au fost contactate telefonic și invitate pentru a participa 

la activitățile de evaluare a necesităților PD în SMB; 

- prin intermediul ONG-urilor locale din domeniul dizabilității. În acest scop s-a luat legătura cu 

ONG-ul local A.O.”Дающий надежду” din Ceadîr-Lunga, care are ca beneficiari persoane cu 

dizabilități locomotorii, pentru a indentifica potențialii respondenți; 

- prin intermediul Direcției Asistență Socială Ceadîr-Lunga. CAJPD a contactat Direcția 

Asistență Socială Ceadîr-Lunga pentru a disemina informația cu privire la activitățile de 

evaluare a necesităților PD în SMB,  la un cerc cît mai mare de persoane cu dizabilități 

locomotorii; 

- din baza de date a utilizatorilor bibliotecii. Reprezentanții bibliotecii au mobilizat utilizatorii 

săi pentru a participa în activitățile de evaluare.  

Investigația a cuprins un eșantionul de 121 persoane (17 pers. Focus-grup-uri, 4 persoane interviuri 

aprofundate și 100 persoane chestionate).  

Instrumentele de evaluare a necesităților persoanelor cu dizabilități locomotorii pentru servicii 

de bibliotecă 

Metodologia de evaluare a inclus următoarele instrumente de evaluare: 

1. Analiza documentelor, studii, rapoarte și altei informații referitor la comunitate disponibile 

public sau oferite de administrația publică locală; 
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2. 2 focus grupuri cu persoane cu dizabilități locomotorii utilizatori și non-utilizatori a 

bibliotecii (Anexa 1); 

3. 4 interviuri  cu persoane cu dizabilități locomotorii utilizatori și non-utilizatori (Anexa 2); 

4. 100 chestionare cu persoane cu dizabilități locomotorii utilizatori și non-utilizatori (Anexa 3); 

5. Observare; 

6. Ședințe de lucru cu angajații Bibliotecii (cartarea serviciilor din comunitate destinate 

persoanelor cu dizabilități locomotorii). 

La dezvoltarea instrumentelor de evaluare a necesităților persoanelor cu dizabilități locomotorii 

pentru servicii de bibliotecă sa ținut cont de necesitățile specifice  al acestor persoane.  

Orarul activităților de cercetare 

La data de 29 martie 2017 a avut loc două focus grup-uri la care au participat 9 femei și 5 bărbați, 

persoane cu dizabilități locomotorii utilizatori și non-utilizatori a bibliotecii și de asemenea au fost 

realizate 4 interviuri aprofundate.  

De asemenea la data de 29 martie 2017 a fost realizate încă 4 interviuri aprofundate cu 1 bărbat și 

3 femeii dintre care 2 cu dizabilități locomotorii și  o femeie bunica unei fete cu dizabilități.  

De asemenea în perioada 29 martie - 11 aprilie au fost chestionate persoane cu dizabilități 

locomotorii din cadrul raionului Ceadîr-Lunga.  

Constatări narative derivate din datele prelucrate obținute în cadrul interviurilor și a Focus 

grupurilor 

În urma prelucrării datelor obținute în cadrul focus-grupurilor și a interviurilor aprofundate putem 

constata că:  

 Persoanele cu dizabilități locomotorii nu sunt suficient de bine informați despre serviciile 

bibliotecii, programul de lucru și activități planificate. În cadrul efectuării studiului s-a constatat, că 

persoanele cu dizabilități utilizatori ai bibliotecii cunosc despre o mare parte din servicii și programe 

prestate bibliotecă. În ceea ce privește persoanele cu dizabilități neutilizatori ai bibliotecii, constatăm că 

această categorie de persoane nu cunoaște decât despre serviciile clasice de bibliotecă, și, din cauză că 

nu sunt interesați în asemenea servicii, nu frecventează bibliotecă.  

 Persoane cu dizabilității utilizatori ai bibliotecii sunt informați despre serviciile de bibliotecă fie 

prin intermediul informației afișate la sediul bibliotecii, fie prin intermediul bibliotecarilor.  

O mare parte din persoane cu dizabilității care nu utilizează serviciile bibliotecii nu sunt informați 

despre serviciile noi de bibliotecă, și doar o parte din ei sunt informați prin intermediul utilizatorilor activi 

ai bibliotecii, ONG-uri locale.  

 Majoritatea persoanelor cu dizabilități respondente preferă să fie informate despre serviciile și 

programele furnizate de bibliotecă prin telefon, prin intermediul presei locale, televiziunii locale, cît și 

prin asistentul social  etc.  
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 În opinia respondenților, persoanele cu dizabilități locomotorii nu utilizează sau utilizează mai 

rar serviciile de bibliotecă din cauza lipsei accesibilității în sediul bibliotecii, stării precare de sănătate, 

lipsei de timp pentru persoanele care sunt angajate în cîmpul muncii, lenea, lipsei de interes față de 

serviciile clasice de bibliotecă din cauza că au acces la internet acasă sau la serviciu, lipsei de informare 

despre serviciile moderne de bibliotecă. ”Din păcate nu pot să vin la bibliotecă, chiar dacă aș dori să 

beneficiez de SMB, deoarece biblioteca nu este accesibilă pentru persoanele cu dizabilități locomotorii 

utilizatori de scaun rulant”  a concluzionat Mariana Andrușoi în cadrul unui interviu realizat în fața clădirii 

bibliotecii.  

 În cadrul focus grupurilor s-a constatat că preferințele persoanelor cu dizabilități locomotorii și 

mobilitate redusă în servicii noi de bibliotecă diferă în dependență de vîrsta respondenților.  Astfel, vîrsta 

s-a dovedit a fi un factor care influențează în mod direct domeniile în care sunt interesate persoanele cu 

dizabilități locomotorii, iar gradul de dizabilitate – un factor care dictează condițiile specifice de furnizare 

a serviciilor de bibliotecă pentru persoanele cu dizabilități locomotorii si cu mobilitate redusă.  

În cadrul cercetării s-a conturat următoarea concluzie: persoanele cu dizabilități adolescente sunt 

interesate de activități de socializare, divertisment și recreere; persoanele cu dizabilități de vîrsta a 2-a 

sunt interesați mai mult de informare în domeniul muncii, formarea profesională, sănătate și asistența 

juridică; persoanele cu dizabilități de vîrsta a 3-a sunt interesați mai mult de domeniul protecției sociale 

(pensii, alocații, ajutoare sociale, îndemnizații, etc.) și de domeniul sănătății. Copii sunt cei care pentru ei 

tipul serviciilor prestate de bibliotecă mai puțin contează, pentru ei este important ca ei să vină la 

bibliotecă, deoarece în cele mai multe cazuri este unicul loc de socializare, totuși ținem să menționăm că 

copii sunt încîntați de calculatoare și tablete. Nastea Carabadjac  a relatat că ”îmi place forte mult să vin 

la bibliotecă, este unica ocazie să ies din casa și să discut cu alți copii și îmi mai place să învăț 

calculatorul, aș vrea să vin mai des la bibliotecă”.  

Condițiile specifice de furnizare a serviciilor de bibliotecă pentru persoane cu dizabilități locomotorii și 

mobilitate redusă  diferă în dependență de gradul de dizabilitate. Astfel, în timp ce persoanele cu 

dizabilitate locomotorie utilizatoare de scaun rulant au nevoie în primul rînd de rampă la intrare în 

bibliotecă și mobilier adaptat, pentru a putea utiliza compiuterul, în schimb ce persoanele cu dizabilitate 

locomotorie, de exemplu paraleie cerebrală  au nevoie de tablete, deoarece mai greu își pot folosi 

brațele.  

 În opinia părinților și buneilor copiilor cu dizabilități locomotorii, inițiativa bibliotecii este foarte 

bună, și au solicitat ca să fie create servicii anume pentru copii: de învățare, recreiere cu ajutorul 

tabletelor care oferă asemenea posibilitate. Ținem să menționăm că majoritatea copiilor cu dizabilotăți 

din regiune învață la domiciliu, și dezvoltarea SMB pentru copii vor avea un impact pozitiv enorm asupra 

acestor copii. ”Am fi tare recunoscători, dacă biblioteca ar presta servicii de învățare prin jocuri la 

calculator pentru acești copii, începînd de la culori, animale pînă la calcule matematice, deoarece la 
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școală nu merg și acasă cu ei nu se mai ocupă nimeni” a solicitat Ivanceva Liubovi – mamă a unui copil cu 

dizabilități.  

 În opinia respondenților, biblioteca trebuie să întreprindă următoarele măsuri în vederea 

mobilizării persoanelor cu dizabilități pentru folosirea mai frecventă a serviciilor de bibliotecă: crearea de 

servicii atrăgătoare pentru persoane cu dizabilități, informarea activă a persoanelor cu dizabilități despre 

serviciile noi de bibliotecă, în special prin intermediul mijloacelor de informare în masă,  accesibilizarea 

sediului bibliotecii pentru a putea fi utilizat de către persoanele cu dizabilități locomotorii, asigurarea 

scărilor de acces cu rampe conform normativelor în construcții, asigurarea bibliotecii cu un grup sanitar 

accesibil pentru persoanele cu mobilitate redusă, motivarea personalului bibliotecii pentru a crea și a 

pune în aplicare servicii noi de bibliotecă destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii. 

 Majoritatea respondenților au comunicat că mobilierul din bibliotecă este învechit și nu este 

comod, unele spații din bibliotecă sunt slab iluminate, iar toate spațiile în care biblioteca își desfășoară 

activitate necesită a fi reparate. Respondenții ar dori ca spațiile bibliotecii să fie reparate, bine iluminate 

și să fie amenajate cu mobilă nouă și comodă, preferențial cu mobila moale. 

 Majoritatea respondenților ar accepta să se implice în activitățile de voluntariat pentru a ajuta 

biblioteca să dezvolte și să livreze servicii de bibliotecă. Persoanele cu dizabilității se văd implicați în 

activitățile ce țin de acele domenii în care ei sunt cel mai bine inițiați. De asemenea, persoane cu 

dizabilității ar accepta să se implice în activitățile care nu necesită cunoștințe și abilități specifice, dar 

care sunt foarte interactive.  ”Aș dori să mă implic, în calitate de voluntar, să ajut la dezvoltarea 

serviciilor de bibliotecă. Aceasta ar fi o modalitate de a mă dezvolta și de a aplica în practică cunoștințele 

acumulate” a menționat Mariana Andrușoi.  

 

Expresia statistică și grafică a datelor obținute prin chestionare 

 
O deosebită atenție s-a acordat chestionării persoanelor cu dizabilități din r-nul Ceadîr-Lunga în 

vederea evaluării necesităților lor în serviciile de bibliotecă. În acest sens în perioada 29 martie 2017 – 11 

aprilie 2017 au fost chestionate 100 de persoane -  25 utilizatori și 75 neutilizatori ai bibliotecii din 

diferite ramuri de activitate, diferite vârste, diferite grade și tipuri de dizabilitate. 

50% din persoanele implicate în procesul de chestionare au fost persoane cu dizabilități cu vârsta 

cuprinsă între între 30 și 50 ani, 21% - au fost persoanele cu dizabilități cu vîrstele cuprinse între 24 și 29 

ani. Persoanele cu dizabilități cu vârstele cuprinse între 51-65 ani au constituit 12% din numărul total al 

persoanelor chestionate. Din categoria de vârstă 8-17 ani fac parte 9 respondenți, ceia ce constituie 9% 

din totalul persoanelor cu dizabilități implicați în evaluarea necesităților în servicii de bibliotecă. Cele mai 

puține persoane cu dizabilități respondente au fost din categoria de vârstă 19-23 ani - doar 8 persoane, 

ceea ce constituie 8% (Diagrama 3.1.).  
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       Diagrama 3.1. Distribuția respondenților după vârstă 

 
Analizând Diagrama 3.1. putem concluziona că circa 88% din respondenți au vârsta până la 50 de 

ani și doar 12 % sunt persoane cu dizabilități cu vârsta mai mare de 50 ani.  

În procesul de chestionare a necesităților persoanelor cu dizabilități locomotorii pentru servicii de 

bibliotecă, 67% din respondenți au fost persoane cu dizabilități locomotorii (Diagrama 3.2.), 12 persoane 

– cu dizabilități de vedere,  10 persoane - cu dizabilități psiho-sociale, 6% persoane cu dizabilități cauzate 

de boli obișnuite și 5% - persoane cu dizabilități de auz. Din totalul respondenților 85% sunt persoane cu 

mobilitate redusă. 

 

       Diagrama 3.2. Distribuirea respondenților după tipul de dizabilitate 

9%
8%

21%

50%

12%

Distribuția respondenților după vârstă

8 - 17 ani 19-23 ani 24-29 ani 30-50 51-65 ani

de vedre
12%

de auz
5%

locomotorie
67%

psiho sociale
10%

alte
6%

de vedre de auz locomotorie psiho sociale alte

Distribuția respondenților după vârstă

Vârsta Numărul 
respondenților 

8-17 9 

19-23 8 

24-29 21 

30-50 50 

51-65 12 

Total 100 

Distribuția respondenților după 
tipul de dizabilitate

Tipul de 
dizabilitate 

Numărul 
respondenților 

de auz 5 persoane 

de vedere 12 persoane 

locomotorie 67 persoane 

Psiho 
sociale 

10 persoane 

Alte (boală 
obișnuită) 

6 persoane 

Total 100 persoane 



 
12 

 

 

Majoritatea respondenților sunt persoane cu dizabilități de gradul 1 (sever) constituind  44% din 

totalul respondenților (Diagrama 3.3.). 

 

 Diagrama 3.3. Distribuirea respondenților după gradul de dizabilitate 

30% din respondenți se încadrează în gradul 2 (accentuat) de dizabilitate și 26% din respondenți 

sunt persoane cu dizabilități cu gradul 3 (mediu) de dizabilitate.  

 

  

       Diagrama 3.4. Distribuția respondenților după sexe 

62% persoane din respondenți au fost femei și 38% au fost bărbați(Diagrama 3.4.). 

Gr.1  (sever); 
44; 44%

Gr. 2 
(accentuat); 30; 

30%

Gr.3. (mediu); 
26; 26%

Distribuirea respondenților după gradul de 
dizabilitate

Gr.1  (sever) Gr. 2 (accentuat) Gr.3. (mediu)

62%
38%

Distribuția respondenților după sexe

Femei

Bărbați

Distribuția respondenților după 
gradul de dizabilitate

Gr.1 (sever) 44 persoane 

Gr.2 (accentuat) 30 persoane 

Gr.3 (mediu) 26 persoane 

Total 100 persoane 

Distribuția respondenților după 
sexe

Bărbați 38 persoane 

Femei 62 persoane 

Total 100 persoane 
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Conform Diagramei 3.5. 66% din respondenți sunt persoane neangajate în câmpul muncii, 20% - 

sunt angajate, 8% - sunt elevi și 6% sunt studenți.  

  

Diagrama 3.5. Distribuția respondenților după ocupație 

Persoanele cu dizabilități locomotorii care au fost chestionate au apreciat intenția bibliotecii de a 

eficientiza serviciile gratuite de bibliotecă. Pozitiv au apreciat această intenție 86 % din respondenți, iar 

14% din respondenți s-au arătat a fi indiferenți de aceste intenții (Diagrama 3.6.).  

  

Diagrama 3.6. Aprecierea intenției bibliotecii de a eficientiza 

 Serviciile de bibliotecă gratuite adresate persoanelor cu 

dizabilități locomotorii 

   

20%
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Aprecierea intenției bibliotecii de a 
eficientiza serviciile de bibliotecă 
gratuite adresate persoanelor cu 

dizabilități locomotorii

Pozitiv

Indiferent

Distribuția respondenților 
după ocupație

 

Angajați 20 persoane 

Neangajați 66 persoane 

Elevi 8 persoane 

Studenți 6 persoane 

Total 100 
persoane 

Aprecierea intenției bibliotecii de a 
eficientiza serviciile de bibliotecă 
gratuite adresate persoanelor cu 

dizabilități locomotorii

Pozitiv 86 persoane 

Indiferent 14 persoane 

Total 100 persoane 
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Analizând Diagrama 3.7. putem constata că 60% din respondenți nu frecventează deloc biblioteca,  

1% frecventează bibliotecă 2-3 ori pe săptămână, 3% - odată în săptămână, 4% - de 2-3 ori pe lună, 6% - 

odată în lună, 12% - de 2-3 ori pe lună, 1% - odată în an și 13% din respondenți au comunicat că vizitează 

biblioteca și mai rar.   

 
Diagrama 3.7. Frecvența vizitelor respondenților la bibliotecă 

 

În ceea ce privește disponibilitatea persoanelor cu dizabilități de a se implica voluntar în 

dezvoltarea serviciilor bibliotecii, 34 % din respondenți și-au manifestat deschiderea de a fi voluntar al 

bibliotecii, 30% sunt indeciși în această privință, iar 36% din persoanele cu dizabilități chestionate nu sunt 

dispuși să se implice la dezvoltarea serviciilor bibliotecii. (Diagrama 3.8.) 

  
Diagrama 3.8. Disponibilitatea respondenților de a se implica voluntar la dezvoltarea serviciilor 

bibliotecii 

1% 3%
4%
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lună 

4 persoane 

odată în 
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2-3 ori pe 
an 

12 persoane 

Odată în an 1 persoane 

Mai rar 13 persoane 

Nu vizitez 60 persoane 

Total 100 persoane 

Disponibilitatea respondenților de 
a se implica voluntar la dezvoltarea 

serviciilor bibliotecii

Da 34 persoane 

Nu 36 persoane 

Sunt 
indecis/ă 

30 persoane 

Total 100 persoane 
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Analizând Diagrama 3.9. constatăm, că marea majoritate a persoanelor cu dizabilități chestionate 

ar prefera să fie informați prin telefon despre serviciile bibliotecii, vedem că 33% dintre respondenți au 

menționat această metodă de informare.  

 
Diagrama 3.9. Modalități de informare despre serviciile de bibliotecă solicitate de respondenți 

Prin mass media (TV, radio, ziare) ar dori să fie informați circa 25%. Prin asistent social ar dori să fie 

informați 19% din respondenți, și circa 13% din respondenți- prin scrisoare. La școală ar dori să fie 

informați despre serviciile bibliotecii circa 5%, și celelalte 5% din respondenți au preferat să fie informați 

din alte surse, cum ar fi: prin e-mail, prin rețelele de socializare și prin prieteni. Menționăm că unii 

respondenți au selectat mai multe variante de răspuns. 

Conform Diagramei 3.10. persoanele cu dizabilități cel mai des au nevoie de informație/ajutor în 

domeniul sănătate - 33% din respondenți au menționat acest domeniu. Formarea profesională de 

asemenea  este un domeniu solicitat de persoane cu dizabilități - 28% au optat pentru acest domeniu. 

12% sunt interesați de asistența juridică. De domeniul familiei (educația copiilor, nepoților, etc.) s-au 

arătat interesați 9% din respondenți. Pentru domeniile serviciilor sociale, finanțe și politică au optat în 

total 16% din respondenți (5% - serviciile sociale, 6% - finanțe, 5% - politica). Alte 2% din respondenți au 

optat pentru domeniul literaturii psihologice, cluburilor șah și al cluburilor de meșteșugărie.  

Menționăm că unii respondenți au selectat mai multe variante de răspuns. 

19%

13%

33%

25%

5% 5%

Modalități de informare despre serviciile de bibliotecă 
solicitate de respondenți

prin asistentul social

prin scrisoare
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Diagrama 3.10. Domeniile solicitate de respondenți 

 
Analizând Diagrama 3.11. putem observa că zilele preferate de persoanele cu dizabilități din 

Ceadîr-Lunga pentru a beneficia de serviciile bibliotecii sunt sâmbătă și duminică -  pentru aceste zi au 

optat 23% și, respectiv, 37% din respondenți.  

 
Diagrama 3.11. Zilele preferabile pentru persoanele cu dizabilități de a beneficia de serviciile bibliotecii 

Pentru zilele de luni optat 7%, pentru ziua de marți și vineri au optat câte 10% din respondenți, 

pentru ziua de miercuri au optat 8% din respondenți. Joi este ziua în care persoanele cu dizabilități 

respondente nu sunt dispuse să vină la bibliotecă, pentru această zi a optat doar 5% din respondenți. 
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Diagrama 3.12. Intervalele de timp preferate de respondenți pentru a beneficia serviciile bibliotecii 

Intervalul de timp cel mai preferat de către persoanele cu dizabilități din Ceadîr-Lunga pentru a 

beneficia de serviciile bibliotecii este între orele 15.00-18.00 (Diagrama 3.12.) - pentru acest interval au 

optat 44% din respondenți. 43% din respondenți au menționat intervalul de timp între orele 12.00-15.00 

și doar 13% ar prefera să frecventeze biblioteca între orele 9.00-12.00. 

 

 
Diagrama 3.13. Categoriile de servicii solicitate de persoanele cu dizabilități din Ceadîr-Lunga 
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Cel mai solicitat serviciu de bibliotecă în rîndul persoanele cu dizabilități respondente este 

Asistența juridică referitoare la protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități – pentru acest serviciu au 

optat 17% din respondenți. Activități de informare în domeniul sănătății de asemenea este un serviciu 

solicitat în rândul persoanelor cu dizabilități - 15% din persoanele chestionate au optat pentru acest 

serviciu. Serviciile de Asistența psihologică pentru persoane cu dizabilități  și Ajutorul în folosirea 

tehnologiilor informaționale a fost solicitată în egală măsură, 13% din respondenți au optat pentru 

fiecare din aceste servicii.  12 % și respectiv 10% din respondenți au solicitat activități de socializare 

pentru persoane cu dizabilități și, respectiv, servicii de divertisment și recreere.  Mai puțin popular în 

rândul persoanelor cu dizabilități respondente s-a dovedit a fi activități de informare în domeniul civic, 

pentru acest serviciu au optat doar 6% din persoanele chestionate. 

Analizând datele prezentate în Diagrama 3.13. putem concluziona că persoanele cu dizabilități 

sunt cointeresați într-o sferă largă de servicii, aceasta fiind influențată de vârsta respondenților. 

Menționăm, că majoritatea  respondenților au selectat mai multe variante de răspuns. 
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IV. ANALIZA DISCREPANȚEI DINTRE SERVICIILE EXISTENTE ÎN CADRUL BIBLIOTECII RAIONALE CEADÎR-

LUNGA  ȘI NECESITĂȚILE SAU ASPIRAȚIILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LOCOMOTORII 

 

Analiza succintă a ofertelor actuale ale bibliotecii pentru persoane cu dizabilități 

În urma analizei planurilor și programelor Bibliotecii Raionale Ceadîr-Lunga , s-a constatat că 

biblioteca a planificat programele și serviciile sale moderne pentru 3 categorii țintă de beneficiari: 1) 

copii și adolescenți din comunitate; 2) maturii din comunitate; 3) bibliotecarii bibliotecilor din regiune. 

Biblioteca Raională Cadîr-Lunga  realizează a 4 servicii noi de bibliotecă:  

- Curs de învațare a calculatorului pentru persoanele cu dizabilități de vedere – destinat pentru 

socializarea şi integrarea în societate, prin intermediul tehnologiilor informaționale, a 

persocanelor cu dizabilități de vedere din comunitate. 

- Curs de învățare a calculatorului – destinat pentru copii, la care merg și copii cu dizabilități 

locomotorii. 

- Clubul de învățare a limbii engleze – destinat pentru crearea oportunităților pentru 

persoanele din comunitate de a vorbi limba engleză. 

- Clubul de socializare pentru persoanele în etate – destinat pentru crearea oportunităților de 

socializare a seniorilor. 

Ținem să menționăm că biblioteca a organizat o expoziție cu lucrări confecționate de o persoaneă cu 

dizabilități din localitate.  

 
Studiu comparativ al ofertelor cu necesitățile și aspirațiile persoane cu dizabilităților. 

 În urma evaluării necesităților persoanelor cu dizabilități locomotorii din comunitate în serviciile 

de bibliotecă, s-a constatat următoarele: 

- La moment biblioteca nu are programe și servicii destinate anume prsoamelor cu dizabilități 

locootorii din comunitate, programele și serviciile existente sunt destinate pentru satisfacerea 

necesităților generale a comunității  

- Deși Biblioteca Raională Cedîr-Lunga are constituit în cadrul său Centrul de excelență 

profesională, la moment persoanele cu dizabilități locomotorii beneficiază de serviciile 

bibliotecii în rînd cu celelalte persoane, nu există servicii specifie pentru această categorie de 

persoane. Este salutabilă inițiativa bibliotecii de a  nu segrega persoanele cu dizabilități, însă în 

unele servicii aceste persoane, mai ales copii au nevoie de o abordare individuală, ce necesită 

mai mult timp, explicație.  

- În urma focus grup-urilor tinerii au optat pentru organizarea unor cluburi de 

interese/ateliere/seminare de instruire în grupuri mixte, constituite din persoane cu dizabilități 

și alți membri ai comunității. Respondenții tineri au preferat să nu fie segregați în grupuri 

separate, voind ca serviciile noi de bibliotecă să fie destinate anume pentru socializarea 
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persoanelor cu dizabilități, consolidarea cunoștințelor în domeniile ce reprezintă un interes 

major pentru ei (munca, sănătate, legislație, servicii sociale, etc.) precum și extinderea cercului 

de prieteni și cunoscuți din comunitate.  

- Părinții și buneii copiilor cu dizabilități participanți în cadrul focus –group-urilor au venit cu 

ideia ca biblioteca să organizaza cursuri de învățare la calculator: a culorilor, cifrelor, literilor 

etc. dat fiind faptul că acești copii de cele mai dese ori stau acasă și nu fregventează grădinița 

sau școala.  

- Persoanele cu dizabilități locomotorii și cu mobilitate redusă din Ceadîr-Lung  și-au dorit în 

primul rînd ca biblioteca să fie accesibilă pentru persoane cu dizabilități locomotorii, să 

construiască o rampă conform standartelor, șinele instalete la moment în fața bibliotecii sunt 

doar de formă și nu sunt de folos persoanelor cu dizabilități locomotorii utilizatoare de scaun 

rulant. ”Biblioteca poate presta servicii foarte bune de care, eu aș vrea să beneficiez, dar din 

păcate eu nu pot ajunge în interiorul bibliotecii, din cauza lipsei de acces” a menționat o 

persoană cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant care nu a putut participa la focus-grup, 

deoarece a putut ajunge doar pînă la scările bibliotecii.  

 

Studiu comparativ al echipamentului existent și a echipamentului care este necesar pentru a 

asigura realizarea necesităților și aspirațiilor persoanelor cu dizabilități.  

În cadrul activităților de evaluare s-a stabilit că echipamentul existent al bibliotecii corespunde 

doar parțial necesităților persoanelor cu locomotorii. Chiar dacă biblioteca dispune de calculatoare ele 

sunt la et. 2 unde pesoanele cu dizabilități locomotorii utilizatori de sacaun rulant nu au acces fizic la ele. 

La moment persoanele cu dizabilități locomotorii au acces doar serviciile care bibliotecarii le prestează cu 

ajutorul la tabletelor, care din pacate sunt insuficiente.  

Așa cum sa menționat anterior pentru persoanele cu dizabilități locomotorii este foarte important 

mobilierul, deoarece starea de sătătate nu le permite deseori să stea așezat pe un scaun incomod mai 

mult de 10-15 min. La fel și mesele trebuie să fie comode și adaptate la necesitatea acestei categorii de 

persoane.  

Un alt aspect care trezește îngrijorare este faptul că biblioteca nu dispune de condiții accesibile 

pentru persoanele cu dizabilități locomotorii (lipsesc rampele corespunzătoare normativelor in 

construcții, grupurile sanitare nu sunt accesibile), iar sediul necesită a fi reparat, iluminarea în interiorul 

bibliotecii este slabă, iar mobilierul este învechit. Toate aceste condiții reprezintă veritabile bariere 

pentru persoane cu dizabilități locomotorii în accesarea serviciilor de bibliotecă. Persoanele cu dizabilități 

renunță la ideea de a vizita bibliotecă odată ce această nu este accesibilă. 
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Recomandări de eficientizare a ofertelor bibliotecii. 

 La nivel de accesibilitate: Pentru ca o persoană cu dizabilități locomotorii să poate beneficia de 

serviciile bibliotecii, aceasta în primul rînd trebuie să aibă acces fizic la această instiuție. În acest scop 

biblioteca ar trebuie: 1) să construiască o rampa de acces conform standartelor în vigoare; 2) să adapteze 

grupul sanitar; 3. Să întreprindă măruri de acomodare rezonabilă-prin prestarea serviciilor pentru 

persoanele cu dizabilități locomotorii la etajul 1, deoarece pentru a asigura accesul la etajul 2, unde la 

moment sunt calculatoarele, sunt necesare de investiții considerabile.  

 La nivel de servicii și activități:  1) includerea în Strategia bibliotecii și în planul de acțiuni ale 

bibliotecii a unui obiectiv separat, care va avea ca grup-țintă persoane cu dizabilității; 2) diversificarea 

serviciilor de bibliotecă în dependență de necesitățile și aspirațiile persoanelor cu dizabilități, identificate 

în baza datelor obținute în urma evaluărilor periodice a necesităților lor; 3) realizarea unor servicii în 

parteneriate cu alți actori (ONG, APL, instituții de învățământ, instituții de menire culturală, voluntari, 

etc.), 4) implicarea persoanelor cu dizabilități locomotorii, voluntar, în realizarea unor activități din cadrul 

bibliotecii destinate acestui grup de persoane; 5) evaluarea și monitorizarea continuă a corespunderii 

volumului și conținutului serviciilor existente cu necesitățile persoanelor cu dizabilități din comunitate.   

 La nivel de echipament: tablete – ținînd cont că persoanele cu dizabilități locomotorii nu au 

acces la calculatoare, ei au acces doar la tablete și pentru a dezvolta servicii pentru un grup de peroane 

cu dizabilități locomotorii, numărul de tablete existent la moment este insuficient. Tablă interactivă este 

un echipament care ar ajuta enorm la dezvoltarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii, aceasta oferint o multitudine de oportunități pentru aceștea. Accesorii precum: căști, lămpi 

de masă – acestea ar fi necesare la lucrul individual în cadrul serviciilor.  

  La nivel de implicare a persoanelor cu dizabilități: promovarea activă a serviciilor de bibliotecă 

prin intermediul utilizatorilor săi și a mijloacelor de informare în masă (în presa locală, la televiziune 

locală, prin afișarea informației în instituțiile APL, în instituțiile de învățământ, la poștă, în locuri publice 

special amenajate, în locurile de deservire a persoanelor cu dizabilități etc.); 

 La nivel de orar de activitate a bibliotecii: Întrucât o mare parte din persoane cu dizabilități 

respondente și-au exprimat opțiunea de a vizita biblioteca în ziua de sâmbătă și duminică, se recomandă 

ca orarul bibliotecii să fie modificat în modul corespunzător (sâmbătă  sau duminică să devină o zi 

lucrătoare pentru bibliotecă). 
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V. ASPECTE MANAGERIALE ÎN REALIZAREA CERCETĂRII 

Echipa de cercetare și distribuția responsabilităților 

Activitatea de evaluare a necesităților persoanelor cu dizabilități în serviciile de bibliotecă a fost 

realizată cu suportul reprezentanților bibliotecii, de echipa CAJPD, constituită din: domnul Vitalie Meșter, 

domnul Ion Cibotarică, dna Olga Cenușa și dna Elena Stajila. 

Comunicarea dintre echipa CAJPD și Biblioteca a fost exercitată prin intermediul dlui Vitalie 

Meșter, dna Pașalî V.R.  – Directoarea Bibliotecii Raionale Ceadîr-Lunga. 

Echipa CAJPD a fost responsabilă pentru realizarea unor activități tehnice legate de evaluarea 

necesităților comunității (elaborarea metodologiei de evaluare, crearea instrumentelor de colectare a 

datelor – întrebări pentru focus-grup și interviuri, 100 de chestionare), iar Bibliotecii i-a revenit sarcina 

efectuării unor activități de logistică (informarea și invitarea angajaților bibliotecii la focus-grupul 

programat, invitarea persoane cu dizabilităților să participe la focus-grup și interviuri). 

 În perioada 29 martie  2017, echipa CAJPD, deplasîndu-se la sediul central al Bibliotecii, a realizat 

următoarele activități: 

- Un focus-grup cu angajații bibliotecii și a filialelor acesteia, în cadrul căruia s-au pus în discuție 

programele existente destinate persoanelor cu dizabilități. Totodată în cadrul focus-grupului, angajații 

bibliotecii au fost ghidați privind modul de completare a chestionarelor de evaluare a necesităților 

persoanelor cu dizabilități.  

- Un focus-grup cu persoane cu dizabilității locomotorii, desfășurat în cadrul bibliotecii privind 

necesitățile acestora în servicii noi de bibliotecă (8 respondenți) 

- Un focus-grup cu tinerii cu dizabilități locomotorii și părinții/bunicii acetora, desfășurat în cadrul 

bibliotecii, privind necesitățile acestora în servicii noi de bibliotecă (6respondenți) 

- Trai interviuri cu persoane cu dizabilității utilizatori și neutilizatori ai  bibliotecii privind 

necesitățile acestora în servicii noi de bibliotecă și un interviu cu bunica unui copil cu dizabilități 

locomotorii.  

- Vizite de studiu în vederea monitorizării/observării situației existente la  filialele Bibliotecii. 

 
Monitorizarea și evaluarea cercetării 

După colectarea  datelor necesare, echipa CAJPD a parcurs la prelucrarea acestora, folosind 

următoarele metode de procesare a informației: 

- Sistematizarea informației relevante, colectate în urma desfășurării focus-grupurilor și 

interviurilor 

- Gruparea și interpretarea statistică a datelor obținute prin chestionare și prezentarea acestora în 

diagrame 
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- Compararea datelor obținute de la respondenții utilizatori ai bibliotecii cu datele obținute de la 

respondenții neutilizatori ai bibliotecii 

- Urmărirea legăturii cauzale între unele date, obținute în cadrul focus grupurilor și interviurilor. 

În rezultatul prelucrării datelor colectate, CAJPD a obținut o informație comprehensivă privind 

necesitățile persoanelor cu dizabilități locomotorii în servicii noi de bibliotecă. 

 
Acțiuni ce urmează a fi întreprinse în continuare de către CAJPD în parteneriat cu Biblioteca 

După evaluarea necesităților persoanelor cu dizabilități în serviciile furnizate de bibliotecă, CAJPD 

va prezenta rezultatele obținute și va propune recomandările de îmbunătățire a planurilor strategice, 

politicilor interne și a serviciilor existente pentru a asigura accesul mai efectiv al persoanelor cu 

dizabilități la serviciile de bibliotecă. 
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VI. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI MAJORE 

 

În urma evaluării necesităților persoanelor cu dizabilități în SMB pe un eșantion de 121 persoane 

sa constat următoarele:   

 Biblioteca Raională Ceadîr-Lunga acoperă parțial necesitățile persoanelor cu diabilități 

locomotorii, însă are capacitățile necesare pentru a dezvolta, îmbunătăți servicii moderne de bibliotecă 

pentru aceste persoane; 

 Este salutabilă inițiativa bibliotecii de a nu segrega persoanele cu dizabilități care la moment 

beneficiază de serviciile bibliotecii în rînd cu celelalte persoane. În cadrul Bibliotecii nu există servicii 

specifie pentru această categorie de persoane, chiar dacă în unele servicii aceste persoane, mai ales copii 

au nevoie de o abordare individuală, ce necesită mai mult timp, explicație; 

 Este preferabil ca biblioteca să pună accent prioritar pe înlăturarea barierelor și crearea 

condițiilor ca serviciile de bibliotecă să fie accesibile pe cît posibil, pentru toți utilizatorii, în conformitate 

cu conceptele de ”design universal” și ”acomodare rezonabilă”, ținînd cont că Biblioteca Raională Ceadîr-

Lunga are constituit în cadrul său Centrul de excelență profesională pentru persoane cu dizabilități 

locomotorii și mobilitate redusă; 

 Crearea accesului în bibliotecă, prin construirea unei rampe este primul lucru care ar trebui 

realizat, deoarece biblioteca poate oferi SMB foarte bune de care persoanele cu dizabilități locomotorii 

sunt interesate, însă în lipsa acestei rampe ei nu pot beneficia de aceste servicii în egală măsură cu alți 

cetățeni; 

 Tipul de servicii de care ar fi interesați persoanele cu dizabilități locomotorii diferă în primul 

rînd de la o categorie de vîrstă la  alta, de exemplu persoanele cu dizabilități adolescente sunt interesate 

de activități de socializare, divertisment și recreere; persoanele cu dizabilități de vîrsta a 2-a sunt 

interesați mai mult de informare în domeniul muncii, formarea profesională, sănătate și asistența 

juridică; persoanele cu dizabilități de vîrsta a 3-a sunt interesați mai mult de domeniul protecției sociale 

(pensii, alocații, ajutoare sociale, îndemnizații, etc.) și de domeniul sănătății. Copii sunt cei care pentru ei 

tipul serviciilor prestate de bibliotecă mai puțin contează, pentru ei este important ca ei să vină la 

bibliotecă, deoarece în cele mai multe cazuri este unicul loc de socializare, totuși ținem să menționăm că 

copii sunt încîntați de calculatoare și tablete. 

 Inițiativa bibliotecii de a dezvolta SMB este foarte bună în opinia părinților și buneilor copiilor 

cu dizabilități locomotorii, aceștea au solicitat ca să fie create servicii anume pentru copii: de învățare, 

recreiere cu ajutorul tabletelor care oferă asemenea posibilitate; 

 Echipamentul existent al bibliotecii corespunde doar parțial necesităților persoanelor cu 

locomotorii. Chiar dacă biblioteca dispune de calculatoare ele sunt la et. 2 unde pesoanele cu dizabilități 

locomotorii utilizatori de sacaun rulant nu au acces fizic la ele. La moment persoanele cu dizabilități 
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locomotorii au acces doar serviciile care bibliotecarii le prestează cu ajutorul la tabletelor, care din 

pacate sunt insuficiente.  

Ținînd cont de constatările făcute, CAJPD recomandă întreptinderea următoarelor măsuri, ce ar 

contribui la dezvoltarea serviciilor moderne de bibliotecă și creșterea numărului de benificiari a acestor 

servicii în rîndul persoanelor cu dizabilități locomotorii:  

 Pentru ca persoanele cu dizabilități locomotorii să poată beneficia de SMB este necesar: 

 în primul rînd, de a asigura accesul neîngrădit și nediscriminatoriu a persoanelor cu 

dizabilități locomotorii prin crearea condițiilor de accesibilitate, astfel încît ele să 

poată să ajungă la clădirea bibliotecii și să intre în clădire cu ușurință și în condiții de 

siguranță. Măsurile de accesibilizare a clădirii trebuie să prevadă: 

- construirea unei rampe corespunzătoare normativelor în construcții la 

intrarea în bibliotecă,  

- adaptarea unui grup sanitar la necesitățile persoanelor cu dizabilități 

locomotorie. 

 în al doilea rînd, de a întreprinde măsuri de acomodare rezonalilă în oferirea SMB, 

prin amenajarea unei încăperi la et. 1 după necesitățile specifice a persoanelor cu 

dizabilități locomotorii, unde vor fi oferite aceste servicii,  și anume:  

- dotarea încăperii cu mobilier comod 

- dotarea cu echipament necesar: tablete, tablă interactivă. 

 În vederea furnizării pentru persoanele cu dizabilități locomotorii a serviciilor de bibliotecă 

corespunzătoare necesităților specifice ale acestora, este necesară întreprinderea următoarelor 

măsuri:  

1. includerea în Strategia bibliotecii și în planul de acțiuni ale bibliotecii a unui 

obiectiv separat, care va avea ca grup-țintă persoane cu dizabilității;  

2. diversificarea serviciilor de bibliotecă în dependență de necesitățile și aspirațiile 

persoanelor cu dizabilități, identificate în baza datelor obținute în urma 

evaluărilor periodice a necesităților lor;  

3. realizarea unor servicii în parteneriate cu alți actori (ONG, APL, instituții de 

învățământ, instituții de menire culturală, voluntari, etc.),  

4. implicarea persoanelor cu dizabilități locomotorii, voluntar, în realizarea unor 

activități din cadrul bibliotecii destinate acestui grup de persoane;  

5. evaluarea și monitorizarea continuă a corespunderii volumului și conținutului 

serviciilor existente cu necesitățile persoanelor cu dizabilități din comunitate.   
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VI. ANEXE 

Anexa 1 

Публичная районная библиотека г. Чадыр-Лунга 
Focus-Group: Оценка потребностей людей с ограниченными возможностями 

в библиотечных услугах 
 
Дата:______________2017 
 
Дорогие граждане, Публичная районная библиотека г. Чадыр-Лунга намерена усовершенствовать 
свои услуги для людей с ограниченными возможностями. Для достижения этой цели, важно знать 
ваше мнение относительно качества услуг, которыми вы бы хотели пользоваться, и способа 
доставки этих услуг для вас.   
В связи с этим, просим вас ответить на вопросы, сформулированные в данной деятельности. Мы 
заверяем, с полной ответственностью, что вся информация, полученная в ходе рассмотрения 
анкет, останется конфиденциальной и будет служить только для усовершенствования 
библиотечного обслуживания.  
Краткое изложение мнений всех участников будут опубликованы, но без огласки имён. 

Если вы согласны, я запишу наш разговор, чтобы избежать каких-либо искажений. 
 
Для начала, пожалуйста представьте краткую информацию о себе (имя, должность, возраст, 

пол).   
Прошу вас ответить на следующие вопросы: 
 

Библиотека в восприятии людей с физическими ограниченными возможностями 
 
1. Являетесь ли вы пользователем услуг, оказываемых районной библиотекой г. Чадыр-Лунга 

или ее филиалами? 
2. Какие филиалы вы посещаете чаще всего? Почему? 
3. Вы достаточно хорошо информированы о библиотечных услугах, программе работы и 

запланированных мероприятиях?  

 

Услуги библиотеки и потребности лиц с ограниченными возможностями в библиотечных услугах 

 

4. О каких библиотечных услугах вы знаете? 

5. Из каких источников вы информированы о библиотечных услугах? 

6. Как часто вы пользуетесь услугами библиотеки? 

7. По вашему мнению, почему люди с ограниченными возможностями не используют или 

редко пользуются услугами библиотеки? 

8. Какие меры должна предпринять библиотека чтобы привлечь людей с ограниченными 

возможностями к более широкому использованию библиотечных услуг? 

9. В каких новых услугах библиотеки вы нуждаетесь? 

10. Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам необходима помощь в юридической 

сфере? Вы бы хотели, чтобы такая услуга оказывалась библиотекой? 

11. Если вы ищете информацию об услугах представляемых населению в вашей местности или 

по всей стране, куда вы обращаетесь?  

12. В каких областях или по каким темам вам наиболее необходима 

информация/помощь/поддержка? 

 

Доступность библиотеки для лиц с ограниченными возможностями 
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13. Являются ли библиотечные услуги доступными для вас либо для ваших детей? 

14. Как должна быть обустроена библиотека, чтобы вы чувствовали себя в ней комфортно? 

15. Какое оборудование должна иметь библиотека чтобы библиотечные услуги были более 

доступными доя вас либо для ваших детей? 

16. Знают ли работники библиотеки о специфических потребностях людей с ограниченными 

возможностями при использовании библиотечных услуг? 

17. Что должен знать работник библиотеки о работе с людьми с ограниченными 

возможностями? 

18. Какие мнения, советы, рекомендации вы можете предложить, чтобы библиотечные услуги 

стали максимально запрашиваемыми, полезными, популярными и привлекательными для 

пожилых людей? 
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Anexa 2 
Публичная районная библиотека г. Чадыр-Лунга 

Интервью: Оценка потребностей людей с ограниченными возможностями 
в библиотечных услугах 

 
Дата:______________2017 
 
Дорогие граждане, Публичная районная библиотека г. Чадыр-Лунга намерена усовершенствовать 
свои услуги для людей с ограниченными возможностями. Для достижения этой цели, важно знать 
ваше мнение относительно качества услуг, которыми вы бы хотели пользоваться, и способа 
доставки этих услуг для вас.   
В связи с этим, просим вас ответить на вопросы, сформулированные в данной деятельности. Мы 
заверяем, с полной ответственностью, что вся информация, полученная в ходе рассмотрения 
анкет, останется конфиденциальной и будет служить только для усовершенствования 
библиотечного обслуживания.  
Краткое изложение мнений всех участников будут опубликованы, но без огласки имён. 

Если вы согласны, я запишу наш разговор, чтобы избежать каких-либо искажений. 
 
Для начала, пожалуйста представьте краткую информацию о себе (имя, должность, возраст, 

пол).   
(...) 
Прошу вас ответить на следующие вопросы: 
1. Являетесь ли вы пользователем услуг, оказываемых районной библиотекой г. Чадыр-Лунга 

или ее филиалами? 
2. Какие филиалы вы посещаете чаще всего? Почему? 
3. Вы достаточно хорошо информированы о библиотечных услугах, программе работы и 

запланированных мероприятиях?  

4. О каких библиотечных услугах вы знаете? 

5. Из каких источников вы информированы о библиотечных услугах? 

6. Как часто вы пользуетесь услугами библиотеки? 

7. По вашему мнению, почему люди с ограниченными возможностями не используют или 

редко пользуются услугами библиотеки? 

8. Какие меры должна предпринять библиотека чтобы привлечь людей с ограниченными 

возможностями к более широкому использованию библиотечных услуг? 

9. В каких новых услугах библиотеки вы нуждаетесь? 

10. Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам необходима помощь в юридической 

сфере? Вы бы хотели, чтобы такая услуга оказывалась библиотекой? 

11. Если вы ищете информацию об услугах представляемых населению в вашей местности или 

по всей стране, куда вы обращаетесь?  

12. В каких областях или по каким темам вам наиболее необходима 

информация/помощь/поддержка? 

13. Являются ли библиотечные услуги доступными для вас либо для ваших детей? 

14. Как должна быть обустроена библиотека, чтобы вы чувствовали себя в ней комфортно? 

15. Какое оборудование должна иметь библиотека чтобы библиотечные услуги были более 

доступными доя вас либо для ваших детей? 

16. Знают ли работники библиотеки о специфических потребностях людей с ограниченными 

возможностями при использовании библиотечных услуг? 

17. Что должен знать работник библиотеки о работе с людьми с ограниченными 

возможностями? 
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18. Какие мнения, советы, рекомендации вы можете предложить, чтобы библиотечные услуги 

стали максимально запрашиваемыми, полезными, популярными и привлекательными для 

пожилых людей? 

Anexa 3 

 
Публичная районная библиотека г. Чадыр-Лунга 

Опросник: Оценка потребностей лиц с ограниченными возможностями в библиотечных услугах 
 
Дорогие граждане, публичная районная библиотека г. Чадыр-Лунга намерена усовершенствовать 
свои услуги для людей с ограниченными возможностями. Для достижения этой цели, чрезвычайно 
важно знать ваше мнение относительно качества услуг, которыми вы бы хотели пользоваться, и 
способа доставки этих услуг для вас.   
В связи с этим, просим вас ответить на вопросы, сформулированные в данной анкете. Мы 
заверяем, с полной ответственностью, что вся информация, полученная в ходе рассмотрения 
анкет, останется конфиденциальной и будет служить только для усовершенствования 
библиотечного обслуживания.  
Краткое изложение мнений всех участников будут опубликованы, но без огласки имён 
анкетируемых лиц. 
 
Информация об анкетируемом лице: 
 
Возраст ___;   
Пол: Женский ___    Мужской___;  
Основное занятие  ______________________;  
 
Являетесь ли вы пользователем услуг, оказываемых библиотекой "Eugen Coşeriu" или ее 
филиалами?  
 Да          Нет    
 
К какому типу ограничения возможностей вы относитесь? 
a) Слабослышащий/Не слышащий; 
b) Слабовидящий/Незрячий; 
c) Нарушение опорно-двигательного аппарата 
d) Психосоциальные нарушения (неврологического характера/психического характера) 
e) Другой___________ 
 
Группа инвалидности: 

a) Группа 1 (тяжелое ограничение возможностей) 
b) Группа 2 (выраженное ограничение возможностей) 
c) Группа 3 (среднее ограничение возможностей) 
 
1. Как часто вы посещаете библиотеку? Подчеркните только один вариант из 

предложенных ответов, либо укажите свой ответ 
a) каждый день 

b) 2-3 раза в неделю 

c) один раз в неделю 

d) 2-3 раза в месяц 

e) один раз в месяц 

f) 2-3 раза в год 

g) один раз в год 
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h) реже 

i) не посещаю вообще 

 
2. Как вы относитесь к намерению библиотеки усовершенствовать свои услуги для людей с 

ограниченными возможностями? Подчеркните единственный вариант из предложенных 
ответов: 
 

Позитивно (хорошо)                           Негативно (плохо)                               Безразлично 
 

3. Какими категориями библиотечных услуг вы предпочитаете пользоваться? Просим вас 
подчеркнуть варианты, которые вы предпочитаете.  

 Помощь в использовании информационных технологий (компьютер, Интернет и 
т.д.) 

 Юридическая помощь, касающаяся защиты прав людей с ограниченными 
возможностями 

 Психологическая помощь для людей с ограниченными возможностями 

 Мероприятия, направленные на социализацию людей с ограниченными 
возможностями  

 Информационные мероприятия в сфере здоровья 

 Информационные мероприятия в сфере труда 

 Информационные мероприятия в гражданской сфере (вовлечение людей с 
ограниченными возможностями в общественные дела)  

 Развлечения и отдых  

 Другое (укажите свой вариант ответа) 
__________________________________________ 

 
4. В какие дни недели вы бы предпочли пользоваться услугами библиотеки?  

Понедельник ___;    Вторник ___;    Среда ___;    Четверг ___;    Пятница ___;    Суббота ___;    
Воскресенье ___. 
 

5. В какие интервалы времени вам удобнее всего пользоваться услугами библиотеки? 

Подчеркните ваш вариант из предложенных ответов 

 9:00 – 12:00; 

 12:00 – 15:00; 

 15:00 – 18:00.  
 
 

6. Вы бы согласились быть волонтёром, чтобы библиотека развивала и предоставляла 
населению более усовершенствованные услуги? Подчеркните единственный вариант из 
предложенных ответов: 
 

Да                     Нет                       Я не определился (-лась) с ответом 
 

7. Как вам хотелось бы получать информацию о библиотечных услугах? 
а). через социального работника;  
b). в письме; 
с). по телефону; 
d) через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты); 
e) в школе 
f) другое (укажите ваш вариант ответа) ______________________________; 
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8. В каких областях или по каким темам вам необходима информация/помощь? 
а). социальные услуги 
b). здоровье 
с). юридическая помощь (законодательство) 
d) обучение/профессиональное развитие 
е) политика 
f) Финансы 
g) семья 
h) Другое (пожалуйста, укажите) __________________________________________________ 

 
 

9. Какие мнения, советы, рекомендации вы можете предложить, чтобы библиотечные 
услуги стали максимально запрашиваемыми, полезными, популярными и 
привлекательными для людей с ограниченными возможностями 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______ 

 
Благодарим Вас за то, что приняли участие в этом опросе. Ждём вас в нашей библиотеке! 
 
 

 


