Bunăstarea copilului
din mediul rural din România

2022
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1 din 10 copii

2 din 10 copii

Aproape jumătate

de la sate nu frecventează în
prezent nicio instituţie de
învăţământ

spun că familia le asigură doar
uneori sau nu le asigură niciodată
suficientă mâncare

dintre mame nu le-au făcut
niciodată analize medicale copiilor
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2 din 10 copii

24% dintre copii

Un sfert din copii

spun că violenţa este prezentă în
şcoala lor mult sau foarte mult

spun că nimeni nu îi ajută atunci
când nu se descurcă la teme

spun că elevii din familiile sărace sunt
discriminaţi (mult sau foarte mult)
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88% dintre copiii

42% dintre adulţi

31% din copiii

de școală primară și 73%
dintre copiii de gimnaziu nu
au mers niciodată în tabără

recunosc că nu ar ști ce să facă
dacă ar afla de un caz de abuz sau
neglijare a unui copil din comunitate

de la ţară declară că niciodată sau
doar uneori se simt puternici și
sănătoși

10
Vârsta la care minorii încep fumatul
și consumul de alcool este de

sub 14 ani

Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundaţiei World Vision România. Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie-mai 2022, pe trei eșantioane reprezentative: adulţi (1.747 de respondenţi), adolescenţi (1.120 de respondenţi) și copii (1.232 de respondenţi de vârstă școlară corespunzând școlii primare).
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lucruri de știut despre situaţia
copiilor din mediul rural în 2022
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4 din 10 adolescenţi

14% dintre
adolescenţi

spun că părinţii îi tratează mai
rău decât pe ceilalţi copii din
gospodărie uneori sau
întotdeauna şi 3 din 10 spun că
profesorii îi tratează mai rău
decât pe ceilalţi copii din clasă
(uneori sau întotdeauna)

se duc frecvent sau
întotdeauna la culcare
nemâncaţi, pentru 9%
dintre ei aceasta fiind
ceva obișnuit
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30% dintre
adolescenţi
se simt expuși unor riscuri în
comunitate, cel mai frecvent
menţionat motiv fiind violenţele
comise de persoane în stare de
ebrietate
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28% dintre
adolescenţi

37% dintre
adolescenţi

46% dintre
adolescenţi

47% dintre
adolescenţii

nu ar aborda autorităţile
dacă ar fi victima unor
violenţe. Aproximativ o
treime dintre aceștia
afirmă că se tem că nu
vor fi crezuţi

lipsesc de la şcoală uneori
sau întotdeauna pentru că
trebuie să lucreze în
gospodărie

acuză oboseală din
cauza faptului că
muncesc

de la ţară declară că
niciodată sau doar
uneori le place la școală
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Aproape 1 din 5
adolescenţi (19%)
fumează sau au încercat să
fumeze

34% dintre minorii
din mediul rural
au încercat alcoolul și

43% dintre aceștia
consumă alcool cel puţin o
dată pe lună

Ce spun adolescenţii că le-ar
face viaţa mai bună:

susţinerea părinţilor
și o atitudine pozitivă
faţă de viaţă

Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundaţiei World Vision România. Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie-mai 2022, pe trei eșantioane reprezentative: adulţi (1.747 de respondenţi), adolescenţi (1.120 de respondenţi) și copii (1.232 de respondenţi de vârstă școlară corespunzând școlii primare).
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lucruri de știut despre situaţia
adolescenţilor din mediul rural în 2022

România rurală și copiii ei
Nivelul educaţiei adulţilor din mediul rural
88% dintre adulţii din mediul
rural au absolvit cel mult o
școală postliceală.
Doar 4 din 10 adulţi din
mediul rural au promovat
examenul de Bacalaureat.

1%

Fără studii

3%

Școala primară

16%

Gimnaziu

15%

Școala profesională

16%

Zece clase

9%

Liceu, fără bacalaureat

24%

Liceu, cu bacalaureat

5%
11%
1%

Școala postliceală
Facultate
Masterat/Doctorat

Cum își apreciază familiile situaţia financiară
4%

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

16%

Bani pe care îi avem
ne permit să trăim bine

30%

Banii abia ne ajung
de la o lună la alta

8%

42%

Reușim să ne descurcăm
cu banii pe care îi avem

Banii nu ne ajung
nici pentru strictul necesar

Cum și-au redus cheltuielile familiile din mediul rural
52%

48%

Au cumpărat
alimente mai ieftine

Au cumpărat aceleași alimente,
dar în cantităţi mai mici

36%

Au renunţat la alimente pe care și
le-ar fi dorit sau de care aveau nevoie

30%

S-au împrumutat sau au primit
alimente de la rude ori prieteni

33%

Au amânat plata utilităţilor

28%

Au amânat cumpărarea unor
produse de uz îndelungat

8% dintre românii de la ţară au ales să întrerupă școala temporar sau definitiv
pentru unul sau mai mulţi copii, pentru a face faţă cheltuielilor

Mamele adolescente din mediul rural
1 din 10 respondenţi au prietene/ cunoştinţe minore
care au devenit mame în ultimul an

Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundaţiei World Vision România. Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie-mai 2022, pe trei eșantioane reprezentative: adulţi (1.747 de respondenţi), adolescenţi (1.120 de respondenţi) și copii (1.232 de respondenţi de vârstă școlară corespunzând școlii primare).

Tablou de bord:

9% dintre copiii din mediul rural nu frecventează în prezent nicio instituţie de învăţământ

Cum ajung copiii din mediul rural la școală?
62%

Pe jos

16%

Cu mijloacele de transport în comun

11%

Cu autobuzul școlii

25%

Cu mașina

2%

Alt mijloc de transport

Liceul, departe de locuinţă
Elevii de liceu petrec aproape
dublu mergând spre școală
decât ceilalţi copii din mediul
rural, în condiţiile în care:

36%

Merg pe jos

47%

Se deplasează cu mijloacele de transport în comun

13%

Cu autobuzul școlii

23%

Cu mașina

3%

Alt mijloc de transport

Durata medie a deplasării spre școală pentru liceeni,
faţă de media tuturor copiilor din mediul rural

Vara

Iarna

Elevi, în medie:

23,3 minute

28,1 minute

Exclusiv liceeni:

40,9 minute

46,3 minute

Atunci când copilul nu știe să își facă temele

De la școala primară la gimnaziu,
scade ponderea ajutorului
oferit de familie.
Crește, de asemenea, ponderea cazurilor în care copilul pur și simplu nu primește
deloc ajutor. De asemenea, o proporţie foarte mică de copii au resurse pentru a
apela la meditatori.
Cine spun copiii că îi ajută la teme:
34%
Părinţii

23%
Colegii de clasă

15%
Fraţii mai mari

17%
Profesorii

8%
Meditatorul

6%
Alte rude

24%
Nimeni

Materiile, dificile și pentru copii, și pentru părinţi
Toate materiile le pun probleme adulţilor care își ajută copiii la teme, iar
dificultăţile cresc odată cu nivelul de școlarizare, în special la matematică.
Materiile care le pun cele mai mari probleme părinţilor:
Matematica

Limbi străine

Informatică

Limba română

Școala primară

41%

29%

15%

13%

Școala gimnazială

46%

40%

25%

20%

Rezultate școlare
Rezultatele testului de competenţă la citire*
Clasa a II-a

Clasele III-IV

78%

74%

dintre copii au înregistrat un scor
între 5 și 7 pe o scală de la 1
(copilul nu știe să citească) la 7.

dintre copii au înregistrat un scor de
peste 5 pe o scală de la 1 (copilul nu
știe să citească) la 10.

*test administrat în cadrul cercetării pentru prezentul raport

Activităţi extrașcolare

88% dintre copiii de școală primară
4 din 10 copii
nu participă la nicio activitate
extrașcolară.
Ponderea crește la 50% în rândul copiilor
de grădiniţă

și 73% dintre copiii de gimnaziu
nu au mers niciodată în tabără

Satisfacţia părinţilor
faţă de resursele școlii:

Satisfacţia părinţilor cu privire
la actul educaţional:

Peste 70% dintre părinţi

Peste jumătate din părinţi

apreciază favorabil resursele școlii din
comunitate (curăţenie, dotări, materiale
didactice, siguranţa etc.)

se declară mulţumiţi sau foarte mulţumiţi de progresul școlar,
îmbunătăţirea comportamentului copiilor, modul în care sunt
trataţi copiii sau metodele de predare.
Gradul cel mai înalt de nemulţumire vizează calitatea (11%)
și numărul (14%) activităţilor extrașcolare.

11%

doresc ca acesta să urmeze o școală profesională

80%

dintre părinţi își doresc ca în viitor
copilul să își continue studiile la liceu

7%

își doresc ca acesta să se angajeze

Pasiunile adolescenţilor:

Majoritatea adolescenţilor din mediul
rural nu și-au descoperit nicio pasiune.
Pasiuni menţionate de respondenţii adolescenţi:
23% Niciuna

12% Istorie și geografie

20% Literatură

9% Arte

17% Limbi străine

9% Informatică/tehnologie

15% Știinţe (matematică, fizică, chimie)

10% Sport

13%
dintre adolescenţi nu sunt siguri că părinţii îi vor susţine să își urmeze pasiunea.
Principalul motiv pentru care copiii cred că părinţii nu îi vor susţine este lipsa banilor – nu se câștigă
bani din această pasiune sau părinţii nu își permit.

Acces la internet în gospodărie
89% dintre gospodării

55% dintre părinţi

au acces la internet

au avut nevoie de acces la internet
pentru temele/lecţiile copiilor

Dotări educaţionale în gospodărie:
Smartphone

Tabletă

Laptop

Desktop

Niciunul

Copii

89%

28%

34%

15%

9%

Adolescenţi

82%

23%

42%

15%

9%

Liceul, o misiune dificilă pentru copii:

79% dintre copii

51 minute

spun că fac naveta la liceu

durata medie a drumului spre liceu

Facultatea, ţinta principală:

7 din 10
adolescenţi
de liceu

intenţionează să meargă la
facultate

16%

12%

vor să se angajeze cu
normă întreagă sau parţială

vor să își înceapă în același
timp propria afacere

Implicarea copiilor în gospodărie, la concurenţă cu școala
Copiii sunt implicaţi în treburile casei încă din școala primară,făcând
curăţenie, având grijă de animale sau de alţi membri ai gospodăriei.

Fac curat în gospodărie

Au grijă de animale

Circa 1 din 3

Circa 3 din 4

copii de școală primară

elevi de liceu

Circa 1 din 5

Circa 4 din 10

copii de școală primară

elevi de liceu

Implicarea adolescenţilor în gospodărie

3 din 4 adolescenţi intenţionează
să își continue studiile.

2 ore
durata medie a drumului spre liceu

8%

declară că vor continua să lucreze și în gospodărie.

8%

vor să se angajeze cu normă întreagă.

7%

vor să urmeze un curs de calificare.

7%

vor să-și deschidă o afacere.

Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundaţiei World Vision România. Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie-mai 2022, pe trei eșantioane reprezentative: adulţi (1.747 de respondenţi), adolescenţi (1.120 de respondenţi) și copii (1.232 de respondenţi de vârstă școlară corespunzând școlii primare).

Educaţia copiilor din mediul rural

Copiii din mediul rural cu vârsta de până la 18 ani
mănâncă în medie pe săptămână...

3,3 x carne și pește
5,9 x mâncare gătită
4,2 x lactate și ouă
3,7 x
dulciuri, biscuiţi, paste
Categoria „dulciuri, biscuiţi, paste” este
singura în cazul căreia ponderea
consumului crește odată cu vârsta:
1-2 ani

15-18 ani

2,9 x mese / săptămână

4,2 x

+45%

mese / săptămână

4,0 x fructe și legume

14% dintre copiii
cu vârsta între 15 și 18 ani mănâncă
o pâine sau mai mult pe zi.

Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundaţiei World Vision România. Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie-mai 2022, pe trei eșantioane reprezentative: adulţi (1.747 de respondenţi),
adolescenţi (1.120 de respondenţi) și copii (1.232 de respondenţi de vârstă școlară corespunzând școlii primare).

Alimentaţia copiilor în mediul rural

D
În 8%

dintre gospodăriile din mediul
2,9 xexistă copii cu cel puţin
rural
un părinte plecat în
străinătate

În 30%

4 din 10 mame

45%

95% din mame

din aceste cazuri copiii sunt
îngrijiţi de bunici

din mediul rural nu le
administrează copiilor
vitamina D până la vârsta
de doi ani

Fe
Peste
50%
2,9 x

din mame nu le administrează
suplimente de fier copiilor de
până la doi ani

au efectuat schema
completă de vaccinare
a copiilor

dintre respondenţi nu au
efectuat niciodată analize
medicale copiilor

Atunci când copiii sunt bolnavi...
12%

dintre respondenţi (adulţi) îi dau copilului
un tratament propriu

86%

dintre respondenţi (adulţi) îi dau copilului
un tratament prescris de medic

31%

dintre respondenţi sunt nemulţumiţi din
cauza lipsei serviciilor medicale din
comunitate (pediatrie, laborator, radiografie,
ecografie)

dintre adolescenţi fumează
sau au încercat să fumeze.

34%
dintre minorii din mediul rural
au încercat alcoolul.

Dintre aceștia,

19%

Dintre aceștia,

Sănătatea adolescenţilor

24%

11%

sub 14 ani

fumează regulat, cu o frecvenţă
de cel puţin 2-3 ori pe săptămână.

dintre cei care
fumează o fac zilnic.

este vârsta la care
începe fumatul.

43%

11%

consumă alcool cel
puţin o dată pe lună.

dintre copii au consumat
alcool zilnic în ultima lună.

sub 14 ani
este vârsta la care
debutează consumul de
alcool, regulat sau ocazional.

Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundaţiei World Vision România. Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie-mai 2022, pe trei eșantioane reprezentative: adulţi (1.747 de respondenţi), adolescenţi (1.120 de respondenţi) și copii (1.232 de respondenţi de vârstă școlară corespunzând școlii primare).

Sănătatea și îngrijirea copiilor

Principalele riscuri percepute de adulţi:
43%

Accidentele de mașină

18%

37%

Lipsa locurilor de joacă sau sport

dintre adulţi consideră că în comunitatea lor
copiii sunt expuși la riscuri sau violenţe

25%

Furturi sau jafuri

20%

Bătăi de stradă

19%

Nu sunt suficienţi poliţiști în localitate

95%
dintre respondenţi percep școlile drept un
loc unde copiii sunt în siguranţă

Ce fac părinţii în cazuri de abuz sau neglijare
a unui copil din comunitate
42%

dintre adulţi nu știu ce să facă

58%

declară că ar ști ce să facă

42% ar raporta cazul autorităţilor
41% ar interveni pentru a apăra copilul
nu ar interveni, pentru că ar considera că responsabilitatea
8% educării copilului le aparţine părinţilor.

Ce ar face părinţii dacă propriul copil ar fi abuzat sau neglijat
28%

62%

dintre părinţi nu ar ști ce să facă

s-ar adresa autorităţilor

7%

nu ar face-o

De ce spun acești părinţi că nu s-ar adresa autorităţilor
22% Nu am încredere în aceste servicii și nici în oamenii care lucrează acolo
22% Mi-ar fi rușine de ce spun oamenii
18% Nu cred că oamenii care lucrează acolo mă vor asculta
12% M-am adresat în trecut acestor servicii și nu s-a întâmplat nimic

Percepţia adolescenţilor cu privire la siguranţa în localitate
43% Oameni care consumă alcool și sunt violenţi
22% Străzi neluminate

30%
dintre adolescenţi se simt
expuși unor riscuri

18% Nu sunt suficienţi poliţiști
18% Nu am încredere în poliţie

Ce ar face adolescenţii dacă ar fi abuzaţi sau loviţi
28%

nu ar aborda autorităţile

1 din 3

se tem că nu vor fi crezuţi

Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundaţiei World Vision România. Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie-mai 2022, pe trei eșantioane reprezentative: adulţi (1.747 de respondenţi), adolescenţi (1.120 de respondenţi) și copii (1.232 de respondenţi de vârstă școlară corespunzând școlii primare).

Siguranţa în comunitate

56% din adolescenţi
afirmă că nu se implică în viaţa comunităţii
acordând ajutor celor care au nevoie

Cum se implică cei 44% dintre adolescenţi care ajută:
48% Ajută colegi la teme

33% Ajută copiii săraci cu mâncare, îmbrăcăminte, rechizite

31% Ajută vârstnici la treburi casnice

31% Duc mâncare bătrânilor

Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundaţiei World Vision România. Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie-mai 2022, pe
trei eșantioane reprezentative: adulţi (1.747 de respondenţi), adolescenţi (1.120 de respondenţi) și copii (1.232 de respondenţi de vârstă școlară corespunzând școlii primare).

Implicarea în comunitate

87% dintre toţi copiii din mediul rural
declară că sunt mulţumiţi de viaţa lor, acordând o „notă” de
6,6 din 8 (de la „cea mai rea” la „cea mai bună” viaţă posibil).

Copiii de la ţară declară că niciodată sau doar uneori...

Se spală pe dinţi
dimineaţa și seara

Se simt puternici și
sănătoși

37%

31%

Cel puţin un părinte
are un salariu

Familia le cumpără
tot ce au nevoie
(haine, încălţăminte,
rechizite, cărţi)

29%
Acasă există o
persoană care oferă
afecţiune

28%

28%
Se spală pe mâini
înainte de a mânca

27%

Se spală pe mâini
după ce merg la
toaletă

Au încredere în
adulţii cu care
locuiesc

26%

25%

Familia le este alături
când au nevoie de
ajutor

Familia le asigură
suficientă mâncare

24%
Acasă există cineva
care oferă mâncare
sau îngrijire dacă e
bolnav

23%

23%

Au o locuinţă unde
pot dormi noaptea

16%

Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundaţiei World Vision România. Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie-mai 2022, pe trei eșantioane reprezentative: adulţi (1.747 de respondenţi), adolescenţi (1.120 de respondenţi) și copii (1.232 de respondenţi de vârstă școlară corespunzând școlii primare).

A fi copil la ţară în România

94% dintre toţi adolescenţii din mediul rural
declară că sunt mulţumiţi de viaţa lor, acordând o „notă” de 6,7 din 8
(de la „cea mai rea” la „cea mai bună” viaţă posibil).

14%

12%

46%

dintre adolescenţi se duc frecvent sau
întotdeauna la culcare nemâncaţi, iar
pentru 9% aceasta este o rutină

dintre adolescenţi nu iau
zilnic nici măcar două mese

dintre adolescenţi acuză oboseală
din cauza faptului că muncesc

1 din 5

18%

adolescenţi nu au în mod obișnuit bani
să își cumpere pachet pentru școală

nu au avut bani pentru biletul de autobuz

Adolescenţii de la ţară declară că niciodată sau doar uneori...
Simt că au control
asupra lucrurilor din
viaţa lor

Le place la școală

47%

48%
Acasă există o
persoană care le dă
bani

Colegii se poartă cu ei
ca și cu ceilalţi copii

39%

42%

Acasă există o persoană
care îi susţin la școală
sau îi ajută la teme

Acasă există o
persoană/părinte
care îi laudă

39%

37%

Au suficiente
rechizite și cărţi
pentru școală

Sunt la fel de fericiţi ca
alţi copii de vârsta lor

34%

35%

Mănâncă de cel puţin
două ori pe zi

34%

Adolescenţii își exprimă interesele pe trei direcţii (bani, sănătate și familie),
în vreme ce copiii se concentrează mai degrabă pe aspecte materiale: mâncare și jucării,
în egală măsură cu sănătatea.
copii

25%

47%

adolescenţi

Bani mai mulţi / Să am banii mei

20%

44%

Fără griji / Să avem mâncare.

20%

Să fim sănătoși

19%

N/A
Jucării

43%
Familia / Să fie părinţii cu mine /
Să ne înţelegem bine

13%

15%

23%

16%
Fericire / Bucurie

16%

7%

Lucruri materiale (haine, mașină, telefon)

12%

14%

Să am prieteni / Să mă distrez cu prietenii

Factorii care contribuie la o viaţă bună
din perspectiva adolescenţilor
Adolescenţii care au rezonat cel mai puternic
cu noţiunea de viaţă bună sunt cei cu
o atitudine pozitivă, descrisă prin
încrederea într-un viitor frumos,
precum și cei care se bucură de
sfaturile și susţinerea părinţilor.

Factori care îi fac pe adolescenţi să afirme că au o viaţă bună
Factori interni (contribuţie)
34%
Atitudinea pozitivă

10%
Valorile pozitive
12%
Înclinaţia către școală
3%
Competenţele sociale

Factori externi (contribuţie)

3%
Folosirea eficientă
a timpului
7%
Recunoașterea
11%
Reguli și așteptări

20%
Susţinerea
din partea părinţilor

Ce își doresc copiii și adolescenţii:
Își doresc să fie sănătoși.
58% dintre adolescenţi
52% dintre copii
Își doresc să se simtă iubiţi sau îngrijiţi de părinţi.
30% dintre adolescenţi
30% dintre copii
Își doresc o casă mai mare sau mai modernă.
18% dintre adolescenţi
25% dintre copii

Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din mediul rural în 2022”, realizat la comanda Fundaţiei World Vision România. Cercetarea a fost realizată în perioada aprilie-mai 2022, pe trei eșantioane reprezentative: adulţi (1.747 de respondenţi), adolescenţi (1.120 de respondenţi) și copii (1.232 de respond
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Sursa: Raportul „Bunăstarea copilului din
mediul rural în 2022”, realizat la
comanda
Fundației
World
Vision
România.
Cercetarea a fost realizată în perioada
aprilie-mai 2022, pe trei eșantioane
reprezentative:
adulți
(1.747
de
respondenți), adolescenți (1.120 de
respondenți)
și
copii
(1.232
de
respondenți
de
vârstă
școlară
corespunzând școlii primare).

