
 
Vulnerabilitățile multiple cu care se confruntă: trăiesc în gospodării

multigeneraționale numeroase, în familii monoparentale, la risc de sărăcie, în

locuințe supraaglomerate.

 

Măsurile adoptate pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19 contribuie la

exacerbarea riscurilor preexistente: reducerea accesului la servicii educaționale,

sociale, medicale, limitarea opțiunilor lucrative ale adulților, creșterea incidenței

cazurilor de violență domestică. 

copii i  provenind din famil i i  care tră iesc în sărăcie;  

copii i  de etnie romă ;

copii i  ai  căror păr inț i  sunt plecaț i  la  muncă  în stră inătate;  

copii  care locuiesc în locuințe supraaglomerate;  

copii i  cu dizabil ităț i ;   

persoanele vârstnice.

Categoriile cele mai afectate de către pandemia COVID-19  sunt:
 

Jumătate dintre copiii români se aflau la risc de sărăcie și excluziune socială

(Eurostat 2017);

400.000 de copii se aflau în afara sistemului de educație (2017, studiu UNICEF);

~ 53.000 de copii erau separați de familiile lor, în general ca urmare a sărăciei,

violenței sau a abandonului;

Anual, ~ 9.000 de copii sunt separați de părinții lor;

Un milion de copii sunt spitalizați anual. 

 

Evaluarea situației copiilor și familiilor, cu accent

pe categoriile vulnerabile

în contextul epidemiei de COVID-19 din România

Înainte de debutul epidemiei de COVID-19



activitatea centrelor de zi a fost redusă sau chiar suspendată, ceea ce a
afectat copiii din familiile vulnerabile;

limitarea mobilității în teritoriu a lucrătorilor din domeniu, mai ales având
în vedere lipsa materialelor corespunzătoare de protecție.

 

 

Dezvoltarea capacității instituționale a sectorului public de a furniza
astfel de servicii prin:  

Întărirea parteneriatului cu organizațiile societății civile.

 
- suplimentarea personalului, formarea și dotarea corespunzătoare a
acestuia;  
- stabilirea unor colaborări funcționale între instituțiile relevante, la nivel
comunitar;
- digitalizare, acolo unde este posibil și unde acest lucru ar ajuta la
continuarea activității, prin asigurarea accesului la infrastructura
necesară, atât pentru furnizorii direcți de servicii, cât și pentru
beneficiari. 

 

 

Servicii sociale 
 
Probleme

Soluții



O mai bună implicare în comunitate a personalului din cadrul cabinetelor de

medicină de familie, coroborat cu dezvoltarea serviciilor complementare de

telemedicină; 

Creșterea conlucrării dintre cadre medicale, asistenții sociali și alte categorii

de personal din administrație;  

Conlucrarea continuă între personalul medical, autorități și asistenți sociali,

astfel încât să se asigure o cunoaștere exactă a nevoilor specifice ale

populației;

Activarea rețelei de mediatori sanitari, acolo unde acest lucru este posibil, în

vederea oferirii de suport pentru activitățile derulate de către medicii de

familie;

Deschiderea unor centre stomatologice de urgență care să acopere toate

zonele țării.

 

 

 

 

 
1 din 3 respondenți este de părere că

declanșarea crizei COVID-19 a afectat

furnizarea serviciilor medicale în

comunitățile lor. 

În contextul actual, copiii în situație sau risc de sărăcie și copiii cu boli

cronice sau cu dizabilități reprezintă categoriile cele mai expuse

problemelor de acces la servicii medicale.

Servicii medicale  
 
Probleme

Soluții



Servicii de educație  
 

Educația online adâncește inegalitățile de acces la

educație al copiilor din familii defavorizate, care nu reușesc

să asigure necesarul de echipamente tehnologice sau

accesul la internet;

Pregătirea digitală a cadrelor didactice este limitată;

Programul de teleșcoală este adresat cu prioritate elevilor

de clasele a VIII-a și a XII-a pentru a-i pregăti pentru

examenele naționale; 

Copiii din categoriile vulnerabile sunt cu atât mai

vulnerabili cu cât, în condiții obișnuite, beneficiau de

diferite măsuri și de eforturile cadrelor didactice de

prevenire a abandonului școlar.

 

 

 

 

Identificarea de soluții pentru finanțarea, achiziția sau

distribuirea gratuită de echipamente IT familiilor cu venituri

reduse;

Dezvoltarea de resurse educaționale adecvate, în acord cu

curriculumul național; 

Crearea de rețele de suport între părinți, copii și cadre

didactice pentru a susține compensarea inegalităților

existente în utilizarea mijloacelor electronice în educație;

 Dezvoltarea unui plan național unitar de implementare a

învățării online și a unor resurse educaționale adecvate

diferitelor cicluri educaționale care să răspundă

noilor curricule și să fie accesibile cadrelor didactice. 

 

 

 

 

Probleme

Soluții


