
adevăruri despre vacanţa de vară
a copiilor din satele României



2 din 10 copii 

2 31

își petrec vacanţa de 
vară ajutându-i pe părinţi 
la munca din gospodărie

1 din 10 copii 
nu a fost niciodată 
într-o tabără de vară

4

6 din 10 părinţi
de la sat 
spun că nu au plecat niciodată 
cu copiii într-o vacanţă plătită

5

Mai mult de
2 din 5 copii 
n-au în comunitate spaţii 
unde să-și petreacă timpul 
liber: parcuri, bazine de înot, 
trasee pentru drumeţii

Jumătate dintre
copiii  de la sat 
nu fac activităţi educative 
pe timpul verii

7

6 din 10 copii 
nu au fost niciodată 
în tabără la munte

8

Peste un sfert
dintre părinţi 
spun că nu cheltuie niciun ban 
cu activităţile copiilor de peste 
vară, iar aproape 2 din 10 
părinţi cheltuie sub 100 de lei

7 din 10 copii 
nu au mers niciodată în 
vacanţă sau în tabără la mare

9
1 din 10 copii
se plânge la părinţi că se 
plictisește în vacanţa de vară

10 9 din 10 copii
 nu au ieșit niciodată din ţară
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61,4%
dintre părinţi
nu au plecat niciodată în vacanţă,
alături de copii, în altă localitate



Activităţile de vară ale copiilor din mediul rural

1,1%
alte activităţi3,9% pleacă în alte localităţi

(la rude, prieteni) 

6,2% stau singuri pe internet
sau în faţa televizorului

18,1% lucrează sau își ajută
părinţii la treburi 

70,7%
se joacă prin curte/sat



Activităţile educative pe timpul verii

3,1% participă în școli de vară plătite
sau gratuite ale altor organizaţii/instituţii 17%

nu au fost niciodată
într-o tabără/școală de vară

27,8%
participă în tabere sau școli de vară
organizate de World Vision România 

52,1%
fac teme/activităţi educative
pe timpul verii 



Cât de des merg copiii din mediul rural
în parcuri, bazine de înot, drumeţii, plimbări cu vaporașul?

1,2% alte răspunsuri
22%
aproape oricând își doresc

32%
1-3 ori/vară, când îi duc părinţii

44,8%
niciodată. Nu există astfel
de locuri în localitatea lor   



De câte ori au fost copiii din mediul rural la mare vs munte

Chestionarul a  fost aplicat în proporţie de 85% pe părinţi care au copii în clasele I-IV, din mediul rural.

59,5% 
niciodată

24,7% 
1-3 ori de când s-au născut

14,3%
aproape în �ecare vară

1,6% 
alte răspunsuri 

66,4%  
niciodată

17,8% 
1-3 ori de când s-au născut

14,3%
aproape în �ecare vară

  1,2% 
alte răspunsuri 


