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VOTEAZĂ PENTRU COPII
www.voteazapentrucopii.ro
(decembrie 2020)
În contextul alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, Salvați
Copiii a creat un website dedicat informării alegătorilor cu privire la
programele politice văzute strict din perspectiva acțiunilor stabilite
pentru respectarea drepturile copiilor și al susținerii politicilor
destinate familiilor și structurilor specializate pentru protecția lor.
Un alt scop al acestei inițiative a fost consultarea vizatorilor siteului cu privire la opinia lor despre modul în care partidele politice au
respectat drepturile copilului în România în perioada 2016-2020 și
despre urgențele actuale cu privire la copil și familie.
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Opinia tinerilor și adulților cu privire la respectarea drepturilor
copilului de către politicienilor principalelor partide din România
Scopul sondajului. Candidații la alegerile parlamentare din România
au o mare responsabilitate față de copii și drepturile lor, în special în
contextul actual al pandemiei de Covid-19. De aceea, prin sondajul de
opinie promovat pe site-ul www.voteazapentrucopii.ro, ne-am propus să-i
consultăm pe cei care vizitat site-ul cu privire la considerațiile lor față
de implicarea partidelor politice în respectarea drepturilor copilului în
România în perioada 2016-2020 și despre urgențele actuale cu privire la
copil și familie.
Tipul studiului: sondaj de opinie cu culegerea datelor online.
Grup țintă: general.
Eșantionare: neprobabilistic.
Mărimea eșantionului: 943.
Analiza datelor: statistică descriptivă sau inferențială.
Perioada de culegere a datelor: alegerile generale din 6 decembrie,
perioada 30 noiembrie – 10 decembrie.
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Rezumat:

Date socio-demografice ale participanților la sondaj
Cele 943 de chestionare au fost completate în proporție de 58% de
persoane de sex feminin și de 42% de sex masculin. Aproape jumătate din
totalul respondenților au vârsta cuprinsă în 30 și 44 de ani, tinerii între 18
și 29 de ani regăsindu-se într-o proporție de 35%, iar persoanele care au
îngrijire un copil constituie puțin peste o treime din cazuri (36%).

Grafic 1-3.

Măsura în care Parlamentul și Guvernul României au
respectat interesul superior al copilului în deciziile
luate în perioada 2016-2020 (întrebarea 4)
76% dintre respondenți consideră că, în perioada 2016-2020, principalele
instituții de decizie, Parlamentul și Guvernul României, nu au ținut seama
de obligația legală de a lua în considerare cu prioritate interesele copiilor
în stabilirea măsurilor, programelor și investițiilor.
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Grafic 4

Vorbind despre prioritățile pe care cele două instituții publice ar trebui să și
le asume nu doar declarativ, ci și prin acțiuni și programe concrete, participanții la sondaj au menționat în proporție de 64% că toate cele 7 priorități
sunt importante (educația copiilor și tinerilor; sistemul de sănătate pentru
copii; protecția copiilor împotriva abuzului; protecția copiilor cu dizabilități;
protecția copiilor refugiați; reducerea sărăciei și sprijinirea familiilor dezavantajate; siguranța copiilor în mediul online). Prin selectarea separată a acestora, educația întrunește cel mai mare acord de 52%, iar cel mai scăzut, 27%,
programele destinate copiilor refugiați. Pentru „Alte variante”, propunerile
au vizat responsabilizarea părinților în creșterea copiilor lor, măsuri pentru
asigurarea de locuințe și locuri de muncă pentru copiii instituționalizați,
mărirea alocației și scutirea plății la întreținere pentru copii, politici demografice pentru creșterea natalității, protecția copiilor români aflați în afara
granițelor țării și integrarea socio-educațională a adolescenților LGBTQ.
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Prioritățile pe care autoritățile ar trebui să și le asume în următorii 4
ani în activitatea Parlamentului și Guvernului României (întrebarea 5)

Grafic 5

Măsuri urgente în sarcina Guvernului României (întrebarea 6)
Sondajul propune spre evaluare un set de 9 măsuri primordiale pe care noul
prim-ministru numit de către Președintele României în urma alegerilor parlamentare ar trebui să le aibă în vedere și să le aplice cu consecvență începând
cu luna ianuarie 2020. Ele fac referire la educație, sănătate (inclusiv educație
pentru sănătate), protecție împotriva abuzului, investiții pentru copii și evaluarea efectelor pandemiei asupra copiilor. Măsurile au fost selectate pornind
de la experiența din teren a specialiștilor Salvați Copiii care au interacționat
în munca lor de asistență socială, educațională și psihologică și în consultări directe cu peste 60.000 de copii vulnerabili. De asemenea, au fost avute
în vedere comunicările oficiale din partea instituțiilor publice, datele statistice privind situația copilului și a familiei, inclusiv concluziile numeroaselor
dezbateri online organizate în jurul marilor teme privind drepturile copilului
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– educație, protecție împotriva abuzului, alocări bugetare.
4 din 5 participanți la sondaj consideră ca fiind cea mai importantă creșterea
investițiilor în educație așa cum prevede de altfel imperativ Legea educației
naționale nr. 1 încă din 2011, normă juridică* a cărei aplicare este amanată
an de an prin ordonanță de urgență. Privind același aspect al resurselor
financiare, planul de urgență pentru modernizarea maternităților și a spitalelor pentru copii este văzut ca fiind primordial pentru trei sferturi dintre
respondenți. Corelativ și cu aceeași susținere (aproape 70%), se numără
evaluarea efectelor pandemiei asupra educației, sănătății și protecției copiilor împotriva abuzurilor și planul de urgență care vizează recuperarea pierderilor în educația copiilor. Iar 2 din 3 respondenți consideră că educația
pentru sănătate trebuie să se regăsească în curriculumul școlar. Majoritatea
parlamentarilor români, susținuți de Curtea Constituțională**, s-au dovedit
în trecut a fi tributari acelor concepții privind sexualitatea ce erau caracteristice societăților preindustriale, blocând total accesul elevilor la informații
privind sănătatea sexuală și reproductivă.
Alte măsuri propuse de către participanți au fost: alocarea vaccinurilor obligatorii și opționale pentru toți copiii care nu au contraindicații, organizarea
educației de tipul „Școală după școală” în toate comunitățile, nu doar în
cele vulnerabile, asigurarea accesului zilnic al copiilor cu dizabilități la terapii
gratuite, depolitizarea învățământului și desființarea inspectoratelor școlare,
mai multă siguranță în școli etc.

*Art. 8. Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unitățile
și instituțiile de învățământ pot obține și utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare
științifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.
** DECIZIA nr. 644 din 24 septembrie 2020 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru
modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
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Grafic 6

Despre raportarea candidaților în campania electorală
la copii și drepturile lor și încrederea în viitorii
membri ai Parlamentului (întrebările 7 și 8)
Nemulțumirea față de modul în care candidații au integrat în declarațiile
și programele politice tema drepturilor copilului este cvasi-generală (80%),
doar 0,64% fiind foarte mulțumiți, un procent nesemnificativ.
Trei dintre programele politice analizate de Salvați Copiii (USR-PLUS,
PNL ȘI PSD) conțin într-o anumită măsură obiective dezirabile și susținute
public inclusiv de structuri neguvernamentale, aspect contrazis de opiniile
exprimate față de acestea. O explicație posibilă ar putea să fie faptul că,
în realitate, participanții la sondaj și-au exprimat neîncrederea în politicieni și programele lor politice, atitudine ce decurge logic din experiența ultimelor trei decenii de guvernare în care interesele copiilor, declarate de lege ca fiind primordiale, au avut un statut secundar în programele
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guvernamentale, în procesele legislative și în alocările bugetare. Graficul 5
întărește această presupoziție, prin constatarea unei totale simetrii între
neîncrederea față de capacitatea și voința politică a viitorilor parlamentare de a asigura respectarea drepturilor copilului și gradul de insatisfacție
exprimat față de declarațiile și promisiunile lor.

Grafice 7-8

Opinia despre preocuparea autorităților de a urmări
măsuri concrete destinate copiilor (întrebarea 9)
Întrebarea 9 a chestionarului a avut drept scop particularizarea întrebării 4 cu privire la aplicarea principiului constituțional al interesului superior al copilului, introducând 7 acțiuni ale autorităților, folosind aceeași
scalare a întrebărilor anterioare 7 și 8. O primă observație este legată de
procentul ridicat (61%) al celor care apreciază că autoritățile au ignorat
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total necesitatea acordării de sprijin material și psihologic copiilor cu
părinții plecați la muncă în străinătate. De asemenea, combaterea sărăciei,
excluziunii sociale și a consecințelor economice cauzate de pandemia de
Covid-19 este apreciată ca nefiind deloc una dintre preocupările autorităților în 2020 și în anii anteriori.
Privind distribuția răspunsurilor „deloc” și „într-o mică măsură” care,
împreună, variază între 89% (protecția copiilor cu părinții în străinătate) și
76% (accesul la servicii medicale al copiilor în pandemie), putem interpreta
acest rezultat ca fiind urmarea firească a atitudinii de neîncredere a populației față de lumea politică exprimată la întrebările anterioare.

Grafic 9
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Migrația părinților și a copiilor pentru un trai mai bun, respectiv
pentru o educație de calitate (întrebările 10 și 11)
Ignorând problemele structurale ale economiei României și disparitățile
uriașe în ocuparea forței de muncă calificate între rural și urban, context
care conduce la limitarea numărul de absolvenți de studii superioare ca ar
putea fi absorbiți în condiții salariale oneste, Academia Română propunea
în strategia sa de dezvoltare a societății românești* soluția autoritară
și contrară principiilor fundamentale ale drepturilor omului de a bloca
migrarea tinerilor prin obligarea lor să lucreze, în România, o perioadă
egală cu anii de facultate după finalizarea studiilor universitare sau să
returneze banii investiți de statul român în educația lor.
“Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani”,
https://acad.ro/bdar/strategiaAR/doc11/Strategia.pdf
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Referitor la acest aspect, sondajul de față indică un grad ridicat de intenționalitate a emigrării atât în rândul persoanelor care au copii în îngrijire
(30%) cât și al adolescenților și tinerilor care au declarat (46%) că au luat
în calcul varianta continuării studiilor în altă țară.
În mod similar, din cele 339 de persoane care au declarat că sunt părinți
cu unul sau mai mulți copii, mai mult de o treime (38%) au luat în calcul
migrația pentru a fi siguri că vor oferi copilului/copiilor lor o viață mai bună.

Grafic 10
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Dorești să adresezi un mesaj candidaților la alegerile din acest an
cu privire la responsabilitatea lor față de copii? (întrebarea 12)
Fapte și nu vorbe. Îmbunătățirea educației și reformarea acesteia ar trebui să
devină o prioritate. Educația nu ar trebui sa rămână doar un subiect cu care
alegerile sa fie câștigate. Fără educație nu putem vorbi de dezvoltare.
Faceți ce spuneți și spuneți ce faceți!
Nu este cazul. Niciun mesaj nu este luat în considerare.
Copiii să revină fizic la scoală, mai ales clasele primare.
Transparentizare și depolitizarea educației și sănătății.
Să pună pe primul plan educația tinerilor și să le asigure condiții bune în țară că
să nu mai plece în străinătate!
Nu este o soluție mediul online. Consider că școala online este cel mai bun mod
de a plafona și degrada intelectul lor. Toți copiii au nevoie de sprijin pentru a
continua studiile. Pentru unii este mai ușor, iar pentru alții mai greu. De aceea
este bine ca România să fie unită și să crească generații de copii puternici și
capabili să gândească pe cont propriu și nu să folosească telefonul sau laptopul
pentru fiecare lucru. Să stea să învețe în fața unui calculator NU este soluția!
Să se pună permanent în pielea părinților ori a bunicilor care nu au suficiente
fonduri pentru hrana, sănătatea și educația copiilor.
Aș vrea ca aleșii noștri să conștientizeze că școala românească a rămas în
secolul revoluției industriale. E necesară o reformă care să ne aducă într-o
lume digitalizată, bazată pe nevoile reale ale societății, pieței muncii și mai ales
centrată pe placerea de a învăța astfel ca fiecare copil să poată la sfârșitul
anilor de studiu să stăpânească un pachet de competențe relevante dintre care
cea mai importantă va fi capacitatea de învățare continuă.
Nu, nu ar conta oricum mesajul.
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Sistemul educațional și cel al sănătății sunt baza unei societăți puternice și
trebuie prioritizate în orice împrejurare. Într-o pandemie închizi orice altceva în
afară de școli și grădinițe.
Programele [politice] pe care le văd vehiculate sunt absolut generice și
nearticulate. Este evident că nu existăla nici un partid un plan concret despre
cum ar arăta o educație sau sistem de sănătate de calitate pentru copii. În
special nu văd nicio propunere concretă pentru copiii cu dizabilități.
În calitate de proaspăt studentă în vârstă de 19 ani, aș vrea ca viitorii politicieni
să pună mai multă importanță nu doar pe mesaje de înțelegere și empatice față
de copiii și tinerii care se află în situații speciale (dificile, fie fizic, fie psihic din
diferite motive), dar și pe soluții viabile pentru toți, din fiecare părticică a țării.
Aș vrea să văd mai multă valorificare a tinerelor speranțe care sunt deja (și încă)
în țară, aducerea unor noi joburi de asistență socială și ajutor social în mediile
rurale și cele defavorizate, să folosească fondurile europene inclusiv în acest
sens. Plus o luptă împotriva stigmei și marginalizării față de cei defavorizați sau
cei care nu au avut parte de educație.
Fiecare candidat, care este deja parlamentar, să prezinte acțiunile, rezultatele
sale din perioada mandatului, cu privire la responsabilitatea față de copii.
Doar așa pot fi cu adevărat evaluați de alegători; altfel rămânem cu aceleași
discursuri care pot fi foarte frumoase, dar nu ajută pe nimeni.
Politica nu ar trebui să fie despre grupuri de interese, despre îmbogățirea
politicienilor ca și cum ar fi nemuritori. Electoratul speră și de cele mai multe
ori a fost dezamăgit în ce privește grija pentru averea cea mai de preț a unei
nații - copiii și tinerii. Politica ar trebui să fie despre siguranță, sănătate, educație
decentă, mediu curat, respect reciproc , egalitate de șanse.
Doresc să le transmit următoarele: 1. Să nu mai fure! 2. Să nu mai fure! 3. Să
nu mai mintă!
Faceți legi pentru oprirea abuzurilor de orice fel, dar mai ales sexuale împotriva
copiilor și pedepsiți aspru vinovații. Este imposibil ca într-o țară europeană, în
sec. 21, să auzi aproape în fiecare zi despre câte o fetiță violată de tata/frate/
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etc, ramasă poate și gravidă, iar pedofilul/violatorul în libertate! Este revoltător!
Acest sondaj și posibilul mesaj nu va ajunge nicăieri, deci...
Atât timp cât vom avea școli cu wc-uri în fundul curții și copii care se culcă seara
flămânzi, vom face mereu parte din lumea a treia, oricât ni se umflă piepturile
de naționalism și pretenție de a fi tratați altfel față de țările dezvoltate!
Investiți în copii și în comunitate, dați încredere că valorile ca adevărul,
corectitudinea și omenia vor prima. Nu am încredere în clasa politică, nu au
demonstrat că le pasă de oameni!
Copiii și educația trebuie să fie o preocupare continuă în prim-planul aleșilor.
Obiectivele lor trebuie să țintească în egală măsură în viitorul apropiat și
îndepartat. Responsabilitata lor este în egalp măsură pentru azi, cât li pentru
mâine. Copiii de azi, adulții de mâine, trebuie sprijiniți în eforturile de adaptare
la noua societate digitalizată. Eforturile aleșilor trebuie să vizeze în primul rând
oferirea șanselor egale la educație de calitate și adaptată realității, TUTUROR
copiilor! Iar cei din mediul RURAL, trebuie ajutați mai mult! Să nu uite nicio
secundă, că tot ce fac ei are consecințe într-un viitor în care vor trăi copiii noștri!
Cel mai important: mergeți pe teren, mergeți în casele românilor, mergeți la
cei care nu au curent electric, care locuiesc într-un garaj etc. Pentru ce să dați
tichet de 500 lei împreună cu rechizitele doar pentru că vin alegerile? Mai bine
includeți în pachetul de rechizite o tabletă de bună calitate și un abonament de
date pentru fiecare elev care are nevoie.
Să fiți responsabili și fără interese obscure!
Nu mai ignorați importanța învățământului în societate. Calitatea lui trebuie
să fie prioritară și se rezolvă doar prin încurajarea materială a profesorilor
și accesul ăn învățământ doar a celor ce merită și pot duce această
responsabilitate, doar așa această țară va avea un viitor.
Dacă politicienii nu vor avea ca prioritați educația și sănătatea, în 100 de ani
vom dispărea ca popor deoarece tinerii vor emigra pentru a le asigura un viitor
copiilor lor în țări care oferă posibilitați de realizare personală.
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Educația prin ecran nu este fezabilă. Găsiți soluții de distanțare! Angajați
educatori profesori și împărțiți clasele de 33 de copii în 2: dimineața și
după-amiaza.
Să treacă peste diferențele de partid și peste teatrul electoral ieftin și să facă în
sfârșit ceva concret pentru copiii acestei țări.
Copiii reprezintă viitorul nostru și investiția în ei prioritatea numărul 1 a oricărei
țări care vrea să prospere.
Educația este primordială. Sănătatea copiilor este primordială. Adaptați școlile
la cerințele actuale, pregătiți-i pentru viitor, faceți evaluări corecte și depolitizați
posturile din sistemul de stat. Fapte, nu vorbe!
Educația aduce șanse egale tuturor și trebuie să fie asigurată pentru toți copii.
Părinții din mediul rural fac sacrificii mari pentru a își ține copii la școală, mai
ales în perioada liceului. Copii sunt nevoiți să facă naveta sau să stea în chirie
fie singuri, fie cu un alt adult - proprietarul locuinței. Ei sunt obligați să devină
adulți mult prea devreme. Câți dintre voi aveți curajul să vă lăsați copilul de 16
ani singur, în altă localitate, cu un străin în casă? Părinții aceștia sunt obligați să
facă asta pentru a îi asigura un viitor copilului.
Nu mai am încredere în niciun politician.
Am impresia că niciun politician, indiferent de partid, nu este interesat de binele
populației din România! Să le fie rușine că sunt 31 de ani de la Revoluție și ei
se plâng continuu că nu pot face nimic în țara aceasta!!! Câte școli și spitale
ați construit în ultimii 30 de ani (în afara de cele care s-au modernizat
prin proiecte europene)? Cum de unii oameni, prin ONG-uri, reușesc să
construiască spitale, case, să ofere cadouri copiilor sau familiilor sărace și
statul nostru nu are bani niciodată pentru lucrurile care contează cu adevărat?
Consider că toți cei care candidează merg cu gândul de a se îmbogăți ei, nu de
a face bine .....nici nu mă interesează cine sunt și ...cred că nu voi merge la vot!!!
Mă dezgustă...!!!
Încep să cred cu tărie că nicio persoană aflată în poziție de conducere în

17

18

momentul de față nu-și dorește o generație viitoare mai bine pregătită decât
predecesorii lor. Dorința de autoconservare, atât a poziției deținute cât și a
bunăstării propriei familii, umbresc necesitățile copiilor din școlile românești.
Personal, nu-mi doresc să cresc un copil în sistemul actual de învățământ care
omoară gândirea liberă și creativitatea și încurajează spiritul de turmă.
Educația să fie prioritară!
Având în vedere fondurile alocate României de UE în contextul pandemiei
COVID, viitorii parlamentari pot și trebuie să susțină proiectele economice
si sociale destinate educatiei, sănătății și protecției copiilor. Să nu uite că
decizia de a candida vine și cu responsabilitatea de a face tot ce le stă în
putință pentru a contribui la ridicarea nivelului de trai în România. Cred că
parlamentarii aleși în acest an sunt ultima noastră șansă! Am încredere că își
vor face treaba, că nu ne vor dezamăgi și că în anul 2020 fiecare dintre noi
ne-am învățat lecția, mai mult sau mai puțin.
Respectați drepturile universale ale copiilor! Asigurați accesul gratuit la
educație, sprijiniți familiile fără posibilități materiale! Alocați 6% din PIB pentru
Educație!
Mai multă atenție pentru copii. Ei reprezintă viitorul nostru. Cea mai bună
investiție pentru o țară este cea făcută în educația și sănătatea copiilor.
Au fost mulți cei care s-au aflat la guvernare...dar măcar în al doisprezecelea
ceas să dea o șansă viitorului acestei țări, să le ofere tinerilor condiții de lucru
și de învățământ, pentru a nu-i mai face pe acești tineri să părăsească țara,
pentru a nu ne mai trimite ,,mințile luminate” la străini ci să ne mîndrim noi cu
acești tineri.
Este imperativ necesar ca absolut toți copiii să continue să viseze, să fie curioși,
să învețe, să exploreze, să fie creativi și inimoși și după ce au ieșit de pe băncile
sistemului de învățământ. O comunitate matură din punct de vedere social,
psihic și spiritual nu va ignora niciodată impactul și necesitatea unei asemenea
realizări. Dar acest mesaj trebuie adresat mai degrabă tuturor oamenilor,
tuturor acelora ce știu în adâncul sufletului că sunt oameni liberi și știu că sunt
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capabili să-i ajute pe ceilalți să realizeze și ei că sunt oameni liberi.
Vă recomand să vă uitați la procentajul din PIB pe care alte state civilizate îl
investesc în educație în timp ce noi investim în pensii speciale. Mă dezgustă
fiecare candidat care a participat la jaful endemic din România. Nici nu mă
miră faptul că educația nu reprezintă o prioritate pentru oamenii politici,
pentru mulți nu a fost o prioritate nici măcar atunci când ați fost elevi sau
studenți (lucru evident). [...]
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PROGRAME POLITICE

https://recladimromania.pnl.ro/
Organizat în 10 capitole, programul politic PNL cuprinde următoarele
măsuri destinate copiilor sau familiilor lor:
•

Aplicarea unor măsuri de deductibilitate pentru familiile cu mai mulți
copii, ca măsură activă de încurajare a creșterii natalității.

•

Dublarea alocațiilor pentru copii, conform calendarului început în
august 2020, până la 1 iulie 2022.

•

Sprijin pentru 1,18 milioane de persoane aflate în situații de dificultate, risc de sărăcie sau cu venituri precare, prin oferirea de pachete
alimentare și de igienă corporală.

•

Modernizarea și reabilitarea a 2.488 de unități școlare (cost estimat
6,046 mld. lei), care să asigure condiții optime de studiu cât și
construirea unor noi spații de învățământ care să ofere o calitate a
vieții de student/elev la standarde ridicate.

•

Asigurarea mijloacelor de transport necesare deplasării la școală a
elevilor din zone izolate;

•

375 de unități școlare vor beneficia de investiții în valoare de 31,4
milioane lei pentru conformarea grupurilor sanitare.

•

Generalizarea treptată a cuprinderii copiilor de 5, 4 și 3 ani în
învățământul preșcolar, până în anul 2025 și finanțarea construcției
unui număr de 180 grădinițe cu program prelungit sau săptămânal
– 146 mil. euro.

21

2020

•

Construirea a 40 de noi campusuri școlare (cost estimat aprox. 2
mld. lei), care să includă: școală, liceu, internat, teren sport, ateliere,
laboratoare, cantină.

•

Vouchere pentru 400.000 de elevi care provin din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat aflați în risc de
sărăcie severă, pentru achiziționarea de rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte. Buget alocat: 30 mil. euro.

•

Generalizarea etapizată a programului de asigurare a unei mese
calde în școli pentru toți copiii din medii defavorizate.

•

Construirea și reabilitarea a 250 de săli de sport școlare (3 mld.
lei), iar pentru copii și tineri, 400 de baze sportive (1,8 mld, lei), 12
complexe sportive (3,5 mld. lei), 8 bazine olimpice (1 mld. lei), 5 săli
polivalente (1,2 mld. lei) și 10 centre sportive pentru sporturi olimpice (2 mld. lei).

•

Vouchere pentru 100.000 de copii care se legitimează la un club
sportiv pentru practicarea sportului de performanță. Buget: 30 mil. lei.

•

Conectarea la internet a tuturor unităților de învățământ până la
începutul anului școlar 2022-2023 și dezvoltarea platformei E-portofoliu care va gestiona portofoliile educaționale digitale ale elevilor.

•

Dezvoltarea programelor de educație profesională în regim dual
la nivel secundar și terțiar până la 30% din totalul programelor de
educație profesională.

•

Aplicarea unui sistem unitar la nivel național de acordare a burselor
pentru elevi fără discriminare în funcție de resursele bugetare ale
comunităților locale.

•

Oferirea serviciilor de consiliere și orientare (inclusiv logopedie)
pentru toți elevii - un consilier școlar la fiecare 400 de copii/elevi.

•

Construirea/modernizarea a 1.450 de centre medicale în mediul
rural, din totalul de 2.000 de centre necesare la nivelul întregii țări
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și reabilitarea a 25 de spitale județene și a 110 de spitale orășenești.
Creșterea finanțării publice pentru sănătate până la 6% din PIB.
•

Continuarea programului de acordare de indemnizație pentru
părinții care stau acasă cu copiii în perioada stării de urgență.

Aspecte critice:
•

Nu propune creșterea investițiilor în domeniul sănătății și respectarea alocării bugetare prevăzute de lege (6% din PIB) pentru
educația copiilor.

•

Nu conține măsuri de evaluare a sistemului educațional și de sănătate pentru a asigura investițiile necesare din perspectiva drepturilor
copilului.

•

Deși sunt prevăzute construirea de spitale județene (25) și orășenești (110), programul nu-și propune modernizarea maternităților și
nu precizează câte dintre aceste spitale sunt pediatrice sau vor avea
secții de pediatrie.

•

Asigurarea dreptul la participare al copiilor în procesele decizionale
care-i privesc în mod direct nu constituie un obiectiv politic.
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https://www.usrplus.ro/ce_ne_propunem
Programul politic USR ia în considerare principiul interesului superior al copilului, iar măsurile importante care ne-au atras atenția sunt
următoarele:
Asigurarea accesului universal la îngrijire antenatală și a serviciilor medicale la naștere pentru mamă și copil, prin: dezvoltarea facilităților de neonatologie, prin programe naționale de screening neonatal,
promovarea alăptării și înființarea „băncilor” de lapte matern, extinderea rețelei de moașe și doule, strategia națională de sănătate reproductivă, finanțarea în totalitate de la stat a șase–opt vizite prenatale la medic
pentru orice gravidă, asigurată sau neasigurată, și pachet gratuit pentru
investigațiile prenatale esențiale, program de acordare de trusouri pentru
îngrijirea nou-născuților proveniți din medii defavorizate, creșterea ratei
de vaccinare prin crearea cadrului legal, promovare și o mai bună administrare a vaccinurilor în comunitățile vulnerabile.
Susținerea educației preșcolare și școlare de calitate, echitabilă,
incluzivă și accesibilă, pentru toți copiii din România, indiferent de
mediul social din care provin, astfel încât să revină în sistemul educațional 70% dintre copiii din afara sistemului educațional, până în 2025, și 95%
până în 2030. Angajamentele concrete ale partidului sunt următoarele:
•

Creșterea etapizată a finanțării, până la 6% din PIB alocat educației și mutarea puterii de decizie asupra alocării bugetului de la nivel
central și politic, la nivelul școlii.
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•

Alocarea echitabilă a resurselor, în funcție de riscul socio-educațional, astfel că pentru copiii dezavantajați socio-economic, finanțarea
per elev va fi mai mare.

•

Depolitizarea totală a sistemului de învățământ, debirocratizarea
ARACIP și profesionalizarea ocupației de manager școlar.

•

Reorganizarea infrastructurii educaționale în mediul rural.

•

Desființarea inspectoratelor școlare, prin transferul treptat al funcțiilor lor către managementul școlilor.

•

Asistență medicală în fiecare școală prin contractarea de servicii
medicale.

•

Eliminarea manualului unic, stabilirea unui curriculum național simplificat, completat de unul suplimentar ales de elev sau de școală.

•

Școala de la 8 la 5 un singur schimb, masă caldă la prânz, extinderea
programelor de tip „A doua șansă” și „Școală după școală”.

•

Un consilier școlar pentru fiecare școală, dar nu pentru mai mult de
500 de elevi.

•

Organizarea și dezvoltarea a 8 centre regionale pentru suport în
educație online, care să ofere școlilor sprijin în desfășurarea orelor
online.

•

Un proces simplificat de înființare și funcționare a grădinițelor,
școlilor și liceelor private.

•

Reorganizarea consiliilor de administrație ale școlilor (40% cadre
didactice, 40% părinți și 20% reprezentanți ai comunității), fără
asigurarea participării reale a copiilor în procesul decizional.

Alte măsuri importante:
•

educație pentru sănătate în școli în vederea prevenirii debutului
consumului de alcool/tutun, educație nutrițională și educație sexuală
și relațională în școli - introducerea „Educației reproductive” ca
materie curriculară o dată pe ciclul de învățământ;
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•

acces la condiții decente de locuire pentru familiile cu copii;

•

crearea Registrului local și național al copiilor în situații de risc și
asigurarea gratuității meselor copiilor din aceste registre;

•

dezvoltarea de centre comunitare educaționale și de tineret;

•

reformarea sistemului de adopții;

•

înființarea unor centre de tip respiro pentru copiii cu dizabilități
grave și severe în vederea sprijinirii familiilor ai căror copii nu pot
urma forme de școlarizare;

•

încurajarea consultării cu copiii și tinerii.

Aspecte critice:
•

Asigurarea dreptului la participare al copiilor în procesele decizionale care-i privesc în mod direct nu constituie un obiectiv politic,
lipsind măsurile de extindere a reprezentării lor în consiliile de administrație ale școlilor și a participării lor în evaluarea cadrelor didactice, consultarea sistematică a copiilor de către autoritățile centrale
și locale și susținerea formelor de reprezentare civică a copiilor și
elevilor.

•

Lipsește preocuparea pentru un buget al copilului, obiectiv al multor
state europene de a asigura monitorizarea și evaluarea tuturor
investițiilor destinate copilului și separarea acestora de resursele
financiare pentru adulți.

•

Programul politic nu are la bază consultarea cu copiii.
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https://www.psd.ro/planul-de-guvernare-al-psd/
Măsurile cu privire la copii vizează, cu puține excepții, doar prestații
financiare.
În domeniul educației, angajamentele PSD sunt următoarele:
•

Înființarea școlilor cu program prelungit, până la ora 16:00, oferind
astfel elevilor pe lângă programul școlar și posibilitatea de a servi o
masă caldă și de a participa la activități de aprofundare, remediale și
extracurriculare la decizia școlii, în funcție de specificul comunității.

•

Finanțarea a 1.750 de noi creșe și unități afterschool pentru 115.000
de beneficiari.

•

Vouchere de 1.000-1.500 lei pentru before/after school pentru copii
provenind din familii monoparentale și familii cu 3 sau mai mulți
copii, cu venituri mai mici de 1.000 de lei/lună/membru al familiei.

•

Asigurarea de burse minime pentru elevi: bursa socială: lunar, 40%
din salariul minim net pe economie – 550 lei/lună; bursa de studiu:
lunar, 32,5% din salariul minim net pe economie – 450 lei/lună; bursa
de merit: lunar, 35% din salariul minim net pe economie – 470 lei/
lună; bursa de performanță: lunar, 37,5% din salariul minim net pe
economie – 500 lei/lună.

•

Introducerea unei „burse de asistență socială” de 1.000 RON/lunar,
doar pentru copiii care provin din sistemul de protecție, instituționalizați, cu condiția ca aceștia să fie înscriși într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat.
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•

Stimulente financiare din fonduri UE pentru elevii care nu au absențe
la cursuri.

•

Introducerea unui sistem de feedback semestrial al elevilor privind
evaluarea personalului didactic.

•

Credibilizarea ARACIP și transparentizarea cheltuielilor unităților de
învățământ.

•

Reprezentarea elevilor și părinților, cu drept de vot la nivelul consiliilor de administrație ale inspectoratelor școlare.

•

Instituirea unui feedback semestrial al elevilor privind evaluarea
personalului didactic.

Programul de stimulare a natalității și sprijin pentru educația
timpurie cuprinde:
•

Bonificație la pensie pentru mame - 1% la 1 copil; 4% la doi copii;
10% pentru cel puțin 3 copii.

•

Dublarea alocațiilor pentru copii, fără precizarea cuantumului.

•

Acordarea de vouchere în valoare de 400 € la nașterea fiecărui
copil.

•

Majorarea indemnizației de creștere a copilului: cel puțin salariul
minim pe economie sau 100% din media veniturilor pe ultimele 12
luni, dar nu mai puțin de 7 salarii.

•

Majorarea stimulentului de reinserție în muncă - cel puțin 1,5 salarii
minim în primul an de la naștere și 1 salariul minim net în al doilea
an. Acordarea lui pe o perioadă de 3 ani în cazul nașterii celui de-al
treilea copil.

•

Acordarea de vouchere pentru creșe până la intrarea copilului în
grupa mică de la grădiniță.

•

Angajamentul de a deschide 50 de centre de zi pentru copiii și
adolescenții cu tulburări de comportament (violență) cu subvenționarea serviciilor de terapie, consiliere psihologică și masă și a altor
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50 de centre de îngrijire de zi specializate pentru copiii cu dizabilități
cu subvenționarea serviciilor de abilitare/reabilitare.
•

Dezvoltarea Programului Național de Vaccinare.

Aspecte critice privind programul politic PSD:
•

Nu oferă o evaluare a impactului guvernării PSD (2017-2019) în viața
copiilor.

•

În domeniul educației, măsurile generale nu sunt însoțite de obiective
specifice, termene de realizare ori previziuni cu privire la rezultatele
ori impactul lor asupra educației copiilor.

•

Nu există referiri la bugetul educației și creșterii acestuia pentru
respectarea alocării bugetare prevăzute de lege de minimum 6% din
PIB.

•

Atât în educație, cât și în programele privind sănătatea ori stimularea natalității, programele naționale de dezvoltare a serviciilor
educaționale ori de sănătate sunt deficitare, iar atunci când sunt
enumerate, lipsesc informațiile suplimentare.

•

Folosind aceeași strategie a favorizării prestațiilor financiare, guvernarea PSD din perioada 2017-2019 nu și-a putut îndeplini promisiunile financiare și nici nu a creat condiții favorabile protecției drepturilor copilului, datele cu privire la sărăcie, educație și sănătate relevă
mai degrabă o adâncire a disparităților dintre copiii din mediul
urban și copiii din comunitățile dezavantajate social și economic.

•

Acordarea prestațiilor financiare, fără o evaluare riguroasă a necesității lor și a modului în care ele sunt folosite în beneficiul copiilor nu
sunt în măsură să acopere lipsa acută a serviciilor sociale, educaționale și sănătate de calitate și echitabile pentru toți copiii.

•

Nu sunt măsuri pentru refacerea sistemului de medicină școlară.

•

Asigurarea dreptului la participare al copiilor în procesele decizionale care-i privesc în mod direct nu constituie un obiectiv politic.
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http://udmr.ro/upload/dokumetumok/RMDSZ_COVID19_programRO.pdf
•

redeschiderea grădinițelor și școlilor la nivel primar și gimnazial în
zonele în care situația epidemiologică o permite.

•

includerea în bugetul de stat, începând cu anul 2021 a cheltuielilor
cu finanțarea de bază pentru învățământul antepreșcolar, în baza
și în limitele costului standard per antepreșcolar, după metodologia
elaborată de Ministerul Educației Naționale.

•

simplificarea metodologiei și asigurarea finanțării pe o scară mai
largă a Programului „Școala după școală” (ȘDȘ), pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării
prin activități educative, recreative și de timp liber respectând și
dreptul la nutriție sănătoasă a copilului, prin asigurarea de masă
caldă.

•

pentru susținerea eforturilor familiilor care au în întreținere copii,
promovarea unui pachet de modificări legislative ale Codului Fiscal,
care vizează:
o

creșterea, în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere, a deducerii personale acordate persoanelor fizice

o

diminuarea, în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere, a contribuțiilor sociale obligatorii ale persoanelor fizice cu 0,5 puncte procentuale pentru un copil, cu 2
puncte procentuale pentru doi copii, cu 3 puncte procentuale pentru trei copii, cu 4 puncte procentuale pentru 4
sau mai mulți copii
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o

dreptul autorităților locale de a acorda scutire de impozite
pentru locuințele, terenurile și/sau autovehiculele aflate în
proprietatea persoanelor fizice care au în întreținere mai
mulți copii.

•

definirea urgentă a Pachetului Minim de Servicii sociale și finanțarea
sistemului național de asistență socială.

•

introducerea a doua noi tipuri de tichete de valoare care ar putea fi
acordate de angajator: tichetele junior si tichetele trusou, pentru a
copilului firesc sau adoptat al salariaților.

•

elaborarea unui sistem complex de susținere a familiilor
monoparentale.

Aspecte critice:
•

Programul politic nu integrează, într-un capitol separat, problematica drepturilor copilului și nu este rezultatul unor consultări cu
copiii.

•

Nu propune creșterea investițiilor în domeniul sănătății pentru copii
și nici refacerea sistemului de medicină școlară.

•

Cresterea alocării bugetare pentru atingerea nivelului minim
prevăzut de lege de 6% din PIB nu este un obiectiv.

•

Asigurarea dreptul la participare al copiilor în procesele decizionale
care-i privesc în mod direct nu constituie un obiectiv politic.
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ASPECTE CRITICE COMUNE TUTUROR PARTIDELOR:
•

Programele politice nu integrează, într-un capitol separat, problematica drepturilor copilului.

•

Programele politice nu au la bază consultarea cu copiii.

•

Lipsește preocuparea pentru inițierea procesului de stabilire a unui
buget al copilului separat de cel al adulților.

•

Cu excepția USR PLUS, celelalte partide (PNL, PSD, UDMR) nu
propun, prin programele lor, depolitizarea sistemului educațional.

Salvați Copiii România este o organizație de utilitate publică, a cărei
misiune este aceea de a garanta egalitatea de șanse pentru toți copiii,
indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei
expertize, precum și prin activități de lobby și advocacy asupra
factorilor de decizie și mobilizarea liderilor din societatea civilă.
Salvați Copiii promovează de 30 ani drepturile copilului,
în acord cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu
privire la Drepturile Copilului. Peste 2.220.000 de copii au
fost incluși în programe educative, de protecție și asistență
medico-socială, de stimulare a participării lor în acțiuni
de promovare și recunoaștere a drepturilor lor.
Salvați Copiii este membru al Save the Children International, cea mai mare organizație independentă din lume
de promovare a drepturilor copiilor, care cuprinde 28 de
membri și desfășoară programe în peste 120 de țări.
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