
pentru copiii
din satele României

Crăciunul



adevăruri ale Crăciunului din 2021 în România rurală

Aproape jumătate 
dintre părinţi ar 
anula, dacă ar putea, 
Crăciunul din acest an.

1 din 2 familii nu își 
permite să cumpere un 
cadou de Crăciun 
copilului în acest an.

1 din 6 părinţi are mai puţin de 
10 lei pentru a cumpăra un 
cadou copilului;
1 din 3 are mai puţin 50 de lei. 

O treime dintre 
familii nu au avut brad 
de Crăciun în 2020.

Pentru 60% dintre părinţi Crăciunul este o perioadă stresantă. Principalele 
motive: lipsa banilor, ruşinea că nu pot asigura familiei cele necesare. 1 din 10 
părinţi sunt stresaţi că nu pot asigura familiei nici măcar alimente.

*Respondenţii chestionarul fac parte din familii vulnerabile din mediul rural

30% dintre respondenţi provin 
din familii în care venitul total/ 
familie este sub 500 de lei.

7 din 10 părinţi ar alege un cadou care 
să acopere o necesitate de bază 
(alimente, haine, încălţăminte, rechizite) şi 
nu o bucurie.



Peste jumătate dintre părinţi

nu își permit
să cumpere un cadou de Crăciun
copilului în acest an.

Posibilitatea
de a cumpăra
un cadou de Crăciun:

Suma pe care o au părinţii
pentru a cumpăra un cadou
copilului de Crăciun 

16% dintre părinţi au
mai puţin de 10 lei

30% dintre părinţi au
între 10 și 50 de lei

dintre părinţi au
între 50 și 100 de lei

22%

6% 
pot cumpăra un cadou
mai scump de 100 de lei

26% 
dintre părinţi
nu știu câţi bani vor avea
pentru a cumpăra
un cadou copilului 



Ce cadou de Crăciun
ar alege părinţii pentru copii

Bradul de Crăciun
al familiilor din satele României

70% dintre părinţi ar alege un cadou care să 
acopere o necesitate de bază: alimente, 
haine, încălţăminte, rechizite

28% ar alege un cadou care să-l bucure pe copil, 
chiar dacă nu este o necesitate de bază: 
jucării, dulciuri

2% ar alege un altfel de cadou

28% dintre familii nu au avut brad
anul trecut

52% dintre familii au avut brad de Crăciun,
dar împodobit sărăcăcios

20% dintre familii au avut
bradul pe care și l-au dorit în 2020



Crăciunul,
o perioadă stresantă
pentru părinţii din mediul rural 

Peste jumătate dintre părinţi spun că perioada Crăciunului este 
una stresantă pentru ei.

Peste 40% dintre părinţi ar anula, dacă ar putea, Crăciunul din acest 
an din cauza lipsei banilor.

Principalele motive de stres pentru familii în perioada sărbătorilor:

74% dintre părinţi sunt stresaţi de lipsa banilor

30% spun că sunt stresaţi pentru că le este rușine că nu pot asigura familiei cele necesare

14% sunt stresaţi pentru că nu au cu ce încălzi casa

10% sunt stresaţi pentru că nu știu dacă vor avea bani să cumpere mâncare

10% sunt stresaţi pentru că nu au haine de iarnă



Numărul de persoane dintr-o gospodărie:
44% dintre respondenţi provin dintre respondenţi provin

din gospodării cu 4 persoane din gospodării cu ≥ 5 persoane

30%

26%

< 500 de lei

501-1.000 de lei

18% 1.001-1.500 de lei

49%26% 30-39 de ani18-29 de ani

20% 40-49 de ani

2%

18%

42%

26%

10%

4,5%

> 4.000 de lei

43%
Vârsta:

Studii:

Venituri și posibilităţi �nanciare per familie:

Date demogra�ce: 357 de răspunsuri

42% au absolvit gimnaziul 

nu reușesc deloc să ofere membrilor familiei ceea ce au nevoie

spun că își permit să ofere familiei într-o mică măsură cele necesare

spun că reușesc să ofere familiei jumătate din ceea ce au nevoie

reușesc în mare măsură să ofere ceea ce au nevoie membrii familiei

reușesc în totalitate să ofere ceea ce au nevoie membrii familiei

23% au absolvit liceul

21% au absolvit o școală profesională

6% au absolvit școala primară

4% nu au studii

4% au absolvit o facultate

0,6% au studii postuniversitare


