Copiii vulnerabili au avut acces limitat la hrană, educație și medicamente în timpul
stării de urgență (Studiu Salvați Copiii)

București, 12 mai 2020: Mai mult de o treime dintre familiile vulnerabile socio-economic au
întâmpinat dificultăți în a procura alimentele necesare hrănirii copiilor în timpul stării de
urgență, iar 23% nu au putut asigura copiilor medicamentele necesare. Sunt datele unui studiu
efectuat de Salvați Copiii în rândul beneficiarilor programelor socio-educaționale ale
organizației, în perioada 22 – 25 aprilie, care arată, totodată, că peste 40% dintre copiii din
eșantion nu au beneficiat de educația online, ceea ce agravează clivajul social. Conform
estimărilor Salvați Copiii, numărul copiilor de vârstă școlară aflați în risc de sărăcie sau
excluziune socială care nu au participat la educația online poate trece de 400.000 de copii.
Cercetarea sociologică relevă riscurile suplimentare la care sunt supuși copiii care provin din medii
vulnerabile, în situație de criză socială. Astfel, imposibilitatea de a participa, în timpul stării de
urgență, la programele socio-educaționale unde, pe lângă îndrumare pedagogică și sprijin
psiho-emoțional constant, primesc și o masă caldă, i-a expus o dată în plus marginalizării sociale și
problemelor care derivă din aceasta.
În pofida eforturilor sporite ale Salvați Copiii România de a identifica măsuri urgente de suport
psiho-social, multe dintre problemele familiale sunt mai greu de identificat atunci când nu există
monitorizare activă a copilului, pentru a preveni situațiile de risc.
Astfel, datele anchetei sociologice arată că:
66% dintre respondenți afirmă că cel puțin o persoană din gospodărie a fost afectată pe plan
profesional în timpul crizei pandemice și al măsurilor de carantină socială luate. Cei mai
mulți spun că nu mai pot găsi de muncă ocazional (27%) sau că sunt în șomaj tehnic (17%);
7% dintre respondenți spun că au rămas fără loc de muncă ca urmare a acestei crize;
36% dintre respondenți afirmă ca nu au putut procura produse sau alimente de strictă
necesitate;
23% dintre respondenți spun ca nu au putut procura medicamente necesare copiilor;
15% dintre respondenți menționează că nu au avut acces la medic.
ACCESUL REAL LA EDUCAȚIE
Un factor suplimentar și agravant de discriminare l-a constituit în această perioadă accesul limitat
sau lipsa accesului la educație.
La nivelul celor 891 de copii școlari din familiile cuprinse în eșantion, 162 au avut lecții online la
toate materiile și 351 la unele materii, ceea ce înseamnă că 378 (42,42%) de copii nu au avut acces la
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educație online, ci doar la alte intervenții de educație la distanță, la sprijin educațional din afara
școlii sau au fost complet privați de educație.
În ceea ce privește cauzele care au accentuat acest fenomen de marginalizare socio-educațională a
copiilor vulnerabili, cele majore sunt lipsa unor politici publice naționale, care să acopere
familiile vulnerabile și în general familiile unde accesul la internet și tehnologie pentru școala
online lipsește sau este limitat.
Analizând situația celor 891 de copii școlari din familiile cuprinse în eșantion, observăm că:
• 89 nu au acces la internet deloc (10%)
• 541 au acces la internet acasă doar prin telefoane mobile (60,7%)
• doar 261 au acces la internet și de pe desktop, laptop sau tablete (29,2%), dintre care doar
despre 112 putem spune că au acces individual la echipamentele respective (12,2%).
În ceea ce îi privește pe părinți, doar una din 10 persoane spune că reușește să își ajute suficient toți
copiii pentru a continua să învețe în această perioadă, iar 40% dintre respondenți afirmă că nu
reușesc să își ajute suficient copiii să învețe în această perioadă.
RECOMANDĂRI URGENTE
Doar unul din 10 părinți afirmă că speră să primească ajutor de la autorități, dacă efectele crizei se
vor prelungi. Majoritatea persoanelor afirmă că așteaptă ajutor din partea instituțiilor societății civile,
unele specificând și faptul că, de la declanșarea crizei, singurul sprijin pe care l-au primit a fost din
partea Organizației Salvați Copiii sau a altor ONG-uri.
Pentru o intervenție cât mai eficientă, care să corecteze decalajele, Salvați Copiii solicită Guvernului
și autorităților locale ca, în perioada verii, în funcție de evoluția pandemiei și redefinirea
restricțiilor sociale, să poată fi organizate cursuri de recuperare cu grupe mici de copii, în
spații cu destinație educațională.
Totodată, organizația recomandă utilizarea sumelor destinate programului „Cornul și laptele”
pentru achiziționarea de alimente pentru copiii vulnerabili și utilizarea microbuzelor școlare
pentru transportul alimentelor către familiile copiilor.
În ceea ce privește intervenția organizației, până pe 15 iunie, Salvați Copiii România activează un
mecanism special de suport educațional și incluziune socială pentru copiii vulnerabili, lansând un
apel pentru ca 2.000 de copii să poată beneficia de acces constant și exclusiv la o tabletă
conectată la internet și care să aibă instalate programele prin care se desfășoară lecțiile online.
Totodată, 120 de profesori vor fi pregătiți prin cursuri speciale, pentru a putea lucra apoi online
cu acești copii. Mai mult, echipele Salvați Copiii România vor oferi suport pentru dezvoltarea
abilităților de folosire a tehnologiei și utilizare sigură a internetului, atât pentru copii, cât și pentru
părinți/reprezentanții legali.
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În funcție de evoluția pandemiei și de redefinirea restricțiilor sociale, pedagogii din programele
educaționale Salvați Copiii vor opta pentru organizarea unor cursuri de vară, pentru ca toți copiii să
poată recupera lunile de absență școlară, în paralel cu organizarea unor lecții intensive online, după
ce toți copiii vor avea acces la acestea, în așa fel încât să recupereze decalajele și să fie reintegrați
unui proces educațional firesc în anul școlar următor.
Pentru achiziționarea tabletelor, pentru a ajunge la cât mai mulți copii în risc este nevoie de
solidaritate și donații.
Companiile care vor să susțină activ accesul copiilor vulnerabili la educație pot contribui la fondul
special creat pentru aceștia la Banca Comercială Română - RO78RNCB0071011434790035.
Totodată, Salvați Copiii România pune la dispoziția tuturor celor care vor să corecteze situația
injustă de excluziune socio-educațională numărul de SMS 8847 - text SALVEZ (4 euro - donație
singulară) și donația on line www.salvaticopiii.ro/coronavirus/sustinerea-copiilor-vulnerabili
Notă pentru redactori: Studiul tip anchetă sociologică a fost realizat telefonic, în perioada 22-25
aprilie 2020, pe un eșantion neprobabilistic format din beneficiari ai programelor Organizației
Salvați Copiii.
Mărimea eșantionului: 513 familii, dintre care 99% au cel puțin un copil înscris la școală.
Persoane de contact:
Roxana Paraschiv, Coordonator Centrul de Informare și Documentare Salvați Copiii –
roxana.paraschiv@salvaticopiii.ro, tel. 0745.664.674.
Ciprian Grădinaru, Sociolog Salvați Copiii – tel. 0723.005.932.
____________
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii : 30 de ani
De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în
beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o
instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul
copilului.
În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru
protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu
autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.
Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să
implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.
Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a
companiilor și a societății, în sens larg.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează
drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA
noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și
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participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi
şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste
2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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