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INVESTITORI	  MAJORI	  ÎN	  PROGRAMUL	  FIECARE	  COPIL	  ÎN	  GRĂDINIȚĂ:	  
	  



	  

RATA	  MEDIE	  DE	  PREZENȚĂ	  DIN	  PRIMUL	  SEMESTRU	  –	  74%	  	  
	  
	  

	  
 

„Eu cred că susținerea educației copiilor nu reprezintă o cheltuială pentru  
administrația locală, ci cea mai importantă investiție." 

Vasile Ivanoff, Secretar General, Consiliul Județean Dâmbovița 
 

 

Județ Comunitate Prezență pe 
comunitate

Prezență pe 
județ

Cojasca 87%

Gura Sutii 69%

I L Caragiale 52%

Manesti 66%

Moroeni 56%

Potlogi 85%

Amarastii de Jos 76%

Calopar 75%

Cetate 87%

Maglavit 84%

Podari 72%

Valea Stanciului 77%

Apold 68%

Raciu 68%

Altana 89%

Brateiu 87%

Rosia 87%

Tarnava 92%

Vurpar 77%

Vaslui Vaslui 77% 77%

Vrancea Tamboesti 54% 54%

Mures 68%

Sibiu 86%

Dambovita 69%

Dolj 78%

Județ Comunitate Prezență pe 
comunitate

Prezență pe 
județ

Alba Cugir 77% 77%

Bacau 62%

Buhusi 74%

Apata 67%

Augustin 69%

Budila 82%

Comana 74%

Ormenis 68%

Rasnov 83%

Tarlungeni 79%

Vama Buzaului 51%

Bontida 76%

Calatele 67%

Caseiu 77%

Cojocna 66%

Iara 84%

Moldovenesti 69%

Poieni 60%

Sacuieu 59%

Viisoara 89%

Intorsura Buzaului 77%

Valcele 61%
Covasna 69%

Cluj 72%

Bacau 68%

Brasov 71%



	  

 
PROGRAMUL	  FIECARE	  COPIL	  ÎN	  GRĂDINIȚĂ	  A	  CRESCUT	  DE	  LA	  1500	  LA	  2400	  DE	  COPII!	  
	  
 
 

ü În septembrie, cu 58% mai mulți copii au 
început grădinița cu sprijinul programului 
Fiecare Copil în Grădiniță (FCG), datorită 
finanțărilor obținute de la Fundația Carrefour, 
Raiffeisen Bank, Alex Fund și Grantul SEE prin 
Fondul ONG în România. 
 

ü Consiliul Județean Cluj a dublat numărul 
copiilor săraci sprijiniți prin bugetul local, 
ajungând în acest moment la 200.  
 

ü Consiliul Județean Brașov a rezervat fonduri 
din bugetul propriu pentru susținerea a 200 
de copii. 
 

ü Sorin Cîmpeanu, noul Ministru al Educației și 
Cercetării Științifice, a participat la întâlnirea 
Grupului Interministerial pentru Educație 
Timpurie, organizată în prima săptămână din 
2015.  
 

ü Cea de-a 4-a întalnire anuală a Inițiativei 
Ambasadorilor pentru Educație Timpurie s-a 
bucurat de prezența Ministrului Cîmpeanu și a 
Secretarului de Stat din cadrul Ministerului 
Muncii, Codrin Scutaru, care s-au angajat să 
susțină demersul OvidiuRo de a aduce fiecare 
copil sărac la grădiniță și să încurajeze oferirea 
de tichete sociale drept stimulente pentru părinți. 
 

ü Primăriile au oferit îmbrăcăminte și 
încălțăminte de iarnă copiilor din program. 

ü Rechizitele necesare la început de an școlar 
au fost oferite de sponsorii programului, iar 
materialele sunt folosite de toți copiii din clasă, 
nu doar de cei din FCG. 
 

ü Consultații medicale, vitamine, fructe și 
produse de igienă au fost oferite beneficiarilor 
programului datorită grant-ului oferit de 
GlaxoSmithKline. 
 

ü 1700 de părinți au participat la activitățile 
periodice FCG - „Ziua Părinților" și „Părinte de 
serviciu".  
 

ü 151 de părinți și 34 de profesori și mediatori 
școlari au participat la trainingurile Asociației 
Learn & Vision, parteneri FCG. 
 

ü Cora Moțoc și Belinda Volans, 
reprezentantele Ambasadei Marii Britanii la 
București, au vizitat o comunitate FCG din 
județul Covasna.  
 

ü Directorul Executiv al Fundației Carrefour, 
Sophie Fourchy-Spiesser, a vizitat 
comunitatea din Cojasca, județul Dâmbovița.  
Carrefour va continua sponsorizarea tichetelor 
sociale în următorul an școlar.  

 
 
Întâlnirea de lucru a Inițiativei Ambasadorilor pentru Educație Timpurie a fost găzduită de către Excelența 
Sa, Ambasadorul Marii Britanii în România, Paul Brumell, și a reunit Ambasadorii Austriei, Danemarcei, 
Finlandei, Germaniei, Italiei, Israelului, Olandei, Elveției și S.U.A.
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Misiunea OvidiuRo este ca fiecare copil sărac din România să beneficieze de educație timpurie de 
calitate și să devină, astfel, un membru activ al societății.  
 
Fiecare Copil în Grădiniță oferă stimulente financiare părinților săraci pentru a-i încuraja să-și 
aducă copiii la grădiniță. FCG se adresează copiilor care trăiesc în locuințe neadecvate și 
aglomerate din zone izolate, cu acces limitat la apă potabilă și servicii medicale de bază. Iarna, 
posibilitățile de angajare sunt aproape inexistente din cauza nivelului scăzut de educație a adulților, 
combinat cu o cerere scăzută pentru muncă necalificată. Datorită programului FCG, aceste 
familii primesc un tichet social de 50 de lei pe lună, dacă își aduc copiii la grădiniță în fiecare 
zi. În România, alocația (care este necondiționată) este de 42 de lei, prin urmare tichetele sociale  
cresc în mod semnificativ suma pe care familia o alocă pentru hrană. Rezultatele remarcabile pe 
care le-am obținut ne-au determinat să pledăm pentru oferirea stimulentelor condiționate  
de prezență tuturor familiilor sărace din România.  
 

ȘTIRILE	  PROTV:	  
 

ü 1 Septembrie 2014 - Părinți mândri și copii 
pregătiți pentru grădiniță! goo.gl/LZPKvV 

 
ü 23 Decembrie 2014 - Faptele bune nu se fac doar 

de Sărbători! goo.gl/XsDaj2  
 

ü 1 Martie 2015 - Copiii din Araci au început clasa 
pregătitoare cu dreptul, datorită programului 
FCG. goo.gl/bFP5md  

	  
ÎN	  2015,	  OVIDIURO	  ÎȘI	  PROPUNE	  SĂ:	  

	  
ü Susțină programul Fiecare Copil în Grădiniță în toate cele 43 de comunități unde își desfășoară 

activitatea în prezent; 
ü Creeze cadrul legal necesar pentru ca autoritățile locale să poată aloca mai ușor fonduri pentru 

tichetele sociale; 
ü Promoveze programul în forurile legislative, astfel încât acesta să devină program național, 

disponibil în toate zonele rurale din România; 
ü Evalueze impactul programului FCG asupra prezenței în clasele primare (studiu ce va fi realizat  

de colaboratori independenți); 
ü Să aducă în atenția publicului importanța educației timpurii, în special pentru copiii care provin din 

familii foarte sărace. 

 
 

„Știm deja că programul crește dramatic prezența celor mai săraci copii la grădiniță.  
 Acum vrem să demonstrăm cât de mult le influențează experiența din timpul grădiniței, 

 prezența și procesul de învățare din școala primară.” 
Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo	  
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