
Crăciunul
pentru copiii din mediul rural,

în contextul in�aţiei



adevăruri ale familiilor de la sat 
pentru Crăciunul anului 2022

Două treimi dintre familiile de la 
sate vor renunţa la cadouri 
sau vor reduce substanţial 
bugetul pentru cadouri din 
cauza creșterii costurilor.

Aproape două treimi dintre 
părinţi (61,5%) vor avea mai 
puţin de 100 de lei pentru 
cadoul copilului. 

Mai mult de jumătate dintre 
părinţii de la sate vor alege 
cadouri care să acopere 
nevoi de bază (îmbrăcăminte, 
încălţăminte, alimente, etc).

1 din 3 români de la sat ar sări 
peste Crăciunul de anul 
acesta, dacă ar putea, din cauza 
di�cultăţilor �nanciare.



Două treimi dintre românii de la 
sat (66,3%) reușesc doar 
parţial sau nu reușesc deloc 
să asigure familiei confortul 
de bază (alimente, căldură în 
casă etc.) în perioada sărbătorilor 
de iarnă.

4 din 5 părinţi sunt îngrijoraţi 
sau foarte îngrijoraţi cu 
privire la creșterea 
costurilor de încălzire în 
această iarnă.

Peste jumătate dintre familiile de 
la sat (55%) nu au avut brad 
anul trecut sau l-au avut 
împodobit sărăcăcios.

Aproape o treime dintre familiile 
din mediile vulnerabile 
consideră perioada 
Crăciunului una stresantă, 
mai ales din cauza di�cultăţilor 
�nanciare.



În ce masură consideraţi că aceste 
creșteri de preţuri vor in�uenţa bugetul 
alocat cadourilor de Crăciun?

Vom renunţa la a mai face cadouri.
Maxim.16,5%

Destul de mult.
Vom reduce substanţial bugetul.50,6%

Puţin. Vom reduce puţin din buget.25%

Deloc.Vom cheltui la fel ca și anul trecut.7,9%

Câţi bani aveţi pentru cadoul copilului 
anul acesta? (lei)

2,6% 21,5% 37,4% 15,9% 22,6%

Nu știu



Cadouri care să acopere
nevoile de bază
(ex. haine, încălţăminte,
alimente, rechizite etc.)

Altceva

Nu știu

Un cadou care sa le aducă
bucurie, chiar dacă nu este
o necesitate de bază
(jucării, dulciuri etc.)

Dacă aţi putea să săriţi peste Crăciun 
anul acesta, din cauza di�cultăţilor 
�nanciare, aţi face-o?

31,8% 68,2%

Da Nu

Ce fel de cadou credeţi că vă 
permiteţi să cumparaţi copilului/copiilor 
în acest an?

55,9%

29,7%

1,8%

12,6%



Nu reușesc deloc.
Reușesc într-o mică/
oarecare măsură.

Reușesc în proporţie
de 50%.

Reușesc într-o
mare măsura.

Reușesc în totalitate.

6,8%
29,1%

30,4%

19,8%

13,8%

În ce măsură aveţi posibilităţile 
�nanciare pentru a asigura 
familiei confortul de bază (precum, 
necesarul de alimente, căldură în case 
etc.) în perioada sărbătorilor de iarnă? 



Di�cultăţi �nanciare

Ruşinea că nu pot să asigur
cele necesare familiei

Stres şi anxietate

Sentimentul de izolare

Insecuritate cu privire la posibilitatea de a cumpăra
alimente

74,7%

12,9%

14,7%

2,7%

13,8%

Deoarece nu avem haine de iarnă 4,1%

Deoarece nu avem cum să ne încălzim casa2,8%

Motivele  pentru care o percep ca �ind o 
perioadă stresantă:

Consideraţi perioada Crăciunului 
una stresantă?

Da Nu28% 72%



În ce măsură sunteţi îngrijorat/ă cu 
privire la faptul că în această iarnă se 
anunţă costuri mai mari pentru 
încălzirea locuinţelor?

Sunt foarte
îngrijorat/ă. 33,1%

Sunt (destul de)
îngrijorat/ă. 48,3%

Nu (prea)
sunt îngrijorat/ă. 15,1%

Nu sunt deloc
îngrijorat/ă.3,5%



Da, am reușit să cumpărăm
brad și să îl împodobim
așa cum ne-am dorit.

Da, am avut brad
de Crăciun, 
însă împodobit
sărăcăcios.

Nu, nu am avut
deloc brad
de Crăciun.

45%

47,8%

7,2%

În ultimul an, v-aţi permis să 
cumpăraţi un brad de Crăciun
şi să-l împodobiţi?



Eșantion:
776 de părinţi

99,2% din mediul rural 0,8% din mediul urbanul mic
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Venitul total al gospodăriei într-o lună obișnuită
(Lei):

30,5% Liceu

3,9%
Facultate1,2%

Studii
postuniversitare

23,2% Școală
profesională

Școala gimnazială (8 clase)37,2%

Școala primară
(4 clase)

3%

1% Fără studii


