
Riscuri actuale și viitoare și impactul negativ al pandemiei asupra copiilor și tinerilor

RISCURI ȘI CONSECINȚELE 
POTENȚIALE ALE 

PANDEMIEI PE PARCURSUL 
VIEȚII COPIILOR ȘI 

TINERILOR AFECTAȚI

• Reducerea plaselor de siguranță 
pe fondul recesiunii și al datoriilor 
statului

• Contribuții reduse la schemele de 
pensii din cauza pierderii venitu-
rilor/șomajului

• Pierderea economiilor
• Pierderea bunăstării

• Anxietate, depresie
• Obezitate, morbidități, probleme 

legate de sănătatea sexuală și 
reproductivă

• Comportament sedentar
• Pierderea economiilor, datorii
• Dificultăți în găsirea și păstrarea 

unui loc de muncă
• Violență domestică

• Alimentație
• Oportunități pierdute de învățare și dezvoltare pe parcursul 

unei perioade esențiale pentru dezvoltarea creierului
• Stimulare, psiho-motricitate, dezvoltare fizică, socială, 

cognitivă, emoțională, pregătirea pentru școală
• Socializare, program zilnic de masă și de somn,
• Abuz și neglijență acasă/martori ai violenței domestice

• Înscrierea la timp în clasa 1, pregătirea pentru școală, dezvoltare 
cognitivă, abilități academice și socio-emoționale, învățare socio-
emoțională, repetență

• Comportament social, concentrare, sănătate mintală, sănătate fizică, 
abuz și neglijență, expunere crescută la ecrane, muncă în rândul copiilor

• Repetență, tranziție către ciclul gimnazial, abandon școlar,
• Stigmatizarea cohortelor ale căror examene au fost modificate sau eliminate
• Rețele de sprijin și cele formate din colegi
• Anxietate, depresie, abuz de substanțe, tulburări de alimentație, auto-mutilare,
• Obezitate, pierderea condiției fizice, sănătate sexuală și reproductivă,
• Abuz și neglijență, violență domestică, bullying online, riscuri în mediul online de 

abuz și exploatare sexuală, comportamente riscante offline,
• Muncă în rândul copiilor
• Căsătorii timpurii și în rândul copiilor

• Lipsa motivației pentru educație și formare, risc de abandon școlar (Universitate, învățământ profesional și 
tehnic), șomeri sau inactivi din diferite motive

• Sănătate mintală precară, izolare socială (inclusiv în rândul studenților), tulburări mintale (studenți 
internaționali)

• Tulburări asociate consumului de substanțe, obezitate, morbidități, îngrijorări privind sănătatea sexuală și 
reproductivă, comportament sedentar

• Șomaj (pe termen lung), muncă informală,
• Pierderea veniturilor, inclusiv pentru susținerea studiilor; lipsa veniturilor disponibile
• Creșterea violenței pe bază de gen împotriva fetelor și femeilor
• Probleme legate de obținerea vizelor și statut instabil al imigranților (studenți internaționali); Riscuri privind 

pierderea locuinței
• Locuri de muncă informale și precare care nu permit solicitarea unor beneficii precum șomajul tehnic

Adulți

Persoane 
vârstnice

0-5 ani

6-11 ani

Adolescenți

Tineri adulți 
(20-24 de ani)


