Specificațiile tehnice ale cercetării sociale
Activitatea 4.
Cercetare privind nevoia de servicii de bibliotecă pentru adulți, casnici și șomeri cu vârsta
între 41-60 ani din județul Galați
1. Scopul cercetării
Investigarea posibilității de a atrage noi beneficiari pentru serviciile BVAU și pentru
programul 40+ Activ, informat, valoros! din cadrul proiectului ”Centru de excelență care
oferă servicii pentru adulți, cu vârsta cuprinsă între 41 și 60 de ani”
2. Obiective specifice
Obiectivele specifice sunt următoarele:
- identificarea nevoilor pe care le are populația studiată, cu privire la serviciile de bibliotecă
- evaluarea accesului pe care îl are populația studiată, la serviciile BVAU
- evaluarea accesului pe care îl are populația studiată, la serviciile de informare și alte servicii
publice
- evaluarea disponibilității grupului țintă de a participa la activitățile propuse de BVAU
- culegerea de sugestii cu privire la îmbunătățirea serviciilor desfășurate de BVAU
- identificarea cererilor pentru serviciile de sprijin și optimizarea calității vieții
3. Perioada de realizare
56 de zile de la ordinul de începere a contractului
4. Eşantionul
- eşantion de 384 de persoane cu vârsta cuprinsă între 41-60 de ani, din județul Galați, mediul
urban și rural, conform normelor statistice.
- eșantionul este reprezentativ pentru categoria de populație cu vârsta cuprinsă între 41-60 ani
din județul Galați.
- Eșantionul a fost calculat în funcție de totalul populației cu vârsta cuprinsă între 41-60 de
ani din județul Galați, având în considerare un nivel de încredere de 95% și o eroare de +/5%.
5. Modul de culegere a datelor din teren
- Datele din teren vor fi culese prin două metode: metoda chestionarului și cea a interviului
6. Chestionarul
- Chestionarul va fi pretestat pe un lot de 10 persoane
- Chestionarul va fi aplicat în teren de către operatori, câte 64 de chestionare în fiecare din
cele 6 comunități studiate.

- Comunitățile vizate pentru efectuarea cercetării sunt:


municipiile Galați și Tecuci



comunele Ivești, Liești, Matca, Pechea

- Criteriile de selecție a acestor comunități sunt:


numărul de locuitori. Au fost selectate localitățile cu cel mai mare număr de
locuitori



numărul de beneficiari ai filialelor BVAU. Au fost selectate localitățile în care s-a
înregistrat cel mai mare număr de beneficiari.

7. Interviul
-Se va realiza pe baza unui ghid de interviu și va fi aplicat persoanelor care au nevoie de
sprijin pentru ameliorarea calității vieții din partea BVAU.
-Persoanele selectate pentru interviu vor face parte din eșantionul chestionat
-Criteriul de selecție al persoanelor pentru interviu va fi apartenența la una din categoriile
sociale vulnerabile: șomeri, persoane cu disabilități, persoane ce aparțin unor categorii
marginalizate sau discriminate, părinți singuri, persoane cu venituri reduse, sau persoane ce
trec temporar printr-un eveniment traumatizant.
-Pe parcursul cercetării vor fi aplicate un minim de 20 de interviuri.
8. Controlul calităţii, acurateței datelor
- în teren;
- telefonic;
- pe bază de date (concordanţa dintre datele din chestionar şi baza de date).
9. Rezultate prezentate de către prestator
- baza de date
- raportul final al cercetării care va include și metodologia cercetării.
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