
Impactul potențial negativ al pandemiei asupra copiilor și riscurile din perspectiva           
genului și a marginalizării

Minoritatea romă și alte minorități etnice Copii refugiați și migranți Copiii cu dizabilități Fete

Băieți

• Întreruperea școlii pe termen lung, lipsa  
conexiunii cu profesorii și colegii, risc de 
ne(re)înscriere

• Access limitat la învățarea online și la dispozi-
tivele IT, acces limitat la sprijin în învățare 
din partea părinților

• Lacune mai mari de învățare în comparație 
cu ceilalți colegi

• Risc de discriminare, în special în situațiile în 
care s-au impus restricții specifice anumitor 
comunități

• Riscul de a nu beneficia de tratamente pe 
fondul lipsei asigurărilor medicale și al acce-
sului la servicii de sănătate

• Alimentație și subdezvoltare
• Risc de contaminare din cauza lipsei insta-

lațiilor sanitare necesare pentru a asigura 
SPĂLAREA acasă și în comunitate

• Căsătorii timpurii și în rândul copiilor
• Sărăcie crescută și insecuritate alimentară 

din cauza pierderii veniturilor și a mijloacelor  
de trai ale părinților

• Impactul reglementărilor privind prezența la 
școală asupra accesului la prestații sociale și 
bănești

• Locuri de muncă instabile sau informale ale 
părinților care nu le permit să solicite șomaj 
tehnic sau alte beneficii.

• Imposibilitatea de a beneficia de prestații 
sociale din cauza lipsei unei adrese perma-
nente sau a unei dovezi privind adresa ori a 
unui statut rezidențial formal

•  Acces limitat la educație formală sau non-
formală

•  Acces limitat la învățare în mediul online și 
dispozitive IT

•  Accesibilitatea materialelor de învățare 
(limba)

•  Stresul provocat de pandemie adăugat 
suferinței existente cauzate de problemele 
de sănătate mintală

•  Riscul de a nu beneficia de tratamente 
din cauza lipsei asigurărilor medicale și 
accesului la servicii medicale

•  Alimentație și subdezvoltare
•  Acces limitat la echipamente de protecție 

personală
•  Incapacitatea de a respecta măsurile de 

siguranță (e.g. spălarea mâinilor cu săpun)
•  Riscuri privind statutul precar al 

imigranților
•  Muncă în rândul copiilor
•  Servicii insuficiente dedicate refugiaților
•  Sărăcie crescută și insecuritate alimentară

• Acces limitat la învățare în clasă, hibridă 
și la distanță

• Acces scăzut la materiale de învățare la 
distanță și online, lipsa tehnologiei de 
sprijin

• Implementare și monitorizare limitate 
ale programelor de educație individual-
izată

• Tulburări de sănătate mintală și întreru-
perea programului zilnic

• Lipsa accesului la servicii de sprijin și la 
tratamente de terapie (fizică)

• Reducerea bugetelor destinate pro-
tecției sociale cu consecințe asupra 
serviciilor, îngrijirii și sprijinului financiar

• Responsabilități de îngrijire ceea ce nu le 
permite să fie prezente la școală sau la orele 
în mediul online

• Educație limitată în domeniul mass media/IT
• Acces redus la Internet/dispozitive IT acasă și 

la școală
• Acces limitat la rețele sociale și de sprijin
• Consolidarea inegalității rolurilor bărbaților 

și femeilor în gospodărie
• Prevalență crescută a anxietății și depresiei
• Risc de a contracta boala în timpul îngrijirii 

rudelor bolnave
• Îngrijorări privind sănătatea sexuală și repro-

ductivă
• Acces la condiții sanitare adecvate
• Căsătorii forțate, timpurii sau în rândul 

copiilor
• Violență pe bază de gen sporită împotriva 

femeilor și fetelor
• Responsabilități de îngrijire care limitează 

posibilitatea de ocupa un loc de muncă
• Risc crescut de a munci informal, discrimin-

are în momentul intrării pe piața muncii
• Diferențe de remunerare între femei și băr-

bați cu impact negativ asupra vârstei înain-
tate (pensie, economii, vârsta de pensionare)

• Abandon
• Presiunea de a contribui la veniturile familiei
• Muncă în rândul copiilor
• Șomaj și pierderea sursei de venit având 

drept consecință presiunea de a migra
• Comportamente riscante
• Consolidarea normelor negative bazate pe 

gen 


