
 

 

Raport media cluj 11 februarie 2014 

 
 

„Eu am făcut patru clase şi fiica mea la fel. Ăsta micu’ ar fi bine să 
termine măcar zece clase.” 
Bunică citată în Vocea Transilvaniei 
 

Luna trecută, Consiliul Județean Cluj a devenit prima autoritate 
publică română care a autorizat folosirea tichetelor sociale 
drept stimulente pentru a determina părinții foarte săraci să își 
trimită copiii la grădiniță. La conferința de presă care a adunat 
peste 20 de jurnaliști, vicepreședinții Consiliului Județean István 
Vákár și Ioan Oleleu au anunțat că Clujul va acoperi costul 
tichetelor sociale pentru 100 de copii extrem de săraci din 4 
comunități noi: Bonţida, Călăţele, Poieni, Săcuieu. 

 
 
Mai jos vă prezentăm extrase din câteva din cele 40 de materiale generate de eveniment:
 

 
 
 

„…OvidiuRo și autoritățile clujene, au lansat un parteneriat prin 
care Consiliul Județean Cluj va ajuta 100 de copii extrem de 
săraci să meargă la grădiniță din 2014…” 

   
„…Familiile care înregistrează un venit maxim de 150 de lei 
lunar pe membru de familie vor primi bonuri de masă în valoare 
de 50 de lei, în fiecare lună, cu condiţia participării copiilor la 
grădiniță….” 

„…Trăind de mulţi ani cu un picior în Londra, și unul în Bucureşti 
sau New York, prinţesa Marina Sturdza nu s-a ferit să păşească 
ieri prin noroiul din localitatea Bonţida, pentru a vizita câteva 
dintre familiile copiilor care au început să frecventeze grădinița 
prin intermediul programului Fiecare Copil in Grădiniță…” 

 
„Rata de abandon 
şcolar din 
România este 
îngrijorătoare. 
Felul în care ne 
ocupăm de copii 
acum va însemna 
România de 
mâine”   
Marina  
Sturdza 

 

 
 

 „…De la educatoarele Anamaria Baboş şi Viorica Miron am 
aflat că mulţi dintre copiii înscrişi în program au venit pentru 
prima dată la grădiniţă. Primele lecţii au fost de igienă…” 

Maria, mamă: „Copilul meu merge doar din septembrie la 
grădiniță pentru că înainte nu aveam bani. Pentru a-l duce 
zilnic, trebuie să îi pun ceva în ghiozdan. Aseară am luat un ou 
împrumut şi i-am făcut pâine în ou. I-am dat o felie de dimineaţă 
şi i-am pus una cu el la şcoală. Deşi are opt clase, Maria a 
încercat să se angajeze, însă din cauza unei miopii, a fost 
refuzată: „Ar fi trebuit să îmi cumpăr ochelari, însă nu am avut 

bani.” 
 
 
„Costul 
integrării 
sociale este 
întotdeauna 
mai scăzut 
decât cel 
rezultat de pe 
urma 
excluderii” 
Peter Thomas, 
British Embassy 
 

 
  

 

http://www.napocanews.ro/2014/02/clujul-a-luat-fata-new-york-ului-in-ce-priveste-programele-de-incluziune-sociala.html
http://transilvaniareporter.ro/comunitate/clujul-inaintea-new-york-ului-asociatia-lui-leslie-hawke-da-o-sansa-la-educatie-copiilor-saraci-din-bontida/
http://www.time4news.ro/cluj/social/copiii-saraci-ai-clujului-integrati-in-gradinite.html


 
 

 

„…Abandonul şcolar timpuriu afectează în primul rând copiii din 
comunităţile defavorizate. La Bonţida, aproape toţi copiii de 
vârstă preșcolară au fost incluşi în grupele grădiniţei din 
localitate.” 

„…În România sunt 4,11 milioane de copii sub 18 ani. Cu o rată a 
abandonului timpuriu al școlii de 17.4%, ne putem aștepta ca 
710.000 de copii români să abandoneze școala înainte de clasa a 
noua, în următorii douăzeci de ani. Două treimi dintre copiii 
aflați în situații de risc din România nu beneficiază de nicio 
educație formală, în timp ce 77% dintre ceilalți copii sunt 
înscriși la grădiniță.” 

„Programele de educaţie timpurie au o recuperare a investiţiei 
de la 4 la 10 ori mai mare decât orice altă intervenţie anti-
sărăcie, spuse James Heckman, Laureat al Premiului Nobel 
pentru Economie,. Conform Băncii Mondiale, România ar câştiga 
un miliard de euro pe an în productivitate şi venituri din taxe 
dacă cei mai săraci cetăţeni ai țării ar fi educați.” 

 
 
 

„…Nu plătesc taxe pentru că nu au bani şi pentru că nu muncesc. 
Nu muncesc nu numai pentru că nu vor, dar și pentru că nu au 
şcoală. Și nu au fost la şcoală pentru că părinţii lor nu au avut 
bani să-i trimită când ei erau mici. Şi dacă nu plătesc taxele, 
primăria nu are cu ce să le asfalteze strada. Iar acest cerc vicios 
ar putea continua multă vreme fără ca ceva să se schimbe…”  

 
„Deşi îşi dă seama că şcoala 
este o necesitate şi că merită 
să facă efortul de a-şi trezi 
fetiţa în fiecare zi la şapte, de 
multe ori lipsa hainelor sau a 
pachetului pe care nu poate 
să i-l dea, o fac să renunţe.” 
 
 
 
 

 
 

Într-un interviu de 45 de minute cu Maria Gheorghiu, 
OvidiuRo, și Prințesa Marina Sturdza, Maria Gheorghiu explică 
relevanța programului FCG și subliniază că: deși ideea 
programului este frumoasă și generoasă, implementarea 
programului este destul de grea și cade pe umerii echipelor 

locale.  

„Ce îmi place la acest la acest 
program este că începe când copilul 
este foarte mic și îi formează 
obișnuința de a merge la școală. 
Acest lucru creează o disciplină la 
nivelul întregii familii. ” Marina 
Sturdza 

„Implicarea Consiliului Județean Cluj 
nu este o donație, ci o investiție 
socială în viitorul comunității.” Maria 
Gheorghiu, cofondator OvidiuRo 
 

 

 

Două minute de știri în prime-time în care mamele povestesc 
cât de greu le este să își aducă copiii la grădiniță zilnic. 
 

Mihaela, 
mamă: „Pur și 
simplu nu ne-
am permis să îl 
trimitem la 
grădiniță până 
acum.  Nu 
avem nici un 
venit. Acest 
proiect ne 
ajută foarte 
mult. 
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