▪

95% dintre familiile cu copii, bene ciari ai programelor Salvați Copiii România, se a ă în situația
de a nu putea acoperi nevoi de bază, pe fondul crizei socio-economice;

▪

Jumătate dintre gospodării încearcă să facă economii la u lități și alimente, aspect care riscă să
afecteze bunăstarea copiilor;

▪

Pentru 98% dintre gospodării, cheltuielile s-au majorat, față de toamna anului trecut;

▪

Peste o treime din eșan on este reprezentată de gospodării care se văd nevoite să reducă mai
mult de 5 categorii de cheltuieli relevante pentru nivelul de trai.

•

Cele mai multe familii, 53%, își îndreaptă speranța către actorii non-statali (ong-uri, biserică), în
mp ce doar 16% dintre răspunsurile primite indică speranța că autorităților vor iniția măsuri de
sprijin menite să ajute familiile să depășească di cultățile resimțite în această perioadă.

•

Potrivit datelor o ciale Eurostat, în 2021, 1.508.000 de copii din România (41,5%) se a au în risc
de sărăcie sau excluziune socială. De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, Organizația
Salvați Copiii România recomandă autorităților să iden

ce și să implementeze de urgență măsuri

prin care să se asigure că impactul crizei economice nu va

decontat de copiii care deja se

confruntă cu anumiți factori de vulnerabilitate.
Bucureș , 21 noiembrie 2022: Majoritatea covârșitoare (95%) a familiilor vulnerabile se a ă în situația
de a nu putea acoperi nevoi de bază, cum ar
medicamente sau consultații medicale pentru o
problemă de sănătate a copilului, alimente sau alte bunuri de strictă necesitate pentru copii, facturile
cu u litățile locuinței (curent electric, gaze, telefonie, internet), cheltuieli legate strict de educația
copiilor (transportul copiilor între casă și școală, rechizite, manuale), pe fondul crizei socio-economice.
Datele anchetei realizate de Salvați Copiii România arată că 96% dintre aceste familii au indicat printre
sursele de venit transferurile sociale (alocații, indemnizații, burse și ajutoare sociale); pentru mai mult
de 1 din 10 gospodării (12%) aceste bene cii reprezintă unica sursă de venit. De Ziua Internațională a
Drepturilor Copilului, Organizația Salvați Copiii România recomandă autorităților să iden ce și să
implementeze de urgență măsuri prin care să se asigure că impactul crizei economice nu va decontat
de copiii care deja se confruntă cu anumiți factori de vulnerabilitate: 41,5% dintre copiii din România,
adică 1,5 milioane de copii, sunt afectați de lipsa de venituri ale familiei care să asigure supraviețuirea
sau un trai decent, de izolarea socială și educațională, de lipsa de acces la nutriție în acord cu vârsta și
nevoile biologice ale copilului și la servicii socio-educaționale și de sănătate de calitate.

DATELE ANCHETEI „Impactul crizei economice asupra familiilor”
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Ancheta realizată de Salvați Copiii România în perioada 21 – 31 octombrie 2022, în rândul familiilor
bene ciare ale programelor organizației (peste o treime dintre gospodăriile cuprinse în eșan on (38%) au
3 sau mai mulți copii, 8 % având 5 sau mai mulți copii) mai relevă că:
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ANCHETĂ SALVAȚI COPIII: 95% dintre familiile vulnerabile nu pot acoperi nevoile de bază ale copiilor,
pentru 98% dintre ele, cheltuielile sunt mai mari, față de anul trecut, iar speranța și-o pun în actori nonstatali: 53% așteaptă sprijin de la ONG-uri și Biserică

•

19% dintre gospodării primesc sume de bani de la rudele care muncesc în străinătate, iar pentru
5% aceste sume reprezintă unicul venit al familiei (exceptând transferurile sociale). pentru 98%
dintre gospodării, cheltuielile s-au majorat.

•

Peste o treime din gospodării (34%) se bazează (și) pe venituri din munca ocazională, iar pentru
aproape o cincime din eșan on (18%) aceste venituri sunt unica sursă de bani a familiei
(exceptând transferurile sociale). Mai mult decât atât, 14% din gospodării se bazează doar pe
munca ocazională a unui singur membru al familiei.

În ceea ce privește pensiile, ele se numără printre sursele de venit ale 18% dintre gospodării, pentru 4%
reprezentând sursă unică (exceptând celelalte transferuri sociale), iar în cazul a 3% o singură pensie
reprezintă unicul venit al familiei.

•

Jumătate dintre gospodării încearcă să facă economii la u lități și alimente, aspect care riscă să
afecteze bunăstarea copiilor. În același

mp, este îngrijorător să observăm că, în contextul

socioeconomic actual, și cheltuielile legate de educație și sănătate copiilor sunt diminuate în
multe familii pentru a face față valului de scumpiri. În ceea ce privește alte cheltuieli pe care
familiile le reduc sau la care renunță, cel mai frecvent indicate sunt vacanțele/ac vitățile de mp
liber și renovarea locuinței.

În ceea ce privește evoluția veniturilor familiei față de toamna anului trecut (”În comparație cu
anul trecut (toamna 2021), în perioada aceasta (toamna 2022), cum sunt veniturile familiei
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•

dumneavoastră?”), 2 din 5 gospodării (40%) spun că au venituri mai mici, pentru un procent
similar (41%) veniturile sunt la fel, în mp ce doar 18% dintre familiile din eșan on se bucură de
venituri majorate.

•

Doar 5% dintre gospodăriile vulnerabile nu se a ă în situația de a nu putea răspunde unor
categorii de nevoi esențiale - medicamente sau consultații medicale pentru o problemă de
sănătate a copilului/copiilor, alimente sau alte bunuri de strictă necesitate pentru copii, achitarea
facturilor cu u litățile locuinței (curent electric, gaze, telefonie, internet) , cheltuieli legate strict
de educația copiilor (transportul copiilor între casă și școală, rechizite, manuale), cheltuieli legate
de implicarea copiilor în ac vități extrașcolare și oferirea de cărți, jocuri sau jucării,
îmbrăcăminte/încălțăminte adecvate pentru copii și îmbrăcăminte/încălțăminte adecvate pentru
adulții din familie.

•

La întrebarea privind evoluția cheltuielilor familiei (”În comparație cu anul trecut (toamna 2021),
cum s-au modi cat cheltuielile familiei dumneavoastră din luna aceasta (toamna 2022)?”) doar
15 dintre familiile din eșan on (2%) au menționat că nivelul acestor cheltuieli nu ar

crescut. În

schimb, pentru 98% dintre gospodării, cheltuielile s-au majorat.
Analizând răspunsurile la întrebările privind categoriile de cheltuieli care s-au majorat, observăm că cele
mai multe gospodării sunt nevoite să cheltuiască mai mult pentru u lități și alimente, urmate de sănătate
(medicamente și controale medicale) și educație (transport spre și dinspre școală, rechizite și manuale).

•

Pentru a putea face față acestor creșteri semni ca ve ale costurilor, cele mai multe dintre
gospodăriile cuprinse în analiză (92%) se văd nevoite să facă economii semni ca ve, reducând
în mod intenționat cheltuielile familiei pentru bunuri și servicii.
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Analizând categoriile de cheltuieli pe care familiile le-au redus pentru a face față acestui context,
observăm că îmbrăcămintea și încălțămintea pentru adulți reprezintă prima categorie ca incidență,
urmată de îmbrăcămintea pentru copii. De asemenea, jumătate dintre gospodării încearcă să facă
economii la u lități și alimente, aspect care riscă să afecteze bunăstarea copiilor. În același mp, este
îngrijorător să observăm că, în contextul socioeconomic actual, și cheltuielile legate de educație și
sănătate copiilor sunt diminuate în multe familii pentru a face față valului de scumpiri. În ceea ce privește
alte cheltuieli pe care familiile le reduc sau la care renunță, cel mai frecvent indicate sunt vacanțele/
ac vitățile de mp liber și renovarea locuinței.
Îngrijorător este și numărul categoriilor de cheltuieli pe care familiile se văd nevoite să le reducă. În
acest sens, observăm că peste o treime din eșan on este reprezentată de gospodării care se văd
nevoite să reducă mai mult de 5 categorii de cheltuieli relevante pentru nivelul de trai.
•

În ceea ce privește speranța de a primi sprijin pentru depășirea efectelor crizei economice, cele
mai multe familii își îndreaptă speranța către actorii non-statali (ong-uri, biserică), în mp ce
doar 16% dintre răspunsurile primite indică speranța că autorităților vor iniția măsuri de sprijin
menite să ajute familiile să depășească di cultățile resimțite în această perioadă.
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CONTEXT
Potrivit datelor o ciale, copiii români sunt cei mai expuși din Europa riscului de sărăcie sau excluziune
socială: țara noastră se a a, în 2021, pe primul loc în topul făcut de O ciul European de Sta s că.
•

La nivelul anului 2021, 1 din 10 familii din România nu își permitea să mențină locuința încălzită în
mod adecvat. Procentul a înregistrat o ușoară creștere față de anul 2020 (cu 0.1pp). În schimb,
familiile cu 3 sau mai mulți copii sunt semni ca v mai vulnerabile din acest punct de vedere
(13,3% ind în situația de a nu-și permite o încălzire adecvată a locuinței), iar situația familiilor
monoparentale este cu adevărat drama că, aproape un sfert dintre ele (23%) confruntându-se cu
această imposibilitate. În rândul familiilor monoparentale, evoluția acestui indicator este una care
necesită urgent atenția și intervenția autorităților, în condițiile în care pragul a ns în anul 2019
era de 9,6%, iar diferențele de la un an la altul au reprezentat aproape o dublare (de la 9.6 in 2019
la 18.2 în 2020 și 23% în 2021).

•

Potrivit datelor o ciale Eurostat, în 2021, 1.508.000 de copii din România (41,5%) se a au în risc
de sărăcie sau excluziune socială.

•

Accesul nediscriminatoriu la servicii medicale: Potrivit unui raport al Salvați Copiii România din
luna aprilie 2020, 23% dintre părinți se a au în incapacitatea de a procura medicamente pentru
copiii lor, în vreme ce 15% spuneau că nu au acces la servicii medicale pentru copii.

____________
Pentru mai multe detalii:
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Liliana Bibac-Moșneguțu, coordonator programe educaționale Salvați Copiii România, tel. 0741.933.599,
email – liliana.bibac@salva copiii.ro, www.salva copiii.ro.
Despre Organizația Salvați Copiii
De 32 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, poli ci publice și prac ci solide în
bene ciul copilului din România. Exper za și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație
o ins tuție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în bene ciul
copilului. În cele peste trei decenii de ac vitate, Salvați Copiii a intervenit ac v în societate, iden când
soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același mp, pentru o
colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați
Copiii șia asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să
implementeze poli ci publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.
Totodată, organizația a reușit să creeze rețele ac ve de solidaritate, prin încurajarea responsabilității
sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare
organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi
desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru ecare
copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și par cipare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine
progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de
durată în viaţa acestora. Peste 2.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației
Salvați Copiii.

fi

fi

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

6

