asistenți sociali) și autorități locale (primari sau
consilieri locali), din aceleași localități, utilizând
instrumente cantitative și calitative.

SUMAR EXECUTIV
Prezentul raport este rezultatul acțiunii de
măsurare a principalilor indicatori privind
bunăstarea copilului care trăiește în zona rurală din
România, acțiune desfășurată începând cu aprilie
2016. Fundația World Vision România, continuă
astfel, seria de cercetări privind bunăstarea
copilului, inițiată în 2005 și repetată la fiecare doi
ani, în vederea surprinderii modificărilor survenite
în viața copiilor din rural, ca urmare a acțiunilor
comune și complexe, desfășurate în parteneriat cu
105 autorități locale, în scopul dezvoltării
comunitare. Cercetarea are ca scop și identificarea
acelor indicatori de bunăstare a copilului care
continuă să pună într-o situație de inegalitate
copilul care trăiește în zonele rurale față de cel care
trăiește în urban, și să-i aducă în fața autorităților,
profesioniștilor și publicului larg în vederea inițierii
de măsuri concrete pentru ameliorarea lor.
Raportul evidențiază și progresele înregistrate la
nivel rural și modul în care acestea influențează
calitatea vieții copiilor.

Utilizarea unei metodologii similare cercetărilor din
anii anteriori a făcut posibilă prezentarea
rezultatelor într-o manieră comparativă pentru
2012, 2014 şi 2016.
In ansamblul ei, cercetarea din 2016, departe de a
evidenția o stare satisfăcătoare pentru situația
copilului din rural, scoate în evidență ușoare
îmbunătățiri ale unor indicatori: creșterea
veniturilor din salarii, îmbunătățiri privind dotările
sanitare din gospodării, participarea copilului și
exprimarea opiniei lui, confortul psihologic, dar
rămân critice informațiile referitoare la indicatori
importanți: nutriția copilului sub 2 ani, accesul la
serviciile sanitare și educație, performanțele
școlare, acoperirea unor nevoi de bază pentru
dezvoltarea copilului, munca copilului în
gospodărie, metode de disciplinare a copilului
utilizate de părinți, veniturile familiilor.
Veniturile realizate de familiile intervievate,
continuă să ridice probleme în ceea ce privește
posibilitatea asigurării unor condiții decente de
viață pentru aproximativ jumătate dintre
respondenți. Deși principala sursă de venit declarată
de adulți este salariul, dublat de alocația de stat
pentru copii, peste jumătate dintre respondenți
apreciază că banii abia le ajung de la o lună la alta
sau că nu le ajung nici pentru strictul necesar.

Cercetarea s-a realizat pe un eșantion total de 2.205
de adulți din gospodării din cele 105 sate si comune
în care World Vision desfăşoară proiecte din
judeţele Vaslui, Ialomița, Vâlcea, Dolj, Olt şi Cluj.
Pentru a surprinde situația din perspective multiple,
cercetarea a utilizat și informații culese de la un
eșantion de 2.573 de copii și tineri de 7-18 ani,
precum și de la profesioniști (medici, profesori
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Pentru aceste familii, cercetarea scoate în evidență
o situație alarmantă, 90% dintre familiile care se
autoplasează în aceste două categorii, declară că au
avut probleme cu asigurarea unei nutriții de calitate
pentru copiii lor și au recurs la cumpărarea de
alimente mai ieftine şi mai puține în ultimul an.
Situația este și mai dificilă dacă luăm în considerare
că întregirea veniturilor din partea rudelor plecate
în străinătate, practicată în 2014, este acum cu o
treime mai mică față de anul de referință. Chiar
dacă racordarea la utilități sanitare crește față de
2014, peste jumătate din familiile din rural încă nu
dispun de utilități sanitare în locuințe, situație ce
determină dificultăți în asigurarea unei stări de
normalitate în ceea ce privește igiena. Pentru copiii
școlari, situația este și mai dificilă, 9% declară că în
școlile în care învață nu există sursă de apă curentă
pentru spălarea mâinilor, iar 21% spun că toaleta
școlii nu este dotată cu apă curentă.
Trei sferturi dintre adulți declară că asigurarea unei
nutriții de calitate pentru copilul peste 2 ani este
dificilă : 5% dintre copii primesc mai puțin de două
mese pe zi iar greșelile în alimentația copilului sub 2
ani (diversificarea timpurie, renunțarea facilă la
alăptarea la sân) sunt considerate de medicii de
familie intervievați, principala cauză a îmbolnăvirii
copilului mic.
Un sfert dintre copii nu au acces permanent la
servicii medicale, medicul din comunitate fiind
prezent doar 2-4 zile pe săptămână. Doar jumătate
din copiii sub 5 ani au avut bilanțul anual făcut în
ultimul an iar 15% dintre copii nu au primit
vaccinurile recomandate de Ministerul Sănătății,

procentul fiind mai ridicat pentru copiii care provin
din familiile care au declarat că nu pot asigura cel
puțin două mese pe zi. Această situație ridică
probleme din perspectiva prevenirii îmbolnăvirilor,
chiar în condițiile în care 55% din copii au primit
supliment de fier și 87% vitamina D, în creștere față
de 2014. Crește procentul copiilor bolnavi care sunt
consultați și tratați de medic, la 92%.
In schimb, este îngrijorător și în creștere față de
2014 procentul copiilor 12-18 ani care declară că
fumează (9%) și a celor care consumă alcool,
ajungând la băieții în jurul vârstei de 15 ani de
aproape 40% .
Se menține decalajul rural/urban în ceea ce privește
egalitatea de șanse pentru educație. 15% dintre
copiii din rural petrec o oră sau mai mult între casă
și școală, 16% dintre copii se simt întotdeauna sau
uneori tratați diferit față de ceilalți copii din clasă,
iar 40% muncesc în gospodărie peste 2 ore pe zi şi
12,5% dintre ei sunt întotdeauna sau uneori obosiți
la școală.
Scad performanțele copiilor la testul de citire și
înțelegere a textului citit cu 2,68% față de 2014
când valoarea indicatorului a fost de 71,5%) şi nu se
înregistrează nici un salt calitativ la copiii de clasa a
V-a față de cei de clasa a IV-a; performanțele
copiilor care provin din familii sărace sunt mai
scăzute față de a celorlalți copii. Cercetarea a scos
în evidență existența unei legături semnificative
între condițiile de viață ale copiilor, performanțele
școlare și nivelul satisfacției față de școală, copiii cu
performanțe școlare mai reduse provenind în mai
mare măsură din familii cu condiții de viață
10

nesatisfăcătoare si cu satisfacție scăzută față de
școală. Se reconfirmă că abandonul și absenteismul
sunt mai des întâlnite la copiii care provin din familii
sărace. Deși în majoritatea comunităților rurale
investigate sunt oportunități reduse de angajare
pentru absolvenții de liceu, lipsa unei viziuni realiste
și a unei informări permanente cu privire la oferta
educațională, determină părinții, în cea mai mare
parte să-și îndrume copiii pentru continuarea școlii
cu învățământul liceal, pe care de multe ori copiii îl
abandonează fiind confruntați cu rezultate școlare
nesatisfăcătoare sau dificultăți materiale înainte
chiar de finalizarea primelor 10 clase de învățământ
obligatoriu. Acțiunile de monitorizare și intervenție
pentru prevenirea abandonului și absenteismului
utilizate în școlile gimnaziale, ar trebui utilizate și
pentru copii după clasa a VIII-a, cel puțin până la
absolvirea învățământului general obligatoriu. Se
remarcă totuși la adulții din familiile sărace
schimbarea “paradigmei – gimnaziu/liceu“, aceștia
optând în proporție de 3 ori mai mare pentru
învățământul profesional ca aspirație educaţională
pentru copiii lor comparativ cu majoritatea
părinților.
Continuă să existe la nivelul comunităților rurale, un
număr mare de copii care se confruntă cu dificultăți
majore în ceea ce privește un nivel de trai decent.
12,6% dintre copiii intervievați, spun că mănâncă
uneori sau întotdeauna mai puțin de două mese pe
zi, 8,6% că merg la culcare flămânzi, 8,0% nu au
niciodată sau uneori rechizite școlare. Într-o situație
dificilă sunt și copiii cu dizabilități din rural (3,1%)
sau provenind din familii foarte sărace, fără un venit

stabil (22,7%), cu venituri provenite doar din alocații
(29,2%) sau din familii în care nici un adult (nu
numai părinții) nu are un venit stabil (16,7%). 28,4%
dintre părinții copiilor cu dizabilități spun că nu
merg cu copilul la nici un serviciu de recuperare si
doar 35,8 % spun că merg cu copiii la recuperare în
reședința de județ. Există mari dificultăți în
integrarea copiilor CES în învățământul de masă. În
lipsa unui program de sprijin educațional specializat
pentru acești copii, justificat de numărul mic de
copii în astfel de situație din fiecare școală, munca
revine, de regulă, învățătorului, care desfășoară
activități “diferențiate“ pentru acești copii, fără a
avea, la rândul lui o pregătire pentru lucrul cu
copilul CES.
Cercetarea a scos în evidență și prezența, e
adevărat diminuată a folosirii bătăii ca metodă
educativă pentru copil. Sunt mai des întâlnite însă,
alte metode, la fel de dăunătoare pentru copil,
precum etichetarea copilului ca fiind prost, leneș si
țipatul.
Existența în continuare a unui decalaj semnificativ
între copilul din rural și urban, determinat de nivelul
crescut de sărăcie existent în zona rurală,
antrenează deficiențe în asigurarea bunăstării
copilului pentru majoritatea indicatorilor măsurați:
nutriție, accesarea serviciilor sanitare, igienă,
accesul la educație, performanțele școlare, munca
in gospodărie în defavoarea școlii, lipsa
oportunităților de angajare și utilizarea încă scăzută
a învățământului profesional ca alternativă
educațională, lipsa de suport pentru absolvirea
învățământului
general
obligatoriu
și
a
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învățământului liceal. Pornind de la aceste
deficiențe constatate, raportul lansează unele
recomandări privind măsuri pentru reducerea
nivelului de sărăcie în aceste familii și îmbunătățire
a condiției copilului în comunitate, școală și familie.
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1. INTRODUCERE

excluziunii sociale. Conform ultimelor date
Eurostat, în Romania, procentul celor în risc
de sărăcie era în 2014 (de 40,2%), cu
aproape 20% peste media europeană.
2. Cel mai expuși sărăciei sunt copiii, iar datele
din 2014 plasează încă România pe primul
loc în țările UE, cu un risc al sărăciei de 51%
pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-17
ani. Numărul copiilor aflați în risc de sărăcie
în România este aproape dublu comparativ
cu media europeană; de asemenea
înregistrăm cea mai mare diferență între
rata riscului de sărăcie și excluziune socială
pentru copii și cea pentru adulți (12,3%, în
creștere cu un procent față de 2011)
comparativ cu celelalte ţări europene).
Figura 1.

Consecventă cu obiectivul asumat în 2005, acela de
a realiza la fiecare doi ani evaluări ale bunăstării
copilului din mediul rural, World Vision România
aduce în atenția specialiștilor, autorităților, massmedia și publicului larg, rezultatele cercetării
realizate în perioada ianuarie-aprilie 2016.
Câteva considerații au constituit argumente, alături
de consecvența organizației, pentru continuarea
acestui demers început în 2012:
1. Deși România a făcut ușoare progrese în
ceea ce privește reducerea riscului sărăciei
și excluziunii sociale (de la 44,2% în 2008 la
40,2% în 2014), rămâne în fruntea țărilor UE
în ceea ce privește riscul sărăciei și

Figura 1. Riscul de sărăcie și excluziune socială în țările UE în 2014

Sursă: Eurostat, (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion)
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3. Chiar în condițiile unei creșteri a veniturilor,
în România există încă inegalități majore în
privința oportunităților de dezvoltare între
copilul din mediul rural față de cel din
urban.
a. Infrastructura serviciilor de bază
este învechită și accesul la serviciile
specializate (inclusiv de sănătate)
din orașe se face tot mai greu
datorită izolării în creștere a
localităților rurale prin degradarea
în timp a infrastructurii rutiere.
b. Copiii de la sat au condiții de locuire
și acces la dotări casnice diferite.
Nivelul veniturilor din gospodăriile
rurale este semnificativ mai redus
decât în cele urbane, iar vârsta la
care copilul este considerat apt de
muncă este mult mai scăzută. De
aici implicarea copiilor în activități
lucrative la vârste mult mai mici, în
detrimentul educației
copilului/
tânărului din rural față de urban.
c. Barierele
în
asigurarea
de
oportunități de educație sunt
multiple. Pe de o parte susținerea
procesului instructiv-educativ în
mediul rural se face în mare parte
de cadre didactice care fac naveta.
Pe de altă parte, familiile se
confruntă cu dificultăți financiare
pentru a-și susține copiii să
finalizeze învățământul general

Cu toate acestea, potrivit INS, variația anuală a
câștigurilor pentru luna martie 2015 - 2016 a fost
de 15,5%.
”Câştigul salarial mediu net la nivel naţional a
crescut cu 12,1% în ultimul an, până la 2.051 de
lei (echivalent cu 459 euro) în luna martie 2016,
relevă cele mai recente date publicate de
Institutul Naţional de Statistică (INS), ritmul
anual de creştere temperându-se uşor faţă de
nivelul atins în a doua lună a anului.
În perioada februarie 2015-februarie 2016,
câştigul mediu net a crescut cu 12,7%, până la
1.950 de lei. Avansul a atins un ritm-record în
perioada decembrie 2014-decembrie 2015, de
13,3%. Câştigul lunar net din martie se apropie
de nivelul atins în ultima lună a anului trecut,
când câştigul salarial mediu net a fost de 2.114
lei (circa 470 euro), nivel maxim istoric pentru
România. În decembrie se acordă, în mod
tradiţional, prime de final de an, iar câştigurile
sunt semnificativ mai mari decât în celelalte luni
ale anului.
În termeni reali, ţinând cont de inflaţie,
câştigurile au fost mai mari, în martie 2016, cu
15,5% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, în
condiţiile în care, în acelaşi interval, preţurile de
consum au scăzut cu 3%.”
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va cuprinde sănătatea și nutriția copilului,
acoperirea
vaccinală,
cuprinderea
școlară,
absenteismul și retragerea timpurie din sistemul de
învățământ, calitatea educației și dobândirea
deprinderilor de citit și înțelegere a textului,
protecția copilului în comunitate, școală și familie,
participarea copilului la luarea deciziilor în
problemele care îl privesc, valorile morale și
deprinderile de viață însușite și practicate de copil
în viața de zi cu zi, influența absenței părinților
determinată de migrația pentru muncă, nivelul
subiectiv de fericire și satisfacție pentru viața în
familie, școală și comunitate.

obligatoriu de 10 ani sau pentru
susținerea în învățământul liceal
sau universitar și cu lipsa serviciilor
de consiliere/sprijin vocaționale
pentru a alege traiectul educațional
potrivit fiecărui copil.
d. Pe toată perioada copilăriei,
oportunitățile de petrecere a
timpului liber diferă major, cu
implicații lesne de înțeles în privința
dezvoltării abilităților speciale sau a
potențialului copilului.
4. WV a dovedit, prin proiectele desfășurate în
parteneriat
cu
comunitățile
rurale,
desfășurate încă din 1997, că viața întregii
comunități se poate schimba prin
implicarea reală a membrilor săi. De aceea,
măsurarea periodică a nivelului bunăstării
copilului justifică dorința WV de a surprinde
modul în care efortul întregii comunități
poate contribui la spargerea “cercului vicios
al sărăciei”.

Raportul este structurat pe nouă capitole, care
surprind indicatorii de bază ai bunăstării copilului și
se încheie cu un capitol de concluzii și recomandări
pentru acțiuni viitoare în interesul copilului.
Cercetarea utilizează aceeași metodologie folosită
în ultimele două valuri de cercetare (2012, 2014) și
face astfel posibilă compararea și analiza în evoluție
a principalilor indicatori de bunăstare a copilului.
Ca și precedentele rapoarte, documentul actual se
adresează profesioniștilor care lucrează în domeniul
protecției și bunăstării copilului, factorilor de
decizie, mediului universitar și publicului larg,
prezentând într-o manieră comparativă evoluția
principalilor indicatori de bunăstare a copilului:
nutriția și sănătatea copilului, educația, acoperirea
nevoilor de bază pentru dezvoltarea copilului,
respectarea
drepturilor
copilului,
abuzul,
exploatarea sau discriminarea, calitatea mediului și

Analiza bunăstării copilului din mediul rural va oferi
totodată informație specializată și actuală factorilor
de decizie și specialiștilor, care să permită o
dimensionare și orientare a intervențiilor în rural, în
ceea ce privește bunăstarea copilului, către
adevăratele nevoi identificate.
Prezentul raport va acoperi domenii de interes,
analizate în evoluția lor pe parcursul ultimilor ani, și
15

protecția copilului în situația unor dezastre
naturale, protecția copiilor cei mai vulnerabili din
comunitate și accesul la serviciile publice,
participarea copilului la luarea deciziilor în familie și
comunitate, efectele migrației pentru muncă a
părinților asupra copilului, exprimarea liberă a
opiniei copilului în familie, școală, comunitate,
nivelul de confort psihologic în rândul copiilor și
determinanții săi, implementarea valorilor pozitive
învățate de copil în viața de zi cu zi.
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2. METODOLOGIA DE CERCETARE

Eşantionul are un volum total de 2.205 de
gospodării din satele și comunele în care World
Vision desfăşoară proiecte. Gospodăriile au fost
alese în mod aleator din 69 comune aflate în șase
judeţe ale ţării (Vaslui, Ialomița, Vâlcea, Dolj, Olt şi
Cluj).

Aria de cuprindere
Cercetarea realizată în perioada ianuarie 2016 aprilie 2016 dezvoltă metodologia utilizată de WV în
studiile privind „Bunăstarea copilului din mediul
rural” elaborate la fiecare doi ani, începând din
2012. Astfel, ca și în precedentele cercetări, în 2016
s-a păstrat utilizarea unui complex metodologic
constând în aplicarea de instrumente cantitative și
calitative, precum și colectarea informațiilor direct
de la copii, părinți (adulți), profesioniști din
comunități (medici de familie, directori de școli,
asistenți sociali) și autorități locale (primari sau
consilieri locali). S-a asigurat, astfel, măsurarea
directă a unor indicatori de bază în analiza
bunăstării copilului în ceea ce privește sănătatea,
nutriția, educația, protecția și participarea copilului,
dar și analiza calitativă a acestora.

Distribuţia gospodăriilor în funcţie de apartenenţa
la un sat centru de comună sau sat periferic este
aproximativ egală cu distribuţia ce corespunde
gospodăriilor cu copii din mediul rural românesc. În
urma ponderării, structura eşantionului în funcţie
de apartenenţa la una dintre cele trei regiuni
istorice (Moldova, Muntenia, Transilvania) şi de
distanţa până la cel mai apropiat oraş este identică
cu cea a gospodăriilor cu copii din mediul rural.
Metodologia folosită a vizat intervievarea unui
adult, membru al gospodăriei și aplicarea unui
număr de 2 teste copiilor cu vârsta cuprinsa între 718 ani. Acestea au vizat comportamentul sănătos al
copiilor și nivelul cunoștințelor de citire şi înțelegere
a unui text dat.
Chestionarul despre bunăstarea copiilor a fost
aplicat unui număr de 2.573 de copii și tineri de 718 ani din satele în care World Vision derulează
programe, iar cel ce a testat nivelul cunoștințelor de
citire și înțelegere a unui text a fost aplicat unui
număr de 1.174 de copii, cu vârste cuprinse între 7
si 12 ani. O comparaţie între datele studiului privind
gospodăriile cu câteva rezultate ale recensământului din 2011 (www.recensamantromania.ro)

Eșantionare și metode de cercetare
Volumul și structura eșantionului conferă studiului
reprezentativitate națională pentru gospodăriile cu
copii din mediul rural. Informațiile au fost validate si
aprofundate prin prelucrarea datelor culese de la
autorități, părinți și copii utilizând instrumente
calitative.
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indică valori foarte apropiate. Astfel, numărul
mediu de camere/gospodărie este 2,7 în cercetarea
WV faţă de 2,9 la Recensământ, în timp ce în studiu
suprafața medie a locuinţei este 46,4 mp şi 45,9 mp
la Recensământ.

•

Pentru eşantionul total, marja maximă de eroare
pentru un nivel de încredere de 95% este sub 2,5%.
Instrumente de cercetare

•

Colectarea informațiilor pentru prezentul raport s-a
realizat cu ajutorul a trei instrumente cantitative și
a două tipuri de instrumente calitative.
Instrumentele cantitative au fost:

Interviurile aplicate medicilor de
familie,
directorilor
de
școli,
asistenților sociali din primării și
primarilor sau consilierilor locali de la
nivelul comunităților. În total au fost
intervievați un număr de 72 persoane
(anexele 4,5,6 și 7 - ghiduri interviu
pentru medici de familie, directori de
școli, asistenți sociali și primari);
Focus grupuri, la care au participat
copiii din învățământul gimnazial și
liceal din comunități. Au participat la
dezbaterile din focus grupuri un număr
de aproximativ 230 copii (anexa 9 ghid focus grup).

Analiza datelor a fost atât de tip descriptiv,
prezentând distribuția indicatorilor analizați, cât și
explicativ, corelând informațiile rezultate din
aplicarea diferitelor instrumente și încercând
identificarea aspectelor critice sau pozitive care să
caracterizeze cât mai exact calitatea vieții copiilor
din rural în 2016. Pentru unii indicatori, datele au
fost comparate cu indicatori reprezentativi obținuți
de WV în 2012 și 2014 din studiile similare realizate
pentru mediul rural.

Chestionarul
aplicat
adulților
din
gospodăriile cu copii 0-18 ani. Au fost
intervievați un număr de 2.205 adulți, câte
unul din fiecare gospodărie, conform
eșantionului calculat (anexa 1);
• Chestionarul pentru copiii 7-18 ani.
Chestionarul, cu autocompletare, a cuprins
două părți: prima parte, pentru copilul 7-12
ani (1.356 respondenţi) și a doua parte,
pentru
copilul
13-18
ani
(1.217
respondenți). Chestionarul a fost completat
de un număr de 2.573 copii (anexa 2);
• Test pentru citirea și înțelegerea unui text,
pentru copilul 7-12 ani (anexa 3).
Instrumentele calitative aplicate au fost:
•
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Figura 2. Nivelul maxim de educație în gospodării
în 2016 comparativ cu 2014 (%)

3. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ȘI
SOCIO-ECONOMICE ALE POPULAȚIEI CUPRINSE
ÎN STUDIU

3.1. Structura gospodăriilor
3.1.1. Nivelul de educație în gospodărie
Mai jos este prezentată distribuția gospodăriilor în
funcție de nivelul maxim de educație al membrilor
familiei. Datele sunt foarte similare cu cele din 2014
și arată că în mediul rural se menține tendința ca
populația adultă să aibă preponderent studiile
liceale finalizate ca nivel maxim de școlarizare
(32,8%). Se remarcă totuși creșterea cu câte două
procente față de 2014, a adulților care declară
absolvirea unor forme superioare de studii față de
cel liceal (studii postliceale, studii universitare de
scurtă și lungă durată, masterate). Această tendință
trebuie urmărită și în continuare pentru a putea
trage concluzii clare privind o posibilă schimbare a
pregătirii școlare și profesionale a adulților din
mediul rural și astfel a șanselor mai mari pentru o
apropiere a nivelului de trai cu cel din mediul urban.
Figura 2.

3.1.2. Categorii ocupaționale
În ceea ce privește structura ocupațională a
respondenților, studiul arată că apare o tendință de
creștere a populației ocupate, comparativ cu anii
anteriori. Astfel, în 2016 domină categoria
salariaților (41,3%, față de 37,6% în 2014 și 36,5% în
2012), urmată de cea a persoanelor casnice (27,5%,
față de 31,9% în 2014 și 25,7% în 2012). Figura 3
redă și restul categoriilor ocupaționale declarate de
către respondenți. Se poate observa un procent de
șomeri (1,1%) în ușoară scădere față de 2014 (2%).
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Figura 3. Categorii ocupaționale în familiile din
rural în 2016

Pentru comparație, mai jos este prezentată și
evoluția categoriilor ocupaționale din familiile din
mediul rural, așa cum reiese din datele colectate în
2012, 2014 și respectiv 2016. Figura 4.

Figura 4. Categorii ocupaționale 2012, 2014, 2016
(%)
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anul 2014, a scăzut simțitor procentul familiilor care
spun că beneficiază de bani trimiși din străinătate
de către rude (4,5% în datele din 2016, față de
11,1% în 2014). Adulții care indică alte surse de
venit menționează proveniența banilor din activităţi
pe cont propriu, muncă cu ziua, creșterea
animalelor, ajutor social sau venituri ocazionale.
Figura 5

Se poate remarca o creștere graduală a proporției
de salariați, respectiv o tendință descrescătoare a
categoriilor care se declară șomeri și respectiv
casnice. Se menține la un nivel scăzut, deși este
vizibilă o ușoară creștere, proporția celor ce dețin o
afacere proprie, în calitate de patroni. O tendință
comună a celor trei valuri de studiu este aceea a
menținerii, ca a doua categorie ocupațională
dominantă, a segmentului reprezentat de persoane
casnice. A scăzut de asemenea ușor procentul
persoanelor care se declară beneficiari de prestații
sociale sau lucrători pe cont propriu în agricultură.
Având în vedere că în perioada 2014 – 2016 au fost
implementate cele mai multe dintre fondurile
europene care au avut ca prioritate integrarea
persoanelor inactive în piața muncii, este posibil ca
această evoluție să fie o consecință directă a acestei
investiții majore. Chiar și așa, diferențele față de
anii anteriori rămân modeste.

Figura 5. Distribuția gospodăriilor în funcție de
principalele surse de venit în 2016

3.1.3. Surse de venit
În ceea ce privește sursele de venit ale familiilor,
acestea sunt redate în figura următoare
(respondenții au fost rugați să indice toate sursele
de venit de care beneficiază familia lor). Pentru o
mare parte dintre familii (61,8%), sursa de venit
principală o constituie salariile. În 2014, doar 55,2%
dintre familii declarau venituri din salarii în
gospodăria lor. Având în vedere și structura
eșantionului, 91,8% dintre respondenți spun că
veniturile familiei se întregesc și cu ajutorul
alocației pe care o primesc copiii. Comparativ cu
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Figura 6. Numărul surselor de venit declarate în
2016 comparativ cu 2014

Situația comparativă 2014-2016 este redată în
tabelul 1 (%).
Surse de venit
Salarii
Pensii vârstă
Pensii boală
Pensii urmaș
Şomaj
Alocații pentru copii
Ajutor social pentru persoane cu
dizabilități
Ajutor însoțitor pentru persoane cu
dizabilități
Alocație complementară
Bani trimiși din străinătate de către
rude
Agricultură
Meșteșuguri
Altceva...

2014
55,2
11,4
2,6
1,6
3
61,3

2016
61,8
8
3,9
1,6
1,5
91,8

1,8

1,9

2
2,8

1,3
18,9

11,1
10,1
3,2
4,6

4,5
10,7
1,3
7,4

În cazul gospodăriilor cu un singur tip de venit,
pentru 49,3% dintre familii acesta este reprezentat
de alocațiile pentru copii, iar 40,8% dintre
gospodării au indicat salariile ca reprezentând sursa
de bani a familiei. Gospodăriile cu alte surse de
venit cumulează fiecare procente mult mai mici (de
exemplu, 2,5% dintre familiile cu un singur tip de
venit au resursele financiare asigurate exclusiv din
agricultură; doar 1,4% dintre familiile cu resurse
bănești dintr-o singură sursă primesc acești bani de
la rude din străinătate).

Pe baza răspunsurilor oferite de către familii, poate
fi sintetizată și o situație a numărului de surse de
venit de care beneficiază gospodăriile din mediul
rural. Aceasta este redată în figura următoare și
arată faptul că cea mai mare parte dintre gospodării
(62%) beneficiază de două surse distincte de venit,
proporția familiilor pentru care venitul este asigurat
dintr-o singură sursă fiind de 10%. În 2014,
gospodăriile cu două surse de venit erau în
proporție de 44,4 %, iar cele în care venitul era
generat de o singură sursă reprezentau 35,5%.
Figura 6.

În cazul gospodăriilor cu două surse de venit, dintre
care una este reprezentată de salarii, 95,4% dintre
familii au, ca a doua sursă de venit, alocațiile pentru
copii (fapt explicabil și prin modul de construire a
eșantionului), iar 1,1% primesc și bani din pensii de
vârstă. Restul tipurilor de venit complementare
salariilor caracterizează puține familii (sub 1%).
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în cazul gospodăriilor cu un singur tip de venit, nu
putem remarca o relație consistentă în asocierea
dintre cele două aspecte. Acest lucru poate sugera
faptul că, în aprecierea bunăstării financiare, nu
contează doar cumularea în sine a mai multor surse
de venit, ci și tipurile de venit despre care este
vorba (inclusiv cuantumul lor). De asemenea, poate
fi vorba și despre faptul că, în auto-evaluarea
suficienței resurselor financiare, sunt implicate și o
serie de aspecte subiective (ca de pildă compararea
cu alte gospodării/familii din comunitatea în care
locuiesc respondenții).

Dacă sunt analizate gospodăriile cu trei sau mai
multe surse de venit, dintre care una o constituie
salariile, se observă că 98% dintre familii
completează bugetul gospodăriei cu alocațiile
pentru copii, în jur de 29% primesc alocații
complementare, 28% beneficiază de pensii de
vârstă, iar un sfert din gospodării își întregesc
veniturile cu sume provenite din activități agricole.
Restul de tipuri de venit complementare salariilor
(pensii de boală, diferite forme de ajutor social)
caracterizează procente mai reduse din gospodării.
Figura 7 sugerează o imagine mixtă a relației dintre
numărul surselor de venit pe care le deține
gospodăria și felul în care respondenții apreciază
suficiența resurselor financiare.

În cazul gospodăriilor în care există salarii, proporția
celor care spun că banii nu le ajung nici pentru
strictul necesar este simțitor mai redusă decât pe
ansamblul întregului eșantion (7,1%), iar procentul
celor care spun că reușesc să se descurce cu banii
pe care îi au este de 49%. În acest caz, categoriile de
venit vulnerabile1 cumulează în jur de 41 % dintre
gospodării.

Figura 7. Număr surse de venit și aprecierea
bunăstării financiare a gospodăriei

Gospodăriile fără salarii acomodează un procent
ridicat de familii care declară că banii nu le ajung
nici pentru strictul necesar (32%), iar procentul de
familii care spun că reușesc să se descurce cu banii
pe care îi au este, în acest caz, 21,5%. În absența
salariilor, categoriile de venit vulnerabile cumulează
în jur de trei sferturi dintre gospodării.

Diferența până la 100% (acolo unde e cazul) se datorează răspunsurilor
de tip NS/NR la auto-încadrarea în categorii de venit

Deși e clar că aprecierea resurselor ca insuficiente
pentru acoperirea strictului necesar este prevalentă

1
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Cele in care ”banii nu ajung nici pentru strictul necesar” și în care
”banii abia ajung de la o lună la alta”

În gospodăriile în care există două sau mai multe
surse de venit, dintre care una este reprezentată de
salarii, procentul celor care spun că banii nu le ajung
nici pentru strictul necesar este de 6,8%.

Un singur automobil
Două sau mai multe automobile
Aparat foto
Telefon mobil

Tabelul 2. Condiții de locuire și dotări în gospodării
în 2016 comparativ cu 2014 (%)
Procent gospodării în care locuința are aceste atribute
2014
14,3
24,5
95,1
41,3
19,6
34,8
48,2
18,7
59,5
45,0
2014
95,9
89,3
89,6
53,2
59,9
50,9

41,7
7,5
30,2
94,6

Datele indică îmbunătățiri relative pentru cea mai
mare parte a aspectelor care descriu dotarea cu
bunuri a gospodăriilor și condițiile de locuire.
Deși analiza datelor arată că între numărul surselor
de venit și numărul de bunuri deținute în
gospodărie nu există o legătură statistic
semnificativă, se poate totuși remarca faptul că
gospodăriile diferă, în ceea ce privește dotarea cu
bunuri, în funcție de categoria de venit în care se
auto-încadrează membrii acestora. Figura 8
explicitează această relație, arătând numărul mediu
de bunuri cu care sunt dotate gospodăriile din
diferite categorii de bunăstare financiară autopercepută (numărul mediu de bunuri/gospodărie în
eșantion este de 6,5).

3.2. Caracteristici cu privire la locuire
Tabelul de mai jos oferă o privire comparativă
asupra condițiilor de locuire și a dotărilor din
gospodărie, așa cum reies din datele din 2016 și
2014 (Tabelul 2).

Locuința este …..
Racordată la gaze
Termoizolată
Racordată la curent electric
Cu baie în interior
Racordată la canalizare
Cu toaletă în interior
Cu apă curentă în interior
Dotată cu centrală termică individuală
Cu puț în curte
Cu geamuri termoizolante
Bunuri în gospodărie
Televizor
Frigider
Televiziune prin cablu sau satelit
Mașină de spălat automată
Computer, PC, laptop
Conexiune internet

30,3
5,3
27,9
90,8

2016
17
33,2
96,8
48,5
21,6
44,5
55,4
26,8
56,4
56,2
2016
97,7
91,1
93,6
64,3
62,5
62,2

Figura 8. Numărul mediu de bunuri în gospodărie
în funcție de categoria de venit în care se
autoplasează respondenții
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Tabelul 3. Dotări sanitare în gospodăriile rurale în
2014/2016

REZULTATUL MĂSURĂTORILOR PENTRU
INDICATORII CANTITATIVI ȘI CALITATIVI PRIVIND
BUNĂSTAREA COPILULUI DIN MEDIUL RURAL

Dotări sanitare
Cu baie în interior
Racordată la canalizare
Cu toaletă în interior
Cu apă curentă în interior

4. Starea de sănătate a copiilor din mediul rural
Studiul a evaluat aspecte ce descriu accesul copiilor
din mediul rural la servicii de sănătate, gradul de
informare al adulților cu privire la aspecte ce au un
efect asupra sănătății copiilor din gospodăriile lor,
măsura în care gospodăriile și localitățile cuprinse în
studiu oferă un context favorabil sănătății copiilor,
precum și incidența unor comportamente
nesănătoase în rândul tinerilor de 12-18 ani din
mediu rural.

2014
41,3
19,6
34,8
48,2

2016
48,5
21,6
44,5
55,4

4.2. Condițiile de hrană ale copiilor din rural
Datele studiului arată că peste trei sferturi dintre
respondenții adulți au avut probleme cu asigurarea
unei alimentații de calitate pe durata ultimelor 12
luni. Peste o treime afirmă că au fost nevoiți să
împrumute sau să primească alimente de la rude
sau prieteni (Tabelul 4).

4.1. Facilități sanitare în gospodăriile rurale din
România
Deși dotările sanitare declarate de adulții
intervievați în cadrul cercetării sunt în creștere
(tabelul 3) față de situația din 2014, lipsa igienei
este considerată de majoritatea medicilor de familie
ca fiind una din principalele cauze de îmbolnăvire la
copilul sub 5 ani. Această situație, spun medicii,se
întâlnește în special în familiile cu mulți copii,
familiile de rromi sau în cele foarte sărace. „Sunt
unele familii care, chiar dacă și-au amenajat băi și
toalete în interiorul locuințelor, nu le folosesc în mod
obișnuit, pentru a nu încărca facturile de apă și
pentru a nu cheltui combustibil pentru încălzire“,
spun unii dintre medicii de familie intervievați. Lipsa
canalizării în multe localități rurale este o altă cauză
a neutilizării acestor dotări (Tabelul3).

Tabelul 4 . Gospodăriile ale căror membri au fost
nevoiți în ultimele 12 luni să își reducă consumul
sau calitatea alimentelor (DA, din total
respondenți)
În ultimele 12 luni membrii gospodăriilor
au fost nevoiți să:
Cumpere alimente mai ieftine
Cumpere aceleaşi alimente, dar în cantităţi
mai mici
Cumpere produse alimentare pe datorie/
pe caiet/ pe credit
Se împrumute sau să primească alimente
de la rude/ prieteni

Da
74,2% (530)
66,2% (474)
42,4% (303)
38,4% (275)

Comparând strategia în legătură cu alimentația,
adoptată de familii în situații de criză, și
25

gospodăriilor unde banii abia ajung de la o lună la
alta. Nici în categoriile de venit care sugerează o
situație financiară percepută ca fiind mai favorabilă,
proporția celor care spun că au restrâns în ultimul
an cheltuielile legate de alimente nu scade sub un
sfert.

autoplasarea respondentului într-o categorie de
venit, situația se prezintă astfel:
Tabelul 5. Restrângerea cumpărării de alimente și
categoria de venit în care se auto-încadrează
gospodăriile
Categoria de venit
autodeclarată

Au
cumpărat
alimente
mai ieftine
95,1 %

Au
cumpărat
alimente
mai puține
91,9%

Banii abia ne ajung de
la o lună la alta

86,6%

78,9%

Reușim să ne
descurcam cu banii pe
care îi avem

64%

50,6%

Banii pe care îi avem
ne permit să trăim bine

33%

26,4%

Banii pe care îi avem
ne permit să avem tot
ce ne dorim

33,3%

41,7%

Banii nu ne ajung nici
pentru strictul necesar

În același timp, 5% dintre respondenți afirmă că în
gospodăriile lor copiii primesc mai puțin de două
mese pe zi, iar 12% răspund că primesc mai puțin de
trei mese pe zi.
Există o relație clară între numărul de mese pe zi și
accesul la analize medicale în cazul copiilor din
gospodărie: două treimi dintre cei care primesc mai
puțin de trei mese pe zi nu au avut analize medicale
realizate în ultimul an, față de 47% dintre cei care
beneficiază de cel puțin trei mese pe zi. Tabelul 6.
Tabelul 6. Relația dintre numărul de mese pe zi și
accesul la analize medicale în ultimele 12 luni.

*valorile din tabel reprezintă proporția de gospodării din categoriile de
venit menționate care au recurs la cele două tipuri de reducere de
cheltuieli în privința alimentelor

Mai
puţin
de 3
mese
pe zi

Se poate observa că un procent îngrijorător de mare
(peste 90%) din gospodăriile unde banii nu acoperă
strictul necesar au recurs la cumpărarea de
alimente mai ieftine sau alimente mai puține.
Apelarea la aceste strategii de economisire tinde să
se mențină și pentru o parte covârșitoare a

Da
Nu
Total
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Analize în ultimele
12 luni
Da
Nu
33
66
33,3%
66,7%
250
218
53,4%
46,6%
283
49,9%

284
50,1%

Total
99
100%
468
100%
567
100%

Alimentele cu care sunt hrăniți copiii sunt total
necorespunzătoare vârstei. „Sunt foarte multe
mame care nu gătesc separat pentru copiii sub 2
ani, ceea ce este total inacceptabil”, spune el.
Deși în ceea ce privește nutriția copilului 2-5 ani par
a se înregistra uşoare îmbunătățiri, medicii susțin că
și aici se înregistrează erori care pot genera
probleme serioase de sănătate copiilor, de la boli de
nutriție, la afectări ale sistemului digestiv.
Pentru sprijinirea cadrelor medicale de la nivelul
comunităților în a crea parteneriate reale cu părinții
în beneficiul copiilor, în special a celor sub 2 ani sau
din medii vulnerabile, Centrul Național de Studii
pentru Medicina Familiei (CNSMF), împreuna cu WV
România au inițiat în 2013-2015 programul
„Abilități extinse în managementul problemelor de
nutriție, dezvoltarea sugarului și copilului mic de
către echipa de asistență primară“. Programul a
creat un pachet de instrumente de lucru practice,
adaptate pentru medicii de familie care lucrează cu
părinți ai copiilor sub 2 ani. Printre alte informații
utile, pachetul își propune să convingă odată în plus
părinții, de importanța alimentației/nutriției
sănătoase a copilului sub 2 ani și să-i echipeze cu
informații de ultimă oră, prezentate într-o manieră
accesibilă, pe această temă. Medicii intervievați au
afirmat că în urma acestui program cadrele
medicale au aplicat instrumente moderne de
monitorizare a creșterii și dezvoltării copilului și au
constatat
îmbunătățirea
comportamentului
părinților cu privire la prezentarea la medic cu
copilul bolnav sau pentru bilanțul anual, dar și
pentru vaccinarea în timp a copilului. Utilitatea și

De asemenea, respondenții adulți din gospodării din
care fac parte și copii mai mici de un an au fost
întrebați despre sursele de informare privind
alimentația acestor copii. Astfel, 21% dintre subiecți
au indicat cadrele medicale de la maternitate, 23%
medicul de familie, 30% părinții și rudele, 9% cărțile
de specialitate, 8% internetul, iar 2% televizorul.
Din explicațiile medicilor de familie intervievați în
cadrul studiului reiese că nutriția sugarului și a
copilului până la doi ani au fost printre principalele
probleme cu care aceștia se confruntă. Medicii au
subliniat faptul că de corectitudinea alimentației
sugarului, precum și a copilului până la doi ani,
depinde sănătatea și dezvoltarea normală a
acestora pe toată durata copilăriei. În cadrul
interviurilor atât medicii, cât și celelalte cadre
medicale din cadrul cabinetelor medicale ale
medicilor de familie afirmă că în practica curentă
constată că mamele nu conștientizează îndeajuns
importanța alăptării sugarului. Astfel, din rațiuni
diferite – au impresia că sugarul nu a luat destul în
greutate în primele luni de viață, sunt insuficient
pregătite pentru alăptare și sunt ușor descurajate
de micile insuccese avute la primele încercări de
alăptare naturală a copilului etc. - introduc, fără
recomandarea medicului și fără a fi necesar,
substituenții de lapte matern sau laptele de vacă.
Diversificarea timpurie și fără respectarea
indicațiilor medicale a fost prezentată de medici ca
fiind o altă deficiență în nutriția sugarului și a
copilului până la doi ani. Din această cauză, spune
un medic din Dolj, apar cazuri de copii subnutriți.
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În 2014, aproape 64% dintre respondenţi au
declarat că la ei în comună medicul de familie are
consultaţii în fiecare zi lucrătoare. Această proporţie
este foarte similară cu rezultatele obţinute în
studiul anterior al World Vision, din 2012 (65,3%).

necesitatea replicării acestui program a fost
menționată de toate cadrele medicale intervievate
în toate cele cinci județe. Mai mult, cadrele
medicale din câteva comune au organizat împreună
cu World Vision România întâlniri cu părinții, cu
efecte pozitive în îmbunătăţirea comportamentului
acestora, alăptarea la sân, diversificarea
alimentației copilului mic și drepturile și obligațiile
părinților cu privire la starea de sănătate a copilului,
domenii în care erau înregistrate deficiențe la
nivelul comunei.

Respondenții adulți din gospodării în care locuiesc
copii mai mici de cinci ani au fost întrebați dacă pe
durata ultimului an aceștia au fost văzuți de către
medicul de familie, iar 3,4% au răspuns că nu.
În cazul gospodăriilor în care sunt copii mai mici de
doi ani, 87% dintre respondenții adulți afirmă că
administrează vitamina D copiilor, iar 55% că le
administrează suplimente de fier, ceea ce
demonstrează
o
îmbunătățire
a
acestor
comportamente preventive, comparativ cu
rezultatele obținute în 2014, când doar 59% au
declarat că administrau vitamina D și doar 33%
suplimente de fier.
În gospodăriile în care sunt copii sub 5 ani, 40% au
fost bolnavi în ultimele 12 luni, iar 51% au avut
analize medicale făcute în aceeași perioadă; se
remarcă o creștere semnificativă a acestui indicator
comparativ cu valoarea măsurată în 2014 (39%).
Dintre cei care au fost bolnavi, marea majoritate
(80%) au avut boli respiratorii, 10% au avut
probleme digestive, iar peste 15% au avut altfel de
afecțiuni. În cazul acestor copii, în 92% dintre cazuri
tratamentul a fost decis de către medicul de familie,
în 15% din cazuri de către medicul specialist, iar în
5% de către părinți.
În gospodăriile care au copii sub 5 ani, 39% dintre
respondenți afirmă că au vaccinat de fiecare dată

4. 3. Accesul copiilor din mediul rural la servicii de
sănătate
Respondenții de la nivelul fiecărei gospodării au fost
întrebați care este numărul de zile de prezență a
medicului în comună într-o săptămână obişnuită din
an. În aproape două treimi din cazuri, medicul este
prezent în fiecare zi lucrătoare, iar într-un sfert din
cazuri este prezent în 2-4 zile (Figura 9).
Figura 9. Prezența medicului de familie în comună,
pe durata unei săptămâni în 2016
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Tabelul 7. Relația dintre numărul de mese pe zi și
vaccinarea la timp a copiilor, fără reamintire din
partea unor cadre medicale.

copiii la timp, fără să fie necesară reamintirea din
partea unor cadre medicale. Pentru restul care nu
și-au vaccinat copiii la timp, în 25% dintre cazuri
reamintirea necesității vaccinării a venit din partea
asistentului/asistentei medicale, iar în 16% din
partea medicului.
Datele despre vaccinarea copiilor au fost strânse și
de la medicii de familie din comunitățile în care
World Vision derulează proiecte, folosindu-se un
eșantion de 801 copii2 cu vârste cuprinse între 1824 luni. Pentru aceștia s-a verificat acoperirea
vaccinală contra difterie- tetanos- pertussis (DTP) și
pentru rujeolă-oreion-rubeolă (ROR).
Conform datelor furnizate de medicii de familie
acoperirea vaccinală cu ROR a fost de 86,43%, în
creștere față de 76,4% înregistrată în 2014; la fel, o
creștere semnificativă a fost înregistrată la
vaccinarea cu DTP3 (88,81% în 2016 față de 67,5 %
în 2014), relativ apropiată de valorile raportate de
părinți.

Mai
puțin
de 3
mese
pe zi
Total

Nu

Total
110
100%
506

63,6%

36,4%

100%

405
65,7%

211
34,3%

616
100%

4.4. Condiții de igienă și incidența unor
comportamente nocive în cazul tinerilor de 12-18
ani din mediu rural
Subiecții cuprinși în eșantionul de tineri între 12-18
ani au fost întrebați cât de frecvent fac baie sau duș
pe săptămână. Valoarea medie este 4,1, cea
mediană este 3, iar peste un sfert dintre
respondenți fac baie sau duș de cel mult două ori
(Figura 10). Nu există diferențe semnificative în
funcție de sexul subiectului, iar vârsta are un efect
pozitiv semnificativ statistic (p < 0,001). În același
timp, cei care locuiesc în gospodării sărace, precum
și cei care consideră școala drept un loc ostil, tind să
declare frecvențe mai scăzute.

Există o relație semnificativă statistic (p < 0,05) între
numărul de mese pe zi și vaccinarea la timp a
copiilor din gospodărie: doar un sfert dintre cei cu
mai puțin de trei mese pe zi afirmă că și-au vaccinat
copilul la timp fără reamintire din partea unor cadre
medicale, față de 36% dintre cei care beneficiază de
cel puțin trei mese pe zi (Tabelul 7).

2

numărul de copii sub 5 ani, din comunităţile în care World Vision
România derulează proiecte este de 11.029.

Da

Copil vaccinat la timp
Nu
Da
83
27
75,5%
24,5%
322
184
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Figura 10. De câte ori fac baie sau duș pe
săptămână tinerii de 12-18 ani din mediul rural.

nivelul de sărăcie al gospodăriei elevilor. Astfel,
școlile lipsite de dotări elementare contribuie la
formarea unor atitudini negative față de educație și,
prin aceasta, la scăderea cantității și calității
educației școlare a elevilor.
Studiul
a
vizat
de
asemenea
analiza
comportamentelor de risc pentru sănătate în rândul
tinerilor. Subiecții au fost întrebați dacă au fumat
vreodată, iar 9% au răspuns afirmativ. Figura 11,
reprezentând relația dintre fumat, vârsta și sexul
respondentului, arată o incidență a fumatului care
crește rapid după vârsta de 12 ani și este mai
ridicată în cazul băieților decât al fetelor.
Figura 11. Relația dintre incidența fumatului,
vârsta și sexul respondentului

Se observă că numărul tinerilor care fac baie/duș o
singură dată pe săptămână a scăzut comparativ cu
2014 (7,5%), ceea ce poate fi justificat de
îmbunătățirea condițiilor de locuire, conform
afirmațiilor părinților.
Subiecții au fost solicitați să descrie câteva condiții
sanitare ale școlii unde sunt elevi. Rezultatele indică
un procent de 9% dintre elevi care afirmă că școala
nu are o sursă de apă pentru spălatul pe mâini, 21%
că toaleta școlii nu are apă curentă. Aceste valori
sunt importante nu doar pentru că indică situații
nefavorabile sănătății elevilor, ci și pentru că
răspunsurile la fiecare dintre cele două întrebări
sunt predictori negativi importanți pentru nivelul de
apreciere a școlii (”îmi place să merg la școală:
niciodată/uneori/ întotdeauna”), chiar și în condiții
de control pentru efectul altor variabile, precum

În plus față de vârstă și sex, un predictor puternic al
fumatului este perspectiva subiectului asupra
posibilității de a schimba lucruri din viața sa. Astfel,
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cei care afirmă că ”au întotdeauna control suficient
asupra lucrurilor din viața lor” au o șansă de două
ori mai mică să fie fumători decât ceilalți subiecți.
Dintre cei care fumează, 16,8 % declară că fumează
zilnic (Figura 12 ).

de 12 ani, fiind mai ridicată în cazul băieților decât
al fetelor.
Figura 13. Relația dintre incidența consumului de
alcool, vârsta și sexul respondentului

Figura 12. Frecvența cu care au fumat tinerii cu
vârste cuprinse între 12-18 ani, care au declarat că
sunt fumători în ultima lună.

Nivelul de sărăcie al gospodăriei din care face parte
subiectul nu are un efect semnificativ statistic
asupra consumului de alcool. În același timp, elevii
care au consumat frecvent alcool consideră școala
drept un loc ostil.
Este surprinzător efectul pe care îl are sărăcia
asupra fumatului: nu este corelată semnificativ cu
incidența fumatului, însă are o influență negativă
substanțială asupra frecvenței cu care se fumează3.

Figura 14. Frecvența cu care consumă alcool tinerii
între 12-18 ani cuprinși în studiu care au declarat
că sunt consumatori de alcool.

Subiecții au fost întrebați dacă au consumat alcool
vreodată, iar 21% au răspuns afirmativ. Figura 13
reprezintă relația dintre consumul de alcool, vârsta
și sexul respondentului și arată o incidență a
consumului de alcool care crește rapid după vârsta

3

Coeficientul de regresie standardizat este -0,32 (p < 0,001).
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5.1. Accesul copiilor din mediul rural la educație

Cele două tipuri de comportament nociv, fumatul și
consumul de alcool, se află într-o relație
semnificativă statistic. Astfel, dintre cei care
fumează zilnic, peste 60% consumă alcool, față de
doar 9% în rândul celor care nu fumează (Figura 15).

Respondenţii adulți au fost întrebaţi cât timp
durează deplasarea copiilor din gospodării la creşă,
grădiniţă sau şcoală, într-o zi obişnuită, dus-întors.
Durata medie este de 29 de minute în timpul iernii
și 23 de minute în restul anului, în scădere față de
valorile înregistrate în 2014 (35 minute) și 2012 (32
minute). Conform respondenților, 15% dintre elevi
fac o oră sau mai mult pe durata iernii, iar 10% fac o
oră sau mai mult în restul anului.
O distanţa ridicată faţă de centrul de comună este
corelată pozitiv cu durata deplasării. Relaţia dintre
vârstă şi durata deplasării este pozitivă, însă de
slabă intensitate. Un număr mai ridicat de copii în
gospodărie este corelat pozitiv cu durata deplasării,
chiar şi atunci când controlăm efectul venitului sau
al distanţei dintre casă şi centrul de comună. În
același timp, elevii care parcurg un drum de o oră
sau mai mult sunt în medie mai puțin fericiți, mai
puțin mulțumiți de școală și de modul în care îi
tratează profesorii.
Care sunt mijloacele de transport folosite de către
copii pentru a ajunge la creşă, grădiniţă sau şcoală?
Peste jumătate dintre elevi merg pe jos (53%), 22%
merg cu mașina școlii, iar 8% cu transportul în
comun. Comparativ cu 2014, se constată o
diminuare a procentului copiilor care se deplasează
pe jos la și de la școală și o creștere a procentului
copiilor care folosesc mașina școlii sau mijloacele de
transport în comun. Trebuie menționat faptul că

Figura 15. Relația dintre frecvența consumului de
alcool și frecvența fumatului.

5. Educația școlară a copiilor din mediul rural
Studiul a evaluat aspecte ce descriu accesul copiilor
din mediul rural la educație, contextul în care are
loc pregătirea lor școlară și rezultate ale învățării,
implicarea adulților în pregătirea școlară a copiilor
lor, precum și atitudinile față de rolul educației și
importanța pregătirii școlare.
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procentul copiilor care afirmă că le place
întotdeauna școala, crește în 2016 cu 2% față de
2014. Un predictor important al aprecierilor privind
mediul şcolar este nivelul de dotare al gospodăriei:
copiii care provin din locuinţe cu dotări modeste se
simt în medie mai puţin confortabil la şcoală decât
ceilalţi copii. Această situație este surprinsă și în
discuțiile purtate de copii în focus grupuri. Copiii
sesizează comportamente discriminatorii față de
copiii mai săraci, îmbrăcați mai prost, murdari, cu
rezultate slabe la învățătură sau cu unele
dizabilități, din partea altor copii sau uneori chiar a
unor profesori. „Unii copii sunt tratați diferit pentru
că sunt mai săraci, alții sunt închiși în ei, comunică
mai puțin cu profesorii și sunt tratați diferit – nu
sunt băgați în seamă nici de colegi, nici de
profesori“, spun copiii dintr-o comună din județul
Dolj, sau „Am văzut copii care sunt priviți altfel –
discriminați pentru că sunt mai prost îmbrăcați. Unii
copii înjură și ei se separă de ceilalți. Când înveți
puțin mai slab, ceilalți te dau la o parte“, spune un
copil dintr-o comună vasluiană.

situația referitoare la timpul alocat transportului
copiilor la și de la școală a măsurat numai situația
referitoare la elevi până la învățământul gimnazial și
nu a inclus copiii din învățământul liceal sau
profesional, pentru care deplasarea se face în afara
localităților de domiciliu, ca atare timpul de
deplasare crește semnificativ.
Alături de indicatorii privind accesul la educaţie al
copiilor, cercetarea a cuprins şi câteva întrebări
adresate copiilor cu privire la condiţiile de la şcoală.
Cea mai mare parte a subiecților se plasează de
fiecare dată în categoriile cele mai favorabile care
descriu școala. Sunt însă și copii care consideră că
uneori sau întotdeauna sunt tratați mai rău de
colegi sau de profesori decât ceilalți colegi, precum
și copii care afirmă că au condiții materiale dificile
pentru a urma școala (Tabelul 8). O proporție de
16% dintre copii se auto-plasează cel puțin o dată în
categoria cea mai nefavorabilă pentru întrebările
cuprinse în tabel. În același timp, 42% dintre elevi sau plasat de fiecare dată în categoria cea mai
favorabilă. Trebuie subliniat aici și faptul că
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Tabelul 8. Aprecierile copiilor privind mediul
școlar
Niciodată
Îmi place la şcoală
Sunt tratat mai rău decât ceilalţi copii
din clasa mea
Am suficiente cărți și rechizite pentru
școală
Profesorii se poartă cu mine la fel ca şi
cu ceilalţi elevi
Lipsesc de la școală pentru că ma duc
să muncesc
Colegii se poartă cu mine la fel ca şi cu
ceilalţi copii
Mă simt obosit pentru că muncesc
înainte sau după ce mă întorc de la
școală

Întotdeauna

Niciodată

3,0

Uneori
2016
23,5

Întotdeauna

3,0

Uneori
2014
25,5

73,5

87,9

8,0

4,1

82,2

12,0

5,8

2,0

15,0

83,0

3

20

77

2,1

7,7

90,2

2,8

11,2

86,0

92,0

4,4

3,6

88,0

6,0

6,0

3,2

12,8

84,0

3,7

18,6

77,4

87,5

8,9

3,6

77,0

16,0

7,0

71,5

unde banii abia ajung de la o lună la alta, proporția
familiilor care au restrâns cheltuielile cu activități
extrașcolare este de 30%.
În plus, 2,5% au răspuns că au fost nevoiți să
întrerupă pentru o vreme şcoala pentru unul sau
mai mulţi copii, iar 1% că întreruperea a fost
definitivă. Situația este similară celei înregistrate în
2014, cu excepția răspunsurilor privind decizia
întreruperii școlii pentru o vreme pentru unul sau
mai mulți copii din gospodărie, unde în 2016,
procentul părinților care au declarat că au adoptat
această măsură crește cu 1,5% față de 2014.
În jur de 90% dintre părinții cu copii de vârstă
școlară care spun că s-au văzut nevoiți să întrerupă

Datele cercetării permit evaluarea unor relații între
condițiile materiale ale gospodăriilor și susținerea
educației școlare a copiilor. În 62% dintre
gospodăriile cu copii de vârstă școlară unde banii nu
ajung nici pentru strictul necesar s-au achiziționat,
pe parcursul ultimului an, mai puține rechizite sau
cărți pentru școala copiilor, conform respondenților
adulți. În privința activităților extrașcolare, 47%
dintre gospodăriile care se autoplasează în
categoria cea mai defavorabilă au redus activitățile
extrașcolare ale copiilor.
În jur de 26% dintre gospodăriile unde banii abia
ajung de la o lună la alta au recurs la acest tip de
reducere a cheltuielilor. Tot în aceste gospodării,
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școala temporar pentru unul sau mai mulți copii
(n=55),
provin
din
gospodării
care
se
autoîncadrează în categoriile de venit ce descriu
situații vulnerabile (unde “banii nu ajung nici pentru
strictul necesar” și unde “banii abia ajung de la o
lună la alta”. Familiile în care școala a fost
întreruptă temporar au venituri din alocații pentru
copii (96%), alocații complementare (31%), pensii
de boală (20%), salarii (18%), venit minim (15%).4
În ceea ce privește întreruperea definitivă a școlii,
situația este similară, 80% dintre părinții care au
răspuns afirmativ (n=40) provenind din gospodării
cu situații financiare (auto-declarate) defavorabile.
Cele mai multe dintre aceste familii obțin venituri
din alocații pentru copii (96%), alocații
complementare (41%), salarii (28%), pensii de boală
(26%), venit minim (23%).

Aproximativ 40% muncesc două ore sau mai mult în
fiecare zi.
Studiul a evaluat și măsura în care tinerii resimt
oboseala datorată muncii pe care o fac în afara
școlii, precum și nevoia de a lipsi de la școală,
pentru a merge să muncească. Datele arată că, în
cazul familiilor despre care adulții spun că se
confruntă cu lipsuri importante, se regăsesc,
comparativ, procentele cele mai reduse de tineri
care raportează situații favorabile (tineri care spun
că niciodată nu se află în postura de a lipsi de la
școală pentru a munci sau de a fi obosiți din cauza
muncii). De pildă, în cazul gospodăriilor în care
“banii nu ajung nici pentru strictul necesar”, 79%
dintre tineri afirmă că niciodată nu se simt obosiți
deoarece muncesc înainte sau după școală, o
valoare inferioară celor din gospodarii cu situații
mai bune și vizibil mai redusă decât pe ansamblul
întregului eșantion (87,5%). Urmărind răspunsurile
tinerilor, se mai poate observa că, deși un procent
redus (în jur de 4%) afirmă că lucrează pentru
gospodării din comună, cea mai mare parte a
acestora provin din familii care se confruntă cu
dificultăți financiare.

5. 2. Implicarea copilului în activități casnice
Condițiile de trai ale copiilor din rural sunt
influențate de faptul că adesea sunt solicitați să
participe la activități în gospodărie sau, mai puțin
frecvent, să muncească pentru alte persoane din
comună. Astfel, două treimi dintre copiii între 12 și
18 ani desfășoară activități în gospodărie, iar 4%
muncesc și în alte gospodării din sat. Durata medie
a activităților este de aproximativ 1,5 ore și nu
depinde de vârsta sau sexul subiectului (Figura 16 ).

4

Fiind vorba de răspunsuri multiple, totalul depășește 100%. Restul de
tipuri de venit caracterizează procente mai reduse de familii.
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Figura 16. Relația dintre vârstă, sex și numărul de
ore lucrate în gospodărie/zi

Figura 17. Relația dintre numărul de ore lucrate în
gospodărie zilnic și un indice al satisfacției față de
școala (0 – minim, 10 – maxim)

Nu este surprinzător faptul că elevii care lucrează
mai mult timp în gospodărie tind să aibă un nivel al
satisfacției față de școală mai scăzut (Figura 17 ).
Efectul negativ al duratei muncii în gospodărie se
păstrează și atunci când este controlat efectul
condițiilor de trai din gospodărie5. În același timp,
elevii care au condiții de trai dificile tind să aibă
percepții negative ale contextului școlar.

5. 3. Pregătire și rezultate școlare
Elevii de 12-18 ani cuprinși în studiu au fost
întrebați cât timp alocă temelor de casă. Mai mult
de o treime au răspuns că lucrează mai mult de
două ore, în timp ce 4% au spus că nu alocă deloc
timp pentru teme (Figura 18). Băieții tind să
petreacă mai puțin timp decât fetele pentru

5

Într-un model de regresie liniară în care un indice al satisfacției față de
școală este variabilă dependentă, iar un indice al bunăstării din
gospodărie și numărul de ore lucrate/zi sunt variabile independente,
coeficientul beta pentru numărul de ore lucrate/zi este .13 (p<0,001).
Coeficientul beta pentru indicele bunăstării este .60 (p<0,001).
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realizarea temelor: 30% dintre băieți lucrează mai
mult de două ore, față de 45% dintre fete. În același
timp, durata alocată temelor este corelată pozitiv
cu percepțiile asupra școlii.

această proporție nu este semnificativ statistic mai
mică decât cea din clasa a patra (32%).
Figura 19. Numărul de răspunsuri corecte la primul
test în funcție de clasa școlară

Figura 18. Timpul alocat temelor de casă de elevii
cu vârstă 12-18 ani cuprinși în studiu

Rezultate școlare
Copiii între 7 și 12 ani cuprinși în studiu au fost
evaluați din perspectiva capacității de a citi și a
înțelege texte scrise. Ei au fost rugați să citească un
text foarte simplu de 100 de cuvinte, după care leau fost puse trei întrebări care testau înțelegerea
lui. Celor care au răspuns corect la cel puțin două
întrebări, li s-a citit un al doilea text, cuprinzând un
scurt ghid de comportament în caz de cutremur6.
Așa cum era de așteptat, rezultatele testării se
îmbunătățesc o dată cu vârsta și cu clasa școlară
(Figura 19 și Figura 20). Este însă îngrijorător că
dintre respondenții de clasa a cincea 29% au greșit
cel puțin una dintre răspunsurile la primul test, iar
6

Testele sunt cuprinse în Anexa 3

Aproximativ jumătate dintre respondenți (51%) au
greșit cel puțin unul dintre răspunsuri la unul dintre
cele două teste, iar distribuția răspunsurilor corecte
nu diferă semnificativ statistic între elevii claselor a
patra și a cincea. Rezultatele tind să fie mai slabe în
cazul elevilor care locuiesc în gospodării sărace.
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Figura 20. Numărul de răspunsuri corecte la al
doilea test în funcție de clasa școlară

însușirea unor cunoștințe elementare de scris și
citit, socotit, meditații la limba română și
matematică pentru pregătirea evaluărilor naționale.
Mai mult, afirmă unii dintre directorii de școli
gimnaziale, învățătorii lucrează diferențiat cu copiii
din clasă, în funcție de nivelul acestora, fiind situații
în care, chiar la clasele a II-a și până la a IV-a, se face
încă alfabetizare cu unii dintre copii. Directorii
apreciază că performanțele scăzute ale copiilor sunt
cauzate la copiii proveniți din familii foarte sărace
de lipsa condițiilor de acasă pentru efectuarea
temelor, implicarea copilului în activități
gospodărești (în detrimentul școlii), lipsei
interesului pentru educație al părinților, dar și
numărului mare de copii în clasă sau scurtării
duratei orei de clasă pe perioada iernii. Atitudini de
tipul „Cum nu am învățat eu, poate să nu învețe nici
el“, întâlnite la unii părinți sunt tot mai dese în zona
satelor.
Programele ȘDȘ, sunt apreciate de directorii de școli
gimnaziale ca fiind programe cu sprijinul cărora
elevii se pot dezvolta prin organizarea unor
activități de timp liber, dar și prin intensificarea
pregătirii lor școlare. Din păcate, astfel de programe
nu funcționează în toate comunitățile rurale
analizate. Din cei 18 directori de școli gimnaziale
intervievați, doar 5 au afirmat că au astfel de
programe în școlile pe care le conduc, iar două au
fost închise după încheierea finanțării prin care
fuseseră deschise, în condițiile în care aproximativ
70% dintre adulți spun că, dacă ar exista un
program de tip Școală după școală în localitatea lor,
ar fi dispuși să își înscrie copilul (copiii).

Nivelul de înțelegere a textului citit a scăzut în
rândul copiilor testați cu 2,68% comparativ cu anul
2014, când valoarea indicatorului a fost de 71,5% .
De altfel, și directorii școlilor gimnaziale intervievați
în cadrul cercetării apreciază că performanțele
școlare ale elevilor sunt medii. Ei afirmă că la nivelul
școlilor conduse de ei se fac eforturi pentru
sprijinirea copiilor cu performanțe școlare slabe. Ei
menționează programele remediale, activitatea
moderatorilor școlari cu copiii foarte slabi pentru
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5.4. Implicarea adulților în pregătirea școlară a
copiilor

Atunci când elevii sunt întrebați cine îi ajută atunci
când nu știu să își facă temele, soluțiile indicate de
aceștia sunt asemănătoare celor indicate de către
adulți: ajutorul cel mai frecvent este oferit de
părinți, urmat la mare distanță de frații mai mari și
de profesorii de la școală (Tabelul 10).

Respondenții adulți au fost întrebați cât de frecvent
se implică în verificarea temelor copiilor. În timp ce
70% afirmă că îi ajută zilnic, 11% spun că niciodată.
Măsura în care părinții se implică în susținerea
școlară a copiilor este într-o relație pozitivă cu
atitudinile elevilor față de școală, chiar și în
condițiile în care efectul altor variabile este
controlat.

Tabelul 10. Cine îi ajută pe elevi atunci când nu știu
să își facă temele. Procentele sunt calculate din
totalul respondenților

În plus, respondenții au fost întrebați cum
procedează atunci când verifică temele copiilor și
constată că aceștia nu au știut să le facă. Soluția
indicată cel mai frecvent este cea în care copiii sunt
ajutați de către membri ai familiei (76% membri
adulți, 9% frați mai mari). Tabelul 9.

Le cer fraților mai mari să îl ajute
Cer ajutorul unor rude sau prieteni care
îl pot ajuta
Îi iau meditatori la unele discipline
Iau legatura cu profesorii la școală
Nu fac nimic

Frații mai mari

15,0% (219)
5,0% (73)

Am meditații
Profesorii din școală

3,0% (45)
10,6% (156)

Nimeni

25,6% (374)

Faptul că profesorii de la școală sunt considerați
atât de rar drept o resursă în cazul temelor este o
problemă însemnată în contextul familiilor din rural,
întrucât acestea au cel mai adesea adulți cu un nivel
scăzut de educație și cu o capacitate scăzută de a-i
ajuta pe elevi în mod eficient. Așa se poate explica
și discrepanța între afirmația părinților că își ajută în
fiecare zi copiii la efectuarea temelor (70%) și
aprecierea subiectivă a directorilor de școli, care
consideră că foarte puțini părinți își ajută sau
controlează copiii la teme.

76% (1.239)
9% (145)
4,8% (77)
3,9% (63)
10,6% (171)
3% (48)

Subiecții adulți au fost întrebați dacă în anul școlar
2014-2015 și în primul semestru al anului școlar
2015 – 2016 au participat la ședințele cu părinții de

7

Procentele sunt calculate din totalul celor care afirmă că verifică
temele copiilor.

40,8% (596)

Rude din familie

Tabelul 9. Modul în care procedează adulții atunci
când copiii nu știu să își facă temele7
Îl ajută un adult din familie

Părinții
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la școală sau de la grădiniță, iar 85% au răspuns
afirmativ. Interviurile realizate cu profesori și cu
părinți au arătat că păstrarea unei relații de
comunicare între școală și părinți este extrem de
importantă în situațiile cu risc de abandon. În acest
context merită notat faptul că elevii ai căror părinți
afirmă că nu au participat sunt în medie mai puțin
mulțumiți de contextul școlii8, chiar și în condiții de
control statistic pentru nivelul de sărăcie al
gospodăriei. Directorii de școli afirmă că exact
părinții copiilor cu dificultăți la învățătură, cu
probleme de disciplină, cu absenteism crescut fac
parte din categoria celor care nu participă la
ședințele școlare anunțate și nu sunt interesați de
evoluția școlară a copiilor lor. „Doamna dirigintă a
spus că sunt părinți ai unor copii din clasa noastră
pe care nu i-a văzut niciodată“, spunea o elevă de
clasa a VII-a, participantă într-un focus grup.

perspectivă comparată cu cei din mediul urban sau
cu cei din alte țări europene.
Tabelul 11. Atitudinile adulților față de rolul
educației școlare și a învățării
Omul cât trăieşte învaţă
Relaţiile sunt mai importante decât
şcoala ca să îţi găseşti de lucru
Şcoala se implică suficient în
educaţia copiilor din gospodăria dvs.

19,4% (307)
81,6% (1.294)

Comparativ cu răspunsurile părinților din 2014, se
observă îmbunătățiri ale percepției pe care adulții o
au despre rolul școlii și al învățării. De remarcat
proporția crescută, în 2016, a celor care consideră
că școala are o implicare solidă în educația copiilor.
De asemenea, merită observată scăderea
procentului de adulți în opinia cărora relațiile sunt
un garant mai puternic decât educația furnizată de
școală pentru reușita profesională (Figura 21).

5.5. Atitudinile adulților față de educația școlară
Studiul a evaluat câteva aspecte privind modul în
care respondenții adulți se raportează la importanța
educației școlare și a învățării. Astfel, aproape toți
respondenții au fost de acord că oamenii învață pe
toată durata vieții, mai puțin de un sfert (19%)
consideră că relațiile sunt mai importante decât
școala pentru a-ți găsi de lucru, iar peste 80% afirmă
că școala se implică suficient în educația copiilor din
gospodărie (Tabelul 11). Totuși, rezultatele școlare
ale copiilor din mediul rural sunt modeste într-o

Figura 21. Atitudinile adulților față de rolul
educației școlare și a învățării în 2014 și 2016

8

Coeficientul de corelație între participarea la ședințe și indicele de
satisfacție cu școala este -0.24 (p < 0.01).

99,5% (1.595)
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5.6.Aspirații educaționale și oportunități
pregătire pentru o viață independentă

de

cel puțin învățământul general obligatoriu sau liceal.
Angajarea în agricultură, ca muncitori necalificați
este pentru moment opțiunea tinerilor care decid
să întrerupă școala după absolvirea clasei a VIII-a.

Respondenții adulți au fost întrebați ce ar
recomanda unui copil care termină opt clase: să își
continue studiile mergând la liceu, să le continue la
o școală profesională/de ucenici sau să înceapă să
muncească. Aproape 90% au răspuns că ar
recomanda mersul la liceu, 10% i-ar îndruma spre o
școală profesională sau de ucenici și mai puțin de
2% ar recomanda încheierea studiilor (Figura 22).
Aceste afirmații indică o creștere netă față de
răspunsurile date în 2014 (doar 83,8 % recomandau
continuarea cursurilor liceale). Numărul adulților
care ar recomanda absolvenților clasei a VIII-a
continuarea studiilor în învățământul liceal este
mare și mai puțini se orientează către învățământul
profesional, deși oportunitățile de angajare pentru
absolvenții cu studii liceale sunt practic inexistente
în comunitățile rurale. În schimb, directorii școlilor
gimnaziale apreciază redeschiderea școlilor
profesionale ca o oportunitate (copiii beneficiază de
burse școlare, sunt acoperite unele cheltuieli de
școlarizare), mai ales pentru dobândirea unei
meserii care să le permită găsirea unui loc de muncă
și astfel, spargerea cercului vicios al sărăciei. De
altfel, în prezent, spun primarii localităților cuprinse
în studiu, sunt puține oportunități de angajare
pentru tineri, deși primarii fac eforturi pentru
atragerea investitorilor. Apropierea unor comune
de orașe, dar și căutarea unui loc de muncă în
străinătate, sunt singurele oportunități de angajare
în prezent pentru tineri, fie că au absolvit sau nu,

Figura 22. Recomandările privind continuarea
studiilor pe care adulții le-ar face unui copil care
termină opt clase

Analizând
recomandările
familiilor
privind
continuarea studiilor se constată că ele depind în
mare măsură de nivelul de sărăcie al gospodăriei
(definit printr-un indice calculat) din care face parte
respondentul. Astfel, respondenții care provin din
familiile mai sărace tind să-și orienteze copiii mai
mult către învățământul profesional comparativ cu
cei din familiile cu situație financiară mai bună.
(Figura 23 ).
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5.7. Abandon școlar
Nu există o monitorizare la nivelul şcolilor
gimnaziale cu privire la numărul copiilor care
abandonează școala din perspectiva învățământului
general obligatoriu; ea este limitată doar la
urmărirea absolvirii claselor I - VIII. Directorii de
școli, primarii și asistenții sociali comunitari oferă
informații privind abandonul numai pentru copiii
cuprinși în sistemul de învățământ gimnazial, școlile
fiind în localitățile de domiciliu ale copiilor. Din
această perspectivă, ei apreciază abandonul, ca și
repetenția, ca atingând maximum 2% în fiecare din
cele 18 comune cuprinse în cercetarea calitativă. La
nivelul comunității nu există o urmărire a cazurilor
de abandon școlar după clasa a VIII-a, deși o astfel
de analiză ar fi utilă din perspectiva cunoașterii
vulnerabilităților sociale ale comunei.
Cauzele evidențiate cel mai adesea ca fiind
răspunzătoare pentru abandon diferă din punctul
de vedere al autorităților locale și al directorilor de
școli gimnaziale, în funcție de perioada din ciclul de
învățământ când abandonul s-a produs. Astfel,
pentru abandonul înregistrat pe perioada
învățământului gimnazial, cauzele s-au datorat:
dezinteresului părinților pentru educația copilului,
implicarea copilului în activități în agricultură,
apartenența la familii disfuncționale (violență
domestică, alcoolism), sărăcia, plecarea copilului
împreună cu părinții în străinătate. La acestea, după
8 clase, se adaugă, cu prioritate, greutățile în
acoperirea costurilor crescute datorate școlarizării
în instituții de învățământ din afara comunelor,
disponibilității
intelectuale
limitate,
lipsei

Figura 23. Recomandările privind continuarea
studiilor pe care adulții le-ar face unui copil care
termină opt clase în funcție de nivelul de sărăcie al
gospodăriei din care provine respondentul
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VIII-a și în perioadele muncilor agricole), cauze
determinate de plecarea, pe perioade mai lungi de
timp, a copilului împreună cu părinții la muncă în
străinătate. O altă categorie de cauze este întâlnită
la unii copii rămași în grija bunicilor sau altor rude
sau prieteni și ai căror părinți au plecat la muncă în
străinătate. Simțind lipsa autorității părintești,
acești copii absentează perioade lungi de la cursuri.
Dintre acestea, ultimele trei au cel mai mare impact
asupra abandonului.
Directorii de școli gimnaziale, asistenții sociali din
primării și primarii afirmă că monitorizează cu
atenție și intervin pentru prevenirea abandonului
școlar. Aici, trebuie făcută distincția între
intervențiile pentru prevenirea abandonului la
copilul din învățământul gimnazial, când
atenționarea, vizitarea și convingerea părintelui
pentru a-și retrimite copilul la școală sunt prioritare,
și abandonul după clasa a VIII-a, care nu este
monitorizat de autoritățile locale unde copilul are
domiciliul. Pentru copiii care continuă învățământul
liceal în alte localități decât cele de domiciliu,
singurele acțiuni întreprinse de asistența socială din
primării se limitează la eliberarea documentației
referitoare la veniturile familiilor, solicitată de licee
pentru acordarea unor facilități (burse sociale,
decontarea transportului etc.) Acesta este singurul
semnal pe care autoritățile locale de la domiciliul
copiilor îl au cu privire la parcursul școlar al copiilor
după absolvirea gimnaziului.
În opinia copiilor reuniți în focus grupuri, motivele
abandonării școlii sunt multiple și sunt atribuite în
general părinților, dar și copiilor. Ei vin cu exemple

supravegherii, interesului pentru angajarea în
muncă pentru dobândirea unui venit propriu sau
căsătorii timpurii.
Din punctul de vedere al adulților, există două
obstacole principale pentru care unii copii din satul
lor nu continuă școala după absolvirea gimnaziului:
costurile ridicate ale școlii, respectiv rezultatele
școlare modeste. Astfel, 60% dintre respondenți
consideră că familiile în care copiii abandonează
școala după clasa a VIII-a nu își permit costurile
școlii, pe când 47% dintre adulți cred că motivul
abandonului este legat de performanțele școlare
slabe ale elevilor. De remarcat și faptul că un sfert
dintre adulți consideră că renunțarea la școală după
studiile gimnaziale se explică prin dorința tinerilor
de a-și găsi o slujbă, care să le aducă un venit.
La nivelul celor 18 comune unde s-au realizat
interviuri cu autorități locale, asistenți sociali
comunitari și directori de școli gimnaziale aceștia au
scos în evidență absenteismul care se înregistrează
frecvent în rândul elevilor, ca fenomen provocator
pentru educație. Absenteismul, prelungit sau
repetat în anumite perioade de timp, a dus în cele
din urmă la părăsirea școlii și declararea
abandonului. Cauzele absenteismului, identificate
de persoanele intervievate au fost diferite, în
funcție de vârsta copiilor, perioada din an a
producerii și specificul comunității.
Au fost evidențiate cauze datorate condițiilor meteo
nefavorabile care au reținut pe perioade scurte de
timp de regulă copii de vârstă mică acasă, cauze
datorate implicării copiilor în muncile agricole de
către părinți (de regulă copii din clasele a VI-a – a
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5.8. Șanse egale la educație pentru copilul din
mediul rural?

concrete, văzute în școală sau în comunitate care
creionează următoarele tipologii:
•

•

•

•

•
•

Argumentele expuse în capitolele anterioare
pledează pentru aprecierea unui nivel ridicat de
inegalitate în ceea ce privește educația copilului din
rural față de cel din urban. La aceste argumente
trebuie adăugate și cele legate de lipsa de
oportunități pentru copilul din rural de a absolvi
învățământul general obligatoriu de 10 ani.

Copii abuzați fizic sau exploatați de părinți.
Copii care nu sunt lăsați de părinți la școală
pentru că trebuie să aibă grijă de frații mai
mici. Copii care sunt obligați de părinți să
desfășoare munci în gospodărie sau în
agricultură. Copii bătuți de părinții alcoolici.
Copii neglijați de părinți sau persoanele
care-i întrețin. Copii care nu au
îmbrăcăminte pentru a veni la școală. Copii
care nu primesc suficientă hrană. Copii care
nu au un loc unde să-și facă temele.
Copii abuzați emoțional de părinți. Copii
bătuți și umiliţi de părinți în fața altor copii
pentru
note
proaste
sau
pentru
comportamente nepotrivite. Copii care sunt
trimiși murdari la școală. Copii trimiși fără
rechizite, hrană sau cu haine rupte și
murdare.
Copii dezinteresați de învățătură. Copii
cărora nu le place să învețe și nu se
străduiesc să facă față cerințelor școlare.
Copii care aleg să se căsătorească timpuriu.
Copii care doresc să se angajeze în muncă
pentru a avea cât mai repede venituri
proprii și a deveni independenți de părinți
sau pentru a contribui la veniturile familiei.

Conform Legii Educației Naționale 1/2011, în
România, învăţământul general obligatoriu este de
10 ani. Practic, majoritatea unităților școlare din
mediul rural, ca de altfel şi cele urbane, sunt
organizate în școli primare și gimnaziale (casa I, iar
din 2014 clasa pregătitoare – clasa a VIII-a) şi licee
(clasa a IX-a - clasa a XII-a) sau școli profesionale. Ca
atare, pentru absolvirea învățământului general
obligatoriu, un copil va trebui, după absolvirea
gimnaziului (8 clase), să continue cu doi ani de liceu
sau școală profesională.
Niciuna din școlile cuprinse în investigația făcută în
cele 18 comune din județele Cluj, Dolj, Ialomița,
Vâlcea și Vaslui nu avea organizată școlarizarea
pentru învățământul general obligatoriu în comună.
Apropierea geografică de orașe sau de comunele în
care funcționează licee sau școli profesionale este o
facilitate care vine în sprijinul absolvirii de către
elevi cel puțin a învățământului general obligatoriu.
Acest lucru reduce costurile de transport, și așa
plafonate de Ministerul Educației Naționale prin OU
29/2013. Bursele sociale, alocația “Bani de liceu”
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speciale. Pentru acești copii, școlile nu au cadre
didactice de sprijin, munca, cel puțin pentru ciclul
primar, revenind învățătorilor, care nu au pregătire
specializată în lucrul cu copii CES, care lucrează cu
acești copii după un program diferențiat, adaptat
posibilităților copiilor.

sau decontarea prețului manualelor școlare sunt
alte facilități oferite de Guvern, dar care sunt greoi
de accesat, copiii sau părinții acestora având nevoie
de sprijin în demersurile birocratice pentru
accesarea lor.
Dacă pentru un copil din urban continuarea școlii
după clasa a VIII-a este, din punct de vedere practic,
logistic sau financiar posibilă, pentru copiii din
mediul rural, absolvirea învățământului general
obligatoriu este supusă unor constrângeri (costuri
suplimentare,
creșterea
timpului
alocat
transportului sau uneori chiar nevoia unui loc de
cazare), care de multe ori nu pot fi soluționate,
ducând de multe ori la abandon. Această situație,
alături de timpul alocat învățării, sprijinului și
interesului acordat de familie pentru educație,
calitatea educației, infrastructura școlilor - care este
diferita de cele mai multe ori pentru copilul din
urban față de rural -, întregește tabloul situațiilor
discriminatorii ale copiilor în funcție de mediul de
rezidență și demonstrează încă odată lipsa șanselor
egale la educație ale copiilor din rural față de urban.
Autoritățile de la nivelul comunelor, dar și
conducerile școlilor afirmă că majoritatea copiilor
absolvenți ai clasei a VIII-a sunt orientați în funcție
de aptitudini și nivelul cunoștințelor și opțiunile
proprii către licee sau școli profesionale. Nu există
însă, la nivelul comunităților, o monitorizare a
parcursului școlar al acestor copii, măcar până la
absolvirea învățământului general obligatoriu.
O situație mult mai dificilă din punct de vedere al
egalității de șanse pentru absolvirea învățământului
general obligatoriu îl au copiii cu cerințe educative

În concluzie, finalizarea învățământului general
obligatoriu de 10 ani ridică mari provocări în zonele
rurale, iar egalitatea de șanse pentru educație a
copiilor din rural și urban trebuie să fie permanente
pe agenda de lucru și în preocuparea atât a
instituțiilor statului, cât și a societății civile.
Analiza pune în evidență câteva aspecte care
contribuie la menținerea decalajului dintre urban și
rural în ceea ce privește cantitatea și calitatea
pregătirii școlare. Astfel:
 O parte dintre elevii din rural petrec un timp
însemnat pe drum între casă și școală: 15% dintre ei
fac o oră sau mai mult pe durata iernii, iar 10% fac o
oră sau mai mult în restul anului.
 O parte dintre elevii din rural trăiesc în condiții
materiale precare, iar acest fapt influențează
semnificativ relația lor cu școala și calitatea
pregătirii. Un predictor important al aprecierilor
privind mediul şcolar din partea elevilor este nivelul
de dotare al gospodăriei: copiii care provin din
locuinţe cu dotări modeste se simt în medie mai
puţin confortabil la şcoală decât ceilalţi copii.
45

6. Protecția copilului în familiile din mediul rural

 O mare parte a elevilor din rural petrec un timp
însemnat muncind în gospodărie. Elevii care
lucrează mai mult timp în gospodărie tind să aibă un
nivel al satisfacției față de școală mai scăzut.

6.1. Acoperirea unor nevoi de bază
Pentru o acoperire corespunzătoare a nevoilor
materiale ale copiilor și tinerilor, situația financiară
a familiilor de proveniență este crucială.

 Aproape o treime dintre respondenții de clasa a
V-a au avut greșeli la un test simplu de citire și
înțelegere a unui text, iar această proporție nu este
semnificativ statistic mai mică decât cea din clasa a
IV-a. Rezultatele tind să fie mai slabe în cazul
elevilor care locuiesc în gospodării sărace.

Cum arată familiile din rural din punct de vedere al
susținerii financiare? Mai jos sunt redate categoriile
de venit în care se auto-plasează respondenții
adulți. (Vezi și capitolul 3.1.3. Surse de venit)

 Profesorii de la școală sunt rar considerați drept o
resursă în cazul în care elevii au dificultăți în
pregătire.

Figura 24. Categorii de venit în care se
auto-plasează respondenții adulți, în 2016

 O proporție de 15% dintre părinți nu au participat
la ședințele de la școală sau grădiniță în ultimul an
școlar, iar proporția este mai mare în cazul celor
care provin din gospodării sărace.
 O proporție ridicată dintre respondenții adulți,
peste 80%, afirmă că școala se implică suficient în
educația copiilor din gospodărie.
 Recomandările privind continuarea studiilor
depind într-o măsură importantă de nivelul de
sărăcie al gospodăriei din care face parte
respondentul.

Se poate observa cum categoriile dominante sunt
foarte apropiate și îi reunesc pe cei care declară că
veniturile sunt suficiente pentru a reuși să se
descurce (38,6%) și respectiv că le ajung banii cu
dificultate de la o lună la alta (37,7%). Cercetarea a
scos în evidență și legătura între categoria de
venituri în care se auto-plasează respondenții adulți
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Tabelul 13. Auto-plasarea respondenților în
categorii de venit în funcție de tipul de venit

și numărul și tipul surselor de venit. Astfel,
respondenții cu un număr mai mare de surse de
venit, se auto-plasează în categoria celor care
apreciază că se descurcă cu banii pe care îi au.
Tabelul 12.

Tipuri de venit

Tabelul 12. Categorii de venit (auto-încadrare) și
număr surse de venit

Salarii
Pensii vârstă
Pensii boală
Pensii urmaș
Șomaj
Venit minim
garantat
Alocații pentru copii
Ajutor social pentru
persoane cu
dizabilități
Ajutor însoțitor
pentru persoane cu
dizabilități
Alocație
complementară
Bani trimiși din
străinătate de către
rude
Agricultură
Meșteșuguri
Altceva...

Gospodării în care
Număr tipuri
venit

Banii abia ajung
de la o lună la
alta

1
2
3
4
5

30,3
37,9
40,3
35,6
37,5

Reușim să ne
descurcăm cu
banii pe care îi
avem
28,1
40
39,3
38,9
62,5

Relația este și mai evidentă dacă luăm în
considerare tipul de venit. Existența salariului ca tip
de venit în gospodărie determină o creștere a
satisfacției adulților cu privire la venituri. Astfel,
78,7% dintre respondenții care apreciază că se
descurcă cu banii pe care îi au indică salariile ca
principală sursă de venit și doar 55,8% apreciază că
banii abia ajung de la o lună la alta. Tabelul 13.

Gospodării în care
Banii abia
Reușim să ne
ajung de la o
descurcăm
lună la alta
cu banii pe
care îi avem
55,8
78,7
7,1
9,9
4
3,7
1,4
2
2
0,7
10
94,4

3,7
90,8

2,4

1,4

1,5

1

23,4

10,9

3,6

5,6

11,1
1
7,8

11,1
1,6
4,8

Proporția celor care spun că banii nu le ajung nici pentru
strictul necesar este mai redusă decât în datele din 2012
și 2014 , scăzând, în 2016, la 16,6% (Figura 25). De altfel,
se poate observa cum, între 2012 și 2016, a crescut
progresiv procentul celor care spun că reușesc să se
descurce cu banii pe care îi dețin, iar tendința este
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Tabelul 14. Acoperirea unor nevoi de bază
apreciată de respondenții copii (12-18 ani)

inversă în cazul celor pentru care veniturile nu le
asigură acoperirea strictului necesar.
Figura 25. Categorii de venituri în care se
auto-plasează respondenții adulți în 2016
comparativ cu 2014 și 2012

Cât de frecvent?
Mănânc cel puțin
două mese pe zi
Am o locuință unde
pot dormi noaptea
Mă duc seara în pat
flămând
Am suficiente cărți și
rechizite pentru
școală
Am suficientă
mâncare să mănânc
Lipsesc de la școală
pentru că mă duc să
muncesc
Mă simt obosit
pentru că muncesc
înainte sau după ce
mă întorc de la școală
Familia mea are
suficienți bani să-mi
cumpere ce am
nevoie
Cel puţin unul dintre
părinţi are de lucru

Deși tendința este clar pozitivă, mai mult de
jumătate din populația din mediul rural (cifră
apropiată de statisticile publicate de Eurostat la
finalul anului 2015) se zbate la limita sărăciei, cu
toate consecințele care decurg de aici în asigurarea
unor condiții decente de trai pentru copiii, dar și
adulții din gospodării.
Copiii și tinerii au fost rugați să răspundă la o serie
de întrebări care măsoară aspecte ale calității vieții
și bunăstării lor în cadrul contextelor de familie. În
ceea ce privește aspectele care țin de acoperirea
nevoilor materiale ale copiilor și tinerilor, situația
raportată de aceștia este redată în tabelul următor
(Tabelul 14).

Niciodată

Uneori

Întotdeauna

2,5

10,1

87,4

0,7

0,7

98,6

91,4

6,5

2,1

2

15

83

1,8

6,2

92

92,3

4,5

3,3

87,5

9

3,5

3,9

23,9

72,2

12,3

17,8

69,9

Deși cea mai mare parte dintre respondenți se
încadrează în categorii de răspuns care descriu o
situație dezirabilă, nu este deloc de neglijat faptul
că, pentru fiecare dintre aspectele investigate, o
parte dintre copii și tineri raportează o stare de fapt
negativă. Se pot remarca, față de 2014, semnalele
unor îmbunătățiri la nivelul situației familiilor,
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îmbrăcați și, în general, părinții nu se îngrijesc de ei.
Motivele apreciate de copii pentru această situație
sunt sărăcia și alcoolismul întâlnite în multe din
familiile din care provin acești copii.

reflectate în răspunsurile copiilor legate de
capacitatea părinților de a le achiziționa lucrurile de
care au nevoie. Astfel, în 2014, 77% dintre copii
spuneau că au întotdeauna rechizitele și cărțile
necesare pentru școală, față de 83% în 2016. Mici
ameliorări pot fi constatate și cu privire la nutriția
copiilor (date din trei valuri de studiu - 2012, 2014 și
2016). Figurile 26 și 27.

Starea de bine a copiilor și tinerilor cumulează și
aspectele care țin de confortul psihologic pe care
aceștia îl au în contextul familiei. Datele colectate
arată că cei mai mulți dintre copii beneficiază de un
climat de susținere în contextul familiei. Datele din
2016 se înscriu în tendința descrisă și de edițiile
anterioare (2012 și 2014), a existenței unei
atmosfere de încredere și susținere din partea celor
apropiați pentru o foarte mare parte dintre copii și
tineri (Tabelul 15).

Figura 26. Răspunsuri (în %) de tip „întotdeauna”
pentru întrebările: „Am suficientă mâncare să
mănânc” și „Mănânc cel puțin 2 mese pe zi”

Tabelul 15. Confortul psihologic al copiilor în
mediul familial
Cât de frecvent ?
(%)

Există cineva acasă
care să-mi dea de
mâncare sau să mă
îngrijească dacă sunt
bolnav
Mă simt susținut de
familia mea întreagă
(bunici, unchi, mătuși)
Am încredere în adulţii
cu care locuiesc
Sunt tratat mai rău
decât alţi copii din
gospodăria mea
Familia este alături de
mine când am nevoie
de ajutor

Figura 27. Răspunsuri (în %) de tip „niciodată”
pentru întrebarea „Mă duc la culcare flămând”

În schimb, copiii participanți la focus grupuri au
venit cu exemple de copii din școala lor sau din
vecinătate care suferă de foame, sunt prost
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Niciodată

Uneori

Întotdeauna

0,7

2,4

96,9

1,3

5,4

93,2

1

2,7

96,3

91,3

3,5

5,2

0,5

3,8

95,8

în gospodăriile în care adulții nu au frecventat acest
tip de cursuri (Tabelul 16). Diferențele sunt mai
puțin grăitoare în cazul legăturii dintre răspunsurile
copiilor și participarea adulților la cursuri de tip
școala părinților.

În gospodăriile în care cel puțin un membru al
familiei a participat, în ultimii doi ani, la seminarii pe
tema drepturilor copiilor, procentele de copii care
raportează situații favorabile cu privire la confortul
din mediul familial tind să fie ușor mai ridicate decât
Tabelul 16. Confortul psihologic al copiilor și
participarea părinților la dezbateri privind
drepturile copilului

Cineva din familie
a participat la
seminarii despre
drepturile copiilor
DA
NU

Procente răspunsuri care desemnează situaţia favorabilă pentru afirmaţiile:
Acasă există
Mă simt
Am încredere
Sunt tratat mai rău
Familia este
cineva care să
susținut de
în adulții cu
decât alți copii din
alături de mine
îmi dea de
familia mea
care locuiesc
gospodăria mea*
când am nevoie
mâncare
întreagă
de ajutor
*niciodată
98,1
96,3

95,1
92,5

98,1
95,5

93,4
90,6

97,7
95

copiii afirmă că întotdeauna primesc cel puțin două
mese pe zi, iar în 91% din familii, copiii consideră că
au suficientă mâncare să mănânce. Procentele de
răspunsuri ce descriu situații pozitive, în cadrul
acestor gospodării, sunt foarte apropiate de valorile
de pe întregul eșantion. Se poate remarca, totuși, că
preponderența răspunsurilor care descriu situații
pozitive caracterizează mai ales gospodăriile în care
adulții sunt reticenți sau resping complet ideea de a
cheltui mai puțin pe mâncare, pe termen mediu sau
lung.

Așa cum a fost subliniat deja, unele gospodării au
redus, pe parcursul ultimului an, cheltuielile cu
achiziționarea mâncării (prin cumpărarea de
alimente mai ieftine sau prin achiziționarea unor
cantități mai mici de hrană). E important de văzut,
în aceste situații, dacă există vreun impact asupra
modalității în care copiii resimt că sunt hrăniți de
părinți. Dacă este vorba despre gospodării în care sau cumpărat mai puține alimente, în 86,4% din
cazuri copiii spun că mănâncă mereu cel puțin două
mese zilnic, iar 90,2% consideră că au întotdeauna
suficientă mâncare. În privința familiilor care au
cumpărat alimente mai ieftine, în 87,3% din cazuri,
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6.2. De la respectarea drepturilor copilului la
stereotipii discriminatorii și abuz

În privința asigurării necesarului de rechizite pentru
școală, în gospodăriile în care s-au redus în ultimul
an cheltuielile pentru achiziționarea acestor
produse, în 59% din cazuri copiii afirmă că au mereu
rechizitele și cărțile necesare. Procentele de
răspunsuri pozitive sunt mult mai mari în
gospodăriile în care părinții exclud ideea de a
recurge la acest tip de economisire.

Părinții și copiii sunt informați cu privire la
drepturile copilului
Cunoașterea drepturilor copilului este o premisă
importantă pentru furnizarea unei îngrijiri
corespunzătoare copiilor, precum și pentru
semnalarea situațiilor în care integritatea copiilor
este periclitată. Numai 17% dintre adulții din studiu
au spus că cineva din gospodăria lor a participat, în
ultimii doi ani, la seminarii pe tema drepturilor
copilului organizate de către World Vision în
parteneriat cu autoritățile din localitatea lor. De
altfel, primarii din 18 comunități intervievați în
cadrul studiului au declarat că abordarea diverselor
aspecte legate de drepturile copilului se realizează
de regulă în școli cu ocazia deschiderilor festive de
an școlar. Acțiunile organizate de ONG-uri, ca de
exemplu World Vision România sau OvidiuRo,
completează nevoia de informație privind drepturile
copilului, dar și ele trebuie amplificate. Aici trebuie
avută în vedere adaptarea metodelor de informare,
la nivelul cultural al participanților (unii părinți sunt
neștiutori de carte), precum și organizarea unor
astfel de sesiuni în perioadele fără munci în
agricultură (iarna). Consilierea individuală a
părinților și chiar constrângerile financiare
(suspendarea ajutoarelor sociale suplimentare și
condiționarea lor de trimiterea copilului la școală)
au dat rezultate privind îndeplinirea obligațiilor

Evaluările copiilor asupra situației financiare a
familiei par să reflecte destul de fidel aprecierile pe
care adulții înșiși le au asupra nivelului de trai din
gospodărie. Întrebați dacă familiile lor au
întotdeauna suficienți bani pentru a le cumpăra ce
au nevoie, cea mai mare rată de răspunsuri pozitive
(93%) caracterizează copiii din gospodării în care
adulții afirmă că banii pe care îi au le permit să
trăiască bine. În gospodăriile în care părinții
raportează situații financiare nefavorabile, situația
este mai puțin dezirabilă: în familiile unde banii nu
ajung nici pentru strictul necesar, în doar 43% din
cazuri copiii afirmă că familia își permite
întotdeauna să le cumpere ce au nevoie. Procentul
este de 70% când este vorba despre familii în care
adulții spun că banii abia ajung de la o lună la alta.
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Invitați să discute cu privire la capacitatea familiilor,
şcolii și comunității de a le respecta drepturile lor
sau altor copii din comunitate, copiii au analizat în
focus grupuri conținutul și importanța drepturilor
copilului pentru dezvoltarea lor și au adus exemple
concrete de încălcări, mai mult cu privire la alți copii
din comunitate și mai puțin privind propria
persoană. Având în vedere că drepturile copilului
reprezintă parte componentă a programei școlare
ce se studiază încă din clasele primare, copiii au
demonstrat în discuții o înțelegere aprofundată a
lor abordând în egală măsură și responsabilitățile
copiilor. Au fost înregistrate, este adevărat doar în
câteva situații, răspunsuri ca: „Drepturile copilului
înseamnă ceea ce au voie copiii să facă.“ Chiar dacă
astfel de înțelegere a conținutului noțiunii de
“drepturi ale copilului “ a fost înregistrată în puține
cazuri, poate fi reținută și exemplificată de
formatori ca înțelegere greșită a acestei noțiuni.

părintești în unele comunități, conform afirmațiilor
asistenților sociali din primării.
Astfel, 82,1 % dintre adulți spun că au cunoștință
despre drepturile copilului (în 2014, proporția celor
care afirmau că au auzit despre drepturile copilului
era 85,9%). Atunci când sunt întrebați care sunt
acele drepturi ale copiilor pe care ei consideră că le
respectă (răspuns multiplu), adulții indică îndeosebi
dreptul la educație (93,3%) și dreptul la sănătate
(80,8%). Dreptul copilului la liberă exprimare
întrunește cele mai puține răspunsuri din partea
adulților (Figura 28).
Figura 28. Drepturi ale copilului recunoscute de
părinți (răspuns multiplu)

Iată câteva exemple de încălcări ale dreptului la
educație, sănătate sau de neglijare și abuz, oferite
de copiii participanți la focus grupuri:
„Un vecin al meu, îi încalcă drepturile copilului lui
pentru că nu îl lasă la școală, îl pune să fure, să
cerșească, îl lasă să fumeze. Dacă copiii sunt
maltratați de părinți, ei nu mai vor să vină la școală.
Un părinte a bătut o fată din clasa a VI-a în fața
clasei și ea nu a mai venit la școală de rușine. Un
coleg al nostru nu era cuminte la oră, dirigintele i-a
spus părintelui, iar acesta l-a bătut în fața noastră.”
spun câțiva copii din Cluj;

Adulții enumeră și o serie de alte drepturi ale
copilului pe care ei le consideră importante, între
care: dreptul la joacă, dreptul la identitate, dreptul
la familie, dreptul copiilor de a nu fi marginalizați,
dreptul de a alege și dreptul de a fi apărați.
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înscris copiii la școală. Sunt copii care din clasa a V-a
încep să nu mai vină la școală. Copiii sunt bătuți
numai de părinții alcoolici sau din cauza notelor”.

„Părinții sunt de vină că nu l-au sprijinit să facă
școala, dar și el este de vină că nu trebuia să
abandoneze școala“, descrie un alt copil din Cluj
situația unui vecin. „La noi, în comună, un copil a
venit câteva luni la școală, iar apoi nu a mai venit.
Nu i-a plăcut școala, i-a plăcut la vaci” sau „O fată
din școala noastră a abandonat școala și s-a
măritat“. „Copiii sunt bătuți de părinți când
consumă alcool, dacă atunci copiii fac ceva rău, iau
note proaste, sunt bătuți”, explică un participant din
Cluj de ce sunt bătuți unii copii de către părinți.

Tot din Vaslui, alţi copiii vin cu alte exemple: „Știu
doi copii din sat care stau pe străzi, nu au ce mânca,
nu merg la școală. Părinții sunt ambii plecați în
Italia, iar copiii sunt lăsați cu o bunică care are 90
ani. O fostă colegă nu a mai venit la școală pentru
că a primit prea multe note proaste. Încă din clasa a
IV-a copiii încep să abandoneze școala în această
comună. O colegă a abandonat școala și s-a
căsătorit. La 14 ani a rămas însărcinată. În
comunitate sunt mulți copii bătuți în familiile
alcoolicilor. Ei își bat copiii sau soțiile când se
îmbată. Cele mai mari probleme le au cei care au
familii foarte sărace. Lipsa banilor îi face pe acei
părinți să-i exploateze pe copii prin muncă, iar apoi
îi și bat pentru a le lua și banii pe care îi câștigă.”

„Un copil nu a avut certificat de naștere până la 8
ani. I-a fost încălcat dreptul la identitate și
educație, o fată din comună nu a mai fost lăsată la
liceu deoarece părinții nu au mai avut bani“ (copii,
jud. Dolj);
„Sunt două fete în clasa noastră de care nici nu te
poți apropia pentru că miros urât. Copiii râd de ele.
Părinții nu le îngrijesc, stau toată ziua plecați de
acasă ca să bea. De copiii săraci dar care vin curați
și îngrijiți la școală nu râd copiii “, se discută în grup
la Vaslui.

Discriminarea unor copii de la școală sau din
comuna din vecinătate este un alt exemplu pe care
copiii îl aduc pentru a ilustra încălcări ale drepturilor
copilului în familie sau școală, din partea colegilor.
De asemenea, la nivel de comunitate, copiii din
Ialomița, care au răspuns la întrebarea „dacă ei s-au
simțit discriminați sau cred că alți copii în comuna
lor sunt discriminați“, au consemnat pe post-it
următoarele:
• Foarte mulți copii sunt discriminați pentru
genul de muzică pe care îl ascultă.
• Da, eu cred că sunt copii discriminați pentru
că sunt grași sau poartă ochelari.

Într-o altă comună din Vaslui, copiii spun: „Unii
părinți nu au grijă de copiii lor. Părinții unor vecini
consumă mult alcool și își bat copiii și nu îi lasă la
școală. Copiilor nu le place să stea acasă cu părinții
lor, care oricum își petrec mult timp la magazinul de
lângă casă unde consumă alcool. O colegă de clasă
nu poate veni la școală pentru că mama este
bolnavă și ea o îngrijește. Unii părinți nici nu și-au
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•

•

•

•
•
•
•

Da, eu cred că unii copii sunt discriminați. În
general sunt tratați după clasa socială. Am
cunoscut o fată care nu avea o posibilitate
materială foarte bună, iar copiii o tratau
foarte urât, râdeau de ea, o criticau și o
puneau
să
facă
diferite
acțiuni
stânjenitoare.
În sat sunt copii care au rămas mai mici de
înălțime și oamenii fac mișto de ei, le spun
"un metru și o flegmă".
Copiii sunt luați în râs de obicei pentru că au
probleme cu greutatea sau pentru că nu au
resurse financiare la fel de bune ca ceilalți.
Da, eu cred că sunt discriminați deoarece au
un anumit handicap.
În general foarte mulți copii se poartă urât
unii cu alții și înjură sau se bat.
Da, eu cred că sunt copii care sunt în aceste
cazuri.
În ciuda faptului că unii nu au posibilități
financiare, ei sunt dați la o parte din
anumite grupuri.

•
•
•
•
•
•
•
•

o familie în care el să fie înțeles
necondiționat;
o familie în care să nu existe certuri;
o familie în care părinții să nu plece la
muncă în străinătate;
o familie în care părinții să petreacă mai
mult timp cu copilul;
o familie în care părinții să încerce să-și
cunoască mai bine copiii;
o familie în care părinții să fie împreună, nu
despărțiți ca acum;
o familie în care să nu existe conflicte;
o familie în care copiii să fie luați în seamă
de părinți când ei vor ceva.

Și iată și portretul unui părinte în viziunea unui copil
tot din Ialomița: “Un părinte bun își ascultă
întotdeauna copilul, nu face comparații între acesta
și alți colegi, niciodată nu încearcă să îl facă să se
simtă prost prin acțiunile sale. Pentru o dezvoltare
optimă, copilul trebuie să trăiască într-o atmosferă
liniștită și să se bucure de afecțiunea părinților. Un
părinte bun nu abuzează de copilul său. “

În focus grupurile din Ialomița, copiii au creionat și
modelul de „familie ideală“ în care ei ar dori să
trăiască. Iată ce își doresc copiii să se întâmple în
familie:
• o atmosferă liniștită în familie astfel încât să
aibă posibilitatea de a discuta deschis cu
părinții chiar dacă este vorba de note
proaste sau de alte “prostii făcute“;

Reprezentanții autorităților locale, primarii,
consilierii locali sau asistenții sociali din primării,
cunosc la nivelul comunității, cazuri de încălcări ale
drepturilor copilului. Ei afirmă că aceste cazuri,
raportate de membrii comunității, instituțiile locale
(școli, cabinetele medicilor de familie), poliție sau
prin autosesizări, sunt investigate și soluționate la
nivelul comunităților în măsura resurselor
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agenda autorităților responsabile pentru a face din
acestea adevărate resurse mobilizatoare pentru
dezvoltarea comunităților.

disponibile, iar cele care exced posibilitatea
soluționării la nivel local sunt raportate Direcției
Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Dacă la nivelul administrațiilor locale sunt
constituite servicii publice pentru protecția copilului
și care funcționează, e drept, cu resurse limitate,
atât materiale, cât și umane, Structurile
Consultative Comunitare nu funcționează încă în
baza unor proceduri formalizate. Din relatările
asistenților sociali și primarilor intervievați, aceste
structuri, care ar trebui să intervină activ, cu soluții
concrete și resurse pentru soluționarea cazurilor
sociale din comunitate, își desfășoară activitatea în
limita timpului disponibil, mai mult pe baza bunelor
relații personale dintre membri decât pe baza unor
proceduri instituționale.

Stereotipii discriminatorii și metode de disciplinare
utilizate în familie
Discursul public din România nu este cunoscut ca
unul ce promovează egalitatea de gen, fiind adesea
impregnat de viziuni profund conservatoare legate
de distribuția rolurilor de gen. Adulții au fost rugați
să ofere perspectiva lor asupra câtorva aspecte
relevante în acest sens, iar răspunsurile lor sunt cele
redate în tabelul de mai jos (Tabelul17).

Tabelul 17 . Opinia adulţilor cu privire la
discriminarea de gen

O mamă care lucrează poate fi la fel de grijulie cu
copiii săi ca și o mamă care nu lucrează
Tații pot avea grijă de copii la fel de bine ca și
mamele
A avea o slujbă e un lucru bun, însă ce își doresc
femeile sunt familie și copii
Educația școlară este mai importantă pentru un
băiat decât pentru o fată
Barbații conduc mai bine afacerile decât femeile
Uneori e nevoie să îți bați copiii pentru a-i putea
educa bine

Foarte
adevărat

Adevărat în
mică măsura

Neadevărat

Nu
știe

Nu
răspunde

72,6

16,2

10

1,1

1

50,6

30,2

18,3

0,5

0,4

55,9

27,7

14,9

1

0,5

4,3

5,9

88,3

1,1

0

17,8

27,2

50,5

3,9

0,6

1,3

5,6

91,6

0,7

0,7

Se remarcă o proporție consistentă a celor care
afirmă o non-discriminare de gen, față de cei care

Formalizarea și activarea implicării Structurilor
Consultative Comunitare trebuie să rămână pe
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asemenea, este de notat proporția ridicată de adulți
care resping aplicarea de sancțiuni fizice copiilor, ca
mijloc de educare. Mai jos este prezentată și o
situație comparativă a acordului cu afirmațiile de
mai sus (varianta de răspuns „foarte adevărat”),
pentru 2014 și 2016 (Figura 29).

au opțiuni conservatoare, tendințe asemănătoare
cu cele înregistrate în 2014. Astfel, 55,9% cred că ce
își doresc femeile cel mai mult sunt o familie și
copii, deși a avea un loc de muncă este de
asemenea un lucru bun, iar 72,6% consideră că o
mamă care lucrează poate fi la fel de grijulie cu
copiii săi ca și o mamă care nu lucrează. De observat
incidența redusă a părerii conform căreia educația
Figura 29. Opinia părinților cu privire la sancțiunile
fizice și discriminarea de gen

Adulții au fost întrebați despre metodele pe care le
folosesc pentru a ”disciplina” copiii. În figura de mai
jos sunt prezentate răspunsurile acestora.

este o resursă mai importantă pentru băieți decât
pentru fete, o tendință încurajatoare din punct de
vedere al reducerii stereotipurilor ce pot afecta
egalitatea de șanse școlare bazate pe gen. De
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Figura 30. Sancțiuni aplicate copiilor de către
părinți

mai importante față de 2014 o constituie
diminuarea puternică a procentului de adulți care
spun că au „zguduit” copilul. În 2014, acest procent
era de 22,3%, mult mai mare decât 8% în 2016.
Astfel, dacă „zguduirea” copilului era, în 2014, a
treia cea mai frecventă metodă de disciplinare, în
2016, abordarea pare mai puțin violentă, adulții
recurgând, mai degrabă, la privarea copilului de
anumite jocuri. De asemenea, după cum pare să
reiasă din răspunsurile adulților, se înregistrează
schimbări și în ceea ce privește lovirea copiilor
(Figura 31).
Figura 31. Metode de disciplinare folosite de
părinți în 2014 și 2016

Și copiii participanți la focus grupuri afirmă faptul că
sunt copii în comunitate care sunt bătuți de părinți.
Detaliind de ce cred ei că unii copii sunt bătuți,
aceștia enumeră :
• unii copii nu sunt ascultați și înțeleși și
atunci ei fac lucruri greșite pentru care sunt
bătuți;
• unii copii doresc ceva și nimeni nu îi ascultă;

Este de remarcat procentul ridicat de adulți care
declară că explică greșeala copiilor, un rezultat pe
care l-au generat și datele din 2014. La fel ca în
ediția din 2014, a doua modalitate, ca incidență, de
disciplinare a copiilor, constă în ”strigatul” la
aceștia. În 2014, 46,6% dintre adulți spuneau că au
țipat sau strigat la copii. Una dintre diferențele cele
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•
•

seama familiilor din care fac parte copiii (12,7%),
precum și persoane care spun că nu ar interveni
fiindcă nu ar ști cui să se adreseze (3,9%). Din
statistică mai reiese că 21% dintre respondenți
recunosc că nu știu ce ar face în eventualitatea unei
situații de acest fel.

unii copii sunt bătuți pentru note mici luate
la școală;
unii copii sunt bătuți de părinții alcoolici
care se răzbună pe ei.

Membrii comunității sunt pregătiți să raporteze
cazuri de abuz

Pe de altă parte, un aspect pozitiv, din punct de
vedere al conștientizării mijloacelor de intervenție
în caz de abuz, este redat de procentul ridicat de
respondenți (92,2%) care declară că ar ști cui să se
adreseze dacă ceva rău s-ar întâmpla propriilor copii
sau copiilor cunoștințelor. Cei mai mulți dintre
adulți au indicat Poliția, numărul de urgențe 112,
Direcția de Protecție a Copilului, ca repere pentru
situații de acest tip. Au fost, de asemenea,
menționate, autoritățile locale, medicul de familie,
dirigintele sau directorul școlii. Un procent redus de
adulți (2,9%) spun că nu ar apela la serviciile
relevante în situații de abuz sau neglijență față de
copii. Motivele pentru care ar alege să nu apeleze la
acestea sunt cu precădere legate de rușinea pe care
ar resimți-o față de vecini sau alți membri ai
comunității (50,6%) și de o oarecare neîncredere în
eficiența serviciilor sau în cei care lucrează acolo
(28,7%). În acest sens, 13,6% dintre cei care spun că
nu ar apela la aceste servicii se tem că ceea ce ar
avea de spus nu ar fi crezut sau măcar ascultat de
către angajații serviciilor în cauză. Invitați să
răspundă la aceeași întrebare, copiii identifică mai
ales cauze legate de neîncrederea personalului
instituțiilor unde ei ar trebui să anunțe o situație de
abuz. Tabelul 18.

Situațiile în care sunt constatate sau bănuite acte de
abuz sau neglijență față de copii pot crea, deseori,
dificultăți în sensul reacției pe care adulții o
consideră oportună. Fie că este vorba de teamă sau
de necunoaștere, nu puține sunt cazurile în care
asemenea acte rămân nesemnalate. Adulții din
studiu au fost rugați să spună cum ar proceda în
situația în care ar avea cunoștință despre acte de
abuz sau neglijență la care ar fi supuși copiii, din
partea părinților sau a altor persoane. Cea mai mare
parte a respondenților (23,8%) spun că ar interveni
pentru a apăra copilul, iar apoi ar merge la
autorități, să raporteze cazul. 20,7% dintre
respondenți ar interveni să apere copilul, iar 17,9 %
ar raporta imediat cazul autorităților.
Așadar, o proporție însemnată (peste 75%) ar avea
o reacție activă față de un asemenea act. Este o
proporție mai ridicată decât cea redată de datele
din 2014, când în jur de 58% au declarat un tip de
intervenție activă în eventualitatea unei situații de
abuz. Sunt însă și adulți în opinia cărora intervenția
nu este oportună, fiind lăsată această situație în
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Tabelul 18. Motivele pentru care nu se apelează la
serviciile disponibile pentru cazuri de urgență
Ce îi împiedică pe adulți/copii să
apeleze la serviciile de urgență? (%)
Rușinea față de membrii
comunității/familiei
Neîncrederea în servicii

Adulți

M-am adresat în trecut, fără rezultat

2,7

Teama de a nu fi crezut/ascultat de
personalul care lucrează acolo
Restricții legate de religie/familie

31,4

28,7

5,2

Din discuțiile purtate cu directorii de școli
gimnaziale intervievați a reieșit faptul că, deși școlile
nu dispun de o procedură standard de raportare a
cazurilor de abuz, toate suspiciunile de abuz sunt
aduse la cunoștința conducerii școlii în consiliile
profesorale de către profesori sau învățători. Nu
există un protocol de raportare a cazurilor de abuz
către autoritatea de asistență socială a comunei. În
acest sens, Serviciul Public de Asistență Socială de la
nivelul administrațiilor locale ar trebui să elaboreze
o procedură de raportare, intervenție și
monitorizare. „Sunt copii care atunci când te apropii
de ei tremură, nu am sunat pentru asta la protecția
copilului, dar am discutat cu ceilalți profesori și am
chemat părintele la școală să discutăm acest lucru.
Trimitem adrese la primărie doar când acești copii
nu vin la școală.“ Director – școală de comună din
Cluj.

22,8
0,3

Bariere lingvistice
Lipsa banilor pentru a accesa aceste
servicii
Alte motive

Copii și
tineri

50,6

13

drepturilor copilului, în ceea ce privește raportarea
cazurilor de abuz asupra copilului, către Serviciul
Public de Asistență Socială (SPAS).

0,7
0,7

5

4,3

34,5

Respondenții tineri sunt, în mai mare măsură decât
adulții, înclinați să nu nominalizeze motivele exacte
pentru care nu ar apela la serviciile de urgență. Cu
toate acestea, se poate observa că și copiii au
rețineri fundamentate de rușinea pe care ar resimțio față de familie sau membrii comunității. În plus,
teama de a nu fi ascultați sau crezuți reprezintă,
pentru copii, un impediment important în calea
folosirii acestor servicii.

Comunitățile se confruntă adesea cu nereguli la
nivelul serviciilor publice, ca de pildă educația sau
sistemul sanitar. În aceste situații, capacitatea
locuitorilor de a reacționa și semnala problemele
este un prim pas important către remedierea unor
situații deficitare. Figura de mai jos redă distribuția
răspunsurilor legate de cum procedează oamenii
atunci când constată nereguli în localitatea lor
(Figura 32).

În ceea ce privește raportarea cazurilor de abuz,
cercetarea a avut în vedere și analiza modului în
care și alte persoane din comunitate, dar în special
cadrele didactice cunosc și aplică obligația ce le
revine conform prevederilor Sect. IV art. 52(4), L
272/2004 privind protecția și promovarea
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Figura 32. Răspunsul adulților față de neregulile
din comunitate

studiu (76,4%) consideră comunitatea lor ca fiind un
loc sigur pentru copii. În 2014, procentul celor care
considerau comunitatea un loc sigur era 70,7%. Însă
pentru aproximativ 21% dintre respondenți,
comunitatea nu reprezintă un loc ce garantează
siguranța copiilor (Figura 33).
Figura 33. Percepția adulților cu privire la
siguranța copiilor în comunitate

După cum se poate constata în figura de mai sus,
cea mai mare parte dintre respondenți (64,9%)
preferă o abordare directă, prin care semnalează
problemele angajaților respectivei instituții.
Procentul celor care adoptă o atitudine proactivă,
mobilizându-și concetățenii pentru discuții colective
cu autoritățile competente este mult mai mic
(3,5%), însă nu trebuie neglijat. În 2014, proporția
celor care declarau că ar încerca să mobilizeze
ceilalți membri ai comunității era de 5%, în timp ce
proporția celor care preferau o abordare directă era
de 50%.

De ce unii părinți nu sunt liniștiți în privința
siguranței copiilor lor putem afla din motivele pe
care aceștia le invocă atunci când sunt rugați să
explice de ce localitatea lor nu oferă mereu un
context sigur pentru copii (Tabelul 19).

6. 3. Capacitatea membrilor comunității de a crea
un mediu protectiv pentru copii

Tabelul 19. Motive de îngrijorare din perspectiva
adulților

Siguranța comunităților este un bun public
important pentru toți locuitorii, fiind crucială pentru
copii, care au o vulnerabilitate mai mare în cadrul
populației. Cea mai mare parte dintre adulții din
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Motive nesiguranță (adulți)
Pericol racolare copii pentru
traficare
Lipsa locurilor de joacă

% (răspuns multiplu)

Prezența găștilor periculoase

14,1

1,7
50,4

Consumul de alcool/droguri

10,2

Bătăi in strada

8,5

Furturi sau jafuri

8,9

Pericol agresiuni sexuale

3,9

Mediu poluat

4,2

Pericol accidente rutiere

57,3

Câini agresivi

45,4

Altele

3,9

Figura 34. Cum se simt tinerii în comunitatea lor

Pericolul de accidente de circulație, lipsa locurilor
de joacă și prezența câinilor agresivi sunt cauzele
cel mai des menționate de către respondenți.
Primele două dintre aceste cauze erau și în 2014
motivele cel mai des invocate de părinți ca surse de
îngrijorare pentru siguranța copiilor în comunitatea
în care trăiesc. Alte motive menționate de adulți se
referă la prezența gunoaielor, inclusiv în spațiile
destinate locurilor de joacă, lipsa transportului care
să conecteze satul de gară, sărăcia generală a
comunității.

Din perspectiva tinerilor, principalele cauze care
transformă localitatea lor într-un mediu nesigur
sunt legate de consumul de alcool asociat cu
violența, pericolul de accidente rutiere și lipsa unor
locuri de joacă sigure (Tabelul 20).
Tabelul 20. Motive de nesiguranță în comunitate
din perspectiva tinerilor
Motive nesiguranță (tineri)
Accidente de maşină sau
bicicletă
Locuri de joacă nesigure

Care este perspectiva tinerilor din acest punct de
vedere? Figura următoare arată că o mare parte
dintre ei (85,3%) se simt în siguranță în localitatea
lor, dar și că pentru o parte dintre tineri
comunitatea nu reprezintă mereu un spațiu sigur
(Figura 34).
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% (răspuns multiplu)
40
33,2

Găşti periculoase

18,2

Hoţi

17,2

Pericol bătaie/atac

17,9

Pericol abuz sexual

7,2

Se consuma droguri

15,5

Se consuma alcool

47,6

Sunt diferit față de restul

7,7

Alte motive

8,9

la nivelul comunelor persistă în unele familii cazuri
de neglijență care se concretizează fie în privarea
copiilor din aceste familii de hrană, de condiții
acceptabile de viață, fie în acceptarea sau chiar
impunerea abandonului școlar.

Cea mai mare parte a tinerilor (58,1%) spun că
niciun prieten al lor nu a fost victima vreunui act de
violență fizică în comunitate, pe parcursul ultimului
an. De asemenea, 88,3% dintre ei declară că ar ști
ce au de făcut în situația unei urgențe sau dacă
cineva ar avea nevoie de medic. Cei mai mulți știu
despre numărul de urgențe 112 și au indicat acest
răspuns la întrebarea despre cum ar proceda într-un
asemenea caz. În situația unei urgențe personale
(violență, neglijență), 88,7% ar ști cui să se
adreseze. Tinerii ar suna la 112, ar anunța poliția,
Direcția pentru Protecția Copilului, asistentul social,
pentru a semnala o astfel de situație.

La nivelul școlii, primarii au fost informați că există
unele comportamente disfuncționale (rezultate
școlare mai slabe, absenteism, comportamente
violente) la copii cu părinți plecați la muncă în
străinătate, mai ales în comunitățile în care primarii
spun că acest lucru a devenit un fenomen de masă.
Ei au afirmat că există preocupare din partea
autorităților locale în colaborare cu școala și poliția
pentru a organiza întâlniri prin care să atenționeze
părinții cu privire la pericolele la care copii lor pot fi
expuși prin plecare lor la muncă în străinătate. Deși
plecarea părinților pentru căutarea unui loc de
muncă în străinătate nu trebuie să fie privită ca o
acțiune realizată împotriva intereselor copilului, ea
având ca scop tocmai obținerea de venituri care să
asigure bunăstare copiilor, dacă însă plecarea
părinților nu este bine pregătită, iar atribuțiile
părintești nu sunt preluate de persoane
responsabile și situația copilului nu este
monitorizată, aceasta produce disfuncții în viața
copiilor. Asistenţii sociali dintr-o comună din Cluj,
împreună cu reprezentanții cadrelor didactice au
sesizat modificări în comportamentul copiilor după
plecarea părinților, chiar și în cazurile în care aceștia
erau lăsați în grija bunicilor care își exercitau bine
rolurile de protecție (comportamente depresive,

Revenind la problema siguranței în comunitate așa
cum este ea văzută de adulți, este importantă și
perspectiva locuitorilor asupra modului cum
autoritățile încearcă să sporească siguranța
comunităților. Astfel, 43,9% spun că autoritățile nu
fac nimic în această direcție, 23,4% din respondenţi
declară că măsurile autorităților sunt sancționarea
celor cu comportament anti-social, iar 16,7% spun
că autoritățile încurajează populația să semnaleze
neregulile. Prezența gardienilor în spații publice
este menționată de 9,3% dintre respondenți, 18,8 %
au indicat amenajarea de trotuare, iar 1,6% spun că
autoritățile amenajează adăposturi de câini.
Intervievați cu privire la măsura în care apreciază că
în comunitățile pe care le conduc există un mediu
protectiv pentru copii, primarii din 18 comune
consideră că în mare parte comunitatea și familiile
oferă siguranță copiilor. Totuși, ei cunosc faptul că
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rezultate mai slabe la învățătură,
numărului de absențe).

jos. Pentru comparație, la unii itemi comuni, sunt
redate și valorile din 2014 (Tabelul 21).

creșterea

Tabelul 21. Situații de vulnerabilitate declarate de
familii

Autoritățile locale au identificat și surse care pot să
pună în pericol viața și integritatea copiilor în
comunitățile lor. Accidentele de mașini (în Cluj,
Ialomița, Vaslui), agresiuni asupra copiilor
provocate de câinii aduși din afara comunei (Cluj),
comportamentul violent, pe stradă, a unor adulți
sub influența băuturilor alcoolice (Ialomița, Vaslui),
pericolul de accidente la deplasarea copiilor cu
microbuzele la și de la școală (Vâlcea), pericolul
accidentărilor prin utilizarea defectuoasă a jocurilor
în parc (Vâlcea), pericolul de înec în cele două râuri
care străbat o comună din județul Vâlcea, pericolul
de inundații (Vaslui).

Situații de vulnerabilitate declarate de
familii

2014
%

1

0,4

Copil în plasament la asistent maternal

0,2

0,3

Dizabilități ale copilului

3,1

6

Copii care nu au certificat de naștere
Copii cu dizabilități cu certificat de
handicap

2,5

5,5

Condiții de locuire improprii

1,4

0,7

Lipsa unui venit stabil al părinților
Singurul venit stabil din alocații, pensii
sau alte forme de ajutor
Alţi adulţi (excluzând părinţii) care
locuiesc în gospodărie şi nu au venit
stabil în gospodărie

22,7

27

29,2

24

Alte situații

1,4

Copil în plasament familial

Primarii au enumerat și câteva măsuri pentru
prevenirea accidentelor, în acord cu pericolele
existente. Astfel, sunt exemplificate: acțiuni de
marcare a zonelor periculoase, sesiuni organizate
de poliţie pentru respectarea regulilor de circulație
de către copii și autoprotecție, acțiuni de
supraveghere realizate de gardienii publici.

2016
%

2,8

16,7

Deși se remarcă unele ameliorări (de exemplu
legate de situația copiilor cu dizabilități sau în
privința deținerii unui certificat de naștere), rămân
problematice aspectele legate de insuficiența
veniturilor familiei, ca și în 2014, pentru peste
jumătate din familiile care se declară având situații
de vulnerabilitate.

Mediu protectiv pentru copiii cei mai vulnerabili
din comunitățile rurale
Dificultățile cu care se confruntă familiile, fie că este
vorba de situații de vulnerabilitate financiară a
gospodăriei sau de probleme ce îi vizează în mod
particular pe copii, sunt prezentate în tabelul de mai

Adulții au fost rugați să indice dacă au remarcat
diferențe în felul cum sunt tratați copiii aflați în
oricare dintre situațiile de vulnerabilitate de mai
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În ceea ce privește copiii cu dizabilități (3,1% din
familii au declarat prezența unor dizabilități la copiii
din gospodărie), accesul acestora la servicii este
detaliat de părinți. Astfel, 40,6% au indicat îngrijirea
medicală de specialitate acordată copiilor, 15%
recuperarea copiilor în centre de specialitate, iar
20% accesul la servicii de urgență. Beneficierea de
bursă școlară a fost indicată de 13% dintre adulți,
iar 9% spun că a existat acces pentru copii într-un
program Școală după școală sau Centru de zi.

sus. Este vorba de modalitatatea în care se
raportează la copii personalul medical, profesorii de
la școală și ceilalți membri ai comunității în care
locuiesc. În tabelul de mai jos sunt prezentate,
comparativ, răspunsurile adulților la această
întrebare, așa cum reies din datele din 2016 și cele
din 2014. Valorile reprezintă procentele cumulate
pentru categoriile de răspuns da, frecvent și da,
uneori (Tabelul 22).
Tabelul 22. Discriminări remarcate de părinți în
comunitate
Discriminări făcute
frecvent şi uneori de
membrii comunităţii
Personalul medical

2016

2014

7,9%

5%

Profesori

8,9%

8,5%

Adulții din sat

8,1%

8,5%

Copiii din sat

9,9%

11%

În 2016, 2,5% dintre tinerii cu vârste 12-18 ani
declară că au o dizabilitate, iar, dintre aceștia,
60,8% spun că dețin certificat în acest sens eliberat
de Comisia de Expertiză.
În ceea ce privește disponibilitatea serviciilor
destinate copiilor cu dizabilități în comunitate,
35,8% dintre adulți spun că se deplasează cu copilul
în reședința de județ, iar 28,4% spun că nu merg cu
copilul la niciun serviciu de specialitate.

Deși cei mai mulți dintre părinți nu au remarcat
tratamente diferite față de copiii aflați în situații
vulnerabile,
persistența
unor
situații
de
discriminare, atât din partea instituțiilor publice,
adulților din comunitate sau chiar a altor copii
trebuie stopată și pledează în favoarea nevoii de
educare a populației în sensul toleranței și
acceptării diversității. Acest lucru este cu atât mai
important în cazul serviciilor publice, pentru care
statul are responsabilitatea de a asigura un mediu
incluziv și nediscriminatoriu.

Cercetarea a surprins, utilizând informațiile primite
de la directorii școlilor gimnaziale, și condițiile
create în comunitate (școală) pentru copilul cu
Cerințe Educative Speciale (CES) din perspectiva
integrării lui în învățământul de masă. Deși legea
272/2004 permite școlilor să solicite autorităților
locale sau județene resurse pentru programe de
sprijin educațional pentru acești copii, aceste
drepturi nu sunt solicitate, invocându-se numărul
mic al copiilor cu CES care nu ar justifica, conform
legii, astfel de investiții. La nivelul școlilor, unde
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6.4. Copilul în familia care traversează situații de
criză si strategii de supraviețuire

copiii cu CES frecventează cursuri, directorii vorbesc
despre o activitate diferențiată (conform cerințelor
acestor copii) realizată de învățători sau mediatorii
școlari în afara orelor de clasă. Unii directori de școli
opinează pentru transferul acestor copii în
învățământul special.

Există situații în care veniturile curente ale familiilor
nu permit menținerea aceluiași nivel al cheltuielilor,
astfel încât sunt necesare diverse strategii de
economisire sau de modificare a modului cum este
alocat bugetul gospodăriei. Tabelul de pe pagina
următoare arată situația restrângerilor de cheltuieli
la care au recurs familiile pe parcursul ultimului an
(Tabelul 23).
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Tabelul 23. Strategii adoptate în gospodării în
situații de criză

Cumpere alimente mai ieftine
Cumpere aceleași alimente, dar în
cantități mai mici

75,7

Nu s-a întâmplat
până acum, dar
ne gândim să
facem acest
lucru
4,5

67

8,8

11,1

12,4

0,7

Cumpere alimente pe datorie
Împrumute sau să primească
alimente de la cunoscuți
Cumpere mai puține rechizite, cărți
pentru copii
Amâne cumpărarea produselor de
uz gospodăresc

40,7

5,2

16,3

36,5

1,3

32,7

5,2

15,7

45,2

1,2

18,3

5,2

14,2

58,5

3,80

49,5

6,5

10,9

31,9

1,1

Amâne plata utilităților
Renunțe la activitățile extrașcolare
ale copiilor
Amâne sau renunțe la vizitele la
medic
Restrângă cumpărarea de
medicamente necesare
Schimbe mijloacele de transport cu
unele ieftine/mers pe jos
Renunțe la cumpărarea de haine și
încălțăminte copiilor
Trimită la lucru în țara unul sau mai
mulți dintre copii
Trimită la lucru în străinătate unul
sau mai mulți copii
Întrerupă temporar școala pentru
unul/mai mulți copii
Întrerupă definitiv școala pentru
unul/mai mulți copii

32,2

5,6

12

49,4

0,8

17

4,6

13,1

60,4

5

7,2

3

11,9

76,5

1,4

9,3

3,2

12,3

73,8

1,4

33,1

3

10,7

48,1

5,1

10,9

4,5

13,2

70,1

1,4

1,2

1

6,6

86,8

4,5

0,7

1

6,4

87,2

4,7

1,2

1,1

5,9

88

3,9

1

1

5,3

88,7

3,9

Da, s-a
întâmplat
În ultimele 12 luni, au trebuit să….
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Nu
intenționăm
să folosim
această
metodă
9,1

Niciodată nu
vom folosi
această
metodă

Nu
răspunde

10

0,7

Figura 35. Restrângerea cheltuielilor și categoria de
venit în care se auto-plasează respondenții

Datele de mai sus sugerează un tablou mixt al
deciziilor ce trebuie luate atunci când bugetul
familiei este limitat și restrângerile devin o
necesitate. Diminuarea bugetului se răsfrânge
deseori asupra obiceiurilor alimentare și poate
rezulta în întârzierea achitării utilităților. De
remarcat este totuși că o mare parte dintre familii
refuză destul de categoric să restrângă cheltuielile
ce privesc starea de sănătate a membrilor săi.
Impactul greutăților financiare se răsfrânge și
asupra educației copiilor, prin diminuarea
cheltuielilor alocate pentru cărți și rechizite. Este de
notat faptul că ratele cele mai înalte de respingere
(peste 86%) le au măsurile ce privesc întreruperea
școlii copiilor sau trimiterea acestora la lucru
(ultimele patru rânduri din tabel).

În continuare este redată și o situație comparativă
2014-2016, care se referă la familiile care au recurs
la diverse metode de diminuare a cheltuielilor
pentru a se putea descurca cu bugetul disponibil
(Tabelul 24).

Se remarcă o legătură destul de grăitoare și între
categoria de venit în care se auto-plasează
respondenții și apelarea la soluții de restrângere a
cheltuielilor în familie. Acest lucru se remarcă prin
observarea numărului mediu de strategii de
reducere a cheltuielilor la care gospodăriile au
apelat în ultimele 12 luni, conform respondenților
adulți (per total, numărul mediu de strategii de
economisire este 3,9). Situația este redată în figura
următoare.
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Tabelul 24. Metode de diminuare a cheltuielilor în
gospodării în 2016 comparativ cu 2014

În ultimele 12 luni, au trebuit să….
Cumpere alimente mai ieftine
Cumpere aceleași alimente, dar în
cantități mai mici
Cumpere alimente pe datorie
Împrumute sau să primească
alimente de la cunoscuți
Cumpere mai puține rechizite, cărți
pentru copii
Amâne cumpărarea produselor de
uz gospodăresc
Amâne plata utilităților
Renunțe la activitățile extrașcolare
ale copiilor
Amâne sau renunțe la vizitele la
medic
Restrângă cumpărarea de
medicamente necesare
Schimbe mijloacele de transport cu
unele ieftine/mers pe jos
Renunțe la cumpărare de haine și
încălțăminte copiilor
Trimită la lucru în țară unul sau mai
mulți dintre copii
Trimită la lucru în străinătate unul
sau mai mulți copii
Întrerupă temporar școala pentru
unul/mai mulți copii
Întrerupă definitiv școala pentru
unul/mai mulți copii

Datele comparative din tabelul anterior arată unele
îmbunătățiri față de situația raportată de familii în
2014. Se pot observa, de asemenea, constanța
deciziilor de restrângere a cheltuielilor legate de
cumpărarea de alimente, precum și aceeași
tendință de a nu recurge la măsurile prin care copiii
ar fi afectați de situația materială a familiei – ar fi
trimiși la lucru sau determinați să întrerupă școala.
Ameliorări se pot nota la nivelul măsurilor legate de
îngrijirea sănătății și de unele cheltuieli ce privesc în
mod direct copiii (cărți și rechizite, activități
extrașcolare).

Da, s-a întâmplat
2014

2016

76

75,7

66,3

67

50,8

40,7

34,8

32,7

26,8

18,3

55,5

49,5

38

32,2

25,5

17

16,3

7,2

17,6

9,3

26,5

33,1

15,8

10,9

1,4

1,2

0,5

0,7

1,5

1,2

1,8

1

În situații de dificultate, unele familii beneficiază de
sprijin, cu ajutorul căruia pot trece mai ușor peste
greutățile materiale. Figura de mai jos arată că
rudele sunt principala sursă de ajutor (56%) atunci
când familiile traversează perioade de dificultăți.
Prietenii constituie sursa de ajutor pentru 13,3%
dintre familii, iar 8,6% au fost ajutate de organizații
non-guvernamentale (Figura 36).
Figura 36. Surse de sprijin pentru familii
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6.5. Protecția copilului în timpul dezastrelor
naturale

Cei mai mulți dintre adulți (39,5%) spun că au auzit
despre planurile de prevenire în sat, iar 30% au
auzit de la copiii care au povestit acasă ceea ce au
învățat la școală. Întâlnirile organizate de autorități,
cu participarea specialiștilor, au constituit sursa de
informație pentru 18,3% dintre adulți, iar întâlnirile
organizate de autorități, în care s-au cerut ideile
localnicilor, au fost raportate de 16,4% dintre
respondenți. Alte surse declarate de adulți sunt
întâlnirile organizate de World Vision, rudele,
precum și faptul că, prin implicare directă în
comunitate, aceste informații au putut fi accesate.
În ceea ce îi privește pe tineri, 81% dintre aceștia
spun că autoritățile sau școala organizează cursuri
sau simulări pentru pregătirea copiilor în fața
dezastrelor naturale. Acestea sunt organizate,
conform tinerilor, de două ori pe an sau o dată pe
an. Cursurile sau simulările lunare sunt mult mai
rare. Ce ar face tinerii dacă s-ar afla în fața unei
situații de dezastru natural? Tinerii au putut indica
mai multe strategii de acțiune, iar răspunsurile lor
sunt redate în figura de mai jos (Figura 38).

Cei mai mulți dintre respondenții adulți spun că nu
știu dacă la ei în comunitate există un plan de
prevenire a dezastrelor naturale. Procentul celor
care știu că există un asemenea plan este de 22,7%,
comparativ cu 2014 când valoarea era de 13,6%
(Figura 37).
Figura 37. În ce măsură cunosc adulții existența
planurilor comunale de prevenire a dezastrelor
naturale

Aproape 90% dintre cei care știu că acest plan există
spun că el include măsuri de intervenție urgentă în
caz de dezastre, 75% știu de existența unui plan de
evacuare, 61% raportează și existența unui plan de
aprovizionare, 71% cunosc că în acest plan sunt
specificate și persoanele responsabile pentru
aplicarea măsurilor, iar aproximativ un sfert știu
despre existența unui plan de asigurare a bunurilor
personale.

Figura 38. Reacția tinerilor în cazul unui dezastru
natural
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7. Participarea copilului la luarea deciziilor în
familie și comunitate

Mai mult de jumătate din respondenții tineri spun
că ar folosi cunoștințele acumulate la cursurile de
pregătire, iar 36,7% s-ar baza pe ajutorul părinților.
De unde știu tinerii ce ar trebui să facă în situația
producerii unor dezastre naturale? Cei mai mulți
dintre ei (75,4%) spun că au învățat aceste lucruri
de la cursurile de prevenire organizate la școală.
Alte două surse importante menționate de tineri
sunt părinții (42,8%) și informația preluată de la
televizor (30,6%). Autoritățile au constituit sursa de
informație despre ce trebuie făcut în situații de
urgență pentru 11,3% dintre tineri.

7.1. Copilul, membru activ al familiei și comunității
din care face parte
Viața comunităților presupune, alături de încercările
zilnice ale fiecărei familii de a avea o viață mai bună,
inițiative și demersuri comune, care îi reunesc pe
localnici. Adulții din studiul nostru au fost întrebați
dacă, pe parcursul ultimilor doi ani, au participat la
întâlniri publice (organizate de autorități), în
eventualitatea în care acest tip de întâlniri sunt
organizate în localitatea lor. Astfel, 22,2% dintre
respondenți spun că cel puțin un adult din familie a
participat la o astfel de întâlnire, iar 6,9% au indicat
faptul că cel puțin unul dintre copiii din gospodărie
a luat parte la o întâlnire publică în comunitate.
46,5% spun că nimeni din familia lor nu a luat parte
la vreo întrunire, iar 21 % spun că astfel de întâlniri
nu au fost organizate în ultimii doi ani. Conform
respondenților, întâlnirile publice se organizează cu
precădere în perioada campaniilor electorale, iar
atunci când alegerile locale nu se apropie, sunt
organizate anual sau de două ori pe an.
Adulții au fost rugați să ofere exemple de întâlniri la
care au participat copiii din gospodărie. Aceștia au
menționat simulări și instruiri pe tema
comportamentului în situații de urgență (incendii,
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copiilor, cluburi de inițiativă ale copiilor, Consiliul
Elevilor sau alte forme de organizare în care sunt
implicați copiii. Aproape o treime (29,5%) dintre
tineri afirmă că au luat parte la asemenea întâlniri.
Aceștia au oferit detalii și despre modalitățile
concrete în care se manifestă implicarea lor în
procesul de luare a deciziilor (tinerii au putut alege
mai multe variante de răspuns).

cutremure, dezastre naturale), întâlniri la care au
participat reprezentanți ai Poliției, Primăriei,
Pompierilor, acțiuni de ecologizare a școlii sau a
parcurilor, activități de tipul ”primar pentru o zi”,
zilele satului sau zilele comunei, serbări, spectacole
locale, activități organizate în comunitate de către
World Vision.
Aproximativ 14% dintre adulți spun că cel puțin unul
dintre copiii din gospodăria lor a avut idei pe care
le-a
propus
profesorilor,
reprezentanților
autorităților publice locale sau celorlalți membri ai
comunității. În aceste situații, 67% dintre
respondenți afirmă că ideile copiilor au fost
ascultate, luate în considerare și ulterior aplicate.
De notat, în acest sens, că 30% dintre adulți spun că
în comunitatea lor deciziile sunt luate de către
primar, iar 60% afirmă că aceste decizii sunt luate
de către primar împreună cu consilierii locali, o
situație foarte similară cu cea raportată în studiul
din 2014.

Din discuțiile purtate în focus grupuri, rezultă faptul
că majoritatea copiilor sesizează diferența între
simpla participare la acțiuni dezvoltate de alții și
inițierea și implementarea unor acțiuni propuse de
ei. De asemenea, copiii afirmă și faptul că, de
regulă, acțiunile la care ei participă sau pe care le și
inițiază, sunt dezvoltate mai mult cu sprijinul sau la
inițiativa cadrelor didactice din școli și mai puțin a
reprezentanților comunității. De altfel, din discuțiile
purtate cu primarii sau asistenții sociali din primării
a reieșit faptul că aceștia sunt mai puțin focalizați pe
consultarea sau stimularea copiilor de a veni cu idei
de dezvoltare sau implicare în acțiuni care îi privesc,
asistenții sociali ai comunităților fiind în cea mai
mare parte implicați în acordarea de prestații
sociale pentru familiile sau copiii din familiile sărace
și găsirea de soluții pentru rezolvarea cazurilor
sociale depistate.

Conform studiului din 2016, 36,7% dintre adulți
afirmă că, în familia lor, copiii iau parte la diverse
activități, în afara școlii. Exemple de asemenea
activități includ activități sportive, culturale și
educative, activități de dezvoltare personală, cercuri
tematice, cursuri de dans, pictură și desen, serbări,
activități cu tematică religioasă.

Mai interesați de ideile copiilor, să-i încurajeze să le
spună, să le colecteze, dar și să le implementeze,
par directorii de școli, care sprijină copiii prin
consiliile elevilor în exprimarea opiniilor lor. Acest
lucru se realizează fie la orele de dirigenție, fie în

Tinerii din studiu au fost întrebați dacă, pe parcursul
ultimului an, au participat, cel puțin o dată pe lună,
la acțiuni organizate de Consiliile consultative ale
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care colectează ideile și le promovează la nivelul
școlii sau comunității.

afara programului de școală, unde, de obicei WVR,
stimulează ideile și participarea copiilor la activități.
„Copiii au nevoie de cineva să-i impulsioneze, ei nu
prea au inițiativă“, ne spune directorul unei școli
gimnaziale din Vaslui.

Copiii participanți la focus grupuri vin cu exemple
multiple de acțiuni, inițiate și dezvoltate prin
Consiliul elevilor, cu sprijin fie din partea școlii, fie
din partea Fundației World Vision sau a primăriei, ca
de exemplu: igienizarea curții școlii, dotarea școlii
cu dozatoare de apă, reabilitarea terenului de
fotbal, competiţii de șah, acțiuni pe care elevii le-au
finalizat cu succes sau acțiuni care nu au primit
acceptul comunității și nu s-au realizat. Copiii au
analizat posibilele impedimente care au blocat
finalizarea inițiativelor; „cred ca ne-am împotmolit
pe undeva pe drum"9, spun câțiva copii din județul
Vaslui.

De altfel, spune directorul unei școli din județul Cluj,
WVR sprijină copiii din școala noastră să-și exprime
liber ideile și organizează programe unde copiii
exersează acest lucru. „Dacă noi avem teren de
sport este pentru că WV a organizat o întâlnire la
primărie unde tinerii au cerut sala de sport. Aceasta
s-a realizat.“ Preotul, ne spune primarul școlii din
județul Cluj, promovează ideile valoroase ale
copiilor prin prezentarea lor în Biserică. Este o
inițiativă de reținut care poate aduce rezultate
pozitive prin creșterea numărului copiilor care se
implică în acțiunile comunității.

Ei precizează și procesul de lucru pentru inițierea
activităților. „Există două Cluburi de inițiativă
Comunitară în comună. Cum funcționează: ne
jucăm, vorbim, discutăm despre noi, despre nevoile
noastre, despre ce ne place. În vacanța de vară neam strâns mai mulți și ne-am jucat, am citit10. Trupa
de copii “My story” a susținut spectacole în 6
comunități partenere. Prezentăm cu această trupă
povești adevărate ale copiilor, a fost foarte frumos”.
Un alt exemplu este oferit de un alt grup de
participanți: „săptămâna alimentelor din școală” –

Majoritatea copiilor participanți la focus grupuri
afirmă că la nivelul școlilor au înființat Consilii ale
elevilor și apreciază că acest organism le potențează
puterea de a impune unele activități. Parte din
participanții la focus grupuri, fiind membri ai
consiliilor elevilor, explică modul de lucru și în
special modul în care se adoptă hotărâri. „Când
Consiliul face un proiect – şi ceilalți copii se implică
mai mult. Consiliul este motorul şi îi antrenează şi
pe ceilalți “, spune un participant din județul Vâlcea.
Totuși, explicând modul în care se desfășoară
întâlnirile Consiliului elevilor, copiii subliniază faptul
că există o coordonare din partea unui cadru
didactic sau reprezentant al Fundației World Vision
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9
proiecţelul a fost gândit de către câţiva copii de la CIC Albinuţele, însă
nu s-a concretizat, deoarece au fost ocupaţi cu examenele naţionale
anul trecut; a fost amânat; copiii care l-au gândit au plecat apoi la liceu
şi nu au mai putut participa la întâlnirile clubului;
10
Referire la proiectul Club "Învăţăm împreună" - proiect de educaţie
remedială de tip peer-group education;

Figura 40. Participarea copiilor la selecția liderilor
în grupuri

copiii strâng bani, cumpără alimente și le donează
săracilor. Programul este deja la a II-a ediție.
Copiii spun că atunci când doresc să realizeze ceva
în comunitate, trebuie să susțină cu tărie acest
lucru. Dacă ei nu sunt convinși, nu-i pot convinge
nici pe alții (Figura 39).
Figura 39. Modalități de implicare a tinerilor în
luarea deciziilor (răspuns multiplu)

Încurajator este și faptul că 42,4 % dintre tineri
afirmă că, pe parcursul ultimului an, profesorii le-au
solicitat opinia sau ideile asupra activităților
organizate pentru copii. Doar 2,5% spun că li s-a
cerut părerea din partea autorităților publice locale
(primari sau consilieri). În plus 73% dintre tinerii
cărora li s-a cerut opinia din partea fie a
profesorilor, fie a autorităților, consideră că ideile
pe care le-au comunicat au fost ascultate și puse în
practică.

Situația raportată cel mai frecvent de către tineri
(opțiuni multiple de răspuns) este cea în care copiii
inițiază și decid împreună cu adulții (48%), urmată
de aceea în care copiii sunt consultați în privința
opiniilor lor, fiind ulterior informați despre decizia
finală (46,7%). Figura următoare detaliază
modalitățile în care tinerii sunt implicați în procesul
de selecție a liderilor grupurilor din care fac parte
(posibilitate de răspunsuri multiple).

Primarii intervievați nu vin cu multe exemple
concrete cu privire la acțiuni întreprinse în interesul
copiilor din comunitate propuse, inițiate sau
implementate de copii, deși ei spun că sunt
interesați de ideile copiilor. Ei spun că din lipsă de
timp nu se pot întâlni cu copiii, iar ideile acestora le
primesc „instituțional“, prin profesori sau chiar
părinți. „În mare măsură îi încurajăm pe copii să
vină cu idei sau propuneri. E o generație de copii
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dată World Vision a inițiat o acțiune. Ne-a invitat să
desenăm pe asfalt cum ne-am dori noi să fie
comuna noastră. Mai târziu, au fost instalate becuri
în parc, așa cum le desenasem noi“.
Întrebați dacă atunci când la nivelul comunității
sunt realizate acțiuni în beneficiul comunității
primarii cer și părerea copiilor, unii afirmă că nu au
consultat direct copiii, dar dorințele lor le-au fost
exprimate prin intermediul părinților sau cadrelor
didactice. „În intimitatea de acasă copiii se exprimă
altfel“, ne spune unul dintre primarii din județul
Ialomița. “Da, am discutat cu școala. Le-am spus hai
să punem copiii să sădească și ei un pom. Și așa
discută copiii.“ (un alt primar din județul Vaslui).

cum nu eram noi cărora ne era rușine să spunem
ceva. Acum, ei vin și spun, dar ideile lor undeva se
opresc“, spune primarul unei comune din Cluj,
întrebat fiind dacă există întâlniri la nivelul
comunității în care copiii să fie încurajați să se
organizeze și să-și spună punctul de vedere în
legătură cu diverse probleme care îi privesc.
Indiferent de metoda prin care copiii își transmit
ideile, acestea, spun primarii, se regăsesc pe agenda
de lucru a autorităților. „La presiunea lor am făcut
parcul“, spune unul dintre primari. „Ținem cont de
părerile copiilor. Vrem să vedem dacă copiii au
interes și vor mai veni cu idei,” spune un alt primar
din județul Vâlcea, „copiii sunt cei care își anunță
dorința de a avea spații de joacă, iar noi, în măsura
bugetului, îi ajutăm.” „E bine să organizăm astfel de
întâlniri astfel încât copiii să se poată manifesta.
Copiii au avut inițiativa să facă ansamblul artistic,
iar primăria a aplicat la fonduri europene pentru
reabilitarea căminelor culturale“ (Primărie din
județul Cluj). „La școală am făcut un proiect – Igiena
în școală - l-am propus la Consiliul elevilor și se face.
Participăm la acțiuni. Suntem apreciați dacă avem
idei.“(copii din comunitate vasluiană).

Copiii afirmă că le place să se implice în acțiuni în
școală sau comunitate. „Am avut o acțiune unde eu
am preparat prăjituri. Am fost invitată să povestesc
despre această experiență într-un grup de copii. Mam simțit foarte bine când am făcut acest lucru“,
spune o participantă din județul Dolj.
7.2. Exprimarea liberă a opiniei copilului, slab
exersată în comunitățile rurale
Din discuțiile purtate de copii în focus grupuri sunt
sesizate doar mici progrese față de situația din 2014
privind exprimarea opiniei lor la nivelul familiei,
școlii și al comunității. Dacă profesorii și unele
autorități își afirmă interesul privind opiniile copiilor
pe diverse teme, dreptul copilului la libera
exprimare este cunoscut în cea mai mică măsură de
adulții cuprinși în cercetare (doar 42,8% știu de

Sunt și copii care afirmă că: „Nimeni nu ne întreabă
în legătură cu punctul nostru de vedere privind
dezvoltarea comunității sau a investițiilor în
interesul copiilor ce pot fi realizate” (Ialomița), deși
copiii au formulat unele idei de proiecte și și-au
arătat disponibilitatea de a participa la diverse
activități în comunitate. „Nu ne întreabă nimeni. O
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dreptul la libera exprimare față de 93,3% care
cunosc dreptul la educație și 80,8% care
menționează dreptul la sănătate).

•

Cu toate acestea copiii afirmă că în familie este locul
în care ei își expun cu cea mai mare ușurință
opiniile, chiar dacă înțeleg că decizia finală o iau
părinții, urmată de școală, iar în comunitate rar sunt
întrebați sau li se ascultă părerile.

•

„Noi suntem întrebați. Dacă nu ne convine, ne
contrazicem, dar până la urmă ajungem la consens.
De exemplu, am solicitat ca în școală să avem în
recreație muzică și știri la radio. Inițial, profesorii nu
au fost de acord, dar în cele din urmă am găsit
împreună melodiile și astfel am rezolvat“, spune un
participant din județul Vaslui sau „Ne spunem
părerea, dar nu este ușor. Acasă ne spunem mai
ușor părerea, la școală, numai profesorilor mai
apropiați. Depinde de profesori“ spune un alt
participant din aceeași comună.

•

•

Asocierea
și
organizarea
sunt
fundamentale în impunerea propriilor idei.
Copiii au înțeles că ideile și acțiunile
dezvoltate prin Consiliile elevilor întrunesc
o mai mare implicare a celorlalți copii, sunt
mai vizibile și conving cu mai multă
ușurință factorii de decizie;
Implicarea personală, susținerea și
neabandonarea ideilor la primul eșec
reprezintă chei ale succesului;
Nu există idei greșite, există idei care nu au
fost bine susținute. Nu poți convinge că
ideile tale sunt bune dacă nu crezi cu tărie
în ele;
Participarea la acțiunile din familie, școală
sau comunitate aduc satisfacții nebănuite.

Copiii înțeleg că nici strategia lor de convingere și
impunere a ideilor la nivelul comunității nu este
bună sau că mai trebuie să învețe, să fie uniți să-și
susțină cu tărie și convingere punctul de vedere în
fața autorităților. Ei trebuie să înțeleagă că nu
trebuie să aștepte ca cineva să-i antreneze în acțiuni
sau să le solicite idei, ci toate acestea să fie inițiate
de ei. De aceea un program pentru sprijinirea
copiilor în exprimarea liberă a opiniei, precum și
însușirea unor abilități de exprimare și convingere
trebuie luat în calcul în viitorul apropiat.

„Faţă de profesori nu prea spun, doar față de cei pe
care îi cunosc bine. Profesoara de matematică este
nouă, dar comunic mai bine cu ea. Cu cea de chimie,
care este de anul trecut comunic prost. Are o privire
că mă îngheață”, spune o participantă din județul
Vâlcea.
Deși încă slab exersat dreptul la exprimarea liberă a
opiniei, sunt câteva elemente progresiste sesizate în
discuțiile copiilor:
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8. Nivelul de confort psihologic în rândul copiilor și
determinanții săi
Confortul psihologic al copiilor și tinerilor a fost
analizat utilizând răspunsul copiilor de 8-18 ani la un
grup de patru întrebări relevante pentru acest
aspect (Tabelul 25).
Tabelul 25. Răspunsul tinerilor la un set de 4
întrebări referitoare la confortul lor psihologic în
2012, 2014 și 2016

Am prieteni sau cunoscuți
cu care pot vorbi atunci
când am probleme
Mă simt puternic și
sănătos
Sunt capabil să fac lucruri
pe care le fac copiii de
vârsta mea
Sunt la fel de fericit ca alți
copii de vârsta mea

2012

Niciodată
2014
2016

2012

Uneori
2014

2016

2012

Întotdeauna
2014
2016

5

4

3,2

37

29

24

58

67

72,9

0,1

2

2,1

13

15

12

87

83

85,9

2

3

2,4

19

18

11,9

79

79

85,6

2

4

1,2

18

17

9,2

80

79

89,6

Datele de mai sus arată mici, dar vizibile
îmbunătățiri la nivelul tuturor celor patru aspecte
considerate relevante pentru confortul psihologic al
copiilor și tinerilor. Diferența cea mai mare este în
privința ultimei afirmații din tabel, referitoare la
felul în care copiii se raportează la cei din jurul lor,
din punct de vedere a cât de fericiți se simt. În 2016,
aproape 90% dintre copii și tineri se consideră la fel
de fericiți ca ceilalți copii de vârsta lor.
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Pe baza celor patru afirmații de mai sus poate fi
construit un indice sintetic al fericirii, care
cumulează scorurile corespunzătoare fiecăruia
dintre cele patru dimensiuni. Analiza arată că 58%
dintre copii și tineri au un scor maxim, adică au
răspuns simultan întotdeauna la toate cele patru
afirmații. Este un rezultat mai optimist decât cele
din 2014 (când proporția de respondenți cu scor
maxim al indicelui de fericire era 46%) și 2012 (când

referiri, în răspunsurile tinerilor, la ideea de
educație și de a avea acces la o școală bună, la
continuarea sau finalizarea cu succes a studiilor. O a
doua mare categorie de răspunsuri include
aspirațiile tinerilor către aspecte non-materiale ale
bunăstării, exprimate fie în calitatea relaționării cu
familia (să fie înțelegere și armonie în familie, să
beneficieze de iubirea și înțelegerea părinților), fie
în răspunsuri legate de importanța sănătății (proprii
și cea a membrilor familiei). Tot în această categorie
apar deseori răspunsuri legate de importanța unor
relații de prietenie stabile, strânse și în care pot
oferi și pot găsi sprijin. Nu în ultimul rând, pentru
mulți tineri, o viață bună înseamnă prevalența
emoțiilor pozitive. Mulți tineri au indicat veselia și
fericirea ca părți esențiale ale unei vieți bune.
Focalizarea răspunsurilor referitoare la o viață bună,
la aspectele materiale și cele non-materiale în
familie au fost aprofundate și de copiii participanți
la focus grupuri, care au creionat familia ideală în
care ei doresc să trăiască, atât sub aspect material
(părinții să aibă locuri de muncă , să nu plece la
muncă în străinătate), dar mai ales psihologic (să fie
o atmosferă liniștită în familie, astfel încât să aibă
posibilitatea de a discuta deschis cu părinții chiar
dacă este vorba de note proaste sau de alte „prostii
făcute“, să fie înțeleși necondiționat, să nu existe
conflicte, să fie luați în considerare de părinți). (vezi
cap. 6.2.)
În ceea ce privește modul cum se văd pe ei în acest
moment și calitatea vieții lor din prezent, tinerii au
fost rugați să se plaseze pe o scară a vieții bune,
alegând poziția care descrie fidel statutul lor din

proporția de respondenți cu scor maxim al indicelui
de fericire a fost de 44%).
Măsura în care copiii se simt fericiți nu are legătură
cu vârsta acestora, iar fetele tind, în mai mare
măsură, să înregistreze scorul maxim, comparativ cu
băieții (61%, față de 56%). Indexul de fericire nu
este legat de numărul de surse de venit de care
dispune familia, dar se remarcă o corelație pozitivă,
semnificativă statistic, între indexul amintit și
dotarea cu bunuri a gospodăriei. De asemenea,
indexul de fericire este corelat pozitiv (semnificativ
statistic) cu nivelul de confort psihologic (estimat
prin auto-plasarea copiilor pe scara aprecierii vieții).
Imaginea asupra măsurii în care tinerii se simt
mulțumiți de viața lor este întregită de modalitatea
în care aceștia se auto-plasează pe o scară a vieții
bune și de semnificațiile pe care le are pentru ei o
viață bună. Astfel, copiii și tinerii cu vârste peste 12
ani au fost rugați să numească trei atribute care, în
perspectiva lor, descriu o viață bună.
Deși este dificil de realizat o ierarhie strictă a
elementelor pe care tinerii le consideră definitorii
pentru o viață bună, se remarcă gruparea
răspunsurilor în două mari categorii. O primă
categorie reunește componente materiale ale vieții
bune, pe care tinerii le exprimă fie în formulări
generale, de tipul „să ai tot ce îți trebuie”, fie cu
referire la resurse sau bunuri specifice: bani, o casă,
mâncare bună, televizor, internet, telefon, părinții
să aibă loc de muncă. Au existat destul de multe
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9. Reflectarea valorilor creștine însușite de copil în
viața de zi cu zi

prezent (1-nivel scăzut, 8-nivel bun). Răspunsurile
lor sunt redate grafic în figura de mai jos (Figura
41).

Și în 2016, cercetarea privind bunăstarea copilului
din mediul rural a urmărit modalitatea în care
valorile practicate de copil în viața de zi cu zi se
identifică cu valorile creștine așa cum sunt ele
percepute, însușite și practicate de către copil. Au
fost analizate valori referitoare la respectul față de
părinți și alte persoane din comunitate, respectul
față de mediul înconjurător, întrajutorarea
aproapelui, respectarea valorilor creștine în familie,
modalitatea în care copiii pot identifica valorile
creștine și a felului în care ei se simt protejați de
Dumnezeu.

Figura 41. Auto-plasarea tinerilor pe scara unei
vieți bune

Cine sunt persoanele respectate de copii și pe ce se
fundamentează acest respect
Cercetarea a scos în evidență că decizia tinerilor de
a oferi respect celorlalți este fundamentată de
așteptarea reciprocității. Astfel, 81,6% dintre
respondenții tineri consideră că persoanele demne
de respect trebuie, la rândul lor, să ofere respect.
Importantă este și calitatea celorlalți de a constitui
un exemplu pentru familie sau pentru comunitate
(30,5%) și măsura în care cei din jur se poartă bine
cu restul lumii (27,1%).
În ceea ce privește modelele pe care tinerii le
urmează, figura următoare redă modalitatea în care
tinerii se raportează la persoanele din mediile lor de
proximitate (familie și comunitate). Este clară
orientarea tinerilor către modele din interiorul
78

noi. De aceea ei înțeleg că este responsabilitatea
noastră să-l păstrăm, sa-l protejăm, dar și să-l
înfrumusețăm. „Așa cum noi am primit de la părinții
și bunicii noștri un mediu sănătos, tot așa și noi
trebuie să-l protejăm pentru noi și pentru cei care
vin. Așa îl vom întâlni pe Dumnezeu cu tot ce avem.
Mediul înconjurător este mediul în care trăim și cu
cât este mai sănătos cu atât este mai bine pentru
noi“, spun, în focus grupuri, copiii dintr-o comună
din județul Dolj.

familiei, cu precădere în ceea ce îi privește pe
părinți (Tabelul 26).
Tabelul 26. Modele ale copiilor
Cine sunt modelele
din viața ta?

deseori

întotdeauna

12,8

81,8

Frați / surori

24

42,4

Bunici / rude

30,7

41,3

28

14,6

Preot/pastor

29,2

30,1

Profesori

33,3

29,4

Primar

14,8

9,7

Părinți

Prieteni

Tinerii sunt conștienți de problemele cu care se
confruntă unele persoane din comunitățile lor și, în
limita timpului și posibilităților de care dispun,
reușesc să se implice în acțiuni de ajutorare a
acestora (Figura 42).

Invitați să-și exprime viziunea cu privire la „familia
ideală“, copiii confirmă orientarea lor către viața
într-o familie iubitoare, fericită, în care să existe
legături strânse de încredere și respect între
membrii ei. „Familia mea este familia pe care nu aș
schimba-o chiar dacă nu este perfectă, deoarece ei
mă înțeleg și mă acceptă și sprijină așa cum am eu
nevoie”, spune un copil din județul Ialomița. Sau,
„Familie fericită este atunci când mă trezesc
dimineața, tata pleacă la serviciu și mă sărută pe
frunte, seara ne adunăm cu toții acasă, iar duminica
plecăm cu toții la biserică“, este viziunea despre
familia în care vrea să trăiască un copil din județul
Cluj.

Figura 42. Cum îi ajută tinerii pe cei cu probleme
din comunitate (răspuns multiplu)

Mediul înconjurător – Creație a lui Dumnezeu
Copiii văd mediul înconjurător (inclusiv oamenii
care trăiesc aici) ca și creație a lui Dumnezeu pentru

Alte forme de ajutor pe care le semnalează tinerii
includ activități de strângere de fonduri (de
exemplu prin vânzarea de mărțișoare și felicitări),
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Figura 43. Modalități de implicare a tinerilor
pentru protejarea mediului înconjurător (răspuns
multiplu)

vizitarea persoanelor bolnave la spital, donarea de
cărți și rechizite de care tinerii nu mai au nevoie,
donarea de haine. Trebuie exemplificată, în același
registru al întrajutorării aproapelui, și dorința de
implicare a unui grup de copii dintr-o comună din
județul Cluj, pentru aducerea la școală a copiilor,
care din diverse motive care țin de părinți sau de ei
înșiși, intenționează să părăsească școala. „Să-i
convingem că fără școală nu se poate trăi bine, să le
dăm exemple bune cu persoane care au reușit în
viață dacă au mers la școală, să le arătăm filme, să
le spunem că la școală pot accesa internetul pe care
acasă nu-l au, să le explicăm că dacă vin la școală
pot face sport, că la școală, pot face ceva“. Ei
exemplifică și acțiuni pe care deja le practică în
clasă, își împart pachetul cu mâncare cu copiii săraci
sau îi învață alfabetul pe cei care încă nu îl știu.
(participanții la acest focus grup sunt elevi de
gimnaziu).

Credință și spiritualitate
În viața comunităților rurale, latura spirituală este
foarte prezentă. Socializarea tinerilor în spiritul
respectului față de valorile tradiționale este o
componentă importantă a educației, înțelese în
sens larg, pe care aceștia o primesc în familie.
Frecventarea bisericii împreună cu părinții este
confirmată atât de adulți, cât și de tineri ca fiind o
practică obișnuită. Un sfert dintre adulți indică
prezența săptămânală a copiilor la biserica, iar
30,8% dintre aceștia spun că sărbătorile mari sunt
momentele care îi atrag pe copii spre biserică
(Figura 44 ).

Conștiința apartenenței la comunitate nu se rezumă
la ajutorarea semenilor, atunci când acest lucru este
posibil, ci se exprimă și în grija față de mediul
înconjurător. Astfel, 76,6% dintre tineri spun că au
participat la acțiuni de protejare a mediului
organizate de școală sau de comunitate.
Modalitățile în care tinerii protejează mediul
înconjurător sunt redate în figura următoare (Figura
43).
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Figura 44. Cât de des merg tinerii la biserică
(perspectiva adulților și a tinerilor)

rugăciune pe cei mai mulți dintre tineri (70,4%),
urmați de către bunici (28,9%). Respondenții tineri
au fost rugați să indice care sunt, în perspectiva lor,
atributele care descriu un caracter creștin.
Răspunsurile lor (tinerii au putut opta pentru mai
multe variante de răspuns) sunt redate în tabelul de
mai jos (Tabelul 27).
Tabelul 27. Care dintre următoarele atribute
descrie cel mai bine un caracter creștin?

Iubirea de Dumnezeu
Iubirea pentru aproapele tău
Blândețe
Răbdare
A fi de încredere
A fi încrezător
Să te rogi
Să mergi la biserică în fiecare duminică
Să mergi la biserică la evenimentele
importante
Să asculți ce e scris în Biblie
Să asculți ceea ce spune preotul

Atunci când au întrebări legate de credință, copiii
beneficiază de ghidare din partea familiei, în speță
cea a părinților și bunicilor. Astfel, 77,5 % dintre
respondenții adulți spun că, atunci când copiii din
gospodăriile lor doresc să afle mai multe despre
teme legate de credință, îi întreabă pe părinți sau
pe bunici. Conform părinților, interpelări legate de
credință sunt adresate, de către copii, și profesorilor
de religie (18,8%) și, desigur, preoților (14,7%).
Tinerii confirmă această perspectivă a ghidării
parentale pe teme de credință, indicând părinții ca
principala sursă de informație atunci când au
întrebări pe aceste teme (58,4%). Mai mult decât
atât, părinții sunt cei care i-au învățat prima

% răspunsuri
80,9
62
36,6
31,1
25,4
22,4
50,9
29,5
26,5
32,6
27,6

Întrebați despre modalitățile în care, din punctul lor
de vedere, este manifestată dragostea lui
Dumnezeu, cei mai mulți dintre tineri au indicat
(alegând răspunsurile ce exprimă intensitatea
maximă: „foarte mult”), faptul că „ne dă sănătate”
(83,2%) și „grija părinților” (78,6%).
În focus grupuri, copiii nuanțează așteptările lor de
la divinitate. Ei înțeleg să se implice și un numai să
aștepte ajutor divin. „Dumnezeu te iartă de orice
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10. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

păcat, te ajută, dar trebuie să faci și tu ceva, nu
aștepți numai de la preot“, spune un copil din Cluj,
dar și că ei, “copiii, trebuie să se roage, să
demonstreze prin fapte că își iubesc aproapele și că
respectă ceea ce au învățat că înseamnă cele 10
porunci“, spune un alt copil din aceeași comună.

Situarea, în continuare, a României în fruntea țărilor
europene în ceea ce privește riscul sărăciei și
excluziunii sociale, atât la nivelul întregii populații
(42,2% în 2014), dar în special în ceea ce privește
populația de copii 0-17 ani (51%), este ceea ce a
făcut imperativă continuarea monitorizării situației
copilului din mediul rural, inițiată de WVR încă din
2005 și repetată la fiecare doi ani prin elaborarea
Raportului de bunăstare.

Practicarea valorilor creștine în viața de zi cu zi a
majorității copiilor cuprinși în cercetare este
evidențiată prin:
• înțelegerea mediului (pământ, apă,
viețuitoare) ca și creație a lui Dumnezeu
care trebuie păstrat și protejat;
•

implicarea sau dorința de implicare în
acțiuni de întrajutorare a copiilor, adulților
și bătrânilor aflați în situații de
vulnerabilitate;

•

respectarea propriilor părinți ca modele de
spiritualitate.

Prezentul raport a utilizat aceeași metodologie
folosită în ultimele două valuri de cercetare (2012,
2014) și face astfel posibilă compararea și analiza în
evoluție a principalilor indicatori de bunăstare a
copilului.
Analiza contextului socio-economic și demografic al
familiilor cu copii cuprinse în cercetare a evidențiat
o constanță în ceea ce privește numărul mediu de
copii din familii și nivelul maxim de educație (liceal).
În schimb a scos în evidență și unele tendințe ce ar
trebui urmărite în anii următori pentru a putea
formula concluzii certe. Astfel, se remarcă creșterea
cu câte două procente față de 2014, a adulților care
declară absolvirea unor forme superioare de studii
față de cel liceal (studii postliceale, studii
universitare de scurtă și lungă durată, masterate).
De asemenea, din punct de vedere al structurii
ocupaționale, datele indică o creștere în categoria
salariaților cu aproximativ 3,5% față de 2014 și se
constată o ușoară scădere a procentului de șomeri.

Multitudinea exemplelor de implicare oferite de
copii pentru sprijinirea aproapelui și protejarea și
păstrarea mediului trebuie să reprezinte argumente
pentru autoritățile locale pentru încurajarea și
susținerea acestora în astfel de acțiuni viitoare.
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Se remarcă o tendință de îmbunătățire a
condițiilor de locuire, datorate creșterii câștigurilor
salariale, concretizate în numărul mai mare de
locuințe racordate la sistemele de canalizare, apă,
gaze. Cu toate acestea, România, și cu atât mai mult
zona rurală, rămâne în coada listei privind dotarea
cu utilități sanitare din țările UE (în 15, respectiv 17
state din Uniunea Europeană, gospodăriile fără grup
sanitar în interiorul locuinței sau baie, reprezentau
sub 1% din totalul locuințelor, potrivit EUROSTAT, în
2015).

Crește, de asemenea, procentul familiilor pentru
care sursa de venit o constituie salariile completate
cu alocațiile pentru copii, în schimb scade numărul
gospodăriilor care-și întregesc venitul cu bani trimiși
din străinătate de către rude (4,5% în 2016 față de
11,1% în 2014). Datele arată o îmbunătățire faţă de
2014. Cu toate acestea, 10% dintre familii declară
că au o singură sursă de venit, iar în jumătate dintre
cazuri, venitul este reprezentat de alocația de stat
pentru copii. Și gospodăriile care declară trei sau
mai multe surse de venit își constituie veniturile în
majoritate (98%) din salarii și diverse tipuri de alte
alocații pentru copii sau salariale. Totuși, peste
jumătate din adulții respondenți apreciază că banii
nu le ajung nici pentru strictul necesar sau abia
ajung de la o lună la alta și culminează cu 66,3%
dintre respondenți cu un singur tip de venit care se
auto-plasează în aceste două categorii. Se explică
astfel de ce gospodăriile care consideră că veniturile
lunare le sunt insuficiente recurg mai des la strategii
de genul “achiziționarea de produse alimentare mai
puține și mai ieftine, cumpărarea alimentelor pe
datorie, să împrumute sau să primească alimente
de la rude sau cunoscuți, să cumpere mai puține
rechizite sau cărți pentru școala părinților“ pentru
asigurarea strictului necesar în ceea ce privește
alimentația și educația, față de restul gospodăriilor.
Merită evidențiat faptul că familiile recurg cel mai
puțin la retragerea copiilor de la școală sau
trimiterea lor la muncă ca strategii pentru depășirea
situațiilor dificile.

Sănătatea și nutriția copilului din rural continuă să
ridice provocări. Deși dotările sanitare din locuințe,
aşa cum declară adulții intervievați, sunt în
creștere față de 2014 (dar oricum cu 40% mai
reduse față de majoritatea țărilor europene), lipsa
igienei este considerată încă de medicii de familie
ca fiind una din principalele cauze de îmbolnăviri ale
copiilor în ultimele 12 luni. Jumătate din
gospodăriile investigate nu dețin utilități sanitare,
această lipsă afectând mai ales gospodăriile cele
mai sărace. În plus, conform informațiilor primite de
la medicii de familie, chiar dacă aceste utilități
există, ele sunt uneori sub-utilizate, pentru a reduce
costurile facturilor. INS, în publicația recentă
„Condițiile de viață ale populației din România anul 2015“11 atrage de asemenea atenția asupra
faptului că aproape jumătate din gospodăriile cu doi
sau trei copii și peste sau gospodăriile
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11
INS, Condițiile de viață ale populației din România - anul 2015,
publicaţie electronică pe CD-rom, septembrie 2016

pentru adulți. Un sfert dintre adulții intervievați
afirmă că, în comuna lor, medicul nu are program
zilnic, ci doar 2-4 zile pe săptămână. Astfel, 3,4% din
copiii sub 5 ani nu au fost văzuți de medic și doar
jumătate dintre copiii sub 5 ani au avut bilanțul
anual completat în ultimul an. Deși situația a
înregistrat îmbunătățiri față de 2014, rămâne
îngrijorătoare
din
perspectiva
prevenirii
îmbolnăvirilor la copii. Crește totuși la 92%
procentul copiilor bolnavi văzuți și tratați de medic
în cazul îmbolnăvirilor, prin efortul deopotrivă al
părinților și al medicilor.

monoparentale au restanțe la plata facturilor
pentru utilități.
Și nutriția copilului peste 2 ani continuă să ridice
probleme. Peste trei sferturi dintre adulții
intervievați declară că au avut probleme cu
asigurarea unei nutriții de calitate pentru copiii lor,
iar 5% declară că, de regulă, copiii lor primesc mai
puțin de două mese pe zi.
Peste 90% din gospodăriile unde respondenții
declară că banii nu acoperă strictul necesar au
recurs la cumpărarea de alimente mai ieftine sau
alimente mai puține în ultimul an.

Și administrarea suplimentelor de vitamina D și
fier a crescut la copilul sub 2 ani comparativ cu
valorile atinse în 2014. Astfel, părinții afirmă că
87% dintre copiii sub 2 ani au beneficiat de
supliment de vitamina D în 2016 față de 59% în
2014, iar 55% au primit supliment de fier în 2016
față de 33% în 2014.

Calitatea și modul de hrană pentru copilul sub 2 ani
are un impact direct asupra incidenței bolilor
aparatului digestiv sau respirator. În opinia
medicilor de familie intervievați, diversificarea
timpurie și de multe ori greșită a alimentaţiei
rămâne principala cauză a numărului crescut de
îmbolnăviri. Nu este conștientizată nici importanța
alăptării la sân a copilului pentru sănătatea și
dezvoltarea acestuia. Introducerea alimentației
artificiale, de cele mai multe ori ca urmare a
descurajării ușoare a mamelor, precum și
diversificarea timpurie a alimentației copilului sub 2
ani se fac fără respectarea îndrumării medicilor,
greșeli în ceea ce privește nutriția copilului, cu
urmări nefavorabile asupra dezvoltării acestuia.

Conform informațiilor oferite de medicii de familie,
86,43% dintre copiii sub 2 ani dintr-un lot de 801
copii au fost vaccinați DTP și 88,81 % ROR. La acest
procent s-a ajuns după o susținută campanie de
informare și sensibilizare făcută de cadrele medicale
de la cabinetele medicilor de familie, privind
importanța vaccinării pentru sănătatea copilului.
Astfel de întâlniri au încercat să contracareze
curentul „antivaccin“ care
atinsese
cote
îngrijorătoare în 2013-2014. Totuși, trebuie subliniat
faptul că încă nu toți părinții conștientizează
importanța vaccinării ca metodă de prevenire a

În multe comunități rurale accesul la serviciile
medicale nu este permanent nici pentru copii și nici
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În ceea ce priveşte drumul către şcoală, 15% dintre
copiii din rural petrec o oră sau mai mult între casă
și școală. Apartenența la familii sărace,
îmbrăcămintea modestă, existența pachetului de
mâncare la școală sunt elemente care determină
diferențe între copii. Copiii săraci, prost îmbrăcați,
cu unele dizabilități, cu performanțe școlare foarte
slabe sunt marginalizați. Din aceste motive 16%
dintre copii se simt totdeauna sau uneori tratați
diferit față de ceilalți copii din clasă. În aceeași
măsură, acești copii se simt mai puțin confortabil la
școală față de alți copii.

îmbolnăvirilor. Doar 39% dintre adulții cu copii sub
2 ani au declarat că s-au prezentat din proprie
inițiativă la cabinetele medicale pentru vaccinări.
Din datele statistice ale cercetării s-a constatat că
neprezentarea copilului la medic pentru bilanțul
anual, precum și pentru administrarea vaccinurilor
este mai des întâlnită în gospodăriile sărace, unde
adulții afirmă că nu pot oferi copiilor lor decât
două mese pe zi.
Cercetarea a scos în evidență și câteva aspecte
privind igiena și comportamentele de risc ale
tinerilor din grupul de vârstă 12-18 ani. Astfel, s-a
înregistrat o creștere a interesului tinerilor pentru
igienă. Tinerii afirmă că fac 4 băi/duș în medie pe
săptămână, față de 2014, când majoritatea
afirmau că făceau baie sau duș de 3 ori pe
săptămână. În schimb lipsa de investiții în
infrastructura școlară face ca 9% dintre copii să
declare că în școlile în care învață nu există o sursă
de apă pentru spălarea mâinilor, iar 21% că toaleta
școlii nu are apă curentă.

O mare parte dintre copiii din rural (40%), petrec
un timp însemnat muncind în gospodărie (puțin
peste două ore pe zi). Chiar dacă acest procent
este mai mic față de situația din 2014 (58,5%),
rămâne o valoare alarmantă și edificatoare pentru
a argumenta lipsa egalității de șanse a copiilor din
rural față de cei din urban. Mai mult, 12,5% dintre
copii se simt obosiți uneori sau întotdeauna pentru
că muncesc înainte sau după școală (comparativ cu
23% în 2014), iar 8% chiar lipsesc de la școală
pentru a se duce la muncă (comparativ cu 12% în
2014). Și la acești copii se evidențiază o satisfacție
pentru școală mai scăzută decât a colegilor lor.

Îngrijorător este și procentul în creștere (9%) al
copiilor care declară că fumează, comparativ cu cel
din 2014 (7,3%), precum și incidența mare a
consumului de alcool, valoare ce crește rapid după
vârsta de 12 ani, ajungând la aproape 40% la băieți
în jurul vârstei de 15 ani în 2016. Și mai îngrijorător
este faptul că un număr mai mare dintre copiii care
declară că fumează sau consumă alcool consideră
școala drept un loc ostil.

Părinții sau frații mai mari sunt principalele surse
de ajutor pentru copii când nu se descurcă cu
efectuarea temelor. În principiu, demersul este
bun; luând însă în considerare nivelul maxim de
educație declarat de adulții din gospodării, se ridică
semne de întrebare cu privire la calitatea sprijinului,
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în timp ce solicitarea redusă a profesorilor pentru
sprijin (10,6%) întărește aceste îngrijorări. Mai
alarmant pentru temeinicia pregătirii temelor este
și faptul că 25,6% dintre copii spun că nu cer
ajutorul nimănui atunci când au dificultăți în
rezolvarea acestora.

Atitudinea declarată a părinților față de școală este
pozitivă, 81,6% dintre părinți considerând că școala
se implică suficient în educația copiilor lor. Totuși,
15% dintre părinți nu participă la ședințele
organizate de școală sau la consultațiile cu părinții,
iar aceștia provin în special din familii sărace.

Cercetarea nu a înregistrat progrese, ba chiar
valorile înregistrate au scăzut cu 2,68% în ceea ce
privește performanțele copiilor pentru citirea și
înțelegerea unui text față de 2014. Aproape
jumătate dintre copiii intervievați au greșit cel puțin
unul din răspunsurile la testele de citire și înțelegere
a unui text și nu s-a înregistrat un salt calitativ în
răspunsurile copiilor de clasa a V-a față de cei de a
IV-a. Copiii care provin din familii sărace tind să
aibă rezultate mai scăzute la cele două teste. Și cei
mai mulți dintre directorii școlilor gimnaziale
intervievați evaluează performanțele școlare ale
elevilor din școlile pe care le conduc ca fiind medii și
consideră că acestea sunt cauzate de lipsa
condițiilor de acasă ale copiilor, de implicarea
copilului în activități gospodărești în detrimentul
școlii, de lipsa interesului pentru educație al
părinților.
Și în ceea ce privește educația școlară, putem vorbi
de o legătură semnificativă între nivelul de
satisfacție fata de școală scăzut, timpul mare de
deplasare al copilului între școală și casă,
desfășurarea de activități lucrative în gospodărie de
cel puțin 2 ore zilnic și condițiile grele de locuire,
toate influențând rezultatele școlare slabe.

Ca și în anii precedenți, părinții își doresc pentru
copiii lor continuarea studiilor teoretice după
absolvirea primelor 8 clase, deși realitatea din
comunități arată că sunt reduse oportunitățile de
angajare pentru absolvenții de liceu. Se desprinde
totuși o categorie de părinți, mai ales provenind din
familii sărace, care „redescoperă“ învățământul
profesional și dobândirea unei meserii și văd în
această traiectorie școlară oportunități sporite de
angajare pe piața muncii și chiar de reducere a
cheltuielilor de școlarizare.
Cauzele abandonării timpurii a școlii diferă în
funcție de ciclul școlar în care intervine abandonul;
dezinteresul părinților pentru educația școlară a
copilului, absenteism cauzat de implicarea copilului
în munci agricole, abuzul, violența, neglijarea,
părăsirea școlii pentru a însoți părinții la muncă în
străinătate sau plecarea părinților la muncă în
străinătate și nesupravegherea copiilor lăsați acasă
sunt cele mai des întâlnite cauze atunci când
abandonul s-a produs în primele 8 clase. După clasa
a VIII-a, se adaugă la acestea greutățile în
acoperirea costurilor școlarizării și performanțele
școlare scăzute.
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Drepturile copilului cunoscute sau aplicate?
Majoritatea părinților (82,11%) declară că au
cunoștință despre drepturile copilului. Totuși, în
afară la dreptul la educație și sănătate, aceştia nu
vin cu alte exemple atunci când sunt invitați să
discute acest subiect și doar 17% dintre părinți
afirmă că au participat la dezbateri organizate în
comunitate pe acest subiect. De altfel, nici la nivelul
comunităților, din informațiile oferite de autorități
locale, nu s-au organizat astfel de dezbateri, cu
excepția școlilor, unde se atinge problema
drepturilor copilului în special cu ocazia festivităților
de deschidere a anului școlar sau a ședințelor cu
părinții. Doar unele ONG-uri organizează, spun
părinții, astfel de întâlniri. Așa se explică de ce doar
mai puțin de jumătate (42,8 %) dintre părinții
intervievați recunosc că respectă „dreptul copilului
la liberă exprimare a opiniei“, deși copiii apreciază
că familia este locul în care își exprimă cel mai bine
opinia.
În schimb, la nivelul comunității și al școlii, copiii au
o participare mai redusă la luarea deciziilor și la
exprimarea liberă a opiniei. Deși în majoritatea
școlilor sunt organizate Consilii ale elevilor, iar
participanții la focus grupuri declară că au o
participare voluntară și activă, ei au subliniat că mai
au încă nevoie de coordonare și impulsionare din
partea cadrelor didactice pentru inițierea,
colectarea și implementarea ideilor lor, iar șansele
de implementare cresc dacă acțiunile vizează școala
și scad dacă ele trebuie implementate la nivelul
comunității.

Nu putem vorbi de egalitate de șanse între educația
copilului din rural şi cel din urban. Mai mult decât
atât, nu există la nivelul comunităților o
monitorizare a parcursului școlar al copilului după
absolvirea clasei a VIII-a, eventual până la absolvirea
învățământului general obligatoriu de 10 clase.
Toate aceste aspecte susțin ideea că în continuare
nu putem vorbi despre egalitate de șanse în ceea ce
privește educația copiilor din mediul rural și a celor
din
mediul
urban.
Dimpotrivă,
datele
demonstrează că se menține decalajul între urban
și rural atât în ceea ce privește durata, cât și
calitatea pregătirii școlare.
Există încă un echilibru fragil în privința asigurării
nevoilor fundamentale pentru copilul din rural.
Deși părinții sunt mai optimiști în ceea ce privește
acoperirea nevoilor de bază cu resursele bănești
existente în gospodărie comparativ cu cercetarea
precedentă (38,6% în 2016 față de 29% în 2014),
continuă să existe un număr relativ mare de copii
care afirmă că mănâncă întotdeauna sau uneori mai
puțin de două mese pe zi (12,6%), că merg seara
flămânzi la culcare mereu sau uneori (8,6%) sau că
niciodată sau uneori, nu au rechizite pentru școală
(17%). Mai mult, copiii participanți la focus grupuri
au prezentat multiple cazuri concrete de copii
privați de bunurile necesare unui trai decent (hrană,
o locuință decentă, îmbrăcăminte) sau cărora le
sunt încălcate dreptul la educație și la sănătate, în
principal.
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Pentru aproape un sfert dintre adulții intervievați,
comunitățile în care trăiesc nu sunt locuri sigure
pentru copiii lor. Procentul este în creștere față de
2014, când era 16,2%. Lipsa locurilor de joacă,
posibilele accidente rutiere sau câinii agresivi sunt
principalele surse de îngrijorare în percepția
adulților. Pentru copii însă, pe lângă accidentele
rutiere și locurile de joacă nesigure, o sursă
semnificativă de nesiguranță este violența, inclusiv
cea legată de comportamentele nepotrivite ale unor
membri din comunitate cauzate de consumul de
alcool. Deși autoritățile afirmă că sunt preocupate și
iau măsuri pentru creșterea siguranței în
comunitate, aproape jumătate din adulții
intervievați sunt nemulțumiți și consideră că
autoritățile „nu fac nimic“ în acest sens.

Trebuie
remarcată
totuși
atitudinea
de
nondiscriminare de gen, afirmată de părinții
intervievați, dar și tendința de respingere a
sancțiunilor fizice ca mijloc de educare, deși aici
părinții trebuie să ajungă la excluderea ei în
totalitate. În schimb, mai sunt mulți părinți care
folosesc metode cu repercusiuni emoționale asupra
copilului „strigăt-țipăt (32,9%), etichetare – prostleneș (8,3%)“.
Îmbucurător este faptul că 92,2% dintre adulții
intervievați afirmă că știu unde să se adreseze
pentru a raporta un caz de abuz. Procentul celor
care ar lua atitudine și ar raporta cazul
autorităților dacă ar vedea că un copil este abuzat
sau neglijat este de numai 41,7%. Trebuie reținut și
intervenit pentru reducerea numărului acelor adulți
care nu ar interveni dacă văd în comunitate copii
abuzați. Chiar dacă la nivelul școlii nu există
proceduri clare pentru raportarea cazurilor de abuz
sesizate de cadrele didactice, aceștia declară că
informează autoritățile și iau atitudine când observă
astfel de cazuri. Ei afirmă că semnalează
conducerea școlii și serviciul de asistență socială din
primării dacă suspicionează abuzuri sau neglijări. În
anumite cazuri au semnalat că sunt copii care nu
mai frecventează școala, fiind plecați cu părinții în
străinătate. Din păcate, intervențiile se fac fără a
exista o procedură standardizată, însușită de toate
instituțiile publice, de raportare a acestor cazuri,
iar SPAS nu funcționează în toate comunitățile.

În comunitățile rurale, există încă un grup de copii
aflați în situații de vulnerabilitate cauzate de
dizabilități, protejați în afara familiilor biologice
sau a sărăciei. Datele culese au scos în evidență o
tendință de creștere a numărului copiilor aflați în
situații de vulnerabilitate (în familii foarte sărace venitul familiei provine doar din alocații sau
ajutoare sociale sau în plasament familial). Este de
semnalat faptul că 28,4% dintre adulții cu copii cu
dizabilități afirmă că nu merg cu copiii la niciun
serviciu de specialitate pentru recuperare, iar
35,8% se deplasează cu copiii pentru a accesa
servicii de specialitate în reședința de județ. Chiar
dacă un număr redus de părinți acuză discriminări
ale copiilor pentru motive legate de dizabilități, este
necesar ca la nivelul comunității să fie întreprinse
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referire la resurse sau bunuri specifice: bani, o casă,
mâncare bună, televizor, internet, telefon, părinții
să aibă loc de muncă. Au existat destul de multe
referiri, în răspunsurile tinerilor, la ideea de
educație și de a avea acces la o școală bună, la
continuarea sau finalizarea cu succes a studiilor. O a
doua mare categorie de răspunsuri include
aspirațiile tinerilor către aspecte non-materiale ale
bunăstării, exprimate fie în calitatea relaționării cu
familia (să fie înțelegere și armonie în familie, să
beneficieze de iubirea și înțelegerea părinților), fie
în răspunsuri legate de importanța sănătății (proprii
și cea a membrilor familiei). Tot în această categorie
apar deseori răspunsuri legate de importanța unor
relații de prietenie stabile, strânse și în care pot
oferi și pot găsi sprijin. Nu în ultimul rând, pentru
mulți tineri, o viață bună înseamnă prevalența
emoțiilor pozitive. Mulți tineri au indicat veselia și
fericirea ca părți esențiale ale unei vieți bune.
În concluzie, raportul demonstrează că sărăcia, încă
prezentă în proporții alarmante în mediul rural,
afectează în principal educația și sănătatea
copilului, dar antrenează și o serie de alte
vulnerabilități privind toate aspectele bunăstării
sale. Accesul la servicii de bază sau specializate
rămâne problematic în mediul rural. Exprimarea
opiniei copilului este mai degrabă un exercițiu de
comunicare în familie, iar copiii cu nevoi de
dezvoltare speciale sunt forțați să se deplaseze
mulți kilometri și părinții să plătească prețuri mari
pentru șansa la o dezvoltare cât mai apropiată de
potențialul lor restant și la integrare socială, alături
de copiii din propriul grup de vârstă.

acțiuni pentru educarea populației pentru toleranță
și acceptarea diversității.
Majoritatea copiilor (81%) afirmă că în școală se
fac periodic simulări pentru prevenirea efectelor în
cazul producerii unor dezastre naturale, dar în
comunitate populația nu cunoaște conținutul
planurilor de prevenire a efectelor dezastrelor
naturale. Afișarea în locurile publice sau pe siteurile primăriilor nu sunt suficiente pentru ca acestea
să fie cunoscute.
Confortul psihologic al copiilor și tinerilor de 12-18
ani intervievați, măsurat din răspunsurile pe care
copiii le-au formulat la patru întrebări relevante
pentru acest aspect, au scos în evidență unele
variații vizibile față de răspunsurile din 2014. În
2016, aproape 90% dintre copii și tineri se consideră
la fel de fericiți ca ceilalți copii de vârsta lor.
Indicele sintetic, calculat prin cumularea scorurilor
corespunzătoare răspunsurilor primite la cele patru
întrebări, arată că 58% dintre copii și tineri au un
scor maxim (au răspuns simultan întotdeauna la
toate cele patru afirmații). Este un rezultat mai
optimist decât cel din 2014, când proporția de
respondenți cu scor maxim al indicelui de fericire
era 46% și de 44% în 2012.
Deși este dificil de realizat o ierarhie strictă a
elementelor pe care tinerii le consideră definitorii
pentru o viață bună, se remarcă gruparea
răspunsurilor în două mari categorii. O primă
categorie reunește componente materiale ale vieții
bune, pe care tinerii le exprimă fie în formulări
generale, de tipul „să ai tot ce îți trebuie”, fie cu
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cele legate de sănătate, educație, securitate și până
la cele legate de protecția și drepturile copilului, s-a
dovedit cea mai eficientă măsură în practica
curentă. Rezultatele obținute de mediatorii sanitari,
mediatorii școlari, asistenții sociali comunitari
trebuie să fie argumente pentru autorități pentru
angajarea acestei categorii de personal într-un
număr suficient, dar și pentru echiparea lor cu
standarde, proceduri și informații specifice pentru a
face munca lor cât mai eficientă. Se creează astfel,
la nivelul comunității, un nucleu activ și eficace
pentru domeniul social, care poate identifica în
cazuri incipiente situațiile de abuz, neglijare etc. și
care poate unifica intervenția tuturor actorilor
sociali și resurselor din comunitate. Aceștia vor
putea antrena și alți profesioniști din comunitate
sau din afara ei pentru susținerea unor dezbateri,
atât pentru părinți, cât și pentru elevi, pe teme
necesare prioritare, ca de exemplu, educație pentru
sănătate, drepturile copilului, intervenția de
urgență, prevenirea abuzurilor, educație pentru
toleranță și diversitate etc.

1.Accesarea măsurilor integrate stipulate în
„Pachetul de măsuri pentru reducerea sărăciei“
pentru comunitățile rurale
Familiile rurale din România și, în special, cele cu
copii continuă să ocupe primul loc în Europa în ceea
ce privește riscul de sărăcie și excluziune socială. În
acest context, intervenția autorităților centrale și
locale pentru implementarea de măsuri integrate
pentru reducerea sărăciei se impune cu prioritate.
Autoritățile locale trebuie să fie susținute continuu
pentru evaluarea nevoilor, identificarea de soluții,
accesarea
resurselor,
implementarea
și
monitorizarea efectelor măsurilor asupra bunăstării
întregii comunități.
Prin implementarea unor proiecte concrete,
integrate și ale căror rezultate au fost testate în
timp, cuprinse în „Pachetul integrat de măsuri
pentru reducerea sărăciei“, se creează premisele
unor schimbări reale la nivelul comunităților rurale
și operaționalizării documentului adoptat recent de
Guvernul României, presărat cu idei valoroase.

În ceea ce priveşte violenţa împotriva copiilor, este
necesară îmbunătăţirea serviciilor de monitorizare
şi a mecanismelor de intervenţie a autorităţilor,
inclusiv prin implicarea reală a tuturor instituţiilor
care au responsabilităţi în astfel de cazuri.
Eradicarea oricărei forme de violenţă împotriva
copiilor face parte din Obiectivele de Dezvoltare
Sustenabilă – obiectivul 16.2 pentru care Guvernul
român, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, şi-a anunţat oficial

2.Intensificarea
acțiunilor
întreprinse
în
comunitate în direcția prevenirii îmbolnăvirilor și
menținerea unei stări bune de sănătate.
Intervenția
timpurie
privind
toate
disfuncționalitățile identificate în comunități, de la
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să beneficieze de oportunități de învățare formală și
nonformală, pentru consolidarea competențelor,
învățare remedială și accelerare a învățării prin
activități educative, recreative și de timp liber.

intenţia de a fi un stat deschizător de drumuri
(pathfinder country) în privința măsurilor care să
ducă la realizarea obiectivului.
Se impune, de asemenea, activarea și echiparea cu
informații specializate a SPAS-urilor, înființate prin
L272/2005, care și-au dovedit pe deplin utilitatea
acolo unde există o implicare reală a membrilor în
rezolvarea cazurilor sociale din comunitate.
Cercetarea a scos în evidență faptul că aceasta
structura nu funcționează sau nu este utilizată cu
eficiență în multe zone rurale, iar acest lucru se
cuantifică în înmulțirea cazurilor nerezolvate.
Programele de pregătire a membrilor SPAS, ca
„echipă comunitară“, realizate cu succes de unele
ONG-uri trebuie generalizate.

4.Comunitățile locale și școlile să desfășoare
acțiuni continue de informare a populației privind
oportunitățile școlare și profesionale de la nivelul
comunității
Deși sunt puține comunitățile rurale care oferă
posibilități de integrare pe piața muncii pentru
absolvenții de liceu și cu atât mai puțin pentru
absolvenții de 8 clase (munca în agricultură este
opțiunea cel mai frecvent întâlnită), adulții, în
marea lor majoritate, continuă să aprecieze liceul ca
fiind alegerea cea mai bună pentru copiii lor. Este
adevărat
că
întreruperea
învățământului
profesional, în urmă cu mulți ani, a modificat
modelul utilizat cel mai frecvent în acea perioadă,
de orientare fie către învățământul teoretic, fie
către cel profesional. De aceea, trebuie intensificată
informarea permanentă, atât a părinților, cât și a
elevilor cu privire la oportunitățile de formare și
angajare, existente în comunitate sau în
proximitatea ei, astfel încât alegerea unei traiectorii
profesionale să fie făcută, împreună cu specialiști,
după o analiză realistă și cuprinzătoare atât a
posibilităților copilului, cât și ale comunității.
Autoritățile locale, ar avea astfel, elemente
concrete pe baza cărora să creioneze o prognoză
realistă a comunităților.

3.Sprijin pentru autoritățile locale și școli pentru
înființarea de programe „Școală după Școală”
Cercetarea prezentă a evidențiat existența unei
categorii de copii provenită din familii foarte sărace,
cu mulți copii, cu condiții dificile de viață si cu
rezultate școlare slabe. În bună măsură, rezultatele
slabe obținute de copii la testele pentru citit și
înțelegerea textului pot fi cauzate și de condițiile de
studiu pe care mulți copii le au acasă, sprijinului
redus pe care aceștia îl primesc pentru efectuarea și
înțelegerea temelor. Autoritățile locale trebuie să
fie sprijinite pentru dezvoltarea, în special în zonele
defavorizate a programelor „Școală după Școală“.
Punerea în aplicare a unui astfel de program va
permite unui număr din ce în ce mai mare de copii
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12. ANEXE
ANEXA 1
Chestionar pentru adulți
A agreat persoana să răspundă la întrebări ? Da.............

Nu ................

1. Judeţ _____________________ 2. Comuna _______________________ 3. Sat___________________________
4. Nr. gospodărie: __________
(numărul este de la 1 la 30 şi reprezintă a câta gospodărie este dintre cele 30 incluse în eşantion din comună. Acelaşi număr apare pe toate
chestionarele aplicate în această gospodărie)

ATENŢIE!

„Tabelul Componenţa Gospodăriei” se completează de preferinţă cu capul gospodăriei. În caz contrar, se
poate completa cu un alt membru adult al gospodăriei care are suficiente informaţii.
Pe prima linie a tabelului se înregistrează capul gospodăriei. Se înscriu apoi soţia/soţul, apoi copiii în
ordinea descrescătoare a vârstei şi celelalte persoane care fac parte din gospodărie. Persoanele înscrise în
tabel sunt grupate pe nuclee familiale – capul de gospodărie cu nucleul său familial şi apoi, după caz,
părinţi, bunici, fraţi şi surori, fiecare cu nucleele lor familiale.
TABEL COMPONENŢA GOSPODĂRIEI
Codul
persoanei

Numele şi prenumele

Sexul
1-M
2-F

CPERS

PERSNAME

SEX

Vârsta
(în ani
împliniți)

Ultimul nivel
Doar pentru pers.
Statutul ocupaţional
de învăţământ
ocupate
principal în ultimele 12
de cel mai înalt
Forma de
luni
grad absolvit
proprietate

NIVEL

01
02
03
04
05
06
07
08
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STOCUPAN

FP

Ultimul nivel de învățământ de cel mai înalt
grad absolvit
1 - fără şcoală absolvită
2 - primar (1- 4 clase)
3 - gimnazial (5-8 clase)
4 - profesional, de ucenici sau complementar
5 - treapta I de liceu (clasele 9-10)
6 - liceu (9-12 clase)
7 - postliceal de specialitate sau tehnic de
maiştri
8 - universitar de scurtă durată / colegiu
9 - universitar lungă durată (inclusiv masterat)
10 - doctorat
Atenţie! Se notează nivelul de învăţământ
absolvit şi nu cel în curs de desfăşurare

Statutul ocupaţional principal în ultimele
12 luni
1 – salariat
2 – patron
3 – lucrător pe cont propriu în activităţi
neagricole
4 – lucrător pe cont propriu în agricultură
5 – membru al unei asociaţii agricole
6 – beneficiar de prestații sociale
7 – şomer
8 – pensionar
9 – preșcolar, elev, student
10 – casnică
11 – alt statut de persoană ocupată (zilier,
lucrător la negru etc.)
12 – alt statut de persoană inactivă

Forma de
proprietate
1 – stat
2 – privat,
neagricol
3 – privat,
agricultură

5. Persoana care răspunde la întrebări: _ _ (se trece CPERS din tabelul anterior)
Atenţie! Prin 'copii' înţelegem în întrebările care urmează doar copii care au sub 18 ani.
6. Unul sau mai mulți copii din gospodăria dumneavoastră participă sau a participat în
proiectele/activitățile desfășurate de WV în parteneriat cu satul/comuna dvs.? (inclusiv proiectele
desfășurate în școli, cabinete medicale etc. )
1. Da
2. Nu
98. Nu știu
7. În gospodăria dvs. sunt copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate?
Dacă se răspunde da, cine are grijă de acești copii ?
1. Da. Cine îngrijește copilul în această situație

2. Nu

1. Celalalt părinte
2. Frații mai mari
3. Bunicii
4. Alţi membri ai familiei
5. Prieteni
6. Instituții de protecție
7. Asistenţi maternali profesionişti
8. Nimeni nu îi îngrijește pe acești copii
9. Alt răspuns, care ?
94

8. Care sunt sursele de venit în gospodăria dvs.? (răspuns multiplu - se încercuiește cifra aferentă
răspunsului ales)
Afirmaţii

Salarii
Pensii de vârstă
Pensii de boală
Pensii de urmaş
Ajutor de şomaj
Venit minim garantat
Alocaţii pentru copii
Ajutor social pentru persoane cu handicap
Ajutor de însoţitor a unor persoane cu handicap
Alocație complementară
Bani trimiși din străinătate de către rude
Agricultură
Meşteşuguri
Alta...............................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

9. Din punctul de vedere al veniturilor din gospodăria dvs., în ce categorie credeţi că vă încadraţi cel mai
bine?
Afirmaţii
Banii nu ne ajung nici pentru strictul necesar (alimente, cheltuieli de locuire etc.)
Banii abia ne ajung de la o lună la alta
Reuşim să ne descurcăm cu banii pe care îi avem
Banii pe care îi avem ne permit să trăim bine
Banii pe care îi avem ne permit să avem tot ce ne dorim
Nu ştiu/Nu răspund (NU CITIŢI)

UN SINGUR RĂSPUNS
1
2
3
4
5
6

Întrebările 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16 se adresează numai gospodăriilor cu copii 0-5 ani.
10. În ultimul an au fost văzuţi de medicul de familie unul sau mai mulţi copii (mai mici de 5 ani) din
gospodărie?
1. Da
2. Nu
98. Nu ştiu
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11. Puteţi să ne spuneți câteva date despre starea de sănătate a copiilor din gospodăria dumneavoastră?
CO
DP

Analize
făcute în
ultimele
12 luni
1.Da

Boli în
ultimele
12 luni

Dacă Da, ce
afecțiuni:
(răspuns multiplu)

1.Da

2. Nu
1.Da

2.Nu
1.Da

2. Nu
1.Da

2. Nu
1.Da

2. Nu
1.Da

2. Nu
1.Da

2. Nu
1.Da

2. Nu
1.Da

2. Nu
1.Da

2. Nu
1.Da

2. Nu

2. Nu

1. boli respiratorii
2. boli diareice
3. alte afecțiuni
1. boli respiratorii
2. boli diareice
3. alte afecțiuni
1. boli respiratorii
2. boli diareice
3. alte afecțiuni
1. boli respiratorii
2. boli diareice
3. alte afecțiuni
1. boli respiratorii
2. boli diareice
3. alte afecțiuni
1. boli respiratorii
2. boli diareice
3. alte afecțiuni

În caz de boală, cine
a decis tratamentul
copilului
(răspuns multiplu)
1. părinții
2. medicul de familie
3. medicul specialist
1. părinții
2. medicul de familie
3. medicul specialist
1. părinții
2. medicul de familie
3. medicul specialist
1. părinții
2. medicul de familie
3. medicul specialist
1. părinții
2. medicul de familie
3. medicul specialist
1. părinții
2. medicul de familie
3. medicul specialist

În cazul în care copilul a fost bolnav
DAR nu a primit tratament, de ce s-a
întâmplat acest lucru?
1. Am așteptat să se facă bine singur
2. Nu am avut bani de medicamente
3. Nu a fost medicul la cabinet
1. Am așteptat să se facă bine singur
2. Nu am avut bani de medicamente
3. Nu a fost medicul la cabinet
1. Am așteptat să se facă bine singur
2. Nu am avut bani de medicamente
3. Nu a fost medicul la cabinet
1. Am așteptat să se facă bine singur
2. Nu am avut bani de medicamente
3. Nu a fost medicul la cabinet
1. Am așteptat să se facă bine singur
2. Nu am avut bani de medicamente
3. Nu a fost medicul la cabinet
1. Am așteptat să se facă bine singur
2. Nu am avut bani de medicamente
3. Nu a fost medicul la cabinet

12. Numai pentru gospodăriile unde sunt copii sub 6 luni și respondentul este mama copilului. În ultimele
24 de ore, ați hrănit copilul numai prin alăptare la sân (copilul nu a primit nici un alt fel de hrană, ceai sau
apă)?
1. Da
2. Nu
În cazul în care în gospodărie sunt unul sau mai mulţi copii mai mici de un an:
13. De unde ştie mama lui/lor ce trebuie să dea copilului (copiilor) de mâncare? (răspuns multiplu)
1. De la cadrele medicale din maternitate
2. De la medicul/asistentul de familie
3. De la părinţi sau alte rude
4. Din cărţi
5. De la televizor
6. De pe internet
7. Cursuri de pregătire pentru părinţi
8. Alte surse. Care? ......................................................................................................
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14. În cazul în care în gospodărie sunt unul sau mai mulți copii mai mici de doi ani:
CODP

Îi dați copilului preparate care aduc vitamina D
Vigantol/Vigantolete?
1. Da
2. Nu
98. Nu știu
1. Da
2. Nu
98. Nu știu
1. Da
2. Nu
98. Nu știu
1. Da
2. Nu
98. Nu știu

A primit copilul dumneavoastră supliment de
fier?
1. Da
2. Nu
98. Nu știu
1. Da
2. Nu
98. Nu știu
1. Da
2. Nu
98. Nu știu
1. Da
2. Nu
98. Nu știu

15. Cum apreciaţi felul în care mănâncă copiii din gospodărie? (răspuns multiplu)
Atenție: nu se răspunde la această întrebare dacă familia are doar un copil foarte mic care nu a intrat pe
alimentație diversificată.
Li se oferă mai puțin de doua mese pe zi
Li se oferă mai puțin de trei mese pe zi
Li se oferă mâncare cel puțin trei mese pe zi și două gustări (ex. un
fruct, o legumă, un dulce)
Mănâncă zilnic alimente din fiecare din grupele alimentare:cereale,
carne, ouă, produse lactate și legume și fructe
Altele

1. Da
1. Da
1. Da

2.Nu
2.Nu
2.Nu

1. Da

2.Nu

16. Dacă s-a întâmplat să întârziați cu copilul la vaccin, v-a contactat cineva pentru a vă reaminti?
Da

CODP
Medicul

Asistentul
medical de la
cabinet

Asistentul
medical
comunitar

Nu
Asistentul
social

Nu e cazul, copilul
a fost vaccinat la
timp

Altcineva
(cine)

17. Într-o săptămână obişnuită din an, în câte zile din săptămână aveţi medic în comună?
1. în fiecare zi
2. în fiecare zi lucrătoare
3. în 2-4 zile
4. cam o dată pe săptămână
5. mai rar
6. nu avem medic în comună
98. Nu ştiu
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18. În anul școlar 2014-2015 sau în primul semestru al acestui an școlar, vreunul din copiii
dumneavoastră care a fost înscris la școală a încetat să mai frecventeze cursurile și a abandonat școala?
1. Da
2. Nu
19. Dacă Da, în ce clasă erau și care au fost motivele care au dus la întreruperea școlii?
CODP

Clasa

Care au fost motivele care au dus la întreruperea școlii?
1. Avea
2. Nu ne-am 3. S-a
4. A ajutat la diverse
rezultate
mai permis
căsătorit
munci în gospodăria
şcolare slabe
să îl
noastră
întreținem

5. A lucrat
pentru unii
vecini

6.
Altele
(care)

20. Despre accesul la creşă, grădiniţă sau şcoală (întrebarea nu se referă la copiii de liceu)
CO
DP

Cât timp durează în mod obişnuit
deplasarea la creşă, grădiniţă sau şcoală
/zi
(minute, dus-întors)
Primăvara/vara/toamna Iarna
...........minute

...........minute

...........minute

...........minute

...........minute

...........minute

...........minute

...........minute

...........minute

...........minute

...........minute

...........minute

Cu ce se deplasează copilul la creşă, grădiniţă sau şcoală întro zi obişnuită (răspuns multiplu)

1. pe jos 2. cu maşina şcolii
altceva .............
1. pe jos 2. cu maşina şcolii
altceva .............
1. pe jos 2. cu maşina şcolii
altceva .............
1. pe jos 2. cu maşina şcolii
altceva .............
1. pe jos 2. cu maşina şcolii
altceva ..............
1. pe jos 2. cu maşina şcolii
altceva ..............
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3. cu transport în comun 4.
3. cu transport în comun 4.
3. cu transport în comun 4.
3. cu transport în comun 4.
3. cu transport în comun 4.
3. cu transport în comun 4.

21. În ultimele 12 luni, membrii gospodăriei dvs. au fost nevoiţi să ...

UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.Nu s-a
întâmplat
până acum
dar ne
gândim să
facem acest
lucru în
următoarele luni

3.Nu
intenționăm
să folosim
această
măsură în
următoarele
luni

7.
Niciodată nu
vom folosi
această
măsură

9.
NR
(NU
CITIŢI)
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1. Da, s-a
întâmplat

Cumpere alimente mai ieftine
Cumpere aceleaşi alimente, dar în cantităţi mai
mici
Cumpere produse alimentare pe datorie/pe
caiet/pe credit
Să împrumute sau să primească alimente de la
rude/prieteni
Cumpere mai puţine rechizite, cărţi pentru
şcoala copiilor
Amâne cumpărarea produselor de uz
gospodăresc îndelungat
Amâne plata utilităţilor (întreţinere, energie
electrică, telefon, internet, etc.)
Renunţe la activităţile extraşcolare pentru copii
(concursuri, meditaţii, tabere, etc.)
Amâne sau să renunţe la vizitele la medic
A restrâns cumpărarea medicamentelor
necesare
Schimbe mijloacele de transport, înlocuindu-le
cu unele mai ieftine sau cu mersul pe jos
Renunțe la cumpărarea de îmbrăcăminte și
încălțăminte copiilor (nici măcar o încălțăminte
și o haină pe an)
Să trimită la lucru în ţară pe unul sau mai mulţi
dintre copii
Să trimită la lucru în străinătate pe unul sau mai
mulţi dintre copii
Întrerupă pentru o vreme şcoala pentru unul
sau mai mulţi copii
Întrerupă definitiv şcoala pentru unul sau mai
mulţi copii

1

99

22. În ultimele 12 luni, atunci când membrii gospodăriei dvs. au avut dificultăţi ei au fost ajutaţi de:
(răspuns multiplu)
1. Primărie
2. Rude 3. Prieteni
4. ONG 5. Altcineva, cine .... 7. Nu a fost cazul
98. NS
23. Dintre copiii din gospodărie care acum au 6 ani sau mai mulţi, a fost vreunul care nu a mers deloc la
grădiniţă?
1. Da
2. Nu
3. Nu e cazul 98. Nu ştiu
Dacă da
24. Care au fost motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru ?
1. Nu avem grădiniță în sat
2. Nu au fost locuri suficiente în grădiniţa din sat
3. Nu are cine să-l ducă la grădiniţă
4. Nu am avut bani de haine
5. Au avut cu cine să stea acasă
6. Nu am vrut să îi ducem la grădiniţă
7. Altele (care)……………………………….
25. Cât de des verificați temele copilului?- un singur răspuns
1. Zilnic
2. De două ori pe săptămână
4 Lunar
5. Niciodată

3. Săptămânal

26. Cum procedați dacă atunci când verificați temele copilului constatați ca acesta nu a știut să le facă?
CODP

1. Îl ajută un
adult din
familie

2. Le cer fraților
mai mari să îl
ajute

3. Cer ajutorul
unor rude sau
prieteni care îl
pot ajuta

4. Îi iau
meditatori la
unele discipline

5. Iau legătura
cu profesorii la
școală

6. Nu
fac
nimic

27. Cum procedați dacă atunci când verificați temele copilului constatați ca acesta nu și le-a făcut?
CODP

1.Îl întreb
de ce nu
le-a făcut

2. Îl ajut
să le facă
dacă nu
a știut

3. Cer ajutorul altora
pentru a-l sprijini
dacă constat că el nu
a știut să le facă

4. Îi acord mai mult timp
dacă acesta a fost
motivul pentru care nu
și-a făcut temele
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5. Iau
legătura cu
profesorii la
școală

6. Îl
pedepsesc

7. Nu
fac
nimic

28. În anul școlar 2014-2015 și în primul semestru al acestui an școlar, ați participat la ședințele cu
părinții organizate de școală/grădiniță?
CODP

1. Da, întotdeauna

2. Uneori

3. Nu a participat

4. Nu e cazul, copilul nu mai
este la școală/grădiniță

98. Nu știu

29. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:

a. Omul cât trăieşte învaţă
b. Relaţiile sunt mai importante decât
şcoala ca să îţi găseşti de lucru
c. Şcoala se implică suficient în educaţia
copiilor din gospodăria dvs.
d. O mamă care lucrează poate fi la fel de
grijulie faţă de copii săi ca şi una care nu
lucrează
e. În general, taţii pot avea grijă de copii la
fel de bine ca şi mamele
f. A avea o slujba este un lucru foarte bun,
dar ceea ce îşi doresc cu adevărat femeile
este să aibă familie şi copii
g. Educaţia şcolară este mai importantă
pentru un băiat decât pentru o fată.
h. Bărbaţii conduc mai bine afacerile decât
femeile
i. Uneori e nevoie să îţi baţi copiii ca să îi
poţi educa bine

1. Afirmațiile
sunt foarte
adevărate
1

2. Afirmațiile sunt
adevărate in mică
măsură
2

3. Afirmațiile nu 98.NS
sunt adevărate

99. NR
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99
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99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2

3

98

99

1

2
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30. Dacă aţi avea un copil care tocmai a terminat 8 clase, ce l-aţi sfătui să facă:
1. Să meargă la liceu 2. Să meargă la şcoala profesională/de ucenici 3. Să înceapă să muncească
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99. NR

31. În gospodăria dumneavoastră sunt tineri (15-18 ani) care se află în următoarele situații? (răspuns
multiplu)
1. Au un loc de muncă
2. Nu au un loc de muncă
3. Lucrează în gospodărie
4. Lucrează cu ziua
5. Nu sunt la școală
6. Urmează un curs de calificare
7. Nici unul din răspunsurile de mai sus. Precizaţi ce fac..........................................................................
32. În satul dumneavoastră, care credeţi că sunt principalele motive pentru care unii elevi nu continuă
şcoala după 8 clase? (răspuns multiplu)
1. Au rezultate şcolare slabe
2. Nu îşi permit costul şcolii
3. Preferă să lucreze şi să aibă un venit
4. Nu îi lasă părinții
5. Se căsătoresc
6. Altele
7. Nu e cazul
98. Nu ştiu
33.În ce activităţi sunt implicaţi copiii din gospodăria dumneavoastră în afara şcolii?
CODP

Face curat în
gospodărie
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu

Îngrijeşte
animale
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu

Îngrijeşte alţi membri
ai gospodăriei
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu

Lucrează la vecini sau in
alte gospodării din sat
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu
1. Da 2. Nu

Cât timp lucrează
dintr-o zi obişnuită?
.......... ore
.......... ore
.......... ore
.......... ore
.......... ore
.......... ore

34. Considerați comunitatea dumneavoastră ca fiind un loc sigur pentru copiii dumneavoastră?
1. Da
2. Nu întotdeauna
3. Nu este un loc sigur pentru copii
98. Nu ştiu
35. Dacă 2 sau 3, din ce cauze? (răspuns multiplu)
1. Există pericolul racolării copiilor pentru a fi traficați
3. Sunt găști periculoase
5. Sunt bătăi în stradă
7. Există pericol de agresiuni sexuale
9. Există pericolul unor accidente de circulație
11. Altele, care ?............
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2. Nu există locuri sigure de joacă
4. Sunt probleme legate de consumul de droguri
și alcool
6. Sunt furturi sau jafuri
8. Este un mediu poluat
10. Sunt câini comunitari agresivi
98. Nu ştiu

36. Puteți să ne descrieți ce fac autoritățile și membrii comunității pentru a face din comunitatea lor un
loc sigur pentru copii? (răspuns multiplu):
1. Îi sancționează pe cei care au un comportament antisocial
2. Gardienii publici sunt prezenți în spațiile publice
3. Sunt amenajate trotuare pentru a evita circulația pietonilor pe carosabil
4. Încurajează populația să reclame orice comportament antisocial observat
5. Amenajează adăposturi pentru câinii comunitari
6. Altele (care)
7. Nu fac nimic
98. Nu știu
37. În familia dumneavoastră există copii care se regăsesc în una din situațiile următoare? (răspuns
multiplu)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Afirmații
În plasament familial
În plasament la asistent maternal profesionist copil cu dizabilități
Prezintă unele dizabilități
Nu au certificat de naștere
Copiii cu dizabilități au certificat de handicap
Locuiește cu părinții în spații improvizate (ex. In barăci, locuințe insalubre etc.)
Părinții nu au un venit stabil (generat de existența unui salariu)
Singurul venit stabil în gospodărie sunt pensiile de boală/bătrânețe, alocațiile de stat
pentru copii, ajutorul social,sau venitul minim garantat
Niciunul din adulții din gospodărie, alții decât părinții, nu au un venit stabil
Alte situații de vulnerabilitate, precizați care..................................................................

1. Da
1. Da
1. Da
1. Da
1. Da
1. Da
1. Da
1. Da
1. Da

2.Nu
2. Nu
2. Nu
2. Nu
2. Nu
2. Nu
2. Nu
2. Nu
2. Nu

1. Da

2. Nu

38. Aţi observat diferențe în felul în care sunt trataţi copiii aflaţi în una din situațiile enumerate la

întrebarea 36?

Personalul medical
Profesori
Adulţii din sat
Copiii din sat

1. da, în mod frecvent
1. da, în mod frecvent
1. da, în mod frecvent
1. da, în mod frecvent

2. uneori
2. uneori
2. uneori
2. uneori

3. rar sau deloc
3. rar sau deloc
3. rar sau deloc
3. rar sau deloc

7. Nu e cazul
7. Nu e cazul
7. Nu e cazul
7. Nu e cazul

98. Nu ştiu
98. Nu ştiu
98. Nu ştiu
98. Nu ştiu

Întrebările 39....41 se adresează numai gospodăriilor care au răspuns cu 1. la întrebarea 37/c (prezența
unei dizabilități)
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39. Copilul este....
CODP

Copilul este la creşă, grădiniţă sau şcoală obişnuită
1. Da. 2. Nu
1. Da. 2. Nu
1. Da. 2. Nu
1. Da. 2. Nu
1. Da. 2. Nu
1. Da. 2. Nu

Copilul este la creşă, grădiniţă sau şcoală specială
1. Da. 2. Nu
1. Da. 2. Nu
1. Da. 2. Nu
1. Da. 2. Nu
1. Da. 2. Nu
1. Da. 2. Nu

40. Aţi avut dificultăţi în înscrierea la creşă, grădiniţă sau şcoală a copiilor cu dizabilități?
1. Da
2. Nu
3. Nu e cazul 98. Nu ştiu
Dacă da, ce fel de probleme?
...........................................................................................................................................................
41. În ultimele 12 luni, copiii (cu dizabilități) au beneficiat de următoarele servicii in comunitatea dvs.?
Îngrijire medicală de specialitate
Recuperare în centre de specialitate
Acces la servicii de urgenţă
Acces într-un program Şcoală După Şcoală sau
Centru de Zi
Bursă școlară
Pentru problemele copilului meu nu există servicii în
comunitate şi
Alte servicii

1. Da
1. Da
1. Da
1. Da

2. Nu
2. Nu
2. Nu
2. Nu

7. Nu e cazul
7. Nu e cazul
7. Nu e cazul
7. Nu e cazul

98. Nu ştiu
98. Nu ştiu
98. Nu ştiu
98. Nu ştiu

1. Da
2. Nu
7. Nu e cazul 98. Nu ştiu
1.Merg cu copilul la servicii în reședința de județ
2. Nu merg cu copilul la nici un serviciu de specialitate

42. Cunoașteți dacă în comunitatea dumneavoastră există un plan de prevenire în fața dezastrelor
naturale?
1. Da
2. Nu
98. Nu ştiu
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43. Dacă da, ce conțin aceste planuri de prevenire şi răspuns în faţa dezastrelor naturale? – răspuns
multiplu!
Măsuri de intervenție urgentă în caz de dezastre pentru
instituțiile publice responsabile (pompieri, poliție, unități
medicale, școli)
Plan de evacuare in urgență și amplasamente sigure pentru
populație
Plan de aprovizionare cu apă, alimente și medicamente și
stabilirea responsabililor
Persoanele responsabile pentru aplicarea măsurilor de
intervenție/prevenire
Plan de asigurare a bunurilor familiei

1. Da

2. Nu

7. Nu e cazul

98. Nu ştiu

44. Dacă da (la întrebările 42 și 43), cum ați luat cunoștință de aceste planuri?
1. Am participat la întâlniri organizate de autorități pentru elaborarea unor astfel de planuri unde ni s-au
cerut idei
2. Am participat la întâlnirea organizată de autorități în care ni s-a prezentat planul întocmit de specialiști
3. Am auzit în sat ca se vorbea despre astfel de planuri
4.Au povestit copiii acasă ce au auzit la școală
5.Altcumva, precizaţi cum ..............................................................................................................................
45. În ultimii doi ani, a avut loc vreo întâlnire publică (unde autorități responsabile s-au întâlnit cu
cetățenii) la care aţi participat dvs. sau cineva din gospodăria dvs.? (Pot fi alese simultan variantele 1 şi 2)
1. Da. A participat cel puţin un adult din gospodărie.
2. Da. A participat cel puţin un copil din gospodărie.
3. Nu a participat nimeni din gospodărie la asemenea întâlniri
4. Nu a avut loc nici o întâlnire în ultimii doi ani
Daca (2) la 44:,
46. Ne puteţi da un exemplu de întâlnire publică la care a participat un copil din gospodărie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............................................................……………………….
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47. Cât de des se organizează astfel de întâlniri?
1. lunar
2. de două ori pe an
3. o dată pe an
4. în timpul campaniilor electorale
5. cu altă frecvenţă, menţionaţi care este aceasta................................................................................
98. Nu ştiu
99. Nu răspunde
48. Unul sau mai mulţi copii din gospodăria dvs. au avut idei de activităţi pe care le-au propus
profesorilor, reprezentanților autorităților publice locale, oamenilor din sat sau din comună?
1. Da
2. Nu
98. Nu ştie
99. Nu răspunde
49. Ce s-a întâmplat cu ideile pe care le-au propus copiii?
1. Ideile au fost luate în considerare şi au fost aplicate
2. Ideile au fost ascultate dar nu au fost preluate de autorități
3. Ideile nu au fost luate în considerare
98 Nu ştiu

99 Nu răspunde

50. Dacă ceva rău s-ar întâmpla copiilor dvs. sau ai cunoştinţelor dvs. (de ex. ar fi bătuţi , neglijaţi,
abuzaţi) știţi cui trebuie să vă adresaţi?
1. Da
2. Nu
98. Nu știu
Dacă a răspuns 1. (Da) . Cui vă adresaţi?......................................................
51. Există vreun motiv pentru care nu aţi apela la aceste servicii?
1. Da
2. NU
52. Dacă Da, de ce ?
1. Mi-ar fi rușine de ce ar spune vecinii sau alți membri ai comunităţii
2. Nu am încredere în aceste servicii și nici în oamenii care lucrează acolo
3. M-am adresat acestor servicii în trecut și nu s-a întâmplat nimic
4. Nu cred că oamenii care lucrează acolo mă vor asculta și vor crede ce le spun
5. Nu îmi permite religia și tradițiile familiei mele să merg la astfel de servicii
6. Oamenii de acolo vorbesc altă limbă decât mine
7. Nu am bani pentru transport pentru a ajunge la aceste servicii
8. Altele, menționați ............................................................................................................
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53. Ce faceţi atunci când vă daţi seama că se produc nereguli la unele servicii publice din comunitate (de
ex: la şcoală, dispensar) Atenţie, nu se citesc variantele de răspuns!
1. Nimic
2. Vorbesc direct cu personalul din acea instituție și discut despre neregulile constatate (școală, dispensar
etc.)
3. Mobilizez mai mulţi cetăţeni pentru a discuta problema cu autoritatea locală
4. Discut cu vecinii şi familia, dar nu iniţiez discuţii cu autorităţile
5. Altceva........................................................................................................................................................
98. Nu Știu
99. NR
54. În satul/comuna dumneavoastră există programe de tip Școala după școală?
1. Da
2 Nu
3. A fost, dar s-a desfiinţat
98.Nu știu
55. Dacă da, copilul dumneavoastră frecventează acest program?
1. Da
2.Nu
98. Nu ştiu
56. Dacă nu, din ce motiv nu există?
1. Comunitatea consideră că nu este necesar un astfel de program
2. Comunitatea nu a organizat pentru că nu are resurse financiare
3. Comunitatea nu a organizat pentru că nu există resurse umane (cadre didactice care să se implice)
4. Comunitatea nu a organizat pentru că nu are o locație potrivită pentru un astfel de program
98. Nu știu
57. Dacă ar exista un astfel de program v-ați înscrie copilul ?
1. Da
2. Nu
3. Nu știu

4. Nu răspunde

58. Copiii din gospodăria dvs. participă la diverse activități în afara școlii, organizate în comună pentru
ei?
1. Da
2. Nu
7. Nu e cazul
98. NŞ, NR
59. Dacă da, ne puteți spune la ce tipuri de activități?
CODP

Tipul activităților la care participă copilul

Ce schimbări ați observat la copil
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60. În comuna dumneavoastră, cine ia deciziile privitoare la diversele probleme ale comunităţii?
1. Primarul
2. Primarul și consilierii
2. Primarul, după ce s-au consultat cu populaţia adultă
3. Primarul, după ce s-au consultat cu populaţia, inclusiv o parte dintre copii
98. Nu ştiu
99. Nu răspunde
61. Care consideraţi că este în momentul actual cea mai mare nevoie a comunităţii dumneavoastră?
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
63. În luna care a trecut aţi folosit dumneavoastră sau alţi adulţi din gospodărie, următoarele metode
pentru a „disciplina” unul din copiii dumneavoastră? (răspuns multiplu)
L-ați privat de mâncare
L-ați privat de diferite jocuri
I-ați interzis să iasă din casă
I-ați explicat ce a greșit și ați stabilit limite clare cu ce poate să facă și ce nu
L-ați zguduit
Ați strigat sau ați țipat la el
L-ați lovit cu mâinile la fund
L-ați lovit cu ceva peste fund
L-ați făcut leneș sau prost
L-ați lovit peste față, cap sau urechi
L-ați lovit peste mâini, picioare sau alte părți ale corpului
L-ați ignorat și copilul a făcut ce a vrut el

1. Da

2. Nu

64. În satul dumneavoastră dacă ați vedea sau ați suspiciona că un copil este abuzat sau neglijat de
părinți sau alte persoane, cum ați proceda?
1. Aș considera că părinții își educă copilul și nu aș interveni
2. Aș interveni să apăr copilul
3. Aș interveni să apăr copilul și apoi aș merge la autorități să raportez cazul
4. Aș raporta imediat cazul autorităților
5. Nu aș interveni pentru ca nu știu unde și cui să mă adresez
98 . Nu știu ce aș face
65. Aveți cunoștință despre drepturile copilului?
1. Da
2. Nu
98. Nu știu

99. Nu răspunde
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66. Dacă Da, care sunt drepturile pe care considerați că le respectați? Atenție, nu se citesc variantele de
răspuns.
1.
Dreptul la educație
4. Dreptul la protecție
2.
Dreptul la sănătate
5. Altele (care)........................................
3.
Dreptul la libera exprimare
67. Când copiii dumneavoastră au întrebări cu privire la exprimarea credinței în Dumnezeu, cui cer
ajutorul?
1. Ne întreabă pe noi (părinții sau bunicii)
2. Întreabă profesorul de religie
3. Întreabă preotul
4. Discută cu prietenii
5. Nu întreabă niciodată
98. Nu știu
68. Copiii dumneavoastră merg la biserică?
1. Da, săptămânal
3. Rareori
98. Nu știu

2. Numai la sărbătorile mari
4. Nu

69. Din inițiativa cui merg copiii dumneavoastră la biserică?
1. El singur vrea să meargă
2. Noi părinţii/bunicii îl luăm cu noi la biserică
3. Merge cu un grup de colegi
4. Îl trimite profesorul de religie
5. Alt răspuns, care...................................................................................
70. În ultimii doi ani ați participat dumneavoastră sau un alt adult din gospodăria dumneavoastră la
acțiuni desfășurate de WV în parteneriat cu satul/comuna dumneavoastră?
Seminarii pe problematica drepturilor copilului
Seminarii de tip “Şcoala părinților”
Informări cu privire la dreptul și accesul la servicii medicale
Seminarii privind: Nutriția la copilul 0-5 ani
Alăptarea la sân
Diversificare în alimentația sugarului
Cursuri pentru dezvoltarea de abilități în domeniul economic
Cursuri de orientare vocațională
Beneficiar a unor pachete de resurse (păsări, animale, albine)

ET. Care este etnia dvs.?
1. română
2. maghiară

3. romă

4. alta
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1. Da

2. Nu

98. Nu știu

REL. Aparţineţi vreunei religii? Dacă da, precizaţi căreia.
0. Nu, nu aparțin
1. Ortodoxă
2. Greco-catolică
4. Protestantă
5. Iudaică
6. Musulmană

3. Romano-catolică
7. Alta: ________

99. NR

LOCUINŢĂ ŞI CALITATEA LOCUIRII

CL0. Locuinţa este
1. Într-o casă
2. Într-un apartament dintr-o casă
3. Într-un apartament de bloc
4. Într-o locuinţă improvizată, baracă
CL1. Câte camere are locuinţa Dvs., fără a include dependinţele (fără baie, hol cămară, pivniţă, magazii,
bucătărie)? (Atenţie! bucătăria se numără dacă este folosită ca dormitor)
|__|__| camere
CL2. Care este suprafaţa totală (în metri pătraţi) a acestor camere?
|__|__|__| mp
98. Nu ştiu
99. nu răspund
CL3. În acest moment locuinţa este...?
1. Proprietate personală a unui membru a gospodăriei
2. Proprietatea unui membru al familiei dar care nu locuieşte în gospodărie
3. Închiriată
4. Locuinţă socială
CL4. Din câte ştiţi Dvs., în ultimii 5 ani s-au efectuat lucrări de consolidare a locuinţei sau a blocului?
1. Da
2. Nu
98. Nu știu
99. Nu răspunde
CL5. Acum am să vă cer câteva informaţii despre locuinţă. Ea este…?
da

nu

da

nu

1. Racordată la gaze

1

2

2. Termoizolată la pereţii exteriori sau planşeu

1

2

3. Racordată la curent electric

1

2

4. Cu baie în interior

1

2

5. Racordată la canalizare

1

2

6. Cu toaletă în interior

1

2

7. Cu apa curentă în interior

1

2

8. Dotată cu centrală termică individuală

1

2

9. Cu puț în curte
11. Dotată cu geamuri termoizolante
(termopan)

1

2

10. Marcată ca având un risc seismic ridicat

1

2

1

2
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CL6. Ce bunuri aveţi în gospodărie?…
da

nu

1. Televizor

1

2

2. Televiziune prin cablu sau prin satelit

1

5. Computer, PC, laptop
7. Acces, posibilitate de conexiune la Internet
9. Aparat foto

da

nu

2. Frigider

1

2

2

4. Maşină de spălat automată

1

2

1

2

6. Un singur automobil

1

2

1

2

8. Două sau mai multe automobile

1

2

2

10. Telefon mobil

1

2

1

CL7. Câte animale aveţi în gospodărie?
Tip animale

Număr

Tip animale

a. Bovine (vaci, viţei, boi).

d. Ovine (oi, capre)

b. Porcine

e. Păsări de curte

c. Cabaline (cai, măgari)

f. Stupi

Număr

CL8. Ce suprafaţă de teren agricol are gospodăria dumneavoastră în proprietate? _______ ha
LOCALITATE

Sat. Distanţa până la satul centru de comună (0 dacă este sat central) ________ km
DIST. Distanţa până la cel mai apropiat oraş ________ km
NO. Numele oraşului cel mai apropiat _____
DR1: Cel mai bun drum din localitate sau de la marginea localității în care locuiți este
1.comunal
2. județean
3. naţional
4. european
5. altele
DR2. Drumul din faţa casei este:
1. asfaltat
2. pietruit
3. de pământ
DURATA. Durata interviului în minute _____

DAY. Ziua realizării interviului _______

OP: Operator: ______________
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ANEXA 2
Chestionar pentru copii și tineri
Se aplică copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 8-18 ani
(copiii cu vârsta până la 12 ani vor completa doar pag. 1)
1. Judeţ ________________

2. Comună _______________________ 3. Sat

4. Nr. gospodărie: _ _
(numărul reprezintă a câta gospodărie este dintre cele incluse în eşantion din comună. Acelaşi număr apare
pe toate chestionarele aplicate în această gospodărie)
5. Cod pers: _ _
6. Vârsta: _ _

7. Sexul: 1. băiat

8. Ultima clasă absolvită: _ _

2. fată

9. Tu ești în programul WV? 1. Da 2. Nu
10. Dar părinții tăi sau alți adulți din gospodăria ta? 1. Da

2. Nu

3. Nu știu

Atenţie! Nr. gospodăriei şi Cod pers trebuie să corespundă cu informaţia din chestionarul aplicat
gospodăriei
Cât de frecvent ...

Niciodată

1. Mănânc cel puţin de două ori pe zi
2. Am o locuinţă unde pot dormi noaptea
3. Mă duc seara în pat flămând
4. Am prieteni sau cunoscuţi cu care pot vorbi atunci când am probleme
5. Îmi place la şcoala
6. Sunt tratat mai rău decât ceilalţi copii din clasa mea
7. Am suficiente cărţi şi rechizite pentru şcoală
8. Acasă există cineva care să-mi dea de mâncare sau să mă îngrijească dacă sunt bolnav
9. Profesorii se poartă cu mine la fel ca şi cu ceilalţi copii
10. Mă simt în siguranţă în satul meu
11. Am suficientă mâncare să mănânc
12. Lipsesc de la şcoală pentru că mă duc să muncesc
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1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Uneori

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

Întotdea
-una

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

13. Simt că trăiesc într-un loc sigur
14. Mă simt susţinut de toată familia, inclusiv bunici, unchi, mătuşi
15. Am încredere în adulţii cu care locuiesc
16. Colegii se poartă cu mine la fel ca şi cu ceilalţi copii
17. Mă simt obosit pentru că muncesc înainte sau după ce mă întorc de la şcoală
18. Familia mea are suficienţi bani să-mi cumpere ce am nevoie
19. Sunt tratat diferit faţă de alţi copii din satul meu
20. Sunt capabil să fac lucruri pe care le fac copiii de vârsta mea
21. Sunt la fel de fericit ca alţi copii de vârsta mea
22. Sunt tratat mai rău decât alţi copii din gospodăria mea
23. Cel puţin unul dintre părinţi are de lucru
24. Familia este alături de mine când am nevoie de ajutor
25. Mă simt puternic şi sănătos
26. Am încredere în oamenii pe care îi întâlnesc prima dată
27. Îmi este greu să îmi exprim sentimentele așa cum ar trebui
28. Simt că celor mai mulți oameni le pasă doar de interesul lor, nu și de al altora
29. Îmi place să îmi fac prieteni noi
30. Simt că am destul control asupra lucrurilor din viața mea

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

Se aplică doar tinerilor care au 12-18 ani:
11. Tu ai copii/ copil? Da: _ _ (nr. copii)

Nu: 0

Nu știu: 99

12. Ai o dizabilitate? De exemplu: dificultăţi la a mişca o parte a corpului, auz, văz, alte boli care te-au
făcut să stai mult timp în spital.
1. Da
2. Nu
3. Nu ştiu
13. (doar dacă ai răspuns Da la D2). Ai un certificat de la Comisia de Expertiză în acest sens?
1. Da.
2. Nu
3. Nu știu
14. Care este etnia ta? Alege doar una.
1. Română
2. Romă
3. Maghiară

4. Altă etnie

15. Cu cine locuieşti? Alege opţiunea cea mai apropiată situaţiei tale:
1. Cu mama şi tata
2. Cu mama, dar nu şi cu tata
3. Cu tata, dar nu şi cu mama
4. Cu alți membri ai familiei decât părinții
5. Cu persoane care nu sunt membri ai familiei
6. Singur/singură
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16. Părinții sunt:
1. Căsătoriți
3. Unul dintre părinți este decedat

2. Necăsătoriți dar locuiesc împreună
4. Ambii părinți sunt decedați

17. Câţi ani ai mers la şcoală (fără anii de grădiniță)?
Scrie numărul de ani: ___________ (0 dacă nu ai mers la școală)
18. Care este cel mai înalt nivel de educaţie pe care l-ai absolvit? (Absolvit înseamnă că ai terminat
ultimul an). Alege doar o variantă.
1. Primar
2. Gimnazial 3. Liceal 4. Scoală profesională 5. Altceva 6. Niciunul
19. Este limba pe care o vorbeşti acasă aceeaşi cu cea vorbită în şcoală?
1. Da
2. Nu
3. Nu merg la școală
20. În prezent mergi la școală?
1. Da, elev nivel primar
4. Da, școală profesională

2. Da, elev nivel gimnazial
5. Nu

3. Da, elev liceu

21. Cum îţi petreci tu timpul liber după sau înainte de şcoală?
1. Stau pe internet/facebook
2. Mă uit la TV
4. Fac meditaţii
5. Merg la programul Școala după Școală
6. Merg la Clubul Copiilor
7. Altele (care)........................................

3. Citesc

22. Cât timp pe zi aloci temelor de la şcoală/studiului individual ?
1. 1-2 ore
2. 3-4 ore
3. Nu aloc timp pentru aşa ceva
23. Cine te ajută în rezolvarea sarcinilor școlare (teme, concursuri, etc) atunci când nu ştii să le rezolvi
singur?
1. Părinții
2. Frații mai mari
3. Rude din familie
4. Am meditații
5. Profesorii din școală la orele de pregătire
6. Nimeni
24. În prezent ești angajat?
1. Nu
2. Da, cu normă întreagă

3. Da, cu jumătate de normă
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4. Da, sunt plătit cu ziua

25. Lucrezi în gospodărie pentru familia ta sau pentru altcineva în comuna?
Afirmaţii

1. Da

Lucrez pentru familia mea în gospodărie
Lucrez pentru altcineva în comună

Dacă Da, cam câte ore într-o zi obişnuită din
săptămână

2. Nu

26. În ultimele 6 luni (de la începutul anului școlar) ai lipsit de la şcoală pentru că a trebuit să lucrezi
pentru familia ta sau pentru altcineva în comună?
1. Da
2. Nu
3. Nu sunt la şcoală
27. Ai un certificat de naştere sau alte documente de identitate?
1. Da
2. Nu 3. Nu ştiu
28. Spune trei atribute prin care tu definești ce înseamnă “o viață bună”
1.
2.

3.

29. Să presupunem că această scară este o reprezentare a vieţii tale. Vârful scării reprezintă cea mai bună
viaţă posibilă pentru tine, iar baza scării reprezintă cea mai rea viaţă posibilă pentru tine.
Te rugăm să indici pe scara unde te situezi chiar acum, marcând cercul corespunzător.
Cea mai bună
viaţă posibilă

Cea mai rea
viaţă posibilă

30. De cate ori pe săptămână îţi faci baie sau duş?
Scrie numărul _________
98. Nu am condiții acasă pentru baie sau duş
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99.Nu ştiu

31. Ieri, în ce moment al zilei ţi-ai spălat mâinile cu apă şi săpun? Alege toate variantele care sunt corecte.
1. Când mi-am făcut baie/duș/când m-am spălat pe tot corpul
2. După ce am fost la toaletă 3. După masă
4. Înainte de masă
5. Înainte de a hrăni un frate/soră mai mică
6. După ce am pus mâna pe un animal
7. Altă dată – te rugăm să ne spui când ________________________________
32. În școala voastră există o sursă de apă pentru a te spăla pe mâini când ai nevoie?
1. Da
2.Nu
3. Nu știu
33. În școala voastră există toaletă cu apă curentă?
1. Da 2. Nu
3. Nu știu
34. Ai fumat vreodată? (Alege o singură variantă de răspuns).
1. Da
2. Nu
3. Nu ştiu
Doar pentru cei care au spus DA.
35. Câţi ani aveai când ai încercat pentru prima dată să fumezi?
Scrie vârsta în ani: __________________ (lasă alb dacă nu ai fumat niciodată)
36. În ultimele patru săptămâni, cât de des ai fumat? Alege o singură variantă de răspuns.
1. În fiecare zi 2. Cel puţin o dată pe săptămână 3. Mai puţin de o dată pe săptămână
4. Niciodată 5. Nu ştiu
37. Ai băut vreodată alcool? (bere, vin, ţuică sau altă băutură tare)
1. Da
2. Nu
3. Nu ştiu
Doar pentru cei care au spus DA.
38. În ultimele patru săptămâni, cât de des ai băut alcool? (Aceasta nu include împărtășania la
biserica.) Alege o singură variantă de răspuns.
1. În fiecare zi
2. Cel puţin o dată pe săptămână
3. Mai puţin de o dată pe săptămână
4. Niciodată
5. Nu ştiu
39. În ultimele 12 luni ai participat la acțiuni organizate de Consiliile consultative ale copiilor, Cluburi de
iniţiativă ale copiilor, Consiliul Elevilor, sau alte forme de organizare a copiilor, cel puțin o dată pe lună?
1. Da
2. Nu
3. Nu știu
Dacă ai răspuns cu 2. sau 3. sari la întrebarea 42
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40. Cum se implică copiii în luarea deciziilor în aceste grupuri?
1. Copii participă la grupuri dar nu au putere de decizie
2. Copiii sunt consultați cu privire la opiniile lor și sunt informați privind decizia finală
3. Copiii sunt invitați de adulți la luarea deciziilor
4. Copiii au putere de decizie totală
5. Copiii și adulții inițiază și iau decizii împreună
41. Cum participă copiii la procesul de selecție al leaderilor în grupurile din care fac parte:
1. Copiii leaderi sunt aleși de ceilalți copii din grup
2. Copiii leaderi sunt aleși de adulți (adulți facilitatori)
3. Adulții facilitatori sunt aleși de copii
4. Adulții facilitatori sunt aleși de alți adulți dar copiii participă la procesul de selecție
5. Adulții facilitatori sunt aleși de alți adulți
6. Copiii nu participă la selecția leaderilor adulți ai grupului
42. În ultimele 12 luni cine din cei menționați mai jos ţi-au cerut opinia cu privire la activităţi pe care ei le
organizau pentru copii sau ţi-au cerut idei de astfel de activităţi?
Profesori

Primar/consilieri locali

1. Da
2. Nu
Dacă ai răspuns 2, Nu, treci la întrebarea 44.

43. Ai simțit dacă ideile tale au fost puse în practică?
1. Da
2. Nu
3.Nu știu
44. Te simți în siguranță în comunitatea ta?
1. Mă simt în siguranță mereu (sari la întrebarea 46)
2. Mă simt în siguranță uneori
3. Nu mă simt niciodată în siguranță
45. De ce nu te simţi uneori sau niciodată în siguranță în comunitatea ta? (poţi să alegi mai multe
răspunsuri)
1. Se întâmplă accidente de mașină sau bicicletă
2. Nu sunt locuri sigure de joacă
3. Sunt găști de oameni periculoși
4. Sunt hoți
5. Pot să fiu bătut sau atacat
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6.
7.
8.
9.
10.

Pot să fiu abuzat sexual
Sunt oameni care iau droguri
Sunt oameni care consumă alcool şi sunt violenţi
Pentru că eu sunt diferit
Alte cauze

46. în ultimele 12 luni știi prieteni ai tăi care au fost bătuți în comunitate?
1. Nici un prieten nu a fost bătut
2. Câțiva prieteni
3. Cei mai mulți dintre prietenii mei
4. Toți prietenii mei
5. Nu știu
47. Dacă ar exista o urgență sau cineva ar avea nevoie de medic, știi ce ar trebui să faci?
1. Da
(ce anume?.......................................................)
2. Nu
3. Nu știu
48. Dacă ceva rău ți s-ar întâmpla ție (ai fi bătut, neglijat, etc) știi la ce serviciu trebuie să te adresezi?
1. Da (unde?..............................................)
2. 2. Nu
3. Nu știu (Pentru răspunsurile 2. și 3. treci la punctul 8 din întrebarea următoare
(49)
49. Ce te-ar împiedica să apelezi la aceste servicii?
9. Mi-ar fi frică de ce vor spune cei din familia mea sau prietenii dacă ar afla
10. Nu am încredere în aceste servicii și nici în oamenii care lucrează acolo
11. Nu cred ca oamenii care lucrează acolo mă vor asculta și vor crede ce le spun
12. Nu îmi permite religia și tradițiile familiei mele să merg la astfel de servicii
13. Oamenii de acolo vorbesc altă limbă decât mine
14. Nu am bani pentru transport pentru a ajunge la aceste servicii
15. Altele
16. Nici nu știam că există astfel de servicii care mă pot ajuta dacă am suferit abuzuri sau am fost
neglijat
50. Până acum, a fost ceva care te-a împiedicat să apelezi la aceste servicii, în situațiile enumerate mai
sus?
1. Da, dar au fost colegi care s-au adresat acestor servicii și nu s-a întâmplat nimic
2. Da, dar mi-a fost frică să nu afle părinții
3. Da, alte situații.........................................
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4. Nu
51. Autoritățile/școala organizează cursuri/simulări pentru pregătirea copiilor pentru prevenirea
efectelor dezastrelor naturale?
1. Da
2. Nu
3. Nu știu
52. Dacă da, cu ce frecvență se organizează astfel de cursuri/simulări?
1. Lunar
2. De două ori pe an
3. O dată pe an
53. Ce ai face tu într-o astfel de situație? (poți alege mai multe situații)
1. Aș cere ajutorul părinților
2. Aș cere ajutorul autorităților
3. Aș fugi la locul pe care îl cunoaștem, amenajat de autorități pentru protecția populației
4. Aș aștepta în casă să vină cineva să mă salveze
5. Aș aplica ceea ce am învățat la cursurile de pregătire pentru prevenirea efectelor dezastrelor
54. De unde ai învățat ce trebuie să faci în situația producerii unor dezastre naturale? (poți încercui mai
multe situații care ți se potrivesc)
1. De la școală la cursurile de prevenire a dezastrelor naturale
2. De la părinți
3. De la autorități
4. De la prieteni/rude/vecini
5. De la televizor
55. Cum trebuie să fie o persoană pentru a fi respectată de tine? (răspuns multiplu)
1. Să mă respecte și ea pe mine
2. Să mă iubească
3. Să fie bună cu toată lumea
4. Să fie un exemplu pentru familie/comunitate
5. Nu știu
56. Cine sunt modelele din viața ta? Încercuieşte variantele de răspuns potrivite. Alege toate răspunsurile
care crezi că se potrivesc!
Părinţii
Fraţii/surorile
Bunicii/rudele
Prietenii
Preotul/pastorul

1. Niciodată
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2. Uneori

3. Deseori

4.Întotdeauna

Profesorul (ii)
Primarul
Un actor. Cine ?______________
Un cântareț. Cine ? ____________
Alte persoane care nu locuiesc în familia
mea (cine?)_______________

57. Cine te-a învățat prima rugăciune când erai mic? (răspuns multiplu)
1. Bunicii
2. Părinții
3. Frații
4. Am învățat la școală 5. La biserică
58. Când ai întrebări legate de credința în Dumnezeu, pe cine întrebi? (răspuns multiplu)
1. Preotul
2. Profesorului de religie
3. Părinții
4. Prietenii
5. Nu întreb pe nimeni
-

59. Care dintre următoarele atribute crezi că descrie cel mai bine un caracter creștin? (alegere multiplă)
1. Iubirea de Dumnezeu
2. Iubirea de aproapele tău
3. blândețe
4. răbdare
5. a fi de încredere
6. să fii încrezător
- 7. să te rogi
8. să mergi la biserică în fiecare duminică
9. să mergi la biserică la evenimentele importante
10. să asculți de ceea ce este scris în Biblie
11. să asculți ceea ce spune preotul
60. Cât de des mergi la biserică?
1. Săptămânal
2. La sărbători
4. Nu mă duc pentru că nu am timp

3. La Paști și la Crăciun

61. De ce mergi la biserică?
1. Mă duc singur pentru că acolo pot să mă rog mai bine
2. Mă duc cu părinții
3. Mă duc cu bunicii
4. Mă trimite profesorul de religie
5. Mă invită preotul
62. Cum crezi că își exprimă Dumnezeu dragostea față de tine? Încercuieşte variantele de răspuns
potrivite. Alege toate răspunsurile care ţi se potrivesc!
Categorie
Prin natura pe care a creat-o
Prin grija părinţilor
Prin profesorii de la şcoală
Prin învăţăturile din Biblie

1. Deloc

2. Foarte puţin
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3. Putin

4. Mult

5. Foarte mult

Prin grija Bisericii
Ne iartă de păcate
Ne dă sănătate
Ne răspunde la rugăciuni
Altfel. Cum? _________________
63. Cum te implici tu în ajutorarea celor care au probleme în comunitatea ta?
1. Duc mâncare unor bătrâni singuri din vecinătate
2. Ajut la unele treburi casnice bătrâni din vecinătate
3. Ajut cu mâncare, rechizite, îmbrăcăminte colegi săraci din școală
4. Ajut la teme unii colegi care au probleme
5. Altele (care)
64. Cum protejezi tu mediul înconjurător? (răspuns multiplu)
1. Particip la curățirea pădurilor/parcurilor
3. Nu arunc gunoaie în râuri/pe strada/pe câmp
6. Alte modalități (care)

2. Nu distrug natura (pomii, recoltele)
5. Ajut la curățirea șanțurilor

65. Ai participat la acțiuni de protejare a mediului organizate de școală/comunitate?
1. Da
2. Nu
3. Nu s-a organizat nimic până în prezent

DURATA. Durata interviului în minute _____
DAY. Ziua realizării interviului _______
OP: Operator: _______________________________________
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ANEXA 3

Test de citire şi înţelegere a unui text, copii 7-12 ani

1. Judeţ ________________

2. Comuna _______________________ 3. Sat __________________

4. Nr. gospodărie: _ _
(numărul reprezintă a câta gospodărie este dintre cele incluse în eşantion din comună. Acelaşi număr
apare pe toate chestionarele aplicate în această gospodărie)
5. Codpers: _ _
6. Vârsta: _ _ 7. Sex: 1. Băiat 2. Fată
8. Clasa în care ești acum _ _
Atenţie! Nr. gospodăriei şi Codpers trebuie să corespundă cu informaţia din chestionarul aplicat
gospodăriei
Daţi copilului foaia cu textul povestirii şi spuneţi:

Porniţi cronometrul atunci când copilul citeşte primul cuvânt. Însemnaţi fiecare cuvânt citit incorect.
Cuvintele corectate de copil se consideră a fi corecte. Nu spuneţi nimic pe durata testului, exceptând
situaţiile în care răspundeţi la întrebări. Atunci când copilul ezită mai mult de 3 secunde la un cuvânt,
ajutaţi-l (citiţi-l), iar apoi spuneţi "te rog să continui". Marcaţi acel cuvânt drept incorect.
După 60 secunde spuneţi STOP şi marcaţi ultimul cuvânt citit.
Dacă copilul greşeşte toate cuvintele din prima propoziţie atunci spuneţi "Mulţumesc. Am terminat
exerciţiul. " şi opriţi testul.
După ce au trecut cele 60 de secunde, sau dacă copilul a terminat de citit în mai puţin de 60 de secunde,
înlăturaţi textul din faţa copilului şi puneţi prima întrebare. Acordaţi aproximativ 15 secunde pentru
fiecare întrebare. Puneţi doar întrebările la care se poate răspunde pornind de la textul pe care copilul a
reuşit să îl citească.
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Acum îţi voi pune câteva întrebări despre povestea pe care ai citit-o. Încearcă să răspunzi cât de bine poţi.
Corect
Incorect Non răspuns
Unde se aflau Maria și Tudor? (în grădină, sub un tei)
Ce pasăre a spus Tudor că s-a așezat pe o creangă? (un corb)
Unde a aterizat pasărea după ce a zburat din copac? (la mică distanță de
copii)
De ce credeți că s-a apropiat corbul de copii?
(pentru că era curios, îi plăcea povestea lor, sau orice alt răspuns rezonabil)

Timpul în care copilul a terminat de citit (în secunde)
Numărul de cuvinte corecte (60 secunde)
Numărul total de răspunsuri corecte:

________
________

Maria și Tudor citeau împreună cu voce tare la umbra teiului din grădină. O
pasăre mare se așeză pe una dintre crengile cele mai înalte ale copacului. Este
un corb, spuse Tudor. Poate că îi place să asculte povestea pe care o citim,
spuse Maria. Corbul își luă zborul și ateriză în iarbă la câțiva pași de cei doi
copii.
Eşantionul ar trebui să fie de gospodării care au copii până la 18 ani.
Dacă copilul a răspuns corect la 2 din cele 3 întrebări - treceţi la următorul test - Testul FLAT
Daţi copilului să citească cu voce tare textul intitulat "Ghid de comportament în caz de cutremur" .
Aşteptaţi să termine de citit textul şi apoi adresaţi următoarele 3 întrebări, luând textul din faţa lui:
Acum îţi voi pune câteva întrebări despre textul pe care l-ai citit. Încearcă să răspunzi cât de bine poţi.
Corect
Incorect
Non răspuns
Care este scopul acestui anunț? (R. te învață cum să te comporţi în caz de
cutremur)
Ce ar trebui să faci în caz de cutremur dacă te afli în şcoală ? (R. nu fug,
rămân în clasă, mă adăpostesc sub o grindă sau sub bancă)
Care este cauza principală care poate duce la pierderea vieţii în caz de
cutremur? (R. panica sau pierderea calmului)

Notaţi corectitudinea fiecărui răspuns primit. Mulțumiți copilului pentru participare.
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Ghid de comportament în caz de cutremur
Ce aveți de făcut dacă vă aflaţi în interiorul unei clădiri:
• PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL. Panica poate produce victime
• RĂMÂNEŢI ÎN INTERIOR - de obicei, după primele mişcări seismice, pot urma replici ale cutremurului,
iniţial suficient de puternice pentru a provoca noi pagube. În astfel de cazuri, oamenii se rănesc cel mai
adesea atunci când intră sau ies din clădire.
• Aşezaţi-vă sub o piesă de mobilier solidă sau sub o grindă de rezistenţă. Dacă nu există o masă sau un
birou în apropierea dumneavoastră, acoperiţi-vă faţa şi capul cu braţele încrucişate şi aşezaţi-vă într-un
colţ interior al încăperii.
• NU fugiţi pe scări. Scările sunt foarte sensibile în caz de cutremur, iar coborârea sub efectul oscilaţiilor
seismice este foarte periculoasă.
• NU săriţi pe fereastră.
• Îndepărtaţi-vă de oglinzi, ferestre, uşi şi pereţi exteriori, sobe, mobilier înalt.
• NU vă aşezaţi sub lustre sau alte obiecte grele suspendate.
Dacă dormiţi, aşteptaţi câteva momente pentru a vă orienta şi apoi încercaţi să vă deplasaţi către un loc
sigur.
Dacă sunteţi afară:
• PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL. Panica poate produce victime
• Dacă aveţi posibilitatea îndepărtaţi-vă de clădiri, stâlpi de electricitate, cabluri, copaci sau orice alt
obiect care ar putea să cadă.
• Îndreptaţi-vă spre un spaţiu deschis.
• În cazul unor distrugeri majore, intraţi în clădire numai cu permisiunea autorităţilor.
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ANEXA 4
Ghid interviu cadre medicale
Județ…...................................Comună.................................Sat..................................................
Instituția: (Cabinet Medici Familie/Cabinete Familie..................................................................)
Funcția:......................................... Vechimea în funcție...........................
Domiciliu: în comună/navetist
1. Care este numărul copiilor înscriși pe lista aflată în responsabilitatea dumneavoastră ca medic de
familie?
a. sub 6 luni
b. 6 luni – 1 an
c. 1 an-2 ani
d. 3-5 ani
e. Peste 5 ani
2.Care este numărul copiilor incluși pe listele dumneavoastră în anul 2015?
a. nou născuți – până la 1 an
b. 1 an- 2 ani
c. 2 ani – 5 ani
d. Peste 5 ani
3.Care sunt principalele probleme de sănătate ale copiilor 0-5 ani cu care vă confruntați: (răspuns
multiplu)
a. nutriția sugarului
b. nutriția copilului până la doi ani
c. nutriția copilului 2-5 ani
d. igiena
e. dezvoltarea fizică
f. afecțiuni ale aparatului respirator
g. afecțiuni digestive
h. (altele, care.....)
4.CNSMF (Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei) împreuna cu WV România au organizat în
2013-2015 programul “ Abilități extinse în managementul problemelor de nutriție, dezvoltarea sugarului
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și copilului mic de către echipa de asistență primară“. Ați participat dumneavoastră sau un alt cadru
medical din cadrul cabinetului dumneavoastră la acest program?
1. Da
2. Nu
5.Dacă da, Care dintre următoarele instrumente au fost aplicate:
a. Fișa de evaluare a creșterii, dezvoltării și nutriției copilului.
b. Graficul de creștere
c. Jurnalul de creștere și dezvoltare a copilului 0-5 ani
d. Caiet de vaccinări
6.Ați înregistrat îmbunătățirea comportamentului părinților după implementarea în familii a acestor
instrumente? (răspuns multiplu)
1. Îmbunătățirea prezentării la medic a copilului bolnav
2. Îmbunătățirea prezentării copilului pentru bilanțul anual
3. Îmbunătățirea prezentării copilului pentru vaccinare
4. Îmbunătățirea cunoștințelor părinților cu privire la alimentaţia sănătoasă
5. Altele (care)
6. Nu am înregistrat nici o modificare
7.Considerați că ar fi util un astfel de program la nivelul întregului județ?
1. Da
2. Nu
8.Ați avut posibilitatea de a organiza împreună cu WVR, pentru părinții copiilor aflați pe lista cabinetului
dumneavoastră sesiuni de informare privind: (răspuns multiplu)
1. alăptarea la sân
2. diversificarea alimentației copilului mic
3. nutriția la copilul 0-5 ani
4. stadiile dezvoltării copilului mic
5. drepturile și obligațiile părinților privind starea de sănătate a copilului
6. altele(care )
9. Ați înregistrat îmbunătățirea comportamentului părinților după derularea acestor sesiuni? (răspuns
multiplu)
1. Îmbunătățirea prezentării la medic a copilului bolnav
2. Îmbunătățirea prezentării copilului pentru bilanțul anual
3 Îmbunătățirea prezentării copilului pentru vaccinare
4. Îmbunătățirea cunoștinţelor părinților cu privire la alimentaţia sănătoasă
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5. Altele (care)
6. Nu am înregistrat nici o modificare
10. În vederea creşterii informării părinților cu privire la creșterea și dezvoltarea copilului, elevi din scoli
ale comunității dumneavoastră au inițiat și desfășurat campanii de conștientizare/informare utilizând
(pliante, afișe, filme, piese de teatru, etc . prezentate în școlile lor. Cunoașteți aceste iniţiative ale
copiilor?
1. Da
2. Nu
11. Dacă Da, v-au consultat copiii în elaborarea acestor instrumente?
1. Da
2. Nu
12. Ați sesizat modificări în comportamentul părinților după aceste campanii?
1. Da
2. Nu
13. Ați participat la campania desfășurată de WV pentru promovarea vaccinării?
1. Da
2. Nu
14. Ați sesizat creșterea conștientizării importanței vaccinării din partea părinților?
1. Da
2. Nu
Vă mulţumim!
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ANEXA 5
Ghid interviu directori școli
Județ…..........................................Comună...........................................Sat...........................................
Şcoala:............................................................................Nr. clase........................................................
Vechimea în funcția de director......................................................................
Domiciliul (în comună/navetist)......................................................................
Dacă este intervievat un locţiitor se trece funcția acestuia.........................................
Atenție: Variantele de răspuns nu se citesc persoanei intervievate. Se notează orice răspuns aşa cum este
dat. Se încercuiește răspunsul precedat numai dacă răspunsul coincide cu varianta propusă în ghid.
1.Ce număr de elevi aveţi înscrişi în acest an în şcoala pe care o conduceţi? ......................
2.Care este numărul total de cadre didactice din şcoală? ........................
1
2
3
4
5

Cadre didactice ....?
Titulare
Suplinitoare
Necalificate
Pensionare
Navetiste

Ce număr?

La ce discipline?

3.Care este numărul total de personal didactic auxiliar?
1
2
3
4
5

Mediator şcolar
Bibliotecar
Informatician
..................
.....................

4.Ce calificare/studii au cadrele didactice suplinitoare?...............................................................................
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5.Pe o scală de la 1 la 5 (unde 1 este cel mai puţin şi 5 cel mai mult), puteți evalua nivelul de satisfacție al
cadrelor didactice legat de:
Dotările existente în şcoală: 1

2

3

4

5

Numărul elevilor în clasă:

1

2

3

4

5

Performanţele şcolare:

1

2

3

4

5

Nivelul salarizării:

1

2

3

4

5

6.Există în şcoala dumneavoastră posibilitatea absolvirii învăţământului general obligatoriu? (10
clase)..............................................................................................
7. Aveţi în şcoală consilieri școlari? Cine se ocupă de orientarea şcolară/profesională a elevilor? Dacă nu
aveți, de ce?
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................
b) Aveţi în şcoală profesori de sprijin/logopezi? Cine se ocupă de elevii cu cerinţe educaţionale speciale?
Dacă nu aveți, de ce?
8. Spre ce îi sfătuiţi să se îndrepte copiii care termină 8 clase în comuna dumneavoastră?
1. Să meargă la liceu
2. Să meargă la şcoala profesională/de ucenici
3. Să înceapă să muncească
9. În satul dumneavoastră, cam câţi dintre elevii care termină 8 clase merg la liceu/şcoală profesională
(vocaţională) ?
1. Aproape toţi
2. Mai mult de jumătate
3. Mai puţin de jumătate
4. Aproape nici unul 5. Nu ştiu
10. În satul dumneavoastră, care credeţi că este principalul motiv pentru care unii elevi nu continuă
școala după 8 clase?
1. Au rezultate şcolare slabe 2. Nu îşi permit costul şcolii 3. Preferă să lucreze şi să aibă un venit
4. Părinții îi încurajează să lucreze în gospodăria proprie
5. Nu ştiu
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11. În satul dumneavoastră, care este principala ocupaţie a elevilor care întrerup şcoala după 8 sau mai
puţine clase?
1. Lucrează în gospodărie
2. Îşi caută de lucru în comună
3. Îşi caută de lucru în altă localitate din ţară
4. Îşi caută de lucru în altă ţară
5. Alte activități specifice vârstei
6. Nu ştiu
12.În comuna dumneavoastră, există locuri de muncă calificate pentru tineri?
1.Da, în mod frecvent
2. Uneori
3. Rar sau deloc
4. Nu ştiu
13.Dacă da, ce fel de calificare este solicitată pentru ocuparea lor?
14.Ce procent dintre copiii înscrişi în anul şcolar 2014-2015 au abandonat şcoala? Dar în primul semestru
al acestui an școlar?
15.În ce perioadă a anului şcolar absentează mai mult/des copiii? La ce clase? De ce?
16.Care este numărul copiilor care au repetat clasa în anul școlar 2014-2015? La ce clase? ...................
...............................................................................................................................................................
17.Cum apreciaţi implicarea părinților în activitățile școlare (participarea la şedinţele şcolare, întâlniri cu
profesorii, participarea la acţiuni organizate de şcoală ca de exemplu dezbateri tematice pe problematica
drepturilor copilului, activităţi de tip şcoala părinţilor)?
18.Ce acţiuni comune aveţi împreună cu SPAS – Primărie – ISJ pentru a preveni abandonul şcolar/şi a
creşte calitatea educației în școală/comunitatea dvs. ?
a) Există un mecanism de colaborare interinstituţională între SPAS şi şcoală la nivel local pentru a
preveni abandonul şcolar? Dacă da, cum funcţionează?
b) La nivel de comunitate în ce fel colaboraţi cu Structura Comunitară Consultativă (SCC - art.103 din
Legea nr.272/2004) pentru a garanta şi promova respectarea drepturilor copilului în
şcoala/comunitatea dvs.?
19. Cum sunt sprijiniți în școala dumneavoastră copiii cu performanțe școlare slabe? Dar pe cei cu
performanțe foarte bune? Dar copii cu cerințe educaționale speciale (dizabilități)?
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20.În şcoala dumneavoastră elevii şi-au organizat Consilii ale elevilor sau alte forme similare? Dacă da,
cât de active sunt ele? În ce măsură sugestiile lor sunt luate în considerare de către actorii implicați?
21.În comunitatea dumneavoastră sunt organizate cluburi, cercuri tematice, etc. unde copilul să-și
petreacă într-un mediu sigur timpul liber?
22.Cine le organizează?
23.Cum se face accesul aici? Este plătită participarea?
24.Copiilor le place? Vin cu plăcere?
25.Ce fac copiii aici?
26.Există întâlniri (în cadrul programului şcolar sau în afara lui) în care copiii să fie încurajați să-și spună
punctul de vedere în legătură cu diverse probleme care îi privesc?
27.Cine organizează astfel de întâlniri?
28.Cine, la nivelul comunității colectează ideile copiilor?
29.Sunt implementate ideile valoroase?
30.Vă rugăm să ne dați exemple:
31.Aveţi organizat în şcoală (sau în afara ei) program Şcoală după Şcoală?
1. Da
2. Nu
Dacă 1., Ce capacitate are? Ce personal aveţi? Ce costuri sunt? Cine plăteşte?
Dacă 2., Doriţi să înfiinţaţi un astfel de program? Cum intenționați să procedați?
32. Școala dumneavoastră a accesat și implementat proiecte cu fonduri europene sau cu alte tipuri de
finanțări pentru copii şi cadrele didactice? Dacă da, ne puteți oferi exemple?
33. În comunitatea dumneavoastră au fost cazuri de traficare a unor copii? Dacă da.
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34.Cum ați aflat despre aceste cazuri?
35.Cum a intervenit comunitatea?
36.Ați organizat în școală acțiuni de conștientizare pentru părinți cu privire la efectele pe care plecarea
lor pentru lucru în străinătate le pot avea asupra copiilor?
37.Dar acțiuni de conștientizare privind pericolele posibile și riscurile plecării în străinătate a copiilor lor
mari?
38.Cine le organizează?
39.Puteți să ne enumerați ce acțiuni de acest tip s-au derulat în ultimul an?
40.Ați organizat în școală acțiuni de conștientizare pentru cadrele didactice privind obligaţia raportării
cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi orice alta formă de violenţă asupra copilului şi semnalarea
acestora către serviciul public de asistenţă socială sau, după caz, direcției generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului. ( cf. Sect. IV art. 52 (4) din legea 272/2004).
Dacă da puteţi da exemple?
41.Aţi solicitat din partea autorităţilor locale şi județene (cf. secțiunea III, Art. 49 (5) legea 272/2004) să
iniţieze programe şi să asigure resurse pentru programe de sprijin educaţional destinate copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale ? Dacă da, puteţi da exemple?
Vă mulțumim!
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ANEXA 6
Ghid interviu
Asistent (lucrător) social
Județ…..........................................Comună..........................................Sat...............................................
Instituția:.................................................................................................
Funcția:......................................... Vechimea în funcție...........................
Domiciliu: în comună/navetist
Protecția copilului/respectarea drepturilor copilului
1. Prin funcția pe care o aveți în satul/comuna ......... ați auzit în ultimul an, de copii cărora li s-au
încălcat diverse drepturi ?
Atenție, Variantele de răspuns la întrebările precodificate nu se citesc. Ele pot fi sugerate doar ca
ajutor.
- au fost neglijați de părinții lor;
- au fost supuși unor inegalități față de alți copii la școală, dispensar, pe stradă, etc.
- au fost abuzați de părinți, alte persoane adulte sau de copii;
- sunt privați de o alimentație corespunzătoare, necesară dezvoltării lor;
- li se încalcă dreptul la educație și/sau sănătate;
- au fost traficați sau în risc de a fi traficați;
- au o dizabilitate și nu dispun de un certificat care să le ateste acest lucru și nu pot beneficia
astfel de programe de recuperare;
- au o dizabilitate dar nu au acces la servicii de recuperare din diverse motive;
- au părinții plecați de acasă la muncă (în țară sau în afara țării) iar copiii au fost lăsați singuri
sau în grija unor rude care nu își achită obligațiile.
2. Care este tipologia cazurilor existente în această comună?
3. Vă rugăm să ne detaliați cel puțin trei din aceste cazuri.
4. A intervenit cineva în cazurile amintite? Cine și în ce fel?
5. Cum ați intervenit în calitate de asistent social/lucrător social pentru rezolvarea fiecărui caz?
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6. Există în comuna/satul/județul dumneavoastră un mecanism formalizat/instituționalizat care
intervine pentru rezolvarea cazurilor descrise mai sus?
- Da
- Nu
7. Dacă există, vă rog să ne explicați mecanismul de funcționare și atribuțiile fiecărei persoane care
intervine în cel puțin cele trei cazuri detaliate mai sus.
8. Cum se declanșează intervenția şi care este durata medie de rezolvare a cazului?
- Cine sesizează cazul cel mai frecvent și care sunt pașii pe care îi urmați ca asistent social pentru
rezolvarea cazului.
9. Identificarea soluțiilor, implementarea și monitorizarea se face în colaborare cu:
Atenție, Variantele de răspuns la întrebările precodificate nu se citesc. Ele pot fi sugerate doar ca
ajutor.
- 1. DJASPC
- 2. SPAS
- 3. Școala
- 4. Cabinetul Medical Familial
- 5. Poliția
- 6. Consiliul local
- 7. Altele
10. Ce rol are fiecare din aceste instituții?
11. Care sunt atribuțiile dumneavoastră în cazurile de plasament familial din comuna dumneavoastră?
Cu cine lucrați în aceste cazuri?
12. În județul dumneavoastră există tribunal al copilului? Da....Nu...., dar avocați specializați in cauze
cu minori? Da....Nu....
13. Cine însoțește copilul în instanță sau în anchetele făcute de poliție?
14. În comuna dumneavoastră au fost organizate în ultimul an dezbateri/cursuri pentru informarea
adulților în general și a părinților în special cu privire la drepturile copilului?
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15. Cine a organizat aceste întâlniri?
16. Cum au răspuns participanții?
17. Se organizează întâlniri periodice, la nivelul comunității pentru a se discuta cu privire la diversele
pericole sau riscuri a căror victime pot fi copiii?
18. Cine organizează astfel de întâlniri?
Forță majoră
19. Au existat în comunitatea dumneavoastră cazuri de forță majoră (inundații, incendii, etc), în ultimul
an?
20. A existat un plan de intervenție cu atribuții concrete pentru fiecare participant? Vă rugam să ne
detaliați.
21. Există în prezent un plan de intervenție în caz de calamități naturale, cu atribuții concrete pentru
instituții și cetățeni, pentru comunitatea dumneavoastră?
22. Cine l-a întocmit?
23. Cum este el făcut cunoscut la nivelul întregii comunități?
Traficul de copii
24. În comunitatea dumneavoastră au fost în ultimii doi ani cazuri de traficare a unor copii?
25. Cum ați aflat despre aceste cazuri?
26. Cum a intervenit comunitatea?
27. Există acțiuni de prevenire a traficului de copii și de conștientizare a riscurilor unei migrații ilegale la
nivelul comunității?
28. Cine le organizează?
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29. Puteți să ne enumerați astfel de acțiuni în ultimul an?
Educație
30. În comuna dumneavoastră aveți probleme cu abandonul școlar?
31. Dacă da, care este procentul copiilor care au abandonat școala în anul școlar 2014-2015.
32. Ce măsuri ați luat împreună cu școala, părinții, autoritatea locală pentru prevenirea sau diminuarea
abandonului.
33. Care sunt motivele pentru care unii copii abandonează școala?
34. Care sunt oportunitățile de angajare în muncă în comună pe care le au tinerii care absolvă
învățământul general obligatoriu/învățământul vocațional/liceul?
35. Ce propuneri faceți autorităților locale în această direcție?
36. În comuna dvs. copiii care finalizează 8 clase şi nu pot urma o școală vocațională/liceu din cauza
faptului că părinții nu au posibilități financiare sunt sprijiniți să-și continue studiile prin acordarea de
burse sau alte forme de sprijin?
37. Cum sprijiniți copiii aflați în astfel de situații pentru obținerea unor burse?
Timp liber și participarea copilului
38. În comunitatea dumneavoastră sunt organizate cluburi, cercuri tematice, centre de zi, Programe
Școală după Școală, diverse acțiuni. unde copilul să-și petreacă într-un mediu sigur timpul liber?
39. Cine le organizează?
40. Cum se face accesul aici? Este plătită participarea?
41. Copiilor le place? Vin cu plăcere?
42. Ce fac copiii aici?
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43. Există întâlniri în care copiii să fie încurajați să se organizeze și să-și spună punctul de vedere în
legătură cu diverse probleme care îi privesc?
44. Cine organizează astfel de întâlniri?
45. Cine, la nivelul comunității colectează ideile copiilor?
46. Sunt implementate ideile valoroase?
47. Vă rugăm să ne dați exemple.

Vă mulţumim!
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ANEXA 7
Ghid interviu
Primar sau consilier local
Județ…............................................Comună............................................Sat............................................
Instituția:.........................................................................................................
Funcția:..................................... Vechimea în funcție......................................
Cazuri de forță majoră
1. Au existat în comunitatea dumneavoastră cazuri de forță majoră (inundații, incendii, etc), în
ultimul an?
2. A existat un plan de intervenție cu atribuții concrete pentru fiecare participant? Vă rugam să ne
detaliați.
3. Există în prezent un plan de intervenție în caz de calamități naturale, cu atribuții concrete pentru
instituții și cetățeni, pentru comunitatea dumneavoastră?
4. Cine l-a întocmit?
5. Cum este el făcut cunoscut la nivelul întregii comunități?
Drepturi copii
6. Prin funcția pe care o aveți dar și prin calitatea de cetățean al satului........comunei......... ați auzit în
ultimul an, de copii cărora li s-au încălcat diverse drepturi ? Atenţie! Variantele de răspuns nu se
citesc. Ele pot fi sugerate doar ca ajutor
a. au fost neglijați de părinții lor;
b. au fost supuși unor inegalități/discriminări față de alți copii la școală, dispensar, pe stradă,
etc.
c. au fost abuzați de părinți, alte persoane adulte sau de copii;
d. sunt privați de o alimentație corespunzătoare, necesară dezvoltării lor;
e. li se încalcă dreptul la educație, sănătate și/sau recuperare;
f. au fost traficați sau în risc de a fi traficați;
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g. au o dizabilitate și nu beneficiază de certificat care să-i ateste acest lucru și nu au acces la
diferite facilitați/instituții din această cauză
h. au părinții plecați de acasă la muncă (în țară sau în afara țării) iar copiii au fost lăsați singuri
sau în grija unor rude care nu își achită obligațiile.
7. Va rugăm să ne detaliați câteva cazuri întâlnite:
8. A intervenit cineva instituțional în cazul/cazurile amintite? Cine și în ce fel?
9.Vă rugăm să ne detaliați în ce a constat intervenția:
10. Există în comuna/satul/județul dumneavoastră un mecanism formalizat/instituționalizat de
intervenție în cazul încălcării drepturilor unui copil?
a. Da
b. Nu
11. Dacă există, vă rog să ne explicați mecanismul de funcționare și atribuțiile fiecărei persoane care
intervine cu exemplificarea concretă a trei cazuri identificate la întrebările 6 și 7.
12. Identificarea soluțiilor, implementarea și monitorizarea se face în colaborare cu:
Atenție! Variantele de răspuns nu se citesc. Ele pot fi sugerate doar ca ajutor
a. DJASPC
b. SPAS
c. Școala
d. Cabinet medical de familie
e. Poliție
f. Altele:
13. Cine însoțește copilul în instanță sau în anchetele făcute de poliție?
14. În comuna dumneavoastră au fost organizate în ultimul an dezbateri/cursuri pentru informarea
adulților în general și a părinților în special cu privire la drepturile copilului?
15. Cine a organizat aceste întâlniri?
16. Cum au răspuns participanții?
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17. Se organizează întâlniri periodice, la nivelul comunității pentru a se discuta cu privire la diversele
pericole sau riscuri a căror victime pot fi copiii?
18. Cine organizează astfel de întâlniri?
Protecție și participare
19. În comuna dumneavoastră care sunt principalele pericole pentru copii?
20. Ce măsuri ați luat la nivelul comunei pentru înlăturarea lor?
21. Când la nivelul comunității realizați diverse acțiuni în beneficiul copiilor (parcuri, locuri de joacă,
cluburi, etc.) cereți și părerea copiilor? Cum procedați? Ne puteţi da cel puțin un exemplu?
21 bis. Este funcţional Consiliul Comunitar Consultativ în comunitatea dvs. ? Cum susțineți activitatea
lui?
Educație
22. În comuna dumneavoastră aveți probleme cu abandonul școlar? Dacă da, care este procentul
copiilor care au abandonat școala în anul școlar 2014-2015. Ce măsuri ați luat împreună cu școala
pentru prevenirea sau diminuarea abandonului.
23. Care sunt motivele pentru care unii copii abandonează școala?
24. Care sunt oportunitățile de angajare în muncă în comună pe care le au tinerii care absolvă
învățământul general obligatoriu/învățământul vocațional/liceul?
25. Ce fac autoritățile locale în această direcție?
Trafic copii
26. În comunitatea dumneavoastră au fost cazuri de traficare a unor copii?
27. Cum ați aflat despre aceste cazuri?
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28. Cum a intervenit comunitatea?
29. Există acțiuni de prevenire a traficului de copii și de conștientizare a riscurilor unei migrații ilegale la
nivelul comunității?
30. Cine le organizează?
31. Puteți să ne enumerați astfel de acțiuni în ultimul an?
Timp liber și participarea copilului
32. În comunitatea dumneavoastră sunt organizate cluburi, cercuri tematice, centre de zi, Programe
Școală după Școală, diverse acțiuni unde copilul să-și petreacă într-un mediu sigur timpul liber?
33. Cine le organizează?
34. Cum se face accesul aici? Este plătită participarea?
35. Copiilor le place? Vin cu plăcere?
36. Ce fac copiii aici?
37. Există întâlniri în care copiii să fie încurajați să se organizeze și să-și spună punctul de vedere în
legătură cu diverse probleme care îi privesc?
38. Cine organizează astfel de întâlniri?
39. Cine colectează ideile copiilor la nivelul comunității?
40. Sunt implementate ideile valoroase? Vă rugăm să ne dați exemple!
Vă mulțumim!
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ANEXA 8
FOCUS GRUP
Copii – gimnaziu/liceu: Nr. participanți.............
Sat.................................................Comună...........................................Județ.............................................
Data, ora și locul întâlnirii:..........................................................
Moderatorul grupului:........................................................................................
Au acceptat participanții să răspundă la întrebări ?
1. Da
2. Nu

Temă pusă în
discuție
Copii sunt
informați cu
privire la
Convenția ONU
privind Drepturile
Copilului și simt că
părinții și ceilalți
adulți din familie și
comunitate le
respectă
drepturile.

Ghid întrebări
-

Ce înțelegeți prin „ Drepturile copilului“. Când ați învățat despre ele, unde ?
Descrieți cum sunt /nu sunt respectate aceste drepturi în familie, la școală sau în sat.
Descrieți dacă vi s-a întâmplat vouă, unui coleg sau prieten al vostru să le fie
încălcate drepturile în familie, școală, sat. Identificați ce fel de drepturi. Împărtășiți
între voi astfel de cazuri pe care le cunoașteți.
Cunoașteți situații in care unii copii au întrerupt scoală? Cam din ce clasa? Din ce
cauză?
Daca aveți probleme în efectuarea temelor la cine apelați în primul rând?
Când merg părinții voștri la școală? La ședințele cu părinții? Când apreciază ei?
Povestiți cum se întâmpla in familiile voastre.
Se întâmplă ca uneori părinții să va bată? Din ce motive se întâmplă aceste lucruri?
Cam de câte ori într-o lună?
Cunoașteți cazuri când colegi ai voștri au fost bătuți/loviți de către părinții lor? Din ce
motive se întâmplă astfel de cazuri?
Povestiți daca în viața de zi cu zi din familie ați simțit că uneori părinții nu au ce să vă
dea de mâncare,
Spuneți dacă ați simțit că părinții nu vă pot cumpăra îmbrăcăminte sau rechizite
școlare
Cum ați vedea o zi ideală petrecută de voi în familie.
Povestiți cum se desfășoară timpul petrecut cu familia (părinți, frați, bunici) seara
când sunteți cu toții acasă.
Povestiți dacă ați avut situații când v-ați simțit neplăcut la școală pentru că aveați
îmbrăcăminte mai veche, aveați pachet cu mâncare nu așa de bună ca a altor copii.
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Copilul participă și
este implicat în
deciziile care se
iau în problemele
care îl privesc.

-

Copilul este
susținut și
încurajat pentru
exprimarea liberă
a opiniei sau
credinței sale

Copilul se simte în
siguranță și
protejat in familie,
comunitate, școala
și protejat în
situații de pericol.

Descrieți ce înțelegeți prin noțiunile „participare și dezvoltare“
Cine inițiază acțiuni de dezvoltare în:
- satul,
- școala sau
- familia ta?
Voi sunteți întrebați? Țin ceilalți cont de ideile voastre? Dacă voi, vă opuneți
desfășurării unor acțiuni în probleme din sfera voastră de interes, pentru care nu ați
fost consultați, sunt sistate/oprite sau modificate aceste acțiuni?
Puteți da unul sau mai multe exemple de situații în care ați impus luarea unor decizii
care vă privesc, de care părinții/profesorii/autoritățile nu erau convinse? Ați cerut cu
tărie realizarea unor astfel de proiecte importante pentru voi? Cum ați procedat?
Descrie activități/proiecte pe care le-ai propus tu. Ce s-a întâmplat cu aceste acțiuni?
Au fost finalizate? Cine te-a susținut?
Descrieți cum participați voi la aceste acțiuni. Cât de des participi? Cum sunt primite
de ceilalți ideile tale?

Copiii vor fi încurajați să descrie astfel de acțiuni/proiecte propuse/realizate/neacceptate la
nivel de comunitate, școală, familie.
- În comuna/școala voastră exista Consilii ale elevilor? Sunt copiii organizați? Puteți să
descrieți?
- Voi sau prieteni ai voștri fac parte din aceste organisme? Cum funcționează?
- Participați la activități organizate in scoală/cercuri/cluburi? Detaliați.
- Când în familie sunt cumpărate bunuri ca de exemplu mașină, televizor, tabletă, etc.
cum se procedează în familia ta, cum vă sfătuiți? Dorințele tale sunt luate în discuție?
- Când se întâmplă un eveniment cu care nu ești de acord, la școală sau în familie, îți
spui deschis părerea? Față de cine este mai ușor să-ți spui părerea
copii/adulți/profesori/ frați mai mari/bunici. Cum reacționează ceilalți când tu îți spui
părerea în public?
- Când se întâmplă evenimente în casă, școală, sat pe care nu le înțelegi, cum
procedezi?
Ce pericole credeți voi ca există in comunitatea/școala sau familia voastră?
- Ați văzut la unii copii/adulți din comunitatea voastră comportamente nepotrivite
cum ar fi: vorbesc urât/cu lipsa de respect cu părinții lor, profesorii sau alte
persoane, fumează, consumă alcool, sunt violenți cu alți copii, inclusiv pe internet și
rețele de socializare? De ce credeți ca ei sunt așa? Ce ar trebui făcut ca ei să se
schimbe?
- Cine sunt persoanele din familia ta pe care le respecți cel mai mult? De ce?
- Dar din școală?
- Dar din sat?
- Dacă ai o problemă, ești îngrijorat de ceva, nu știi ce decizie să iei într-o problemă, la
cine ceri ajutorul?
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Copilul recunoaște
semnele unui
dezastru natural și
știe cum să se
protejeze.
Familia și
comunitatea
încurajează copiii
să crească,
înțeleagă și să
simtă dragostea lui
Dumnezeu

-

Cine crezi ca te-ar ajuta dacă în comunitatea ta s-ar întâmpla inundații sau incendii,
etc. De la cine ai cere în primul rând sprijin și pentru ce?
- Ce ai face tu dacă în satul tău s-ar produce un incendiu sau inundații?
- Cum se desfășoară simulările de cutremur sau alte dezastre în școala ta, dar în satul
tău?
- Ce ti-au spus părinții că trebuie să faci dacă se întâmplă un cutremur și ești singur
acasă?
Ce înseamnă pentru voi –Cred în Dumnezeu? Dar, Dumnezeu mă iubește?
- Ați discutat aceste probleme cu cineva din familie, școală, comunitate?
- Dați exemple de moduri în care îți exprimi credința în Dumnezeu.
- De ce oamenii trebuie să aibă grijă de mediul înconjurător? Tu ce faci pentru asta?
- Care dintre următoarele atribute credeți că descrie cel mai bine un caracter creștin?
(Atenție Nu se citesc cele 11 variante dar dacă grupul nu emite suficiente
răspunsuri, poate fi ajutat cu variantele de mai jos)
1. Iubirea de Dumnezeu ____
2. Iubirea de aproapele tău ____
3. blândețe ____
4. răbdare ____
5. a fi de încredere ____
6. să fii încrezător ____
7. să te rogi ____
8. să mergi la biserică în fiecare duminică ____
9. să mergi la biserică la evenimentele importante _
10. să asculți de ceea ce este scris în Biblie ____
11. să asculte ceea ce spune preotul
- Cât de des mergi la biserică. Mergi singur sau împreună cu alți membri din familia ta?
Ce spun unii copii când te văd că mergi la biserică? Tu cum te simți?
- Când ai întrebări legate de Dumnezeu, cui le adresezi? Cum te simți când trebuie să
pui astfel de întrebări?
- Cine te-a învățat prima rugăciune pe care o știi, la ce vârstă? Când și cât de des
rostești rugăciuni?
- In clasa voastră sau în școală sunt copii care au diferite dificultăți? (au un handicap,
sunt mai săraci ,vin fără pachet la școală, au haine mai vechi)? Ce atitudine ai față de
acești copii? Dar ceilalți copii din clasă?
- Cum îi ajutați pe copiii din clasă care nu pot să-și facă lecțiile singuri?
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Copiii au
oportunități de
pregătire
vocațională care să
le permită o viață
îndestulătoare ca
adulți

-

Ce aveți de gând să faceți după absolvirea clasei a VIII-a sau școala
profesională/liceu. Pana la ce clasa puteți învăța în comuna voastră?
Cu cine va sfătuiți cu privire la școala/meseria pe care o veți urma?
In școala aveți consilier școlar? Cum luați legătura cu el/ea?
Ce meserii v-ați dori să practicați în viitor? Vă gândiți să practicați aceste meserii aici,
în comună sau în altă parte? Aceste meserii au fost practicate și de părinții/bunicii
voștri?
Cum va pregătiți pentru a practica aceste meserii? Cunoașteți în ce scoli se învață
aceste meserii? Unde sunt, cum te poți înscrie în aceste școli. Este cineva care
urmează astfel de cursuri (voi sau prietenii)? Cat durează?
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