Analiză privind condițiile de viață, locuire și
stare de sănătate ale copiilor, gravidelor și
mamelor adolescente, din comunități
vulnerabile

București
Septembrie 2021

Metodologie

Tipul studiului: Anchetă sociologică / Sondaj de opinie.
Metoda de culegere a datelor: Față în față la domiciliul subiecților.
Grupuri țintă: Beneficiari ai programelor Salvați Copiii.
Eșantionare: Eșantion neprobabilistic, pe cote, după: statusul de gravidă minoră sau adolescentă ori mamă a unui copil
cu vârsta sub 5 ani, surse de venit ale gospodăriei, mediul de rezidență (rural). În cazul mamelor, în eșantion au fost
cuprinse mamele cu vârsta de cel mult 22 de ani care au născut cel puțin un copil în perioada minoratului.
Mărimea eșantionului: 640 persoane, dintre care 178 de mame sau persoane gravide cu vârsta sub 18 ani.
Analiza datelor: Procedee specifice statisticii descriptive sau inferențiale.
Perioada de culegere a datelor: iunie – august 2021.
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Principalele concluzii
Comparativ cu cercetarea desfăşurată înainte de pandemia COVID 19, creşte ponderea alocaţiei şi a venitului din munci ocazionale,

atât la nivelul întregului eșantion, cât şi în cazul mamelor sau gravidelor minore. 74% dintre gravidele și mamele minore indică
alocația copilului ca principala sursă de venit, în creștere cu peste 30 pp comparativ cu perioada pre-pandemică.
Deși munca cu ziua este principala sursă de venit pentru aproape jumătate dintre respondenți, 58% din totalul populației studiate și

66% dintre gravidele și mamele minore au dificultăți, de la începutul pandemiei, în a găsi munci ocazionale.
Aproape 70% dintre respondenţi afirmă că locuiesc într-o casă cu cel mult două camere. Peste 60% dintre respondenți locuiesc în
gospodării de 5 sau mai multe persoane.

La nivelul întregului eșantion, doar 1/3 dintre respondenți afirmă că au grup sanitar în locuință, iar 9 din 10 persoane se încălzesc
folosind sobele.
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Principalele concluzii

La nivelul întregului eșantion, 64% dintre respondenţi afirmă ca au primit informaţii cu privire la educaţia sexuală, procent mai
ridicat comparativ cu 2019.

Vârsta medie la prima naştere, la nivelul totalului eşantionului este de 16.3 ani, iar intervalul mediu între naşteri este de aproximativ
doi ani. În cazul mamelor minore, vârsta medie la prima naştere este de 15.4 ani, cu o valoare minima de 13 ani.
Vârsta medie a tatălului, la naşterea copilului, în cazul mamelor minore este cu aproximativ 5 ani mai ridicată, de 20.4 ani, cu valori

cuprinse între 15 şi 40 de ani. În valori procentuale, tatăl este el însuşi minor doar în aproximativ 20% din cazuri, în majoritatea
situaţiilor având vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani.
Ponderea utilizării metodelor contraceptive este de 13% în cazul eşantionului total şi de 12% în cazul gravidelor minore.
Majoritatea gravidelor afirmă că au făcut între unul şi trei controale la medicul de familie și un număr similar de controale la

medicul ginecolog.
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Principalele concluzii

73% dintre gravide trebuie să se deplaseze în altă localitate pentru controlul la medicul ginecolog.

Comparativ cu rezultatele analizei din 2019, în perioada pandemică, numărul copiilor sub 5 ani internați în spital este mai redus.
Acest fapt poate indica un acces mai scăzut la servicii medicale.
Aproape 20% dintre respondenți nu au avut acces la medic sau medicamente în timpul pandemiei.

22% dintre respondenți nu au putut procura alimente sau bunuri de strictă necesitate ca urmare a situației pandemice.
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CONDIŢII DE VIAŢĂ

Condiții de viață / locuire
Principalele surse de venit ale gospodăriei
Total eşantion
Alocație copil
32%

Alocație mamă/gravidă minoră

8%

11%
10%

Indemnizație de creștere a copilului

3%
5%

Pensie (pe caz de boală)

Fără venit

2%
2%

Ajutor de şomaj

Bani obținuți din vânzarea produselor agricole
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4%

3%
2%

Pensie (la termen sau anticipată)

53%

2%
1%
1%
4%

1%

Alocație copil/copii

59%

14%
14%

Salariu

Venit din activități pe cont propriu

45%

19%
21%

Ajutor social

Bani primiți de la rude plecate în străinătate

74%

39%

Venit din munci ocazionale

Eşantion mame şi gravide
minore

23%

2021

51%

2021

50%

2019

Venit din munci ocazionale

2019

10%

Comparativ cu cercetarea desfăşurată în
2019, creşte ponderea alocaţiei şi a
venitului din munci ocazionale, atât la
nivelul întregului eșantion, cât şi în cazul
mamelor sau gravidelor minore.

11%
Ajutor social

21%

1%

Ajutor de şomaj
10%

94% dintre gravidele și mamele minore
indică alocația lor sau a copilului ca
principala sursă de venit.

Condiții de viață / locuire
În comparatie cu luna februarie 2020, dintre adulții care munceau în familia dumneavoastră,
există unul sau mai mulți aflați în una din următoarele situații?
Total eşantion
Eşantion mame şi gravide minore
Nu mai găsește muncă ocazională
sau cu ziua sau găsește mai greu

58%

Nu mai găsește muncă ocazională
sau cu ziua sau găsește mai greu

66%

În șomaj tehnic

6%

În șomaj tehnic

5%

Întors în România în urma
pierderii locului de muncă din
străinătate

5%

Întors în România în urma
pierderii locului de muncă din
străinătate

4%

Rămas șomer, în România

4%

Rămas șomer, în România

4%

Niciuna de mai sus

27%

Niciuna de mai sus

21%

58% din întregul eșantion și 66% dintre gravidele și mamele minore întâmpină dificultăți, de la începutul pandemiei, în a găsi
munci ocazionale, în contextul în care munca cu ziua este principala sursă de venit pentru aproape jumătate dintre respondenți.
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Condiții de viață / locuire
Veniturile în raport cu necesitățile
Total eşantion
55%

Ajung numai pentru strictul necesar

Eşantion mame şi gravide minore

39%
38%

Ajung numai pentru strictul necesar
11%

Ajung și pentru achizitionarea altor bunuri, dar
cu restricții

Ajung pentru traiul de zi cu zi, dar
nu permite achizitionarea de alte
bunuri mai scumpe

7%

9%

2021

1%
0%

28%
7%
7%

2019

2021

2019

0%

1%

50%

Ajung pentru traiul de zi cu zi, dar nu permite
achizitionarea de alte bunuri mai scumpe
Ajung pentru achizitionarea a tot ce e necesar,
fără restricții
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10%

Nu ajung nici pentru strictul necesar

40%

Nu știu / nu răspund)

3%

27%

Nu ajung nici pentru strictul necesar

Ajung pentru achizitionarea a tot ce
e necesar, fără restricții

53%

10%

Ajung și pentru achizitionarea altor
bunuri, dar cu restricții

Nu știu / nu răspund)

2%
1%
0%

Creşte, comparativ cu 2019, ponderea
gravidelor minore care afirmă că venitul
le ajunge doar pentru strictul necesar.
Scade ușor procentul celor care afirmă
că nu le ajung banii nici pentru strictul
necesar, însă trebuie subliniat că
vorbim de o estimare subiectivă a
necesităților.

Condiții de viață / locuire
Tipul de proprietate a locuinței
Total eşantion

Eşantion mame şi gravide minore
71%

70%

Proprietatea dvs. sau a familiei dvs.
70%

Proprietatea dvs. sau a familiei dvs.
64%

15%
Chirie

2021
2019

17%
Chirie

18%

2019

13%

13%
14%
Altă situaţie
11%

Altă situaţie
23%

Cea mai mare parte a gravidelor sau mamelor minore care aleg „altă situaţie”, afirmă că locuiesc în gospodăria tatălui copilului.
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2021

Condiții de viață / locuire
Dimensiunea gospodăriei

Număr mediu de persoane...
5.6

16%

O cameră

persoane pe gospdărie
15%

Număr persone în gospodărie
2-4

39%

2021

5.4

2019

5-7

43%

2021
56%
Două camere

53%

28%
Trei camere sau mai multe

2019
8-10

peste 10

13%

6%

32%

Aglomerarea locuinței caracterizează populaţia studiată, indiferent că vorbim despre mame cu copii sub cinci ani sau de gravide.
Nu se remarcă diferenţe din perspectiva aglomerării locuinţei în cazul gravidelor sau mamelor minore, comparativ cu totalul eşantionului.
a
a
Aproape 70% dintre respondenţi afirmă că locuiesc într-o casă cu cel mult două camere.
Peste 60% dintre respondenți locuiesc în gospodării de 5 sau mai multe persoane.
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Condiții de viață / locuire
Dotări locuință
Total eşantion
37%
40%

Apă curentă

88%
89%

Electricitate
14%
16%

Grup sanitar în locuință

86%
77%

Grup sanitar în afara locuinței

Alimentare cu gaz de la rețea

5%
4%

Încălzire centralizată

6%
4%

Încălzire cu sobe
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2021
2019

La nivelul întregului eșantion, doar 1/3 dintre
respondenți afirmă că au grup sanitar în locuință, iar
9 din 10 persoane se încălzesc folosind sobele.

Se menține procentul foarte scăzut al gospodăriilor
cu acces la apă curentă și alimentare cu gaz de la
rețea.
Nu se remarcă diferențe între gospodăriile cu gravide
sau mame minore și restul eșantionului.

94%
88%

FAMILIE

Educaţie sexuală şi planificare familială
Informații privind educația sexuală și planificarea familială
Ponderea persoanelor care afirmă că au
primit informații cu privire la:
2021

2019

Total eşantion
64%

Educație sexuală

Planificare familială

La nivelul întregului eșantion, aproximativ 64% dintre respondenţi
afirmă ca au primit informaţii cu privire la educaţia sexuală.

50%

59%
31%

Nivelul de informare cu privire la aceste aspecte este mai scăzut in
cazul gravidelor si mamelor minore.

Gravide şi mame minore

Educație sexuală

Planificare familială
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52%
41%

44%
34%

Referindu-se la sursa infomaţiilor cu privire la educaţia sexuală sau
planificarea familială, 3 din 10 persoane spun că au fost informate de
un medic, 1 din 10 de asistenta medicală, iar 3 din 10 indică ONG-uri
ca sursă de informare.

Istoric naşteri
La ce vârste ați născut copiii?
Valori medii
Total eşantion
Primul copil

Al doilea copil

Al treilea copil

Al patrulea copil

Al cincilea copil

16.3

18.1

Vârsta medie la prima naştere, la nivelul totalului
eşantionului este de 16.3 ani, iar intervalul mediu
între naşteri este de aproximativ doi ani.

Mame minore
Primul copil

15.2

Al doilea copil

16.2

19.5

20.9

22.9

Vârsta tatălui

20.4

Numărul mediu de copii pe gospodărie este de 1.9 iar 54% dintre respondenți au doi
copii sau mai mulți

În cazul mamelor minore, vârsta medie la prima
naştere este de 15.4 ani, cu o valoare minima de 13
ani.

Vârsta medie a tatălului, la naşterea copilului, în
cazul mamelor minore este cu apoximativ 5 ani mai
ridicată, de 20.4 ani, cu valori cuprinse între 15 şi 40
de ani. În valori procentuale, tatăl este el însuşi
minor în doar aproximativ 20% din cazuri, în
majoriatea situaţiilor având vârsta cuprinsă între 18
şi 25 de ani.
Vârsta medie la naşterea primului copil este cu
aproximativ 2 ani mai scăzută comparativ cu acum
un an, în cazul populaţiei generale. În cazul
mamelor minore valoarea este similară.
Aproximativ 20% dintre mamele minore au mai
mult de un copil.
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Istoric naşteri
Total eşantion
Ați pierdut prin deces vreun
copil?

90%

naşterea a fost normală /
naturală

84%

3%
15%

am nascut prin cezariană
12%

2021
2019

copilul/copiii a/au fost
nascut(ți) prematur

97%

97%

copilul/copiii a/au fost
născut(ți) la termen

85%

7%

Da

Nu

Nu răspund

12%

Remarcăm o uşoară creștere a ponderii nașterilor naturale comparativ cu analiza din 2019.
Sub acest aspect, nu sunt diferențe semnificative în ceea ce privește mamele minore .
3% dintre respondenți afirmă că au pierdut, prin deces, un copil. Procentul este similar cu cel indicat de analiza din 2019.
În cazul gospodăriilor care au pierdut prin deces cel puțin un copil, sunt menționate în special cauze medicale, iar marea majoritate a deceselor
sunt înregistrate la copii mai mici de un an.
Nu se remarcă diferenţe semnificative statistic pornind de la vârsta mamei în pierderea unui copil prin deces.
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Persoane gravide
Istoric pierderi sarcină
Ați pierdut vreo sarcină până la acest
moment?
Da

Total eșantion gravide (2021) 7%

Total eșantion gravide (2019)

NR

Da

86%

11%

Gravidă minoră (2021) 2%

Gravidă minoră (2019)

Nu

5%

Ați făcut vreun avort până la acest
moment?

88%

87%

93%

Total eșantion gravide (2021) 6%

7%

1%

11%

2%

Total eșantion gravide (2019)

Nu

NR

86%

13%

Gravidă minoră (2021)

5%

Gravidă minoră (2019)

4%

82%

9%

5%

95%

85%

7% dintre totalul gravidelor afirmă că au pierdut cel puțin o sarcină din motive medicale și 7% că au făcut cel puțin un avort. Procentele sunt ușor
mai scăzute comparativ cu anul 2019, însă remarcăm ponderea ridicată a non răspunsurilor.
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Persoane gravide
Acces servicii medicale
Total eşantion
Procent gravide înscrise la
medic de familie

93%
95%

Procent gravide controlate
de medicul de familie în
sarcină

91%
83%

Procent gravide controlate
de medicul ginecolog în
sarcină

61%
62%

Procent gravide înscrise la
medic de familie

93%
90%

Procent gravide controlate
de medicul de familie în
sarcină

93%
87%

Procent gravide controlate
de medicul ginecolog în
sarcină

65%
60%

Procent gravide care au
facut analizele recomandate

2021
2019

73%
71%

Procent gravide care au
facut ecografiile
recomandate

Procent gravide care au
asigurare medicală

73%
84%

Procent gravide care au
asigurare medicală

13%
27%

69%
53%

Procent gravide care au
facut analizele recomandate

Procent gravide care au
facut ecografiile
recomandate

Procent gravide care au
utilizat o metodă
contraceptivă
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Eşantion gravide minore

Procent gravide care au
utilizat o metodă
contraceptivă

63%
52%

2021
2019

75%
68%
79%
85%
12%
16%

Ponderea utilizării metodelor contraceptive este de 13% în cazul eşantionului total şi de 12% în cazul gravidelor minore.
Majoritatea gravidelor afirmă că au făcut între unul şi trei controale la medicul de familie și un număr similar de controale la medicul ginecolog.
73% dintre gravide trebuie să se deplaseze în altă localitate pentru controlul la medicul ginecolog.
Lipsa banilor este principalul motiv indicat pentru neefectuarea analizelor medicale, a ecografiilor sau a controalelor la medic.
Neutilizarea metodelor contraceptive are la baza motive religioase, faptul că partenerul nu este de acord sau motive de ordin financiar.
Controalele medicale regulate, reducerea efortului fizic, analize medicale si alimentație echilibrată sunt principalele recomandări medicale primite în
sarcină.

Mame cu copii sub 5 ani
Acces servicii medicale
Total eşantion
Procent mame înscrise la
medic de familie

91%

Majoritatea mamelor afirmă că au făcut între unul şi trei
controale la medicul de familie, similar şi la medicul ginecolog.

93%

99%

Procent copii înscriși la
medic de familie

99%

2021
2019

Procent mame văzute de
medicul ginecolog la ultima
sarcină

Procent mame care au
primit sfarturi de îngrijire a
bebelușului
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74%
79%

97%
92%

80% trebuie să se deplaseze în altă localitate pentru controlul la
medicul ginecolog, un procent similar spunând că trebuie sa
facă același lucru și pentru analize de sânge.
Lipsa banilor este principalul motiv indicat pentru neefectuarea
analizelor medicale, a ecografiilor sau a controalelor la medic.

97% dintre mame afirmă ca au primit sfaturi de îngrijire a
bebeluşului, majoritatea lor indicând cadre medicale sau
membri ai ONG ca sursă a informațiilor.

Mame cu copii sub 5 ani
Acces servicii medicale copii
Total eşantion
Controale medicale
periodice

86%
94%

Vaccinuri obligatorii
conform vârstei

88%
93%

Internări în spital

30%
43%

Lapte praf pentru copiii cu
vârsta necesară

Alaptarea la sân a
copilului
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2021
92%
94%

Medicamente gratuite

Accesul la servicii medicale pare să scadă comparativ cu perioada pre
pandemică, implicit acoperirea vaccinală.

20%
28%
87%
90%

2019

Refuzul vaccinării este cauza acestei situații pentru majoritatea copiilor
nevaccinați. Restul persoanelor indică drept cauze lipsa banilor sau
diferite afecţiuni medicale ale copilului.
Majoritatea mamelor afirmă că au alăptat copilul la sân aproximativ un
an. Lipsa lactaţiei şi diverse afecţiuni medicale sunt principalele motive
pentru care respondenţii spun că nu au alăptat copilul.
Nu se remarcă diferențe în cazul acestor itemi din perspectiva vârstei
mamei.

Mame cu copii sub 5 ani
Accidente casnice şi internări în spital
Internări în spital a copiilor până la
5 ani (2021)

Internări în spital a copiilor până la
5 ani (2019)

29%
43%

57%
71%

Da

Nu

Da

Nu

Comparativ cu rezultatele analizei din 2019, în perioada pandemică, numărul copiilor sub 5 ani internați în spital este mai redus. Acest fapt poate
indica un acces mai scăzut la servicii medicale.
Afecţiunile respiratorii şi cele digestive sunt principalele două cauze ale internării copiilor în spital.
Arsurile sunt principalul accident casnic menţionat.
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DATE SOCIODEMOGRAFICE

Date socio-demografice
Educație
fără școală / școală primară
neterminată

căsătorită

21%

școală primară

41%

școală profesională (10 clase)

12%

necăsătorită

24%

școală gimnazială (8 clase)

liceu (12 clase)

Stare civilă

11%

4%

23%

uniune libera/concubinaj

63%

divorțată

1%

vaduvă

0%

72% dintre mamele minore au abandonat şcoala înainte de sarcină, alte 19% în timpul sarcini, iar alte 9% după naștere.
Marea majoritate a mamelor minore afirmă că trăiesc în uniune liberă / concubinaj.
Vârsta medie la completarea chestionarului a fost de 20 de ani pentru întreg eşantionul şi 16 ani pentru mamele sau gravidele minore.

Venitul mediu pe gospodărie la momentul completării chestionarului a fost de aprox. 1500 lei pentru întreg eşantionul şi aprox. 1300 lei pentru
mamele sau gravidele minore. Doar 36% dintre respondenți apreciază că mâncarea de acasă este bună și suficientă.
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Aproximativ 70% dintre respondenți au acces la internet acasă.

Mulțumesc!
Ciprian Grădinaru

