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Scopul cercetării sociologice:

Cunoașterea gradului de incluziune
socială, a nevoilor și așteptărilor copiilor
și tinerilor cu handicap fizic aflați în
îngrijirea familiilor membre ASCHF-R.
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Cum?

Cine?

Câți?

Când?

Familii care au în îngrijire copii/tineri cu handicap fizic și 
asociat, membre ale ASCHF-R. Interviu aplicat părinților.

Chestionar standardizat administrat telefonic sau față-în-față, 
la sediile ASCHF-R, de către reprezentanți locali ai asociației, 
instruiți în prealabil de către sociolog.

833 respondenți, ~68% din membrii fiecărei filiale. 
Eroarea maximă de eşantionare: +/-3,4%

Perioada de aplicare a chestionarelor: 17 mai–1 iulie 2021

Metodologie

Pentru cine? Eşantion reprezentativ pentru familiile membre ASCHF-R

Durată? 20 minute – durata medie de aplicare a chestionarului
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Eșantionul

Tânăr 
> 18 ani

Copil
< 18 ani TOTAL

Filiala: AG 79 40 119

B 61 33 94

BZ 63 73 136

CL 51 35 86

GR 26 4 30

NT 14 8 22

OT 26 15 41

PH 81 42 123

TL 18 20 38

VL 45 99 144

Total 464 369 833



Rezultatele
cercetării



Dreptul la asistent 
personal
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Nivelul dizabilității 

Care este gradul handicapului (conform ultimului certificat de încadrare într-o categorie)?

Baza:  833 respondenti

Grav
90%

Accentuat
7%

Mediu
3%

9 din 10 respondenti au în îngrijire 
copii/ tineri cu handicap fizic grav.
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Tipul de suport familial ales

Pentru ce tip de suport familial ați optat?

Baza: 749 respondenti ai căror copii sunt încadrați în categoria handicapului grav

Angajarea 
unui asistent 

personal
73%

Indemnizatie 
lunara
27%

Grav
90%

Accentuat
7%

Mediu
3%

Baza: 749 

respondenti

3 sferturi dintre membrii cu 
handicap fizic grav au optat pentru 
angajarea unui asistent personal.

8 din 10 cazuri (84%) mama 
este asistentul personal.
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Motivația* alegerii indemnizației lunare 
ca suport familial pentru copilul/tânărul cu handicap grav

Care sunt motivele pentru care nu ati optat pentru angajarea unui asistent personal?

Baza:  201 respondenti care au optat pentru indemnizație lunară

*Răspunsuri spontane 

26%

22%

20%

9%

4%

Angajat/a in alta parte

Primaria a suspendat angajarile ca asistent
personal

Pensionar/a

Alegerea familiei/ copilului

Concediu de crestere copilul pana la 7 ani

Top 3 
motive

În 1 din 5 cazuri (22%) decizia 
de a alege indemnizație lunară 
este „forțată” de către primărie 
care a suspendat angajările ca 
asistent personal.
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Serviciile de care a beneficiat asistentul 
personal în ultimii 2 ani

Serviciile de care a beneficiat asistentul personal în ultimii 2 ani... ?

Baza:  548 respondenti care au optat pentru angajarea unui asistent personal

92%

84%

65%

61%

58%

27%

20%

5%

Concediu de odihna platit, in fiecare an

Indemnizatia de hrana

Voucherele de vacanta

Transport urban gratuit

Transport interurban gratuit (cu trenul,
autobuzul)

Cursuri gratuite organizate de primarie despre
problematica persoanei cu handicap

Cazare si masa gratuite in
spitale/sanatorii/statiuni balneare

Loc gratuit in tabere scolare (o data pe an)

Doar 1 din 4 (27%) asistenti 
personali au beneficiat de 
cursuri gratuite organizate de 
primărie în ultimii 2 ani (despre 
problematica persoanei cu 
handicap) și doar 1 din 5 
(20%) a beneficiat gratuit de 
serviciile stațiunilor balneare.



12

Ați solicitat primăriei un asistent personal 
profesionist pe perioada concediului de odihnă?

Pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, ati solicitat primariei un asistent personal profesionist?

Baza:  504 respondenti care au beneficiat de concediu de odihna anual platit

Da
1%

Nu
99%

Membrii ASCHFR nu cunosc acest drept 
legal și nu solicită primăriilor înlocuirea 
asistentului personal membru al familiei 
pe perioada concediului de odihnă.

Niciuna dintre cele 5 solicitari adresate 
primăriilor pentru un asistent personal 
profesionist pe perioada concediului de 
odihna nu a fost acceptată.
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Întreruperea temporară a salariului la 
împlinirea vârstei de 18 ani?

Ati avut o perioada de intrerupere a salariului intre valabilitatea certificatului emis de Comisia de la copii si certificatul emis de  Comisia de la adultii?

Baza:  300 respondenti cu copii peste 18 ani și care au asistent personal

Da
9%

Nu
91%

Principalele motive de întrerupere a 
salariului asistentului personal la 
împlinirea vârstei de 18 ani a tânărului 
cu handicap fizic:

➢ Certificatul nu a fost emis la timp de 
catre Comisia de la adulti (48%)

➢ Fonduri insuficiente la primărie pentru
angajarea asistentului personal (19%)
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Epuizare fizică și psihologică a 
asistentului personal

In ce masura va simtiti epuizat/a de munca de ingrijire pe care o acordati zilnic copilului/ tanarului cu handicap?

Baza: 833 respondenți

Întrebarea este sensibilă la efectul de dezirabilitate socială, estimăm ca anumiți respondenți s-au temut să recunoască că se simt epuizati de munca de îngrijire continuă a propiului copil.

In foarte mare 
masura

34%

In mare masura
30%

In mica 
masura

24%

Deloc
12%

Doi din trei asistenți 
personali (64%) recunosc* 
că se simt epuizați de 
munca de îngrijire continuă 
a copilului/ tânărului cu 
handicap.



Dreptul la asistență 
medicală
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Care este tipul de asistență medicală de care 
are nevoie copilul dvs. cel mai mult, în prezent?

Care este tipul de asistenta medicala de care are nevoie copilul dvs. cel mai mult, in prezent?

Baza:  833, toți respondenții

67%

52%

47%

45%

40%

30%

30%

8%

Asistenta kineto-terapeutica (recuperatorie)

Asistenta neurologica

Asistenta logopedica

Asistenta psihiatrica

Asistenta stomatologica

Asistenta oftalmologica

Asistenta ortopedica

Asistenta cardiologica

Două treimi dintre membrii 
ASCHFR au  nevoie, cel mai 
mult în prezent, de terapii 
recuperatorii. 
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Serviciile medicale de care a beneficiat 
copilul în ultimii 2 ani

Care sunt serviciile medicale de care a beneficiat copilul dvs. în ultimii 2 ani (2019-2020)?

Baza:  833, toți respondenții

75%

75%

58%

43%

33%

30%

27%

13%

7%

7%

5%

4%

3%

Tratament prescris de medicii specialisti

Tratament prescris de medicul de familie

Medicamente compensate

Medicamente gratuite

Terapie si programe de recuperare gratuite

Terapie si programe de recuperare contra-cost

Spitalizare gratuita

Dispozitive medicale compensate

Dispozitive medicale gratuite

Tratament stomatologic gratuit

Bilet gratuit de tratament balnear

Spitalizare contra-cost

Niciun serviciu medical

În ultimii 2 ani doar o treime 
dintre membri au beneficiat de 
terapii gratuite. 

O treime dintre membri au fost 
nevoiți să plăteasca programele 
de recuperare.
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Percepția părinților despre nivelul de pregătire al 
specialiștilor în terapiile de recuperare

Dupa parerea dvs., cat de bine pregatiti sunt specialistii care lucreaza cu copiii /tinerii cu dizabilitati, din punct de vedere al terapiilor eficiente?

Baza: 833 respondenți

Extrem de 
bine 

pregatiti
19%

Bine 
pregatiti

55%

Nu prea
13%

Deloc
3%

Nu stiu
13%

Doar 1 din 5 părinți (19%) apreciază că 
specialiștii în terapiile de recuperare 
sunt extrem de bine pregătiti.
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Ce tip de consiliere este cel mai utilă pentru 
familia dvs. în acest moment?

Ce tip de consiliere ar fi cel mai util pentru familia si copilul dvs.?

Baza:  833, toți respondenții

62%

57%

50%

42%

36%

20%

2%

Consiliere psihologica a familiei si copilului

Consiliere medicala despre terapii si tratamente noi

Consiliere sociala despre legislatia si drepturile
persoanei cu dizabilitati

Consiliere juridica despre cum se obtin drepturile
persoanei cu dizabilitati

Consiliere educationala

Consiliere si educatie sexuala

Nu are nevoie de servicii de consiliere

Top 3 
tipuri de 
consiliere
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Copilul/tânărul  are incontinență urinară?

Copilul dvs. are incontinenta urinara?

Baza:  749 respondenți cu handicap grav 

Nu
66%

Da
34%

O treime din copiii/ tinerii cu handicap grav (90% 
dintre membrii ASCHFR) au incontinență urinară.

Venitul mediu pe gospodarie al familiilor care au în 
îngrijire un copil / tânăr cu incontinență urinară 
este de 3.800 lei, cu 30% mai putin decât 
venitul mediu național al gospodăriilor din 
România (sursa: INSEE 2021, S1).

Această situație economică dificilă a familiilor care 
au un copil / tânăr cu incontinență urinară în 
îngrijire  impune necesitatea compensării acestor 
materiale.



Dreptul la protecție 
socială
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Exista in localitatea dvs. sau la maxim 1 ora de mers cu mijloacele de transport in comun urmatoarele centre?

Baza:  833, toți respondenții

58%

32%

30%

8%

1%

23%

Centru de zi infiintat de ONG

Centru de recuperare si reabilitare neuro-motorie

Centru de zi de stat

Centre de terapie ocupationala

Centru respiro

Niciunul

Oferta județeană de servicii sociale

1 din 4 membri nu are în județ (sau
nu cunoaște să fie) niciun centru de
servicii sociale (de zi, de
recuperare, respiro).
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Timpul de așteptare pentru internarea într-un 
centru de recuperare

In ultimii 2 ani, cat timp ati avut de asteptat pentru internarea intr-un centru de recuperare?

Baza: 464 membri ASCHFR de 18 ani și peste

1-2 luni
8% 3-6 luni

3%

Mai mult de 
6 luni
6%

Nu am incercat internarea 
intr-un centru de recuperare

76%

Nu am 
nevoie de 
terapii de 

recuperare
7%

Timpul de așteptare pentru internarea 
într-un centru de recuperare este 
foarte mare (de la 1-2 luni, până la 6 
luni). De aceea 3 sferturi dintre 
membri nu au mai încercat în ultimii 2 
ani internarea într-un astfel de centru 
(datorită percepției de inaccesibilitate 
a locurilor). 

Nevoia de terapii de recuperare este 
extrem de mare printre membrii 
Asociației: doar 7% apreciază că nu 
au nevoie de terapii de recuperare.
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Percepția părinților despre nivelul de pregătire al 
funcționarilor privind drepturile persoanelor cu 

handicap

Dupa parerea dvs., cat de bine cunosc functionarii institutiilor de stat legile si normele legale privind drepturile persoanelor cu handicap?

Baza: 833 respondenți

Extrem de bine 
pregatiti

3%

Bine 
pregatiti

44%

Nu prea
36%

Deloc
15%

Nu stiu
5%

Doar 3% dintre părinți apreciază că 
funcționarii instituțiilor de stat sunt 
foarte bine pregătiti în ceea ce privește 
legislația persoanelor cu handicap.
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Beneficiari ai unei locuințe sociale

Ati depus un dosar la primarie pentru acordarea unei locuințe sociale?

Baza:  toti, 833 respondenți

Nu
91%

Da
9%

Baza: 77 

respondenti

Ați depus la primărie o 
cerere pentru acordarea 

unei locuințe sociale?

Doar 9% din membri au depus un dosar la 
primărie pentru primirea unei locuințe sociale.

Dintre aceștia, doar o treime a primit locuința 
socială.

Nu
67%

Da
34%

Vi s-a acordat o 
locuință socială?
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Beneficiari ai unei locuințe sociale

Ati depus un dosar la primarie pentru acordarea unei locuințe sociale?

Baza:  toti, 833 respondenți

Nu
91%

Da
9%

Baza: 77 

respondenti

Ați depus la primărie o 
cerere pentru acordarea 

unei locuințe sociale?

Nu
67%

Da
34%

Vi s-a acordat o 
locuință socială?

5.5 ani de așteptare, 
în medie, de la 

depunerea dosarului

3.5 ani de așteptare, 
în medie, de la 

depunerea dosarului
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Percepția despre indemnizația lunară de 500 lei 
pentru înlăturarea barierelor fizice

Cum este, dupa parerea dvs., indemnizatia de 500 lei pe luna pentru necesitatile de inlaturare a barierelor fizice pentru o persoana adulta cu handicap grav?

Baza: 833 respondenți

Foarte bine
1%

Suficient de 
bine
5%

Putin
13%Extrem de putin

81%

8 din 10 respondenți apreciază ca extrem 
de mică indemnizația lunară de 500 lei 
pentru înlăturarea barierelor fizice.
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Satisfacția cu drepturile legale și facilitățile 
oferite de statul român persoanelor cu dizabilități

Cat de multumit/a sunteti, per ansamblu, de drepturile legale si facilitatile oferite de statul roman persoanelor cu dizabilitati?

Baza: 833 respondenți

Foarte 
multumit/a

1%

Oarecum 
multumit/a

39%

Nu prea 
multumit/a

25%

Foarte 
nemultumit/a

33%

6 din 10 respondenți (58%) sunt 
nemulțumiți de drepturile legale 
și facilitățile oferite de statul 
român persoanelor cu dizabilități.

58%
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Cea mai importantă facilitate pe care ar trebui 
să o acorde statul român

Răspuns liber, neasistat

Care ar fi dreptul legal/ facilitatea cea mai importanta pe care ar trebui sa o acorde statul roman persoanelor cu disabilitati?

Baza:  833, toți respondenții

39%

28%

24%

6%

6%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

19%

Indemnizatie la nivelul salariului minim pe economie/ dreptul la
o viata decenta

Centre de zi/ respiro multifunctionale (pentru recuperare si
socializare)  pentru tinerii peste 18 ani, in fiecare oras

Terapii & medicamente de recuperare eficiente, gratuite, fara
limitari

Mai multa accesibilzare (institutii)

Accesibilizarea sarcinilor de serviciu pentru o angajabilitate mai
buna/ ateliere protejate

Mai mult suport din partea statului, mai multe facilitati,
imbunatatire legislatie

Voucher carburant

Acces usor in centrele de recuperare si statiuni balneare
gratuite

Tratament stomatologic gratuit

Dispozitive medicale gratuite

Marirea alocatiei

Materiale gratuite de incontinență urinară

Centre de ingrijire permanenta a persoanei cu handicap dupa
decesul parintilor

Alte facilități

Top 3 
facilități



Dreptul la educație
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Nivelul de școlarizare

În ce clasa este acum copilul dvs.?

Baza:  833 respondenti

1 din 7 membri nu a frecventat 
deloc școala sau a abandonat 
înainte de absolvirea ciclului 
gimnazial obligatoriu.

Nu este inca 
la scoala

2%

Nu a frecventat 
scoala deloc

15%

Elev/student 
inca
51%

A terminat 
scoala
31%



32
Care sunt motivele pentru care copilul nu a frecventat scoala?

Baza:  126 respondenti cu copii care nu au frecventat școala deloc

Nu este inca la 
scoala

2%

Nu a frecventat 
scoala deloc

15%

Elev/student 
inca
51%

A terminat 
scoala
31%

Baza: 425 

respondenti

Care sunt motivele pentru care 
copilul nu a frecventat școala?

96%

10%

6%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

Gravitatea handicapului

Dificultatea transportului la
scoala

Inexistenta scolilor speciale
in apropiere

Lipsa banilor pentru
rechizite, haine, etc.

Lipsa accesibilitatilor in scoli

Lipsa programei si
manualelor adaptate

Lipsa profesorului de sprijin

Respingere din partea
cadrelor didactice

Respingere din partea
colegilor, parintilor

Nivelul de școlarizare

Top 3 
motive
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Care este ultima scoala pe care a absolvit-o copilul dvs., indiferent daca a fost scoala 

speciala sau de masa?

Baza:  262 respondenti cu copii care au terminat scoala

Nu este inca 
la scoala

2%

Nu a frecventat scoala 
deloc /abandon scolar

15%

Elev/stud
ent inca

51%

A terminat 
scoala
31%

Clasele 0-4 sau 
mai putin

9%

Clasele 5-8
31%

Liceu
33%

Scoala post-
liceala

1%

Scoala 
profesionala

19%

Studii 
universitare

7%

Baza: 425 

respondenti

Care este ultima școală pe 
care a absolvit-o copilul dvs.?

Nivelul de școlarizare

Doar 7% dintre membrii care au terminat școala au 
absolvit o facultate.
Rata de absolvire a învățământului superior printre 
membrii de 25-34 ani este de ~7 ori mai mică 
decât la nivel național – 25% absolvenți de studii 
superioare în România 2018 în populația de 25-34 ani 
(cf. Raport Bologna 2020).
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În ce clasa este acum copilul dvs.?

Baza:  425 respondenti cu copii inca la scoala

Nu este 
inca la 
scoala

2%

Nu a 
frecventat 

scoala deloc 
/abandon 

scolar
15%

Elev/student 
inca
51%

A 
terminat 

scoala
31%

Gradinita/ 
Clasele 0-4

37%

Clasele 5-8
33%

Scoala 
profesionala

14%

Liceu / 
Post-liceala

13%

Studii 
universitare

3%

Baza: 425 

respondenti

În ce clasă este acum 
copilul dvs.?

Nivelul de școlarizare
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Ce tip de invatamant frecventeaza in prezent copilul dvs.?

Baza:  425 respondenti cu copii inca la scoala

Nu este 
inca la 
scoala

2%

Nu a 
frecventat 

scoala deloc 
/abandon 

scolar
15%

Elev/student 
inca
51%

A 
terminat 

scoala
31%

Scoala/ 
gradinita 
speciala

47%

Scoala/ 
gradinita de 

masa
42%

Invatamant la 
domiciliu

9%

Baza: 425 

respondenti

Ce tip de învățământ 
frecventează în prezent 

copilul dvs.?

Nivelul de școlarizare

Doar 4 din 10 copii care 
frecventează școala în prezent 
sunt înscriși în școlile de masă.
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Dificultățile întâmpinate la școlarizarea copilului

Care sunt dificultatile intampinate in scolarizarea copilului dvs.?

Baza:  425 respondenti cu copii inca la scoala

43%

43%

40%

25%

23%

21%

21%

20%

14%

Dificultatea transportului

Sarcini de invatare dificile, neadaptate

Lipsa manualelor adaptate

Lipsa profesorului de sprijin

Cadre didactice nepregatite in pedagogie speciala

Marginalizarea si ignorarea din partea colegilor si a
educatorilor

Lipsa de supraveghere in timpul recreatiilor

Lipsa banilor pentru manuale, rechizite, haine,
transport

Insuficienta accesibilitatilor in scoli

Top 3 
dificultăți
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Dificultățile școlii online 

Cat de dificila este pentru copilul dvs. scoala online comparativ cu cea obisnuita, la clasa?

Baza:  425 respondenti cu copii inca la scoala

Mai usoara
8%

Mult mai usoara
7%

La fel
4%

Oarecum mai 
dificila
23%

Cu mult mai 
dificila
59%

8 din 10 respondenți apreciază că 
școala online este mai dificilă pentru 
copiii cu handicap fizic și asociat.

82%



Nu a lipsit deloc 
de la scoala 

online
51%

De mai multe 
ori pe 

saptamana a 
lipsit
15%

1 data pe 
saptamana

6%

De cateva ori 
pe luna

14%

1 data pe luna
7%

Nu a participat deloc la scoala 
online, nu avem Internet/ calculator

8%

38

Cât de des s-a întâmplat să nu poată participa copilul la 
lecțiile online din cauza conexiunii slabe a Internetului? 

Cat de des s-a intamplat in ultima luna de scoala sa nu poata participa la lectiile online din cauza conexiunii slabe a Internetului?

Baza:  425 respondenti cu copii inca la scoala

Jumătate dintre copii au lipsit de mai 
multe ori pe lună de la lecțiile online 

datorită conexiunii slabe a Internetului 
sau datorită lipsei / nefuncționalității 

calculatorului.

49%



Extrem de bine
6%

Destul de 
bine
53%

Putin
27%

Extrem de 
putin
15%

39

Adaptarea școlii la nevoile copilului/tânărului 
cu handicap 

Cat de adaptata este scoala in general, la clasa, la nevoile copilului dvs.?

Baza:  425 respondenti cu copii inca la scoala

4 din 10 părinți apreciază că școala de 
masă este puțin sau extrem de puțin 

adaptată nevoilor copilului cu 
handicap fizic și/ sau asociat.

42%



Da
62%

Nu
38%

40

Suportul familiei la efectuarea 
sarcinilor de învățare

Exista cineva in familia dvs. care are timpul si abilitatea necesara pentru a ajuta copilul cu temele si sarcinile de invatare?

Baza:  425 respondenti cu copii inca la scoala

4 din 10 părinți nu au pe nimeni în 
familie cu disponibilitate de timp și/ sau 

cu abilitățile necesare pentru a ajuta 
copilul cu temele și sarcinile de învățare.



Dreptul la 
accesibilizări
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Accesibilizări funcționale la școală/grădiniță

Exista urmatoarele accesibilizari la scoala/ gradinita unde este inscris copilul?

Baza:  425 respondenti cu copii inca la scoala

57%

39%

34%

3%

17%

Rampa de acces functionala

Toaleta accesibilizata

Mobilier adaptat

Lift accesibilizat

Niciuna

Doar jumătate din școli/ grădinițe 
au rampă de acces funcțională.

1 din 6 școli (17%) nu are niciun 
fel de accesibilizări pentru copiii cu 

handicap fizic.
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Care sunt barierele fizice intalnite de copilul dvs. in viata de zi cu zi?

Baza:  833, toți respondentii 

70%

47%

39%

28%

27%

27%

24%

22%

20%

12%

Drumuri neasfaltate sau cu denivelari

Trotuare neadaptate pentru fotoliul rulant

Mijloace de transport in comun neaccesibilizate

Rampe de acces nefunctionale in institutii

Rampe de acces nefunctionale in magazine

Statii de tramvai si autobuz neadaptate

Rampe de acces  nefunctionale sau inexistente
la bloc

Rampe de acces nefunctionale  la biserica

Rampe de acces nefunctionale in spital,
policlinica

Niciuna/ Nu este necesara accesibilizarea

Barierele fizice din viața de zi cu zi

Top 3 
bariere fizice



Dreptul la muncă



Da
5%

Nu
95%

45

Tânărul cu handicap fizic lucrează?

In prezent tanarul cu handicap lucreaza?

Baza:  464 tineri de peste 18 ani, membri ai ASCHF-R

Doar 1 din 20 tineri cu handicap fizic lucrează.

Majoritatea celor care lucrează sunt angajati cu 
norma întreagă și cu carte de muncă (9 din 10).

Salariul câștigat de tânărul care lucrează este foarte 
mic: nu îi ajunge nici pentru strictul necesar (14%) 

sau îi ajunge doar pentru strictul necesar (50%).
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Dificultăți întâmpinate la locul de muncă de 
tinerii* care lucrează

Cu ce fel de situatii s-a confruntat la locul de munca?

Baza:  22 tineri de  >18 ani care lucrează

Atentie: eșantion mic, interpretați cu precauție!

23%

23%

14%

5%

5%

45%

Salariul foarte scazut

Dificultatea transportului la locul de munca

Discriminare/ marginalizare pe baza
handicapului

Sarcini de munca dificile, neadaptate 
persoanelor cu dizabilități

Lipsa accesibilitatilor (rampa, lift, toaleta,
mobilier)

Niciuna

Principalele dificultăți întâmpinate de 
tinerii care lucrează sunt: salariul foarte 

mic (un sfert dintre ei) și dificultatea 
transportului la locul de muncă (23%). 
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Bariere la angajarea tinerilor cu handicap fizic

Ce a impiedicat angajarea copilului dvs.?

Baza:  442 tineri de >18 ani care NU lucrează

79%

18%

8%

5%

5%

5%

2%

2%

1%

Gravitatea handicapului

Inca studiaza (nu a terminat scoala)

Nu doreste sa se angajeze (are indemnizatie si
nu se poate cumula cu salariul)

Sarcini de munca dificile, neadaptate persoanelor 
cu dizabilități

Discriminare si marginalizare pe baza
handicapului

Lipsa calificarii adecvate

Dificultatea transportului

Lipsa accesibilitatilor la locul de munca

Salariul foarte scazut

Top 
bariere



Statutul economic al 
familiilor



<1400 lei
6%

1401-1700 lei
28%

1701-2000 lei
52%

>2001 lei
14%
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Venitul personal al respondentului

Care a fost suma de bani castigata de dvs. personal luna trecută, in mana?

Baza:  607 respondenti care lucrează

*5% Trimmed Mean

Jumătate dintre respondenții care lucrează 
(73%) au un venit personal lunar cuprins între 
1700-2000 lei.

Venitul personal mediu net* lunar: 1.828 lei, cu
48% mai puțin decât câștigul salarial mediu 
net național de 3.541 lei (cf. comunicat INS 
pentru mai 2021).



<2500 lei
20%

2501-4000 lei
45%

4001-5000 lei
19%

>5001 lei
17%
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Care a fost  suma de bani obtinuta luna trecuta de toti membrii gospodariei dvs., incluzând salarii, alocatii, pensii, indemnizații, etc.?

Baza:  784 respondenti care și-au declarat venitul

*5% Trimmed Mean

1 din 5 familii membre ASCHF-R are un venit total 
lunar pe gospodărie sub 2500 lei iar jumătate are 
un venit lunar cuprins între 2500-4000 lei.

Venitul pe gospodărie mediu net* lunar: 3.828 lei, 
cu 30% mai puțin decât câștigul salarial mediu 
net național de 5.476 lei (cf. comunicat INS pentru 
Trim I 2021).

Venitul pe întreaga gospodărie



Percepțiile părinților 
referitoare la ASCHF-R



Extrem de 
mult
47%Mult

43%

Nu prea
6%

Deloc
1%

Nu stiu
4%

52

Percepțiile părinților referitoare la Asociație

In ce masura filiala ASCHF-R din care faceti parte va ajuta sa va rezolvati problemele referitoare la necesitatile copilului/ tanarului cu handicap?

Baza:  833, toți respondentii 

9 din 10 părinți apreciază mult și foarte multe eforturile Asociației de 
a-i ajuta în îngrijrea copilului/ tânărului cu handicap.
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Sugestiile părinților pentru Asociație
Răspuns liber, neasistat

Ce ar trebui sa faca Asociatia pentru a va ajuta si mai mult sa va rezolvati problemele?

Baza:  833, toți respondenții

17%

12%

11%

6%

4%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

6%

Dezvoltarea centrelor  de zi, cu mai multe terapii, cu mai multi
beneficiari, in fiecare oras

Activitati de socializare/ recreere

Programe de recuperare mai multe si mai accesibile
(kinetoterapie, logopedie)

Excursii/ tabere

Asistenta juridica gratuita

Lobby pe langa autoritatile locale

Materiale de incontinenta urinara gratuite

Integrarea pe piata muncii/ ateliere protejate

Sa angajeze specialisti competenti & sa infiinteze servicii
specializate de recuperare

Servicii de asistenta la domiciliu

Servicii de consiliere copil si familia

Alte sugestii

Top 3 
nevoi



Concluzii
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CONCLUZII (1)

Dreptul la asistent personal

✓ 9 din 10 respondenți au în îngrijire copii/tineri cu handicap fizic grav. 3 sferturi dintre
aceștia au optat pentru angajarea unui asistent personal. În 8 din 10 cazuri (84%) mama
este asistentul personal.

✓ Doar 1 din 4 asistenți personali au beneficiat de cursuri gratuite organizate de primărie în
ultimii 2 ani (despre problematica persoanei cu handicap) și doar 1 din 5 asistenți personali
a beneficiat gratuit de cazare/masă în stațiuni balneare.

✓ Un sfert (27%) dintre respondenții care au în îngrijire copii/tineri cu handicap fizic grav au
ales ca suport familial indemnizație lunară. Dar în 1 din 5 cazuri (22%) decizia de a alege
indemnizația este „forțată” de către primărie care a suspendat angajările ca asistent
personal.

✓ Membrii ASCHFR nu solicită primăriilor înlocuirea asistentului personal-membru al familiei
pe perioada concediului de odihnă.

✓ 1 din 10 asistenți personali au avut întreruperi ale salariului la împlinirea vârstei de 18 ani a
copilului cu handicap grav. Principalele motive de întrerupere a salariului au fost: întârzieri
ale Comisiei de la adulți de emitere a certificatului (48%) sau fonduri insuficiente la
primărie pentru angajarea asistentului personal (19%).

✓ Doi din trei asistenți personali (64%) recunosc că se simt epuizați de munca de îngrijire
continuă a copilului/tânărului cu handicap.
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CONCLUZII (2)

Dreptul la asistență medicală

✓ Două treimi dintre membrii ASCHFR au nevoie cel mai mult, în prezent, de terapii
recuperatorii. Dar in ultimii 2 ani doar o treime dintre ei a beneficiat de astfel de terapii
gratuite. O treime dintre membri au fost nevoiți să plătească programele de recuperare.

✓ Doar 1 din 5 părinți (19%) apreciază că specialiștii în terapiile de recuperare sunt extrem
de bine pregătiți.

✓ Cele mai utile tipuri de consiliere, în prezent, pentru membrii Asociației sunt, în ordinea
importanței: psihologică, medicală (despre terapiile eficiente), socială (despre serviciile
sociale la care are dreptul persoana cu dizabilități).

✓ O treime din copiii/tinerii cu handicap grav (adică 90% dintre membrii ASCHFR) au
incontinență urinară. Venitul mediu pe gospodărie al familiilor care au în îngrijire un
copil/tânăr cu incontinență urinară este de 3.800 lei, cu 30% mai puțin decât venitul mediu
național al gospodăriilor din România (sursa: INSEE 2021, S1).

✓ Această situație economică dificilă a familiilor care au un copil/tânăr cu incontinență urinară
în îngrijire impune necesitatea compensării acestor materiale de către statul român.
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CONCLUZII (3)
Dreptul la protecție socială

✓ 1 din 4 membri nu are în județ niciun centru de servicii sociale (de zi, de recuperare,
respiro).

✓ Timpul de așteptare pentru internarea într-un centru de recuperare este foarte mare (de la
1-2 luni, până la 6 luni). De aceea 3 sferturi dintre membri nu au mai încercat în ultimii 2 ani
internarea într-un astfel de centru (datorită percepției de inaccesibilitate a locurilor). Nevoia
de terapii de recuperare este extrem de mare printre membrii Asociației: doar 7% din
membri de peste 18 ani apreciază că nu este nevoie de terapii de recuperare în cazul lor.

✓ Doar 3% dintre părinți apreciază că funcționarii instituțiilor de stat sunt foarte bine pregătiți
în ceea ce privește legislația persoanelor cu handicap.

✓ Doar 9% din membri au depus un dosar la primărie pentru primirea unei locuințe sociale.
Dintre aceștia, doar o treime a primit locuință socială. În medie, cei care au primit locuință
socială, au așteptat 3,5 ani de la depunerea dosarului.

✓ 8 din 10 respondenți apreciază ca extrem de mică indemnizația lunară de 500 lei pentru
înlăturarea barierelor fizice.

✓ 6 din 10 respondenți (58%) sunt nemulțumiți de drepturile legale și facilitățile oferite de
statul român persoanelor cu dizabilități.

✓ Cele mai importante facilități, menționate spontan de membrii Asociației sunt: dreptul la o
viață decentă prin mărirea indemnizației lunare la nivelul salariului minim pe economie (așa
cum este în țările UE), centre de zi/ respiro multifuncționale pentru tinerii peste 18 ani, în
fiecare oraș și terapii de recuperare eficiente, gratuite.
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CONCLUZII (4)
Dreptul la educație

✓ 1 din 7 membri nu a frecventat deloc școala sau a abandonat înainte de absolvirea ciclului
gimnazial obligatoriu. Principalele cauze ale nefrecventării au fost: gravitatea handicapului,
dificultatea transportului, inexistența școlilor speciale în apropiere.

✓ Doar 7% dintre membrii care au terminat școala au absolvit o facultate. Rata de absolvire
a învățământului superior printre membrii de 25-34 ani este de ~7 ori mai mică decât la
nivel național – 25% absolvenți de studii superioare în România 2018 în populația de 25-34
ani (cf. Raport Bologna 2020).

✓ Doar 4 din 10 copii care frecventează școala în prezent sunt înscriși în școlile de masă.

✓ 4 din 10 părinți apreciază că școala de masă este puțin sau extrem de puțin adaptată
nevoilor copilului cu handicap fizic și asociat.

✓ Principalele dificultăți întâmpinate în prezent la școlarizarea copilului sunt: transportul,
manualele și sarcinile de învățare neadaptate la nevoile copilului.

✓ 8 din 10 respondenți apreciază că școala online este mai dificilă pentru copiii cu handicap
fizic și asociat.

✓ Jumătate dintre copii au lipsit de mai multe ori pe lună de la lecțiile online datorită
conexiunii slabe a Internetului sau datorită lipsei/nefuncționalității calculatorului.

✓ 4 din 10 părinți nu au pe nimeni în familie cu disponibilitate de timp și/sau cu abilitățile
necesare pentru a ajuta copilul cu temele și sarcinile de învățare.
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CONCLUZII (5)

Dreptul la accesibilizări

✓ Doar jumătate din școli și grădinițe au rampă de acces funcțională.

✓ 1 din 6 școli (17%) nu are niciun fel de accesibilizări pentru copiii cu handicap fizic.

✓ Cele mai frecvente bariere fizice întâlnite de membrii Asociației în viața de zi cu zi
sunt drumurile neasfaltate sau cu denivelări (7 din 10 mențiuni), trotuare
neadaptate pentru fotoliul rulant (5 din 10 mențiuni), mijloace de transport în
comun neaccesibilizate (4 din 10 mențiuni).
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CONCLUZII (6)

Dreptul la muncă

✓ Jumătate (51%) dintre membri ASCHF-R sunt tineri peste 18 ani.

✓ Doar 1 din 20 tineri cu handicap fizic lucrează.

✓ Majoritatea celor care lucrează sunt angajați cu normă întreagă și cu carte de muncă (9
din 10).

✓ Salariul câștigat de tânărul care lucrează este foarte mic: nu îi ajunge nici pentru strictul
necesar (14%) sau îi ajunge doar pentru strictul necesar (50%).

✓ Principalele dificultăți întâmpinate de tinerii care lucrează sunt: salariul foarte mic (un
sfert dintre ei) și dificultatea transportului la locul de muncă (23%).

✓ Principalele bariere la angajarea tinerilor cu handicap sunt imposibilitatea cumulării
salariului cu indemnizația, sarcini de muncă neadaptate persoanelor cu dizabilități, lipsa
calificării adecvate, discriminare.
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CONCLUZII (7)

Statutul economic al familiei

✓ Jumătate dintre respondenții care lucrează (73%) au un venit personal lunar cuprins
între 1700-2000 lei.

✓ Venitul personal mediu net* lunar este de 1.828 lei, cu 48% mai puțin decât câștigul
salarial mediu net național de 3.541 lei (cf. comunicat INS pentru mai 2021).

✓ 1 din 5 familii membre ASCHF-R are un venit total lunar pe gospodărie sub 2500 lei iar
jumătate are un venit lunar cuprins între 2500-4000 lei.

✓ Venitul pe gospodărie mediu net* lunar este de 3.828 lei, cu 30% mai puțin decât
câștigul salarial mediu net național de 5.476 lei (cf. comunicat INS pentru Trim I 2021).
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Sex

Structura eșantionului - Respondentul

6% 94%

Masculin Feminin

19% 36% 30% 16%

20-39 40-49 50-59 60 ani si peste

Vârsta

12% 31% 44% 13%

Scoala primara/gimnaziu Scoala profesionala/treapta I de liceu

Liceu/colegiu /scoala postliceala Facultate

Educația

Lucrează? 73% 27%

Da Nu78% dintre cei care lucrează 
sunt angajați ca asistenți 

personali ai propriilor copii.
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Structura eșantionului - Copilul

3% 28% 19% 18% 33%

0-5 ani 6-14 ani 15-18 ani 19-23 ani 24+ ani

Vârsta

2% 15% 51% 31%

Nu este inca la scoala Nu a frecventat deloc; abandon scolar

Este inca elev/a A terminat scoala

Educația

90% 7%3%

Grav Accentuat Mediu

Gradul 
handicapului
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Structura eșantionului - Familia

94% 5%

1%

1 copil 2 copii 3 copii sau mai multi

Nr. de copii 
cu handicap

67% 33%

Urban Rural

Mediu de 
rezidență

14% 11% 16% 10% 4%
3%

5% 15% 5% 17%

AG B BZ CL GR NT OT PH TL VL

Filiala
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