
 

 
 

П’ять запитань для обговорення — визначення потреб у 

надзвичайних ситуаціях 
 

Для ЧОГО вони потрібні? 
Ці запитання допоможуть людям почати розмову з людьми, що постраждали від стихійного лиха, 

визначити їхні першочергові потреби та записати зміст цих перших бесід.  

 

КОЛИ вони потрібні? 
Використовується протягом перших 24—72 годин після надзвичайної ситуації, що настала швидко, коли 

час для участі в IRNA обмежений. Ми очікуємо, що це займе 10-15 хвилин.  

 

ДЛЯ КОГО вони призначені? 
Для будь-якої особи, направленої для оцінки надзвичайної ситуації. Вони особливо корисні для 

співробітників, партнерів або місцевих церков, які не мають попереднього досвіду проведення оцінки 

потреб за умов надзвичайної ситуації. 

 

ЯК користуватися 
Роздрукуйте декілька копій цього документа перед поїздкою до постраждалих населених пунктів. 

Проводьте бесіди з окремими особами або групами осіб. Вам знадобиться зробити таке: 

1. Представте себе та свою організацію. Поясніть причини відвідування громади. Запитайте, чи 

вони не проти дати відповідь на деякі запитання.  

2. Поставте п’ять запитань, щоб переконатися, що ви отримали важливу інформацію про наслідки 

надзвичайної ситуації. Запишіть відповіді.  

3. До того як завершите розмову, запишіть основну інформацію (стать, етнічна належність та вік) 

про співрозмовника (співрозмовників). 

 

Обмеження запитань  
Ці запитання призначені лише для початкових, неформальних бесід із постраждалими людьми. Вони не 

заміняють оцінку потреб. За ними має слідувати формальна та детальна оцінка потреб, якщо дозволяє 

час.  

 

Мене звати _________________ і я працюю в Tearfund/[назва партнера] – організації з надання 

допомоги та розвитку. Ми хочемо більше дізнатися про вашу ситуацію, щоб допомогти нашій 

організації визначити найбільш доречну відповідь на кризу. Ви не проти, якщо ми поставимо вам кілька 

запитань про те, як ви постраждали?  

 
Дякую за вашу готовність поговорити з нами! 

Місцезнаходження (рівень 
села/громади) 

 

Координати GPS 
 

Дата розмови  



Стать інформанта 
    

Етнічна належність інформанта 
 

Вік інформанта 

▢ 12–17 років ▢ 35–44 роки 
▢ 18–24 роки ▢ 45–54 роки 
▢ 25–34 роки ▢ Більше 55 років 

 

Як на вас вплинула криза? Скільки людей/домогосподарств постраждало у вашій громаді? 

 

Де ви зараз зупинилися? Чи є у вас доступ до їжі та чистої питної води? Чи знаєте ви про когось у своїй 

громаді, хто потребує невідкладної медичної допомоги? 

 

Які ваші потреби (три основних)? 

 

Як би ви хотіли, щоб вам допомагали? Для вас краще отримати грошову допомогу, ваучери або речі в 

натуральному вигляді? Див. визначення у нижній частині цієї сторінки.  
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Чи ви отримували допомогу від якоїсь організації, наприклад, від уряду, МНГО, ННГО, громадянського 

суспільства, церкви? Якщо так, то яку допомогу ви отримали або яку допомогу вони планують 

надавати? 

 

 

 

 

 

 

Визначення грошових коштів, ваучерів та допомоги в натуральній формі 

Готівка: надання допомоги в грошовій формі — фізична валюта або електронні гроші 

Ваучери: надання допомоги в формі документа, токенів або електронних ваучерів, які можна обміняти на 

визначену кількість або вартість товарів 

В натуральній формі: надання допомоги у вигляді фізичних товарів  

 


