Cât i-a costat pe părinți școala online: Părinții au dat mai mulți bani pe
servicii de tip Școală după școală, echipamente IT și alimentație. Nu a
dispărut fondul școlii
•
•
•
•

95% dintre părinți afirmă că au avut cheltuieli pentru școala copiilor, în pandemie
Costul total mediu al părinților pentru a susține educația este de 6.798 de lei, după
însumarea cheltuielilor
Echipamentele pentru educația online se traduc într-un cost mediu de 5.800 de lei pe
familie
Costul mediu pentru cei care accesează servicii de tip Școală după școală a fost de
aproximativ 4.200 de lei, o valoare dublă comparativ cu anul 2018

București, 01.04. 2021: În primul an de pandemie, când școala s-a derulat preponderent
online, părinții din România estimează că au plătit, în medie, sensibil mai mult decât în
20181 pentru educația copiilor lor. Costul mediu alocat serviciilor de tip Școală după școală
s-a dublat, iar învățământul derulat online a generat categorii noi de costuri, precum
achiziția de laptop/tabletă, telefon mobil sau echipamente periferice. Toate aceste
echipamente se traduc într-un cost mediu de 5.800 de lei pe familie, arată datele unei
anchete realizate de Salvați Copiii România.
Un procent covârșitor, 95% dintre părinți, afirmă că au suportat costuri ascunse ale educației.
Astfel, costul total mediu nepromptat (estimarea părintelui despre cât a costat educația copilului
într-un interval de timp, fără a i se indica categorii de costuri) este de aproximativ 4.200 de lei,
mai ridicat cu 1000 de lei decât cel estimat de părinți în 2018. Cheltuielile ajung însă la
6.798 de lei, după însumarea răspunsurilor privind cheltuieli specifice (meditații, rechizite,
manuale).
Aproape jumătate dintre părinți au alocat peste 5.000 de lei educației copiilor, în condițiile în
care școala s-a desfășurat preponderent în online.
Top trei costuri în ordinea importanței percepute în calitatea educației este alcătuit din:
• echipamente IT și manuale școlare
•

materiale igienico-sanitare

• alimentație.
Adaptarea la noua situație, pe fondul pandemiei COVID-19, se traduce în noi categorii de costuri
și în modificări în valoarea și incidența celor subliniate de studiile anterioare ale Organizației
Salvați Copiii:
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I.

Serviciile de tip Școală după școală cresc ca incidență comparativ cu
perioada pre-pandemică, de la aproximativ 10% în 2018 la 20%, creștere cel
mai probabil generată de necesitatea părinților care nu au putut lucra de acasă de a
suplini închiderea fizică a școlilor. De asemenea, costul mediu pentru cei care
accesează acest tip de servicii este de aproximativ 4.200 de lei, o valoare
dublă comparativ cu anul 2018.

II.

Procesul educațional online a generat categorii noi de costuri, precum achiziția de
laptop / tabletă, telefon mobil sau echipamente periferice. Toate aceste
echipamente se traduc într-un cost mediu de 5800 de lei pe familie. 7 din 10
părinți care au răspuns la chestionar au făcut cel puțin o achiziție de astfel de
echipamente.

III.

Dacă în trecut meditațiile reprezentau categoria cea mai importantă de cost, ca
sumă plătită, acum coboară pe locul al treilea, cu aproximativ 2.500 de lei în
medie, fiind depășită de costuri emergente sau care au crescut puternic în
pandemie.

IV.

Fondul clasei și al școlii, definite exclusiv ca prestații obligatorii, nu scad ca
incidență, comparativ cu perioada pre-pandemică. Fondul școlii este o contribuție
obligatorie pentru 13% dintre părinți. Majoritatea celor care achită acest fond
afirmă că nu primesc chitanță. În mod surprinzător, această contribuție a rămas, ca
incidență, la un nivel similar cu perioada pre-pandemică, în 2018 studiile Salvați
Copiii estimând că acest fond este obligatoriu pentru 13% dintre părinți.

Fișă tehnică: Sondajul de opinie realizat de Salvați Copiii s-a derulat online, în luna februarie
2021, pe un eșantion neprobabilistic, în rândul părinților care au cel puțin un copil în sistemul
public de învățământ preuniversitar.
Persoana de contact: Ciprian Gradinaru, ciprian.gradinaru@salvaticopiii.ro, 0723.005.932.
______________
Despre Organizaţia Salvaţi 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 societatea 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.
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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 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. Peste
2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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