Primari, consilieri județeni și peste 15 jurnaliști au fost
prezenți, în data de 18 iunie 2014, la un eveniment în cadrul
căruia domnul Mihai Pascu, vicepreședintele Consiliului
Județean Brașov, a anunțat lansarea unui nou parteneriat
public-privat conceput să crească numărul copiilor săraci care
frecventează grădinița, la nivelul județelor Brașov, Dâmbovița
și Dolj. Un grant în valoare de 244.000 € obținut de Asociația
OvidiuRo prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, în cadrul
Fondului ONG în România va ajuta 1000 de copii care locuiesc
în condiții de sărăcie extremă să meargă la grădiniță în
următorul an școlar.
Obiectivul pe termen lung al Asociației OvidiuRo este ca toți
copiii săraci din România să beneficieze de educație preșcolară

de la trei ani. Datorită Acordului privind Spațiul Economic
European între Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul
Norvegiei, obiectivul OvidiuRo este mai aproape de a fi
realizat.
Primarii și directorii de școală din județele Brașov, Dâmbovița
și Dolj care doresc să aducă la grădiniță fiecare copil sărac din
comunitatea lor, vor putea aplica până la data de 11 iulie 2014
pentru a deveni parteneri în proiect. Detalii aici:
http://www.ovid.ro/fcg/concurs-judetean/.
Întâlnirea de la Consiliul Județean a fost urmată de o vizită de
presă în Budila, unde OvidiuRo și Banca Raiffeisen susțin în
prezent 111 de copiii prin programul Fiecare Copil în
Grădiniță.

Andreea Esca a subliniat eforturile pe care le fac părinții
săraci pentru a-și aduce copiii la grădiniță în fiecare zi.
„Ei sunt parte din viitorul țării. Câtă vreme nu le acordăm
atenție, nu îi ducem la școală și nu-i educăm, problemele
vor deveni din ce în ce mai complicate”.
Ariana Bucur, Inspector Școlar General Brașov

Realitatea TV evidențiază rezultatele excepționale ale programului în Budila.
„Acest program a fost o gură de oxigen. În 2012 nu cred că frecventau mai mult de 50 de
copii. Acum avem peste 200 de copii”. Irimia Marșavela, Primar Budila

„ …Este vorba despre un proiect foarte ambițios, care își propune ca
fiecare copil să fie în grădiniță, iar până în anul 2020 să nu mai fie puști care să nu cunoască lumea
care-l va forma pentru viața școlară. Cercetările au dovedit că educația timpurie este cea mai
eficientă intervenție pentru reducerea abandonului școlar și a șomajului. Inițiatorii proiectului sunt optimiști și cred că
munca în echipă la nivel local și județean va aduce rezultate concrete. (…) Programul este derulat în parteneriat cu Consiliile
Județene și Inspectoratele școlare”. Sorin Focșa, Reporter Mix TV
Petruța Ștefan are doar 4 clase și vrea o viață mai bună
pentru copiii ei „ca să poată să se întrețină când vor fi
mari, să nu fie ca noi, să meargă cu ziua la muncă”.
„S-a dublat numărul copiilor care vin la grădiniță,
frecvența lor și am obținut un nou spațiu pentru
grădiniță”. Simona Cristea, Coordonator FCG Budila
Familia Mariaș este înscrisă în programul Fiecare Copil în Grădiniță. Lansat în 2010 de Asociația
OvidiuRo în parteneriat cu Ministerul Educației, programul le oferă părinților săraci care își trimit în
fiecare zi copiii la grădiniță un sprijin financiar sub formă de tichete sociale lunare de 50 de lei.
„Ne ajută foarte mult să primim acei 50 de lei. Chiar ieri am primit banii ăștia și am cumpărat de ei niște fasole, niște varză
și pâine să am ce să le dau de mâncare la copii. Eu mai lucrez cu ora pe la curățenie pe la blocuri în Brașov,
dar nu este ceva unde să merg toată ziua ...”. Aurica Mariaș, mamă

Primarul comunei Budila face apel la edilii brașoveni pentru a susține construirea
altor clase de învățământ preșcolar, pentru că din toamnă vor fi și mai mulți copii,
iar spațiul existent nu este suficient. În întreg județul, 300 de copii beneficiază de
programul Fiecare Copil în Grădiniță, dar alți 1000 ar avea nevoie de un sprijin
similar.

„Unda de Șoc” - Dan Ghiță de la RadioTeleviziunea Transilvania le-a
intervievat pe Maria Gheorghiu, Cofondator OvidiuRo și Nicoleta Stelea,
Director Adjunct Consiliul Județean Brașov, despre extinderea programului
Fiecare Copil în Grădiniță.
„Prin această intervenție socio-economică reușim să creștem rata de
înscriere a copiilor. Cel mai important element al programului nostru este
prezența zilnică. Ce încercăm noi să facem este să aducem copilul de 3 ani la
grădiniță în fiecare zi, astfel încât până începe școala, și copilul și părintele să
aibă dezvoltat acest comportament zilnic ”. Maria Gheorghiu
„Familiile foarte sărace se și jenează să-și lase copiii la grădiniță pentru că nu
au cu ce să-i îmbrace sau să-i încalțe. Aici intervine sprijinul autorităților
locale sau județene”. Nicoleta Stelea

„Cred că e un lucru frumos să ajuți alți oameni. Ar fi extraordinar
dacă fiecare dintre noi am „dona” puțin din timpul nostru. Eu am
ajutat asociația prin completarea de formulare
de 2% din impozitul pe venit”.
Daniela Ținică, voluntar Banca Raiffeisen

„Am mers în comunitate împreună cu cei de la asistență socială ca să recrutăm
copiii de grădiniță. Acum încercăm să strângem plăți directe, adică în fiecare lună
să se doneze o anumită sumă fixă de bani, timp de un an de zile”.
Simona Bălan, voluntar Banca Raiffeisen
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi
coerenţei informaţiilor prezentate revine Asociației OvidiuRo.
Pentru informații oficiale despre granturile EEA și norvegiene accesați: www.eeagrants.org

