Peste jumătate de milion de copii vulnerabili au plătit dur prețul pandemiei
Salvați Copiii România continuă dotarea școlilor cu tablete și rechizite pentru
asigurarea accesului egal la educație pentru toți copiii

Prahova, 23 martie 2021: Închiderea școlilor în contextul pandemiei de Covid-19 a
împiedicat accesul la educație pentru peste 600.000 de copii, care nu au avut acces la școala
online, fie pentru că nu au avut internet, fie pentru că nu au avut tablete 1. Pentru a corecta
pericolul abandonului școlar, în contextul în care tot mai multe localități și școli intră din
nou în scenariul roșu, Organizația Salvați Copiii România continuă să sprijine accesul la
educație asigurând tablete cu acces la internet și rechzite copiilor din medii vulnerabile.
Astfel, 140 de copii vulnerabili din Școala Gimnazială „Constantin Stere” din comuna Bucov,
primesc astăzi tablete cu acces la internet și rechizite și vor fi integrați în programul de educație
remedială.
Comuna Bucov este formată din satele Bighilin, Bucov (reședința), Chițorani, Pleașa și Valea
Orlei. și are o populație de peste 11.000 de locuitori. Fiind o regiune viticola o mare parte a
populației lucrează ca zilieri. Chiar și populația care are locuri de muncă stabile în Ploiești are
venituri modeste care sunt completate de banii trimiși de membrii familiilor care lucrează în
străinătate.
Elevii cărora ne adresăm fac parte din familii cu o situaţie materială şi financiară precară, mulți
dintre părinți fiind fără locuri de muncă sau zilieri iar peste 30% dintre familii sunt monoparentale.
„Școala are nevoie de o resetare pentru a se adapta nevoilor generației nativilor digitali. Prin
asigurarea accesului la dispozitivele de învățare, garantăm participarea copiilor la educație.
Orice zi în afara școlii înseamnă adâncirea decalajului dintre copiii vulnerabili și cei care care
au mijloace economice necesare pentru a fi prezenți la orele virtuale!”, a precizat directorul
școlii, Alina Trupoiu.
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Urmând exemplul altor state europene care au pus educația copiilor pe lista priorităților, Salvați
Copiii a solicitat Guvernului României să mențină deschise toate unitățile de învățământ preșcolar
și din clasele 0-4, asigurând totodată măsurile de siguranță și materialele sanitare (măști,
dezinfectanți etc.) necesare pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în școală și în comunitate, și
aplicând scenariul galben ori verde în funcție de gradul de aglomerare a grupelor de copii la clasă.
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a vorbit despre urgența
educației remediale: „Copiii care nu au putut participa la școala online au plătit un preț enorm,
pe care încă nu îl putem cuantifica, pentru că el vizează atât pierderile educaționale, cât și
costurile sociale, psihologice și de sănătate. Este urgent să recuperăm acești copii și să lucrăm cu
ei pe toate aceste planuri, pentru a corecta traumele”.
Organizația Salvați Copiii a dotat până în prezent 56 de școli din județele Argeș, Brașov, Botoșani,
Caraș-Severin, Constanța, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mureș, Neamț,
Suceava, Timiș, Vaslui și din București cu tablete cu internet inclus și ghiozdane pentru elevi,
kituri de igienă și protecție și alte materiale necesare, precum și cursuri de pregătire pentru
profesori în vederea asigurării lecțiilor online.
În anul 2021, 50 de școli au făcut apel la sprijinul Salvați Copiii, pentru a asigura acces egal și
nediscriminatoriu la educație pentru toți copiii. Acestea au nevoie de tablete și alte dispozitive de
predare online, măști și produse dezinfectante. Ne puteți ajuta să ajungem și la ei, printr-o
sponsorizare sau donație.

CONTEXT
Anchetele sociologice ale organizației Salvați Copiii realizate în acest an2, au demonstrat
dificultățile cu care se confruntă copiii și familiile lor:
•

36% dintre familii dezavantajate economic nu au putut procura produse sau alimente de strictă
necesitate în timpul crizei sanitare.Aprox. 500.000 de copii au fost afectați în mod direct.

“Impactul crizei COVID 19 în educația copiilor” (aprilie 2020), realizat în rândul beneficiarilor programelor socioeducaționale ale organizației. ”Impactul Covid-19 asupra copiilor din România” (iulie 2020), ca o consultare
națională a elevilor cu privire la necesitate deschiderii școlilor în condiții de siguranță sanitară. „Studiu privind
opiniile partenerilor educaționali cu privire la condițiile de începere a anului școlar 2020-2021 în condițiile
pandemiei COVID 19 în România” (octombrie 2020).
2

•

Peste 1.000.000 de copii din învățământul primar, gimnazial și liceal/profesional au putut folosi
doar telefonul mobil pentru participarea la cursurile online în timpul stării de urgență, situație
confirmată recent în Planul Național de Reziliență și Redresare3.

•

Copiii de vârste mici, în special din ciclul primar de studii, au resimţit cel mai puternic impactul
negativ al izolării, iar jumătate dintre părinți, elevi și cadre didactice apreciază că, în prezent,
calitatea actului didactic din școală este mai slabă decât cea dinaintea crizei COVID19.
Mai multe informații: Anca Stamin, director programe – anca.stamin@salvaticopiii.ro, 0745.039.084
_____________________________

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii: 31 de ani
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.
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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