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— Komunikacija apie užkrečiamąsias ligas ir socialinis marketingas

Įvadas
Komunikacija užkrečiamųjų ligų klausimais reikalauja ne tik speci

alaus medicininio pasirengimo, bet ir viešųjų ryšių bei rinkodaros žinių. 
Socialinis marketingas (socialinis marketingas) – neatskiriamas komercijos 
pasaulio atributas, bet visuomenės sveikatos specialistams ar medikams – 
greičiau naujovė. Socialinio marketingo metodai gali būti naudingi svei
katos įstaigoms, siekiančioms stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatą. Šioje 
metodinėje priemonėje aptariami socialinio marketingo metodai ir prin
cipai, jų taikymas krizių ir rizikos komunikacijos srityje, tikslinių grupių ty
rimų, jų segmentavimo reikšmė. Visa tai padės specialistams suprasti, kad 
gyventojams informaciją apie užkrečiamąsias ligas privalu teikti atsižvel
giant į gyventojų poreikius, pažiūras, žinias, supratimą ir aplinką.

Komunikacija apie 
užkrečiamąsias ligas ir 
socialinis marketingas
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Komunikacija apie užkrečiamąsias ligas ir socialinis marketingas —

Socialinis medicininis marketingas — 
šiuolaikinės visuomenės sveikatos 
būtinybė
Sveikatos paslaugų teikėjams, rengiantiems sveikatos gerinimo pro

gramas, labai svarbu suprasti žmonių elgesį, kad būtų galima spręsti to
kias šiuolaikines socialines ir sveikatos problemas kaip ŽIV, tuberkuliozė 
ir kitos užkrečiamosios ligos ar skiepai ir antivakcininiai judėjimai. Spren
dimų priėmėjai ir pilietinė visuomenė nuolat stengiasi suprasti tam tikros 
žmonių elgsenos priežastis ir mėginti jį keisti, parengti ir įgyvendinti soci
alines intervencijas, kurios padėtų žmonėms gyventi sveikiau. Socialinio 
marketingo priemonės gali padėti įveikti šį iššūkį. Socialinio marketingo 
paskirtis – sudaryti sąlygas keistis tikslinių grupių elgesiui, skatinti ir palai
kyti šiuos elgesio pokyčius ir atitinkamai pertvarkyti paslaugas, kad gerėtų 
individo ar visos bendruomenės gyvenimo kokybė.

Daug svarbiausių socialinio marketingo principų ir metodų taikoma 
vyraujančioje visuomenės sveikatos ir sveikatos gerinimo praktikoje bei 
daugelyje kitų susijusių sričių neįvardijant, kad jie priklauso socialiniam 
marketingui.

Socialinis marketingas – tai sisteminis marketingo principų taiky
mas žmonių elgsenai keisti kartu su kitomis žmonių elgesio keitimo kon
cepcijomis ir metodais visuomenės labui.

Kiti socialinės rinkodaros apibrėžimai: „...tai procesas, kuriuo daroma 
įtaka žmogaus elgsenai plačiąja šio žodžio prasme, naudojant rinkodaros 
principus siekiant labiau socialinės, o ne komercinės naudos“ (W. Smith, 
Academy for Educational Development); „Komercinių rinkodaros technolo
gijų pritaikymas planuojant, vykdant ir įvertinant programas, kurių tiks
las – keisti tikslinių auditorijų elgseną, siekiant pagerinti jų ir (ar) visuome
nės, kurios dalį jos sudaro, fizinę bei psichinę sveikatą“ (Kotler). 

1 pav. Socialinės rinkodaros apibrėžimas 

 
Marketingas kartu su 

kitomis koncepcijomis  
ir metodais

Visuomenės labui, 
elgesio tikslai

Sisteminis 
taikymas
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2 pav. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengti socialinės reklamos plakatai
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Socialinės rinkodaros tikslinių sugestyvių žinių pavyzdžiai: „Užsisek 
saugos diržą“, „Valgyk daugiau vaisių“, „Sustabdyk automobilį, kai kalbi 
mobiliuoju telefonu“, „Pasidaryk mamogramą“, „Skiepykis nuo hepatito B“, 
„Sužinok savo ŽIV statusą“, „Vartok tik gydytojo paskirtus antibiotikus“, „Pa
siskiepyk nuo gripo“, „Plauk rankas“ (2 pav.).

Turime sudaryti galimybes žmonėms panaudoti savo energiją, įgū
džius ir motyvaciją gyventi sveikiau, produktyviau ir pajusti didesnį pasi
tenkinimą gyvenimu (3 pav.).

Socialinio marketingo metodas akcentuoja, kad mūsų pastangos bus 
veiksmingos, jei dirbsime su žmonėmis ir žmonėms, o ne tik teiksime pas
laugas. Pavyzdžiui, socialinis marketingas naudojamas žinioms ir suprati
mui apie ŽIV gerinti ar tikslinės grupės elgesio pokyčiams paskatinti (serija 
pranešimų ar kampanijų apie ŽIV plitimą ir jo prevenciją, kartais įtraukiant 
vietos politikus ir garsenybes (4 pav.).

Tad socialinis marketingas – svarbi priemonė, siekiant daryti įtaką 
politiniams sprendimams, rėmėjams, paslaugų vartotojams ir visai visuo
menei.

 

3 pav. Elgesio keitimo algoritmas
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4 pav. Lietuvos AIDS centro parengti socialinės reklamos plakatai

 

Socialinio marketingo koncepcija  
ir principai
Iš esmės, socialinis marketingas – tai elgesio keitimo metodas, vis 

dažniau naudojamas siekiant atskirų žmonių ir jų grupių teigiamų elgesio 
pokyčių ir šiems pokyčiams palaikyti. Svarbiausias socialinio marketingo 
tikslas – pasiekti socialinės ar visuomeninės naudos, t. y. naudos asmeniui, 
grupėms, bendruomenėms ar visuomenei. Ši socialinė nauda gali būti su
sijusi su sveikata ir gerove, sveikos aplinkos palaikymu, nusikalstamumo 
mažinimu ar kitais socialinės politikos tikslais. Tad socialinis marketingas 
neapsiriboja sveikata: jis gali būti naudojamas įvairaus pobūdžio socialinei 
naudai pasiekti ir palaikyti.

Socialinio marketingo idėjos ir principai gali padėti visų lygmenų po
litikams ir praktikams planuojant įvairias sveikatos gerinimo intervencijas 
(5 pav.). 
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Iniciatyvos suderinamumas su socialine rinkodara vertinamos pagal 
du požymius:

 Ê Didelės pastangos suprasti klientą (tikslinę auditoriją) ir nustatyti jo 
poreikius.

 Ê Daugiausia dėmesio skiriama tam tikram elgesiui pasiekti ir šiems po
kyčiams palaikyti.
Kalbama apie tikslinės auditorijos (kliento) įžvalgą – būtinybę išsiaiš

kinti tiesą apie tikslinės auditorijos elgesį, patirtį, įsitikinimus, poreikius ar 
troškimus, tiesiogiai susijusius su tikslais ar problemomis ir aktualius tiks
liniams asmenims. Įžvalga formuojama remiantis įvairiais informacijos šal
tiniais, pagal kuriuos susidaroma nuomonė apie kliento poreikius ir elgesį. 
Informacijos šaltinių pavyzdžiai:

 Ê Tikslinės auditorijos duomenų bazių duomenų nagrinėjimas.
 Ê Tikslinės auditorijos mobilumo žemėlapių sudarymas.

 

6 pav. Politikos numatymas pagal žmogiškuosius veiksnius

Politika –  
formuojama pagal 

piliečių norus ir  
poreikius, įrodymus, 

duomenis ir profesinę 
nuomonę

Strategija – tinkamas 
ir tikslingas intervencijų 

metodų kompleksas. 
Sudarytas pagal 

įžvalgą ir pagrįstas 
išmatuojamais tikslais

Žmonių požiūriai, įsitikinimai ir poreikiai

Socialinio marketingo principai

Programos 
įgyvendinimas –  

į segmentus suskirstytos 
strategijos visas 

marketingo kompleksas 
ir sisteminis planavimas

 

5 pav.  Socialinis marketingas – vienas iš visuomenės poveikio būdų

Švietimas

Nežinojimas, svarstymas 
apie pokyčius, 
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Socialinis marketingas
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pokyčiai nesvarstomi

Teisinis dokumentas

Giliai įsišakniję įpročiai, 
nėra noro keistis
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 Ê Tikslinės auditorijos aplinkos tyrinėjimas (gyvenimas su tiksline grupe 
kelias dienas).

 Ê Tinkamumo tyrimai ir tinklalapio analizė.
 Ê Kokybinis tikslinės auditorijos tyrimas – giluminis interviu, grupinis 

interviu, patariamieji seminarai ir kt.
 Ê Etnografija (mokslinis žmonių ir kultūros aprašymas).
 Ê Viešos konsultacijos.
 Ê Formalus ir neformalus bendravimas su atstovaujamosiomis organi

zacijomis.
 Ê Rašytinė korespondencija.
 Ê Spaudos pranešimai.
 Ê Intervencijų efektyvumo apžvalga.

Kiekybinė ir kokybinė įžvalga

Įžvalgai naudojami įvairūs tarpusavyje susiję kiekybiniai ir kokybiniai 
duomenys. Akivaizdu, kad negalime suprasti sudėtingo žmogaus gyveni
mo tik jo klausinėdami. Kad suvoktume tikslinės auditorijos elgesio pa
grindus – jų žinias, pažiūras ir įsitikinimus, socialinį jų gyvenimo bei darbo 
kontekstą ir su tuo susijusius sveikatos rizikos veiksnius. turime vertinti 
gyvenimą iš jų perspektyvos. Yra daug naudingų statistikos metodų di
deliems kiekybinių duomenų rinkiniams analizuoti, pvz., daugiasluoksnis 
modeliavimas ir klasterių analizė. Visi jie padės įsigilinti į žmonių gyveni
mus, bet jei norime suvokti, kaip žmonių mintys, jausmai, tikslai ir veiklos 
strategijos veikia jų elgesį, rekomenduojama pasitelkti atviresnius kokybi
nius metodus – giluminius interviu, stebėseną ir etnografiją. 

Galima išskirti penkias pradines įtakos kitų elgesiui darymo veiklos 
sritis (7 pav.). Tai intervencijų komplekso modelis:
1. Planas: sukuriama sau ir visuomenei tobulinti palanki aplinka ir proce

dūros bei užtikrinamas saugumas.
2. Informacija: paskelbiami faktai ir pažiūros, galima siekti įtikinti ir pa

siūlyti reikiamą elgesį.
3. Kontrolė: kaip elgesio taisyklės naudojami teisiniai dokumentai (teisės 

aktai), kuriais siekiama visuomenės labui paskatinti tinkamą žmonių, 
organizacijų ir rinkų elgesį arba nubausti už netinkamą.

4. Švietimas: supažindinama su kritiška argumentacija ir sudaromos sąly
gos ją taikyti, gerinamas supratimas apie naudą ir tobulinami pokyčių 
bei asmeninio tobulėjimo įgūdžiai.
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5. Parama: valstybiniai ir kiti bendrai finansuojami produktai ir paslau
gos teikiami sutartiems socialiniams prioritetams paremti.
Socialinio marketingo specialistą dominantis klausimas gali nerūpėti 

tikslinei auditorijai, todėl neskatins pageidaujamų jos elgsenos pokyčių. 
Naudingiau būtų atsižvelgti į esamus situacinius asmens poreikius ar tie
siogines psichosocialines elgesio determinantes. 

Socialiai pažeidžiami asmenys 

Socialinis marketingas padeda įveikti didelius socialinius rūpesčius. 
Vienas iš tokių – rūpestis dėl sveikatos, todėl reikia suprasti ne tik visuo
menės grupes, kurioms daugiausia dėmesio skiria komercinis sektorius, 
bet ir socialiai pažeidžiamiausias grupes. Kad intervencijos šiose grupėse 
būtų sėkmingos, reikia geriau suvokti jų socialinę aplinką ir jų galimybes 
keistis, kitaip sveikatos netolygumai tarp didesnes ir mažesnes pajamas 
gaunančių asmenų tik didės. Pavyzdžiui, nors akivaizdu, kad rūkymo ri
bojimo priemonės veiksmingos, beveik nėra įrodymų, kad šios priemonės 
mažina netolygumus. Mažesnes pajamas ir menkesnį išsilavinimą turintys 
asmenys, tarp kurių rūkymas gerokai populiaresnis, į sveikatos stiprinimo 
intervencijas reaguos vangiau ir mažiau jų ryšis mesti rūkyti. 

 

7 pav. Įtaka elgesiui ir intervencijų struktūra 

Informacija

Parama

Kontrolė

Švietimas

Planas
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Kai nesirūpinama socialiai pažeidžiamų grupių įžvalga ir nesistengia
ma suvokti jas veikiančių socialinių determinančių, intervencijos taikomos 
netikslingai. Asmeniniu pasirinkimu pagrįstos intervencijos neįveiks struk
tūrinių sveikatos netolygumų veiksnių. Bendrai populiacijai skirti metodai, 
veiksmingi turtingesniųjų bei labiau išsilavinusiųjų grupėse, mažiau pa
veiks tuos, kuriems jų reikia labiausiai.

Segmentacija
Kadangi dažnai negalime klientams (pacientams) pasiūlyti asmeninių 

paslaugų, kyla būtinybė suskirstyti bendruomenes į homogenines grupes 
(segmentus) ir, kiek įmanoma, pagal jų poreikius pritaikyti pasiūlymus. 
Vienas iš socialinio marketingo sunkumų – vartotojai nuolat tobulėja ir 
prisitaiko prie aplinkos. Kita vertus, nesugebėjimas prisitaikyti prie besi
keičiančios socialinės ir ekonominės aplinkos gali lemti socialinę atskirtį ir 
su tuo susijusias rizikas sveikatai. 

Segmentacija gali būti itin veiksminga priemonė vartotojų grupėms ge
riau suprasti ir ištekliams skirti toms sritims, kur jų labiausiai trūksta – t. y. tiks
linėms visuomenės grupėms, kurioms labiausiai reikia sveikatą stiprinančių 
ir sveikatą saugančių intervencijų, apibrėžti. Tai vertingas įžvalgos papildas.

Segmentacija – tai tikslinės grupės ar „rinkos“ stebėjimas ir mėgini
mas nustatyti aiškius valdomus pogrupius (segmentus), galbūt turinčius 
panašius poreikius, pažiūras ar elgseną. Mes nuolat skirstome žmones į 
grupes. Kalbame apie dirbančius ir neturinčius darbo, vartojančius švirkš
čiamuosius narkotikus ir jų nevartojančius, skiepytus ir neskiepytus vaikus 
ir toliau skirstome šias grupes į smulkesnius pogrupius, pvz., pagal sociali
nę padėtį, tautybę, pajamas, viešųjų paslaugų naudojimąsi.

Tradiciškai segmentacijai buvo naudojami demografiniai (amžius, ly
tis, socialinė padėtis ir kt.), geodemografiniai (kaimynystės pobūdis) ir epi
demiologiniai (mirtingumas ir sergamumas) duomenys. Bet nepriekaištin
goms intervencijoms parengti naudinga būtų pradėti nuo psichografiniais 
ir elgesio duomenimis pagrįsto bendresnio segmentų apibūdinimo. Psi
chografiniai kintamieji apibūdina asmenį pagal jo bendrą gyvenimo trak
tavimą – asmenybės bruožus, vertybes, įsitikinimus ar vertybinius dalykus.

Yra įvairiausių segmentacijos metodų: sociodemografinis, geodemo
grafinis, elgesio, epidemiologinis ir daug kitų. Bet visi šie metodai pagrįsti 
tais pačiais veiksniais.



— 10 —

Komunikacija apie užkrečiamąsias ligas ir socialinis marketingas —

Socialinio marketingo specialistams svarbu žinoti, kuo viena grupė 
skiriasi nuo kitos, bet daug svarbiau suvokti, kuo tam tikros grupės 
žmonės panašūs. Tai leistų suformuoti žmonių grupes ir skirti tikslines in
tervencijas prioritetinėms grupėms. 

Pagrindiniai geros segmentacijos požymiai yra šie:
 Ê Skirstoma remiantis esamomis žiniomis.
 Ê Padeda šiek tiek geriau pažinti tikslinę bendruomenę.
 Ê Sudaro galimybę suprasti žmones.
 Ê Naudingumas ir pritaikomumas – segmentai turėtų būti realūs, o 

ne būti tik statistiniai konstruktai; segmentų aprašymai turėtų būti 
suprantami juos taikysiantiems žmonėms; segmentacija turėtų būti 
naudinga intervencijoms parengti ir įgyvendinti.

 Ê Galimybė reprodukuoti – specialistai turėtų galėti nustatyti ir atkurti 
segmentus savo tyrimuose.

 Ê Stabilumas – segmentacijos definicijos turėtų būti nekintamos, bet 
segmentų dydis gali kisti laikui bėgant, nes žmonės migruoja.

 Ê Segmentacija turėtų padėti paskirstyti mūsų laiką ir pinigus.
 Ê Segmentacija neturėtų būti per daug sudėtinga – kai kurios optima

liausios segmentacijos yra paprasčiausios.
 Ê Segmentacija neturėtų būti neginčijama, bet turėtų palikti vietos nau

jai įžvalgai.
Visuomenės sveikatos srityje segmentacijai dažniausiai naudojami 

kiekybiniai (išmatuojami) duomenys (pvz., apklausos, epidemiologiniai 
duomenys ar hospitalizavimo duomenys). Bet yra ir gerų kokybinės seg
mentacijos pavyzdžių (pagrįstų žmonių požiūriais, poreikiais ir elgesiu) 
naudojant giluminį interviu ir fokus grupės metodus tam tikrai grupei 
apibūdinti. Nors jais tiksliai įvertinti kiekvieno segmento dydžio negalima, 
bet galima nuodugniai aprašyti įvairias kiekybinės analizės būdu nustaty
tas grupes ir jų pobūdį. Kokybinių segmentų dydį galima įvertinti kiekybi
niais apklausų tyrimais.

Segmentacijos pobūdis priklausys nuo siekiamų tikslų. Nepriklauso
mai nuo taikomo metodo galutinė segmentacija turi būti aiški ir padėti 
įsivaizduoti žmones, kuriems skiriamos intervencijos. 

Segmentacija neamžina. Ji turi būti atnaujinama, nes kinta segmen
tams skiriamos priemonės, paslaugos ir požiūriai į juos. Prieš 25 metus ŽIV 
infekcija galėjo būti homoseksualus, narkomanus ir prostitutes vienijanti 
grėsmė, o šiuo metu jau taip nėra.
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Etiniai socialinio marketingo aspektai 
Socialinis marketingas neišvengiamai susijęs su etika ir kelia pagrįstų 

abejonių, pavyzdžiui: ar etiška valstybei kištis į piliečių asmeninį gyveni
mą. Visuomenėje yra daug sričių, kuriose socialiniai, kultūriniai ar religiniai 
įpročiai prieštarauja numatytiems elgesio pokyčiams ir intervencijoms. 
Galima būtų teigti, kad etinė pozicija socialiniame marketinge nebūtinai 
turi būti išreiškiama žodžiais, nes savaime suprantama, kad socialinis mar
ketingas skirtas socialinei gerovei. Visos intervencijos susijusios su daugy
be etinių aplinkybių, todėl būtų išmintinga parengti etikos politiką ar pozi
ciją vos tik pardėjus rengti iniciatyvą. Reikėtų atsižvelgti į įvairius požiūrius, 
pareikštus įvairiuose iniciatyvos etapuose.

Nenumatytos pasekmės

Reikėtų pagalvoti ir apie nenumatytas intervencijos pasekmes. Sėk
minga intervencija, pavyzdžiui, socialinio marketingo metodų taikymas 
tikslui vienoje srityje pasiekti, gali netikėtai turėti pasekmių kitoje srityje. 
Klasikinis pavyzdys – sėkminga rūkymo mažinimo programa, padedan
ti sumažinti rūkančiųjų skaičių, bet skatinanti kitą sveikatos problemą: 
daugėja viršsvorį turinčių žmonių (gerai žinoma, kad nikotinas mažina 
apetitą). Kitas pavyzdys – dėl kontraceptikų naudojimo labai padaugėjo 
lytiškai plintančių ligų. AIDS baimė paskatino lytinės elgsenos pokyčius, 
imta dažniau naudoti prezervatyvus, bet šią tendenciją sumažino efekty
vios antivirusinės terapijos galimybė. Geras tyrimas turėtų numatyti visas 
galimas pasekmes, bet dažnai atsiranda etinių rūpesčių, kad kontrolinės 
grupės tyrimo dalyviams intervencija buvo nenaudinga. Žinoma, tai nėra 
tik socialinės rinkodaros problema. 

Etinių klausimų gali kelti ir segmentacija, daugiau sunkumų kyla 
tiems, kurie stengiasi pasiekti tam tikras grupes. Pasitaiko, kad intervenci
jas taikant tam tikrose grupėse padidėja jų stigmatizavimas. Gali paaiškėti, 
kad šios grupės yra tam tikros elgsenos priežastis ar aukos, todėl jos labiau 
socialiai atstumiamos ar nuskriaudžiamos, palyginti su kitomis grupėmis. 
Tam tikra prasme tai jau galima pastebėti visuomenėje, kur kontroversi
nės nutukimo ir rūkymo problemos sukėlė mėginimus socialiai atskirti šių 
problemų turinčias grupes. Todėl prieš pradedant intervenciją visų pirma 
reikėtų atsargiai įvertinti šių grupių poreikius. Natūralu, kad segmentacija 
reiškia, jog kai kurios grupės neturės naudos iš tam tikrų tikslinių progra
mų ir intervencijų.
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Proceso planavimo struktūra
Programą, kampaniją ar intervenciją galima planuoti ir rengti įvairiais 

būdais, šį procesą labiausiai veikia šie veiksniai:
 Ê Siekiamo elgsenos pokyčio pobūdis ir sudėtingumas.
 Ê Turimi ištekliai (žmoniškieji ir finansiniai) ir kaina.
 Ê Esamos socialinės ir politinės aplinkybės.

Tai reiškia, kad planavimo procesas turi būti lankstus ir kartotinis, nes 
aplinkos veiksniai ir poreikiai nuolat kinta.

Proceso planavimo struktūrą sudaro penki etapai:

1. Tikslų numatymas. 
2. Rengimas. 
3. Įgyvendinimas. 
4. Vertinimas. 
5. Tęstinių priemonių numatymas. 

Ši struktūra pagrįsta strategine nuostata, kad darbą galima atlikti, 
valdyti ir tobulinti įvairiais būdais, nes kiekvienai situacijai numatyti prie
monių neįmanoma. Neišvengiamai sprendžiamos elgesio problemos gali 
būti įvairiausio sudėtingumo ir apimties, todėl visada labai svarbu pritai
kyti taikomus metodus pagal esamas aplinkybes ir turimą laiką.

Pirmasis proceso planavimo etapas: 
tikslų nustatymas
Šio proceso planavimo struktūros etapo tikslas – pasirinkti intervenci

ją ir sukurti tolesnio darbo pagrindus. Tai svarbiausias bet kurio socialinės 
rinkodaros projekto etapas, nuo jo priklauso intervencijos poveikis ir efek
tyvumas, todėl daugiausia dėmesio skiriama tikslinės grupės elgsenos 
ir nuostatų supratimui. 

Tikslų numatymo etapą galima suskirstyti į tris fazes, pereinant nuo vie
nos fazės prie kitos pagrindžiama iniciatyvos būtinybė, geriau suvokiama 
problema ir užsitikrinama išsamesnė „kliento“ įžvalga, t. y. nustatomas tiks
linės grupės segmentas, kuriam bus skiriama daugiausiai dėmesio, išsiaiški
nami jo elgsenos motyvai ir siekiamų elgsenos pokyčių kliūtys bei paskatos. 



— Komunikacija apie užkrečiamąsias ligas ir socialinis marketingas

— 13 —

1 fazė. Valdymo grupės sudarymas

Suformuojama rengiamo socialinės rinkodaros projekto valdymo 
grupė. Ją sudaro žmonės, kurie imsis bendros atsakomybės už projektą ir 
vadovaus darbui. Šioje fazėje reikės išsiaiškinti, kokius suinteresuotus as
menis galima įtraukti į savo iniciatyvą. Juos reikėtų sugrupuoti pagal jų 
galimą įtaką ir suinteresuotumą projektu.

Optimaliausia nedidelė – penkių–septynių – asmenų, galinčių skirti 
pakankamai laiko projektui, grupė. Šie žmonės ne tik turi būti suintere
suoti projektu, bet ir turėti pakankamai laiko jam valdyti. Svarbu, kad šie 
asmenys turėtų įvairių įgūdžių, įvairios patirties ir reikiamų sąsajų su pro
jektu.

Ši grupė padės sukaupti informaciją apie keistiną elgesį, vietines 
aplinkybes ir žmones, kuriems norima daryti įtaką. Naudinga apibendrinti 
visus šiuos duomenis, kurių paprastai labai daug, ir parengti trumpą šių 
duomenų apžvalgą. Svarbu kuo greičiau įvertinti „antrinius šaltinius“, t. y. 
surinkti esamą informaciją apie tikslinę grupę, kuri gali būti naudinga jūsų 
projektui. Tokios informacijos gali būti internete, žurnaluose, laikraščiuo
se, įvairiose apklausose, statistikoje. Susidaryti vaizdą apie tikslinę grupę 
gali padėti ir įvairių valstybinių institucijų sukaupti duomenys. Naudinga 
pakalbėti su suinteresuotais asmenimis, kurie galėtų pateikti savo nuomo
nę apie tiriamą problemą. Neverta iš naujo išradinėti dviračio: jei kas nors 
tyrimą jau atliko, pasinaudokite jo rezultatais.

Antrinių duomenų gali būti labai daug, todėl reikėtų susiaurinti paieš
kos sritį ir daugiau dėmesio skirti atotrūkiui sumažinti tarp to, kas iš tikrųjų 
vyksta bendruomenėje, ir to, kas turėtų vykti, t. y. mėginti nustatyti proble
minio ir trokštamo elgesio apraiškas jūsų tikslinėje grupėje. 

Išsiaiškinus, kokią elgesio problemą ketinama spręsti, būtina nustatyti 
jos priežastis. Šios priežastys gali būti psichologiniai veiksniai (pvz., bai
mė, drovumas ir inercija), genetiniai ir biologiniai veiksniai, fizinės aplin
kos veiksniai (pvz., transporto trūkumas ar dviračių takų trūkumas) ir soci
aliniai veiksniai (pvz., socialinių paslaugų ir kontrolės politikos trūkumas). 
Priežasčių gali būti gerokai daugiau, kai kurios esti tiesioginės (pvz., žmo
nės nesiskiepija, nes nėra skiepų kabinetų ar specialistų) ir netiesioginės 
(pvz., žmonės nesiskiepija, nes nežino, kad tai saugi ir svarbi ligų profilak
tikos priemonė). 

Surinkus visą pirminę informaciją, įvardijus problemą, nustačius 
prob lemos priežastis, tikslinę grupę ir įtraukus suinteresuotus asmenis, 
galima atlikti projekto vidinių veiksnių (stipriųjų ir silpnųjų pusių) ir išo
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rinių veiksnių (galimybių ir grėsmių) analizę, kuri padės parengti aiškų 
veiksmų planą (angl. SWOT analizė). Atliekant šią analizę reikia atsižvelgti 
į oponuojančius šaltinius, esamas galimybes ir paslaugas bei vidinius ar 
išorinius veiksnius, galinčius trikdyti ar skatinti jūsų programą (pvz., finan
savimą, turimus pajėgumus ir politinį pasipriešinimą). Įvertinus nustatytų 
problemų svarbą, reikės numatyti priemones, kurios padėtų įveikti trū
kumus, pasinaudoti pranašumais, išnaudoti galimybes ir mėginti išvengti 
pavojų. 

 
2 fazė. Pradinis tyrimas

Sukaupti duomenys naudojami projektui kurti, jei reikia, papildoma 
trūkstama informacija. Išsiaiškinama, kokios paslaugos teikiamos, kokios 
grupės egzistuoja arba kokios iniciatyvos jau įgyvendinamos jūsų tiksli
nėje grupėje. Tai padės nustatyti, ar jūsų intervencija turės konkurentų, ir 
pasinaudoti esamų programų patirtimi.

Reikėtų apsispręsti, kokį tyrimą norėtumėte atlikti – kiekybinį 
(t. y. gauti išmatuojamų duomenų) ar kokybinį (t. y. ištirti, kokie procesai 
turi įtakos tikslinės grupės žinioms, elgesiui ar poreikiams).

1 lentelė. Kokybinio ir kiekybinio tyrimo rūšys

Kokybinis Kiekybinis

 Ê Išsamūs asmeniniai interviu 
 Ê Tikslinė 6–10 asmenų grupė
 Ê Atsitiktinis stebėjimas
 Ê Neformalios informacijos 
kaupimas

 Ê Diskusijos su vidinėmis ir 
išorinėmis grupėmis

 Ê Žinių, pažiūrų ir elgesio apklausa
 Ê Telefoninė apklausa
 Ê Apklausa paštu
 Ê Internetinė apklausa
 Ê Interviu tinkamose vietose (pvz., prekybos 
centruose, laisvalaikio centruose, jaunimo 
centruose, „žemo slenksčio paslaugų“ 
kabinetuose)

Kokybinio tyrimo metodai – pusiau struktūriškai apibrėžti (atvirų 
klausimų apklausos), kuriuos taikant subjektyvūs atsakymai itin priklauso 
nuo interpretacijos. Šiais metodais galima gauti išsamios aprašomosios in
formacijos, kuri padėtų atsakyti į pirmoje fazėje iškilusius klausimus. Koky
binis tyrimas nepateiks tikslių statistikos duomenų, bet padės išsiaiškinti 
svarbiausius dalykus ir pasikartojančias problemas. Šis tyrimas paprastai 
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atliekamas iki „duomenų prisotinimo“ momento, kai tyrėjas daugiau ne
mato ar negirdi naujos informacijos.

Kiekybinio tyrimo metodai – struktūrinės uždarų klausimų apklau
sos, kur interpretacijai beveik nelieka vietos. Sukaupiami kiekybiniai statis
tikos duomenys. 

Visi šie pirminiai duomenys bus labai naudingi socialinio marketingo 
strategijai parengti.

Konkurencijos analizė
Socialiniame marketinge konkurencija reiškia esamą ar pageidau

tiną tikslinio segmento elgesį. Reikia žinoti, kas jūsų vietovėje daroma 
jūsų sprendžiamai problemai įveikti ir kokios teikiamos vietinės paslau
gos. Tai padės išsiaiškinti trūkumus ir išvengti pastangų ir išteklių du
bliavimo. Jei vykdomos vietinės, regioninės ar nacionalinės interven
cijos tais pačiais klausimais arba yra programų, skirtų toms pačioms 
tikslinėms grupėms, reikėtų pasistengti suvienyti pastangas su tomis 
organizacijomis ir papildyti ar praplėsti jų veiklą. Kaip tik todėl ir yra 
svarbu išanalizuoti esamą konkurenciją ir užtikrinti, kad naujovė būtų 
patraukli, įdomi ir populiari.

3 fazė. Tikslinės grupės (segmento) numatymas

Laikas priimti sprendimus. Nusprendžiama ir sutariama, kokios inter
vencijos bus rengiamos. Pasinaudojant 1 ir 2 fazės duomenimis įvertinama 
situacija, nusprendžiama, kokiai tikslinei grupei ar segmentui bus taikoma 
intervencija. Apibendrinami tyrinėjimų rezultatai ir svarbiausios įžvalgos, 
pagal tai numatoma, kokios intervencijos bus įgyvendinamos.

Socialinio marketingo projektas gali būti skirtas ne kurio nors atskiro 
segmento elgsenai keisti, bet pasirinkus kelis tikslinius segmentus, daž
niausiai, kiekvienam jų prireikia rengti skirtingas intervencijas. Jei galuti
nių elgsenos keitimo tikslų pasiekti neįmanoma, reikėtų pasvarstyti, ko
kiais tarpiniais, nedideliais elgsenos pokyčiais jo galima pasiekti mažes
niais ir lengviau pasiekimais žingsneliais. 
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8 pav. Elgseną lemia trijų būtinųjų sąlygų tarpusavio sąveika

Elgsena

Gebėjimas:  
psichologinis ar fizinis gebėjimas 

atitinkamai elgtis

Motyvacija:
sąmoningieji nevalingieji 

mechanizmai, skatinantys arba 
trukdantys atitinkamai elgtis

Galimybės:
fizinė arba socialinė aplinka, sudaranti 

prielaidas atitinkamai elgtis

 

Antrasis proceso planavimo etapas: 
rengimas
Sukaupta pirmajame etape informacija ir įžvalgos naudojamos socia

linio marketingo intervencijoms, programai ar kampanijai parengti pagal 
numatytus pradinius elgsenos keitimo tikslus. 

Šiame skyriuje iš eilės aptarsime keturias marketingo komplekso 
sudėtines dalis – produktą, kainą, vietą ir skatinimą. Svarbu įsidėmėti, 
kad marketingas – kompleksinis procesas, visoms sudėtinėms dalims būti
na skirti pakankamai dėmesio, kitaip galite patirti nesėkmę. Pavyzdžiui, jei 
nauja tam tikra paslauga menkai naudojamasi, reikėtų keisti šią paslaugą 
arba teikti ją priimtinesniu vartotojui būdu, arba tobulinti reklamą ir dau
giau skatinti ja naudotis (o ne mažinti kainą). 
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9 pav. Svorio centro postūmis

„Eksperto apibrėžto gaminio“ 
pažiūras keisti

„Vertingumo vartotojui“ 
pažiūromis

 
Kad pasisektų

Produktas

Produktas yra tai, ką parduodate: siekiamasis elgesys ir su šiuo 
elgesiu susijusi nauda. Produktas dažnai neapčiuopiamas, t. y. jis nėra 
materialus gaminys, o kitokia savijauta ar kitokia elgsena. Jam priklauso ir 
apčiuopiami daiktai ar paslaugos, skirti tikslinės grupės elgesio pokyčiams 
palaikyti ar palengvinti. 

Kaina

Socialinio marketingo produkto kaina – tai išlaidos ar kaina, ku
rias tikslinė grupė sieja su savo elgesio keitimu. Šios išlaidos gali būti 
piniginės ar nepiniginės (fizinės ir psichologinės pastangos ar nepatogu
mai), kurias galima susieti su tikslinės grupės senojo elgesio atsisakymu 
ir perėjimu prie naujo elgesio. Nepiniginės subjektyvios išlaidos tikslinei 

10 pav. Skiepytis ar nesiskiepyti? MMR vakcinos (skiepų nuo tymų,  
kiaulytės ir raudonukės) rizikos vertinimas

Biologinė
rizika

Didelė

Biomedicinos mokslai

Emocinė
rizika

Didelė

Socialiniai,  
elgesio mokslai

Emocinė
rizika

Maža

Biologinė
rizika

Tėvų 
bausmė: 
„Aš būsiu 
kaltas, jei 

kas atsitiks“

L. maža

 

Nesiskiepyti Skiepytisvs
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grupei atrodo realios, todėl ir marketingo specialistas turėtų jas laikyti la
bai realiomis išlaidomis.

Sąmoningai ar pasąmonėje prieš nuspręsdami veikti žmonės anali
zuoja, ar jiems tai naudinga. Todėl marketingo specialisto užduotis yra už
tikrinti, kad tai, ką jis siūlo tikslinei grupei, būtų tiek pat ar labiau naudinga 
už tai, ko atsisakoma. Tikslų nustatymo etape atliktas kokybinis tyrimas 
turėtų padėti išsiaiškinti, kas tikslinei grupei atrodo naudingiau. 

Vieta

Socialiniame marketinge „vieta“ apibrėžiama erdvė ir laikas, kur tiks
linė grupė elgsis pageidaujamu būdu, gaus apčiuopiamų dalykų ar kokių 
nors paslaugų. Šiuolaikiniame pasaulyje laikas labai vertinamas ir jo nuo
lat trūksta, todėl patogus laikas yra sėkmės prielaida. 

Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos dažnai tikisi, kad klien
tai ateis pas juos, o sėkmingai dirbančios komercinės kompanijos žino, 
kad konkurencingoje rinkoje jie turi eiti pas klientą. Pavyzdžiui, sveika
tos paslaugos dažnai teikiamos nepatogiu laiku, sunkiai visuomeniniu 
transportu pasiekiamose vietose, o prie poliklinikų trūksta vietos auto

 

11 pav. Paretto principas

80 proc. rezultato

20 proc. rezultato

80 proc. panaudoto 
laiko

20 proc. panaudoto 
laiko

Kelios esminės  
situacijos ir problemos

Daugybė smulkių 
situacijų ir problemų

Ê Nustatykite darbo prioretus.
 Ê Svarbios užduotys sjiriasi no skubių.
 Ê Svarbiausi darbai – kai mažiausiai skubate.
 Ê Daugiausia pastangų = daugiausiai rezultatų.
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mobiliui pasistatyti. Socialinio marketingo specialisto tikslas turėtų būti 
kiek įmanoma pagerinti paslaugų prieinamumą tikslinei grupei: pavyz
džiui, naudinga perkelti paslaugas į dažnai tikslinės auditorijos lanko
mas vietas.

Pavyzdys. Kad visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos būtų patogios: 
patikra dėl chlamidiozės.

Chlamidiozė – tai lytiškai plintanti infekcija, dažniausiai plintanti tarp 16–
25 metų jaunuolių (vienas iš 10 šio amžiaus jaunuolių Anglijoje buvo užsi
krėtęs). Anglijos sveikatos departamentas numatė atlikti patikrą vietose, 
bet iš karto susidurta su sunkumais, nes šios amžiaus grupės jaunuoliai 
dažniausiai nesilanko sveikatos priežiūros įstaigose. Bet kai kuriose vie
tovėse mėginama teikti patogias patikros paslaugas – kad jaunuoliams 
nereikėtų atvykti į esamas lytinės sveikatos ar šeimos planavimo klinikas.
2007 m. Šiaurės Taino pirminės priežiūros centras pradėjo teikti patikros 
paslaugas šiai tikslinei amžiaus grupei: buvo platinami namų testų kom
plektai, kuriems atlikti reikėjo paimti šlapimo ėminį ir nemokamai atsiųs
ti į laboratoriją. Buvo parengtas ir tinklalapis, kuriame buvo paaiškinta 
testų komplekto paskirtis ir pateikta informacija apie chlamidiozę. Re
zultatai jaunuoliams buvo pranešti pasirinktu būdu: paštu, elektroniniu 
paštu ar telefonu. Medikai rengė specialius susitikimus vietos universi
tetuose ir jaunimo klubuose, skatindami jaunuolius čia pat panaudoti 
testų rinkinius.

12 pav. Bendri užkrečiamųjų ligų valdymo principai

 

Užsikrėtusieji

Asmenys, kurie kreipėsi į gydytoją

Žinantieji apie savo ligą

Asmenys, kuriems diagnozuota UL

Nuo UL gydyti asmenys

Išgydyti asmenys U
žk

irs
ti 

ke
lią

 u
žs

ik
rė

tim
ui

 / 
lig

ai

Antrinė profilaktika
(kuo anksčiau 

diagnozuoti ir išgydyti 
ligą)

Bendra populiacija Pirminė profilaktika



— 20 —

Komunikacija apie užkrečiamąsias ligas ir socialinis marketingas —

Skatinimas

Skatinimas (propagavimas arba reklama) – tai marketingo komplekso 
sudėtinė dalis, kurios žmonės dažnai imasi pirmiausia, užmiršdami api
brėžti produktą, įvertinti jo kainą ir nustatyti jo teikimo vietą. Kai daugiau
sia dėmesio skiriama tik reklamai, žinios ir supratimas gali gerėti, bet keisti 
elgsenos dažniausiai nepavyksta. Skatinti naudotis tam tikra paslauga rei
kėtų paskiausiai. Reklama naudojama skleisti informacijai apie produkto 
naudą, produkto ar paslaugos vertingumą, palyginti su konkurentais, ir 
vietai, kur galima šį produktą ar šią paslaugą gauti. Komunikacijos paskir
tis – užtikrinti, kad tikslinė grupė žino apie pasiūlymą, tiki, kad turės nau
dos, kaip teigiama, ir yra pasirengusi veikti. Turėtumėte nuspręsti, kokią 
žinią norite pranešti, kaip ją pateiksite, kur ir kada ši žinia pasirodys. Be to, 
šį sprendimą reikia priimti atsižvelgiant į konkurentų poziciją. Konkurenci
ja dėl tikslinės grupės dėmesio gali būti didelė: tyrimai rodo, kad kiekvieną 
dieną mus pasiekia šimtai, jei ne tūkstančiai reklaminių pranešimų. Kyla 
klausimas, kaip galime užtikrinti, kad mūsų žinia bus išgirsta ir paskatins 
veikti, o ne ištirps bendrame triukšmo fone.

Atsakyti į šį klausimą padės tikslų etape atliktas tikslinės grupės tyri
mas. Tyrimais susidaryta tikslinės grupės įžvalga gali padėti pasirinkti rei
kiamus žiniasklaidos kanalus ir nustatyti informacijos pradžios ir transliaci
jos laiką. Išankstinis tyrimas patvirtins ar sutriuškins jūsų idėjas.

Ruošiant intervencijos propagavimo programą, reikėtų atsakyti į šiuos 
klausimus:

 Ê Ką norime jiems pranešti?
 Ê Kuo norime juos įtikinti?
 Ê Kokio jų elgesio siekiame? 

Skatinti tam tikrą elgesį ir propaguoti tam tikrą žinią padeda bendra
vimas su tiksline grupe, informavimas apie gaminių, programų, jų kainų ir 
vietos įvairovę įvairiais būdais:

 Ê reklama;
 Ê žiniasklaida;
 Ê renginiai;
 Ê individualus bendravimas;
 Ê pramogos;
 Ê komunikacija. 

Labai svarbu išsiaiškinti ir kaip tikslinės grupės turėtų keisti savo elgesį. 
Kartais sunku suprasti, kaip iš tikrųjų žmonės skatinami elgtis. Pavyzdžiui, 
tiesiog pasiųsdami žinią „nerūkyk“ arba „saugokis lytiškai plintančių ligų“, 
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trokštamų tikslinės grupės elgesio pokyčių nepasieksime. Tinkamesnis in
formavimo būdas – ne tik propaguoti „ko nors nedaryk“ žinią, bet tikslinei 
grupei aiškiai pasakyti, kaip ji turėtų elgtis ir kokios pagalbos gali tikėtis 
savo elgsenai keisti. Pavyzdžiui, „venk atsitiktinių lytinių santykų“, „naudok 
prezervatyvą“, „plauk rankas“, „plauk vaisius“, „pasiskiepyk“ (13 pav.).

Palaikymo užsitikrinimas

Parengus rinkodaros programą ir prieš išmėginant ją su tiksline grupe, 
naudinga suburti vadinamąją sprendimų grupę. Sprendimų grupę sudaro 
suinteresuotieji asmenys, dažniausiai – žmonės, kurie įgyvendins pareng
tą marketingo programą. Sprendimų grupei pakanka susitikti keletą kartų 
per visą projekto laikotarpį. Ši grupė suteikia grįžtamojo ryšio ir suintere
suotųjų asmenų palaikymo galimybę. Kai planavimo procese dalyvauja 
suinteresuotieji asmenys ir atsiklausiama jų nuomonės, užsitikrinamas jų 
palankumas. Reikėtų išsiaiškinti, kurios grupės, kokie bendruomenės lyde
riai ar kiti asmenys gali priešintis jūsų programai ir ar galima juos paversti 
sąjungininkais pakvietus į sprendimų grupę ir užsitikrinus jų palankumą.

13 pav. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengti socialinės reklamos palaktai
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Išankstinės intervencinės priemonės

Vartotojas socialiniame marketinge visada yra svarbiausias, todėl rei
kėtų kruopščiai iš anksto išmėginti numatytas intervencijas su tiksline gru
pe. Išankstiniame tyrime išbandoma daug intervencinių priemonių, kad 
būtų galima atsirinkti efektyviausias ir labiausiai vertinamas tikslines gru
pes. Pagal rezultatus intervencijos koreguojamos. Tai kartotinis procesas, 
gali prireikti kelių išankstinių tyrimų intervencijai patobulinti.

Iš anksto išbandoma ne tik medžiaga, bet ir naujos ar patobulintos pa
slaugos, nauji ar patobulinti produktai, koncepcijos, teikiama informacija, 
aplinka ir platinimo kanalai, produkto ar paslaugos teikimo būdai. 

Vertinimas

Socialinio marketingo programa turi būti vertinama nuolat – kiekvie
nas jos etapas, o ne tik įgyvendinta intervencija. Rengimo etape vertina
mas išankstinis tyrimas ir pasiūlytos intervencijos. Tai leidžia nustatyti vi
sus neatitikimus tarp to, ko žmonės teigia norintys, ir to, ko jie iš tikro nori. 
Žmonės dažnai sako tai, ką mano jus norint girdėti, arba tai, ką žino turin
tys sakyti. Šiame etape svarbu dar ir numatyti sėkmės rodiklius ir parengti 
vertinimo struktūrą bei dar kartą apsvarstyti etinius klausimus.

Daugeliu atžvilgiu socialinis marketingas gerokai negailestingesnis 
nei komercinis marketingas, nes socialiniu marketingu mėginama priversti 
žmones daryti nemalonius (pvz., atlikti tepinėlio tyrimą), baimę keliančius 
(pvz., atlikti mamogramą) ar nepatogius (pvz., duoti kraujo) dalykus. Todėl 
socialiniame marketinge tiesiog neįkainojama yra turėti gerą produktą ar 
paslaugą, teikti ją tinkamoje vietoje už kainą, kuri aiškiai turėtų prideda
mosios vertės tikslinei grupei, ir turėti kūrybingą skatinimo programą.

Trečiasis proceso planavimo etapas: 
įgyvendinimas
Šiame etape įgyvendinama ir kontroliuojama marketingo veikla, užti

krinama, kad viskas vyksta pagal numatytus tikslus, laiku ir pagal turimas 
lėšas. Vykdymo etapą sudaro trys fazės:
1. Pasiruošimas pradėti intervencijas: apmokomas personalas, paskirsto

mi žmoniškieji ir finansiniai ištekliai, numatoma programos įgyvendi
nimo data.
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2. Pasinaudojimas atsirandančiomis galimybėmis ir sunkumų įveikimas. 
Vykdant kokias nors intervencijas dažnai atsiranda naujų galimybių, 
kurios gali pasirodyti viliojamos ir sukelti norą atsisakyti pagrindinio 
projekto ir pradėti naują. Diskusijos su vadovais ir suinteresuotaisiais 
asmenimis padėtų nuspręsti, ar verta jomis pasinaudoti, svarbu ne
prarasti projekto perspektyvos ir nekeisti pagrindinių veiklos kryp
čių. Įgyvendinant intervencijas neišvengiamai atsiranda sunkumų, 
kuriems įveikti būtina numatyti priemones ir įrodyti personalui ar 
kitiems suinteresuotiesiems asmenims, kad pirminis planas gali būti 
tikslinamas ir sunkumai bus pašalinti.

3. Plano monitoringas ir intervencijų modifikavimas. Marketingo speci
alistai intervencijoms tobulinti vertina patį įgyvendinimo procesą ir 
rezultatus. Reguliariai vertinant intervencijų įgyvendinimo procesą 
laiku galima jį koreguoti. Veiklos planą kontroliuoti ir koreguoti pa
deda grįžtamasis ryšys – personalo ir suinteresuotųjų asmenų pas
tabos.

Ketvirtasis proceso planavimo etapas:
vertinimas
Vertinimas nėra atskiras socialinio marketingo etapas, pradedamas 

tik įgyvendinus intervenciją. Vertinamas yra neatskiriama kiekvieno soci
alinio marketingo programos etapo dalis. Vertinimas padeda nustatyti, ar 
intervencija įgyvendinama sėkmingai, nustatyti jos stipriąsias ir silpnąsias 
puses, išsiaiškinti, kaip galima intervenciją gerinti, rezultatų vertinimas lei
džia daryti išvadas, ar pasiekti pradiniai projekto tikslai. Kadangi sveikatos 
priežiūros ištekliai riboti, būtina informacija apie intervencijų ekonomiš
kumą, kad kiekvienas mokesčių mokėtojų sumokėtas centas būtų panau
dojamas kiek įmanoma efektyviau. 

Užkrečiamųjų ligų prevencijos socialinio marketingo programų sė
kmė ir rezultatai vertinami pagal įvairius duomenų šaltinius, tiesioginiai 
rodikliai gali būt šie:

 Ê sergamumo dinamika,
 Ê tikslinės grupės nuomonė apie jų elgsenos pokyčius,
 Ê padidėjusi tam tikro produkto ar paslaugos paklausa.
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Tarpiniai projekto sėkmės rodikliai, kuriuos galima laikyti elgsenos po
kyčių pirmtakais:

 Ê supratimo, žinių, įsitikinimų ir pažiūrų pokyčiai,
 Ê žiniasklaidos monitoringas, pvz., pateikiamos informacijos apimtis, 

kokybė, dažnis,
 Ê pagalbos telefonų duomenys – skambučių skaičius ir klausimų kokybė,
 Ê suinteresuotųjų asmenų analizė – paslaugas teikiančių žmonių po

žiūriai,
 Ê paslaugų vartotojų sudėtis ir nuomonė.

Netiesioginiai rodikliai galbūt nėra tiesioginis intervencijos tikslas, bet 
jie puikiai parodo intervencijos poveikį:

 Ê pavyzdžiui, ar įgyvendinus saugesnių lytinių santykių intervencijas 
padidėjo prezervatyvų paklausa – t. y. ar padidėjo jų pardavimai?

 Ê programos medžiagos ir paslaugų kokybė,
 Ê poveikis politiniams sprendimams,
 Ê poveikis nuomonės formuotojams,
 Ê socialinio klimato pokyčiai, pavyzdžiui, ar sumažėjo antivakcininio ju

dėjimo aktyvumas ir jo poveikis.

Penktasis proceso planavimo etapas: 
Tolesnės priemonės ir kontrolė
Tai penktasis ir paskutinis proceso planavimo etapas. Nutraukus in

tervenciją po jos įvertinimo, gali būti prarasta naudinga patirtis ir nepa
sinaudota išmoktomis pamokomis, gali nutrūkti ir su suinteresuotaisiais 
asmenimis užmegzti santykiai. Didžiausia socialinio marketingo specialis
tų atsakomybė – rezultatų marketingas, kad juos kiti ne tik suprastų, bet ir 
pasinaudotų savo praktikoje ar būsimosiose programose. Net jei interven
cija nepavyko, labai naudinga paskelbti neigiamus rezultatus ir išvadas, 
kodėl kas nors nepavyko, kad šiais duomenimis galėtų pasinaudoti kiti 
praktikai, norėdami išvengti panašių klaidų. Svarbu, kad paskesnių prie
monių etapas paskatintų imtis kokių nors veiksmų. Pavyzdžiui, jei įvertinus 
pasirodė, kad projektas turi pasekėjų, reikia nuspręsti, kaip intervencijos 
turi būti tęsiamos ar praplečiamos ir pasikeisti gerąja patirtimi. Priešingai, 
jei vertinimas parodė, kad programa nepadėjo pasiekti keltų tikslų, reikia 
nuspręsti, ar ją reikia adaptuoti, keisti tikslus ar nutraukti.
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Kontrolinio etapo tikslas

Pasidalyti rinkodaros ir vertinimo rezultatais ir juos panaudoti, kad to
lesnius veiksmus ir intervencijas būtų galima numatyti atsižvelgiant į 
buvusias klaidas ir sėkmę.

Kontrolinio etapo uždaviniai:

 Ê Padėti suprasti gautus rezultatus, ko dar reikia siekti, kas buvo 
veiksminga ir kas ne.

 Ê Organizatoriams ir rėmėjams pateikti informacijos, kokio pobūdžio 
veiksmų jie turėtų tikėtis iš socialinės rinkodaros intervencijų vady
bininkų ir vykdytojų, apie tai, kas padaryta, kas pasiekta, kokių buvo 
kliūčių ir sunkumų ir ko iš viso šito galima pasimokyti.

 Ê Suteikti projekto ir (ar) programos darbuotojams laiko apmąstyti 
visus potyrius ir kaip galima būtų toliau gerinti intervenciją.

Kontrolinio etapo išvestis

Aiškus kitų darbo etapų veiksmų planas, kurį sudaro:
 Ê Specifiniai tolesni veiksmai svarbiausiems vertinimo rezultatams 

panaudoti.
 Ê Kitų elgsenos keitimo etapų aiškumas ir ypač kaip toliau šią elgseną 

įtvirtinti ir palaikyti.
 Ê Tinkamais kanalais ir priemonėmis paskelbta informacija apie atlik

to darbo pamokas, kad rezultatais galėtų pasinaudoti kiti.

Šis etapas labai svarbus ateities požiūriu: reikėtų pasvarstyti, kas to
liau bus su tiksline grupe (ir partneriais, padėjusiais įgyvendinti projekto 
tikslus) ir kiek galima užtikrinti elgsenos pokyčių tęstinumą. Pavyzdžiui, 
jeigu jums pavyko pasiekti, kad žmonės pradėtų daugiau skiepyti savo 
vaikus, reikia užtikrinti, kad ir įgyvendinus švietimo kampaniją būtų teikia
mos reikiamos paslaugos šioms nuostatoms ir šiam elgesiui palaikyti. Jei 
staiga nutrauksite savo intervenciją, neužtikrinę pakankamų palaikymo 
mechanizmų, jūsų tikslinė grupė gali nusivilti ir būsimąsias intervencijas 
vykdyti bus sunku.
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Pritaikyta pagal „Socialinis marketingas kaip pokyčius lengvinančių intervencijų modelis“ 
(Susan D. Kirby, 1995)

Priedas

Socialinis marketingas: pokyčius lengvinančių intervencijų modelis 

Problema
Nustatykite problemą

Nustatykite galimus jos sprendimus

Pokyčiai

Tikslinė grupė
Kas turi veikti, kad ji būtų išspręsta?

Veiksmas  
(Produktas / Elgsena)

 Ê Sudėkite siektiną 
elgseną, t. y. produktą, 
į „paketą“, kuris 
patenkintų poreikius

 Ê Paklausykite gerų, 
moksliškai pagrįstų 
patarimų

Kam keistis? (Kaina)
 Ê Pagilinkite žinias
 Ê Suteikite daugiau 
pranašumų

 Ê Pašalnkite kliūtis
 Ê Dididnkite 
saviveiksmingumą

 Ê Padidinkite socialinį 
spaudimą arba 
skatinkite

Kaip pasakyti? (Reklama)
 Ê Mokymas auditoijoje
 Ê Informavimas per žiniasklaidą
 Ê Konsultacijos per žiniasklaidą
 Ê Diskusijos mažomis grupėmis
 Ê Paciento ir gydytojo bendravimas
 Ê Pirktinė vaizdinė medžiaga
 Ê Švietimas bendruomenėje
 Ê Švietimas darbo vietoje

Visuomenė (Politika, viešumas)
 Ê Kaip padidinti socialinį spaudimą
 Ê Kaip paskatinti politikos formuotojus 
reaguoti

 Ê Rūpinkitės ne vienos grupės 
interesais

Kur (Kaip) keistis? 
(Vieta)

 Ê Bendruomenės 
teikiamos galimybės

 Ê Draugai
 Ê Specialios paskirties 
gydymo įstaigos

 Ê Vietos, kur siūlomos 
paslaugos

 Ê Kur išmokstama 
keisti savo elgseną 
(mokymo kursas)
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