
info medic 
:-------------~--------------------------- ---{bro 

De la New York la Bacau
 
si de la ~coala la gradinita
 

,I
 

Cu mai bine de ze ee ani in urrna, 0 americanca pe 
nume Leslie Hawke a venit de la New York 1a Bacau 
sa lu ereze pentru Fundatia de Sp r ijin Comunitar, ea 
voluntar Peace Corps . Dupa cum ea insasi pcvesreste, 
a fost s c cat a sa vada copii si m arn e eu eop ii cer sin d 
pe s t ra da, a9a ca s-a h otarat sa fac a eeva pentru ei . 
In timp ce lu era ca voluntar, a cun oscut- o pe Maria 
Gheorghiu 9i impreuna au hotarat sa fondeze Asociatia 
Ovidiu Rom, car e astazi poarta numele d e Ov idiu Ro. 
"Can d am fondat organizatia, n e-a placut fap tul ca 
Rom venea si de la Romania, si de la rom . Dar astazi 
t ermenul rom este asodat exclus iv eu et n ia noma, iar 
noi n u su n t em un ONG ca re se ocupa de problemele 
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1.400 de copii foarte saraci merg in fiecare zi la gradinita, De ce? Pentru ca 

educatia timpurie este primul pas catre un viitor mai bun pentru ei. De ce? 

Pentru ca primii cinci ani din viata lor sunt cei mai importanti. Dar, totusi, 

de ce? Aflam citind povestea Asociatiei Ovidiu Ro. Gata, Dispus si Capabil. 

IOana livadariu 
PRAsocio!iaOvidiu Ro 

rr omilor , ci 0 organ izatie rornaneas ca ee si- a propus 
sa cr ea sca fr ecverrta cop iilo r saraci la gradin ita, indi
ferent de etnia lor. Nu m ele de Ovidiu Ro deserie mai 
bine ae tivitatea noas tra", explica eele doua fondatoare 
ale aso ciatiei. 

Maria Gh eorgh iu are 0 va sta exp erierit a pedagogiea 
si pregatire in metode de p redare progresive in St atele 
Un ite. Impr euna au ob t in ut fon duri pentru a de zvol
ta un program pentru m arne fa ra posibilit.ati s i altul 
pentru cop iii care eergeau pe s t rad a. "Gata, Dispus si 
Capabil" s-au numit aeeste programe si gata , dispuse s i 
capabile sa lucreze impreuna au fo st si Maria si Leslie 
de-atunci. 
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Metamorfoze Ovidiu Ro 
Si-au dorit sa genereze schimbari in randul copiilor foarte 

sarad si al parintilor lor, sa schimbe destine si sa pro duca "me
tamorfoze sociale", Numele asociatiei, fondata in 2004, vine 
de la poetul roman Ovidiu si opera sa literara "Metamorfoze". 
AJ;a s-a nascut .Fiecare Copil in Scoala", in 2006, un program 
conceput ca 0 initiativa nationala care sa aduca fiecare copil 
din Romania la scoala si pe calea catre absolvirea liceului. Prin 
Asodatia Ovidiu Ro, Leslie si Maria au inceput sa pregateasca 
echipe locale formate din reprezentanti ai autoritatilor locale 
si ai inspectoratelor scolare pentru a implementa metodologia 
de recrutare a copiilor si de mentinere a unui nivel ridicat al 
frecventei scolare . Aceasta metodologie a fost perfectionata 
pe parcursul a dnd ani. 

De la scoala la gradinita 
Analizand evolutia copiilordin programel elor, careseextin se

sera la citevacomunitati (catevasute de copii), Maria Gheorghiu 
si Leslie Hawke au fost confruntate ill 0 realitate ingrijoratoare: 
desi nu fusese greu sa integreze scolar copii de 9 :;;i chiar 14 ani, 
in dase speciale de tip "a doua sansa", cei mai multi dintre ei 
abandonau din nou, Insa rezultatele copillor care incepusera 
educatia formala pana la varsta de 5 ani erau mult mai bune. 
Cercetarileasupra dezvoltarii creierului umanau clarificatfaptul 
ci problemele intarnpinate de copiii de peste 6-7 ani nu erau 
doar de naturasodala, ciaveau radacini in dezvoltarea cognitiva 
a creierului. Calitatea mediului in care copilul isi petrece primii 
ani de viata este extrem de importanta. Copiiisarad ,proveniti 
din familii dezavantajate, ai carorparin ti au un nivel scazut de 
educatie si conditii de trai la limita subzistentei, nu primesc 
acasa 0 educatie timpurie de calitate . Ei nu au carti sau jocuri 
educative, parintii nu-i invata litere sau cifre,pentru ca ei insisi 
nu le cunosc. Pe langa aceste aspecte, trec frecvent peste etapa 
gradinitei si sunt inscrisi direct in dasa intai. Ajunsi la scoala, 
acesti copiifacfata illgreu.Lanivel de runostin te se afla illmult 
in urma colegilor lor,nu suntobisnuiti illdisciplina unei ore de 
curs, nu cunosc culori , animale sau litere si deseori se-ntampla 
sa fie luati in ras de colegi. Constatand acest decalaj, Ovidiu Ro 
si-a schirnbat strategia din a aduce fiecare copil in scoala, in a 
aduce fiecare copil in gradini¢, pentru a oferi acestora sansa 
unei educatii timpurii de calitate. 

Educatia timpurie, fundatia casei 
Experienta Ovidiu Ro in domeniul educatiei arata ceea ce 

stu diile intema1;ionale au demonstrat in mod repetat: educa1;ia 
timpurie este 0 investi1;ie care aduce beneficii de 4 pana la 10 
ori mai mari decat resursele folosite . Fara a primi educatie de 
calitate acasa, in primii dnci ani de via¢, copillor dezavantaja1;i 
Ieeste greu sa reeupereze decalajulfata de colegiilor 9i ajung, in 
cele din urma, sa abandoneze 9coala.De aceea, investi1;iile tarz ii 
in stimulareagandirii sunt in mare masura zadamice. "Dacaam 
face 0 paralela intre evolu1;ia unui adult 0construc1;ia unei case, 
primii ani din via¢ 9ianii de gradini¢ ar reprezenta fundatia 
easei. ~ tim eu to1;ii ca fara 0 funda1;ie solida, arice constructie 
are un viitor nes igur", explica Mari a Gheorghiu. 

Castelu, comunitate-pilot 
In 2009, Asocia1;iaOvidiu Ro derula in mass-media cam

pania nationala de con9tien tizare asupra importan tei :;;colii9i 
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a gradinit eipentru copiii dezvantajati ,, ~coala te face mare". 
Pe canalele de televiziune asociatia incuraja telesp ectatorii 
care stiu copii ce nu m erg la scoala sau la gradinita sa sune 
la un numar de telefon . Intr-o zi, unul dintre apelurile p ri
mate urrna sa reprezinte punctul de pIecare al programului 
pe care Asociatia Ovidiu Ro nderuleaza astazi cu succes: 
"Fiecare Copil in Gradinita" (PCG). Mesajul a fost ca un cu
tremur in placile tectonice ale aso ciatiei si venea din partea 
directoarei scolii si gradin it ei din comuna Castelu, judetul 
Constan ta . Antoneta Prodan nu st ia un singur copil care 
nu merge la scoala sau gradinita, ci 0 su ta . ~i a cerut sprijin . 
Echipa Ovidiu Ro s-a deplasat in comunitate si a9a s-a pus 
in miscare roata schimbarii. Strategia dezvoltata de asociatie 
in decursul ultimei decade a fost t ranspusa in practica la 
Castelu . Rezultatele au fost sp ectaculoase: aproape to ti copiii 
din Castelu au fost in scrisi si au frecventat scoala si gradinita 
zilnic, inregist rand un record de prezenta la ore. Castelu este 
in prezent 0 comunitate-model pentru alte cornunitati din 
program. Dar sa vedem care a fost cheia succesului. 

Fiecare Copil in Gradinita 
In anul scolar 2010-2011, programul "Fiecare Copil in 

Cradinita" a fost lansat oficial in parteneriat cu Ministerul 
Educa tiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in urma unui 
concurs national la care au fost invitate sa aplice toate pri
mariile din tara. 100 de cornunit ati au aplicat, iar 19 dintre 
ele au fost selectate pentru a face parte din program. Echipa 
locala si Ovidiu Ro au demarat in fiecare comunitate anche
te sociale pentru selectarea copiilor ce aveau sa faca parte 
din program. Au fost folosite cri terii de selectie care includ 
venituri de sub 150 de lei pe membru de familie, conditiile 
de locuire si nivelul de educatie al parintilor. 

Metodologia programului contine un ingredient magic: 
tichete sociale in valoare de 50 de lei pe luna oferite parintilor 
cu conditiaprezen tei zilnicea copiilor la gradinita. Exceptie fac 
aid scutirilemedicale si trei invoiri lunare din partea parintilor, 
In acest moment, 1.400 de copii beneficiaza de program in 12 
judete din 20 de comunitati, din 38 de gradinite, 

Tichete sociale conditionate 
de prezenta zilnica ' 

Tichetele sociale oferite de Asod atia Ovidiu Ro asigura fa
miliei un venit suplimentar din care i9i poate procura numai 
alimenteoPentru fiecare copil, Ovidiu Ro aloca 9i 0 suma de 60 
de lei pe an pentru rechizite 9i alte materiale eduea1;ionale, iar 
consiliile locale asigura suma necesara pentru imbmcaminte 
9i incal¢minte, demonstrand astfel sprijinul primariei pentru 
implementareaprograrnului in comunitate.Acardarea tichetelor 
sod ale conditionate de prezenta a crescut spectaculosfrecventa 
zilnica a capillor la gradini¢. In multe dintre comuniti1;i,prin 
interventia Ovidiu Ro. Inspectoratul ~colar ]udetean a supli
mentat posturi deprofesor pentrua facefatamunaruluimarede 
capii,iar Ovidiu Roa asigurat salarille unor asistenti socialisau 
chiar ajutoare de profesor acolo unde nu s-au gasit alte solu1;ii. 

Scopul programului "Fiecare Copil in Gradini¢" nu este nu 
mai de a cre9te prezenta zilnica a copillor. ci 9i de a schimba 
mentalitatea parinplor, de a-i apropia degradini¢ 9i de a-iface 
sa constientizeze importanta educatiei timpurii si a scolii in 
generaL De aceea, prin rotati ~, un "parln te de servidu"~ista la 
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"Existenta unei forte de munca educate este esentiala pentru viitorul eco
nomic al tarii. Altfel, cei care detin un loc de munca VOT sustine in viitor si, , . , , 

generatiile de pensionari, dar si pe cei care sunt sau vor fi someri." 

I, dasa si ajuta profesorii in activitatile cu copill.0 data pe luna, in 
fiecaregradinitase organizeaza "Ziua Parintilor",cand acestia au 
obligati a sa ia parte laore alaturi de copii.Astfel, in gradinit ele 
unde se desfasoara programul .Pi ecare Copil in Gradinita", se 
creeaza 0 "comuni tate a parintilor care vor sa-si educe copiii". 

Training, Sotron Zero si Ateliere de Vara 
Ovidiu Ro lucreaza si cu profesorii copiilor din program, 

pe care Ii forrneaza In metode de predare interact ive . De 
doua ori pe an, asoci atia organizeaza sesiuni de formare care 
pun accentul pe aplicat iile practice ale metodelor moderne 
de invatar e, Cadrele didactice sunt apoi sprijini te sa aplic e 
pachetul educational propus de Ovidiu Ro. 

Dintre activitat ile extra-curriculare fac parte siAtelierele de 
Vara, desfasurate in fiecare an, la care participa in medie 3.000 
de copii. Programul de vara este 0 ses iune de doua saptamani 
care ajuta la cristalizarea notiunilor invatate in timpul anului 
si pregatest e copiii pentru anul care urmeaza , 

In fiecare primavara,Asociatia Ovidiu Roajutagradinitele sa 
organizezeSotron Zero, un program saptamanal adresat copiilor 
de 2 si 3 ani care vor merge la gradinita in anul ce urmeaza. 

Sanatate la gradinita 
Imbolnavirile dese sunt motivulprincipal pentru care copiii 

saraci lipsesc de la gradinita. De aceea, in aprilie 201 2, Ovidiu 
Ro si compania GlaxoSmithKline au lansat un program de 
granturi pe trei an i prin care cornunitat ile vor putea dezvolta 
programe de sanatate si educatie in sanatate. Majoritatea 
propunerilor s-au axat mai mult pe kit-uri de igiena,vitamine 
si activit ati de educatie a parintilor, indusiv in ceea cepriveste 
nutritia,Acest lucru reflecta atat nivelul extrem de scazut de 
igiena si educatie pentru sanatate al famililor sar ace, cat .;;1 
faptul ca, in unele comunitati, colaborarea dintre directorii 
scolilor 9i medicii de familie este limitata, 

Nevoile de sanatate ale copillor saraci sunt insa mult mai 
marl. In nici 0 comunitate dintre cele din proiect copiilor 
saraci nu li s-au facut vreod ata analizele medicale. 0 alta 
problema in cornunitatile cele mai sarace este numarul mic 
de copii vaccinati cu vaccinurile obligatorii, in special aeolo 
unde nu exista mediator sanitar, medicul de familie ajunge 
rar, iar parintii nu mteleg implicatiile n evaccinarii pentru 
copiii lor. 

Initiativa Ambasadorilor
 
pentru Educatie Timpurie
 

In aprilie 2012, zece ambasadori in Romania au lansat 
"Initiativa Ambasadorilor pentru Educatie Timpurie" prin 
care i9iarata sustinerea fa1;ii de investitiile In edu catia timpurie 
pentru copill dezavantajati si sustin ideea de "educatie timpurie 
pentru toti copiii, ca fundatie pentru construirea unei forte de 
munca europene competitive in decenille ee urmeaza". Anul 
acesta, de Ziua Copilului, Excelenta sa, Ambasadorul OOOdei 
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Maria Gheorghiu 

Matthijsvan Bonzelavizitat gradinita sicomunitatea dinCastelu 
pentru a vedea conditiile precare In care traiesc aceste familii 9i 
nivelul de saracie cu care se confrunta. Copill saraci sunt prinsi 
intr-un cerevicios pe care numai prin educatie 11 potdepasi, Daca 
nu vor fi mai educati dedit parintii lor, vor fi la fel de sarad si 
istoria se va rep eta si pentru propriii lor copii , 

Premiul intai pentru toti copiii din tara 
Asociatia Ovidiu Ro se afla in discutii cu judetele Sibiu si 

Covasna pentru pilotarea programului la nivel judetean, cu 
fonduri publice . Cele doua judete arputea constitui un model 
pentru alte judete, a9a cum comuna Castelu a fast 0 comuni
tate-pilot pentm intregul program. Scopul acestei in itiative 
este de a verifi ca po sibilitatea implem entarii programului cu 
fonduri guvername ntale, la nivel national, pentru to ti copiii 
din tara care traiesc in saracie extrema. Aso ciatia Ovidiu Ro, 
prin metodologia si rezultatele programului .Fiecare Copil in 
Gradinita",a primit anul acesta Premiul Intai in cadrul Galei 
Societatii Civile la sectiunea Educatie, Invatamant, Cercetare. 
Acest Iucru dernonstreaza ca metoda aplicata de asociatie 
i9i atinge scopul de a aduce la gradin ita copiii saraci de 3-5 
ani. Edu catia timpurie este esen t iala pentru a oferi acestor 
copii sa nsa la 0 viata mai buna, 9an sa sa devina membri 
aetivi ai societat ii, Scopul pe termen lung al asociatiei este 
de a transfo rma programul .Fiecare Copil in Gradinita" in 
politica publica pana in anul2020. 

Asociatia Ovidiu Ro investeste lunar echivalentul a 440 de 
euro pentru fiecare copil care beneficiaza de programul .Pi
eeare Copil in Gradinita", Fondurile provin din sponsorizar i 
individuale si donatii din partea sectorului corporat iv. 

Daca vrei sa sustii un copilla gradinita, doneaza 50 de lei pe 
luna, iar noi vom aloca tichete sociale pentruca el sa poata frec
venta zilnic gradini ta, ca 9i alticolegi. Mai multe detalii despre 
cum p0ti ajuta copm saraci indu~i Inprogramul "Fiecare Copil 
In Gradinita" gasi? pe www.ovid.ro/Cum sa ajup.. • 
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