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Tipul studiului: Sondaj de opinie.

Metoda de culegere a datelor: față în față

Grupuri țintă:

copii, eșantion pe cote în funcție de mediul de rezidență și ciclul de studiu

părinți, eșantionul de tip stratificat, probabilist, tristadial

Mărimea eșantionului:

1115 copii

880 părinți

Analiza datelor: Procedee specifice statisticii descriptive sau inferențiale

Perioada de culegere a datelor: septembrie – octombrie 2020, pentru eșantionul de copii și ianuarie 2020 pentru cel de

părinți
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Evoluția comportamentelor abuzive: Răspunsuri copiii
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Evoluția comportamentelor abuzive: Răspunsuri părinți
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Evoluția comportamentelor abuzive: Răspunsuri copiii



Abuz emoțional
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Din perspectiva răspunsurilor primite de la copii,

abuzul verbal în familie atinge o incidență de 12%

(cu o diferență de 2,3 pp între copiii din mediul

rural – 10,5% - și cei din mediul urban – 12,8%) și

înregistrează o scădere cu 4 pp față de rezultatele

studiului din 2013.

Dacă pedepse cum ar fi obligarea de a sta în

genunchi sau izolarea în întuneric sunt similare ca

incidență (de 5%, respectiv de 2% și 1%), observăm

o ușoară creștere a procentului copiilor care spun

că sunt sancționați cu izolarea în propria cameră

(de la 3% la 4%)



Neglijare
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4% dintre copii spun că au fost trimiși de
părinți să muncească contra unei remunerații
și în detrimentul frecventării școlii.

Incidența exploatării copiilor prin muncă nu
variază în mod semnificativ în funcție de
mediul de rezidență, dar are o valoare mai
redusă în cazul celor mai mici dintre copii (2%
dintre elevii din ciclul primar raportând astfel
de situații).



Abuz fizic
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Aproape jumătate dintre copii (46%) spun că au fost loviți de
părinți cu palma, 15% afirmă că au fost bătuți cu o curea, iar
13% cu bățul.

Raportându-ne la rezultatele demersului anterior de cercetare
(2013), observăm următoarele aspecte care rezultă din
răspunsurile copiilor:
▪ Scade incidența abuzului fizic ”ușor” (lovirea cu palma) –

de la 62% la 46%
▪ Scade ușor incidența lovirii cu bățul/nuiaua - de la 18%, la

13%
▪ Cu excepția lovirii cu o curea (a cărei incidență crește cu

aproape 2 puncte procentuale), scade incidența
pedepselor fizice aplicate cu alte obiecte (furtun, lingură de
lemn, vergea)



Abuz fizic
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Peste 5% dintre copii spun că au fost
victimele unor astfel de forme de abuz fizic.
Din această perspectivă, copiii din mediul
urban raportează o incidență cu 2 puncte
procentuale mai mare decât cea indicată de
copiii din mediul rural (6% vs. 4%).

Analizând în funcție de vârsta copiilor / ciclul
de învățământ, cea mai mare incidență este
semnalată de copiii din ciclul primar (7%),
urmată de cea raportată de liceeni (5%),
elevii de gimnaziu indicând astfel de
episoade de abuz în cea mai mică măsură
(4%).



Abuz sexual
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Peste 20% dintre copii afirmă că au fost
expuși, pe internet sau la televizor la scene
cu conținut sexual. În mod evident,
procentele sunt mai ridicate în realitate, dat
fiind caracterul dezirabil al unei astfel de
întrebări.

În ceea ce privește abuzul și exploatarea
sexuală, incidența raportată de copii variază
între 1% și 5%, în funcție de dimensiunea
măsurată, iar pe toate dimensiunile
măsurate, incidența crește odată cu vârsta
copiilor.



Mulţumim!


