Județul Suceava, campion la copiii rămași în grija rudelor: 7.000 de copii au părinții plecați
la muncă în străinătate. Pandemia i-a făcut pe părinți să vină mai rar acasă
Suceava, 31 august 2021 – Cel mai mare număr de copii cu părinții plecați la muncă în
străinătate este în județul Suceava, unde, conform ANDPDCA, în decembrie 2020, 7.002 copii
din județ aveau unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate. În total, la nivel
național, 75.136 de copii au cel puțin un părinte plecat să muncească în alte țări, arată
statisticile oficiale1, care includ doar copiii aflaţi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă
socială.
Potrivit analizei realizate de Salvaţi Copiii, la începutul lunii mai 2021, dacă anterior pandemiei 12%
dintre părinţi se reîntorceau o dată la doi ani sau mai rar, 32% o dată pe an, 29% de două ori pe an,
doar 20% de trei ori pe an sau mai mult, iar în cazul a 7% a fost menţionată o altă situaţie
(majoritatea situaţiilor descrise fiind de fapt referitoare la ruperea legăturii cu copiii din ţară),
începând din martie 2020, pentru 46% dintre părinţi frecvenţa reîntoarcerilor a fost mai scăzută, iar
pentru alţi 46% dintre ei frecvenţa reîntoarcerilor a rămas aceeaşi.
În ceea ce priveşte frecvenţa comunicării părinţilor plecaţi cu copiii, cu 26% dintre copii părinţii
comunică zilnic, cu 34% de două / trei ori pe săptămână, cu 23% dintre ei săptămânal, cu 4% o dată
la două săptămâni, cu 5% lunar, cu 3% mai rar decât lunar, iar cu 5% deloc. În cazul a 52% dintre
copii comunicarea este telefonică, pentru 19% dintre ei este realizată cu ajutorul calculatorului sau
tabletei (prin aplicaţii precum skype, messenger etc.), iar pentru 24% dintre ei prin ambele forme.
”Nu este vorba despre o simplă statistică, ci despre un fenomen social care implică atât migrația
economică specifică tranziției pe care România o traversează de peste 30 de ani, cât mai ales
situația copiilor care cresc în lipsa unuia sau a ambilor părinți. Perioada pandemiei a accentuat
dificultățile emoţionale, sociale şi educaționale cu care se confruntă copiii rămași acasă, dar şi
anxietatea resimțită de părinții aflați la distanță şi problemele de comunicare cu copiii. Totodată,
persoanele în grija cărora au rămas copiii, rude sau părinți, la rândul lor, întâmpină mari dificultăți
în creșterea copiilor, gestionarea situațiilor problematice ivite și prevenirea înstrăinării și izolării
sociale a copiilor.” a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii
România.

Date valabile pentru 31 decembrie 2020, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și
Adopții, http://andpdca.gov.ro.
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În acest context, Organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava,
organizează workshopul „Protecția copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – bune
practici de intervenție”, destinat specialiștilor din domeniul asistenței sociale, educației și asistenței
medicale comunitare din județul Suceava. Evenimentul are loc sub egida Lunii Diasporei 2021,
program organizat în luna august de către Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu instituții
locale și organizații neguvernamentale.
Pe parcursul lunii august, specialiștii Salvați Copiii, asistenți sociali și psihologi, sprijiniți de
voluntari, au realizat activități de informare și conștientizare cu privire la efectele negative pe care
migrația părinților le poate avea asupra dezvoltării copiilor rămași acasă și modalități de diminuare a
acestora pentru peste 300 de persoane (persoane în grija cărora au rămas copiii, părinți veniți în
România în această perioadă, pentru vacanța de vară, specialiști din autorități locale, copii), prin
caravane locale organizate în 13 localități rurale din județ și municipiul Suceava. De asemenea, 70
de copii cu părinții plecați au participat la activități de educație și de socializare în cadrul școlii de
vară locale.
Activitățile de informare și conștientizare din județul Suceava fac parte din campania de informare
Rămâi aproape de copilul tău!, derulată de Salvați Copiii, în parteneriat cu Autoritatea Națională
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.
Servicii destinate protecției copiilor cu părinții plecați în străinătate
Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea
unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a creat astfel de
servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas copiii,
începând cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe locale. Peste 9.800 de copii şi 6.850 de
adulţi, persoane în grija cărora au rămas sau părinți, au beneficiat până acum de servicii de
intervenție directă. Peste 124.000 de persoane, părinți, copii și specialiști, au fost informate cu
privire la impactul negativ pe care plecarea părinților îl are asupra copiilor rămași acasă, precum și
cu privire la obligațiile ce le revin părinților la părăsirea țării.
”Copiii rămași singuri acasă, ca urmare a migrației economice a părinților, sunt un fenomen social
amplu, un fenomen al României reale, pe care trebuie să îl tratăm ca atare. Acești copii sunt din
start mai vulnerabili emoțional, dar ei au, în plus, probleme suplimentare, extrem de grave. Dacă
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părintele nu îi lasă în grija unui reprezentant legal, copilul este expus unor situații care îl
vulnerabilizează și mai tare, cum e lipsa accesului la servicii educaționale sau medicale”, a precizat
Mircea Petriuc, Președinte Salvați Copiii Filiala Suceava.
Prin programele dezvoltate de Salvați Copiii în județul Suceava, peste 400 de copii cu părinții aflați
peste hotare și reprezentanții lor au beneficiat de suport psihologic și educațional și peste 3.000 de
persoane au beneficiat de informare și de servicii de consiliere socială prin intermediul caravanelor
locale.
O componentă importantă a programului Salvați Copiii o reprezintă serviciul de consiliere telefonică
și online destinat protecției copiilor afectați de migrația economică a părinților, singurul serviciu de
acest tip din România, prin Linia telefonică Help Line 0800.070.0402, 031.405.30.723 și platforma
online www.copiisinguriacasa.ro. Platforma include articole dedicate părinților și persoanelor în
grija cărora au rămas copiii, specialiștilor din domeniu, dar și copiilor, precum și o secțiune prin care
se pot adresa întrebări specialiștilor Salvați Copiii, care oferă în timp util răspunsuri prin e-mail.

Date de contact: Mircea Petriuc - președinte, Telefon: +40 230 521 000 / 0744 360 919
Fax: 40 230 525 559, E-mail: suceav@salvaticopiii.ro

Despre Organizația Salvați Copiii:
De 31 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 societate și autoritatea publică, în beneficiul
copilului. În cele peste 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 organizație independentă din
Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă, de luni până vineri între
orele 9:30-17:30.
3 Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României, de luni până vineri între orele 9:30-17:30.
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lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120
de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire,
educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în
care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.570.000 de
copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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