
 
 

 

 
 

 
 
 

Fiecare Copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj 
- Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România - 

 
Din septembrie, creștere de 166% în județul Dolj. Peste 400 de copii în program 

 

Craiova, 13 mai 2015 
Consiliul Județean Dolj, Inspectoratul Școlar și Asociația 
OvidiuRo au ținut o conferință de presă comună - urmată de o 
vizită în comunități - în cadrul proiectului Fiecare Copil în 
Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj, pentru a 
discuta stadiul actual al proiectului, rezultatele obținute în 
anul școlar 2014-2015 precum și planificarea următoarelor 
acțiuni comune.  
Datorită unei finanțări în valoare de 70.000 de euro acordate 
OvidiuRo de către Granturile SEE 2009-2014 prin Fondul ONG, 
418 copii săraci din comunele Amărăștii de Jos, Calopăr, 
Valea Stanciului, Podari, Maglavit și Cetate sunt sprijiniți să 
meargă la grădiniță în acest an școlar, față de 157 cât 
frecventau grădinița în anul școlar 2013-2014, înainte de 
program. 
 
 

În perioada următoare, OvidiuRo și partenerii săi 
intenționează să extindă programul la nivelul întregului județ 
cu cofinanțare publică.  
 
Întâlnirea de la Consiliul Județean a fost urmată de o vizită de 
presă în comuna Amărăștii de Jos, la care au participat 
reprezentanți ai presei locale șI bloggeri.

Extrase din conferința ce a avut loc la Consiliul Județean Dolj: 
 

Ion Prioteasa, Președinte Consliul Județean Dolj: “Într-o țară ca 
România, unde doar unul din trei copii merge la grădiniță, programul 
OvidiuRo și mecanismul tichetelor sociale condiționate de prezență este 
un succes clar și ne bucurăm că Doljul poate raporta rezultate 
remarcabile. În anumite comunități – cum este Cetate, de exemplu – 
numărul copiilor foarte săraci care au reușit să frecventeze grădinița a 
ajuns aproape triplu. Consiliu Județean Dolj se consideră un partener al 
programului și împreună cu OvidiuRo căutăm soluțiile legale pentru a 
extinde programul din fonduri publice la nivel județean”. 

 
Leslie Hawke, cofondator OvidiuRo: “Vreau să felicit județul Dolj pentru 
că este unul dintre primele județe care găzduiește programul Fiecare 

Copil în Grădiniță. Partenerii noștri înțeleg cât de necesar este să investească în educația preșcolară. Este ușor să înscrii  copii la 
grădiniță dar mult mai dificil este să obții prezență susținută. Mecanismul FCG, alături de sprijinul autorităților locale, al 
profesorilor și al mediatorilor au asigurat succesul programului iar județul Dolj trebuie să fie mândru pentru datele de prezență 
de 75-80%.” 

 
Câteva extrase relevante din presa locală referitoare la eveniment: 

 

„A investi în educație este cea mai sigură investiție pe care o poate face un stat. (…) 

Educația începe la vârste fragede. (…) Pe lângă faptul că aduce acești copii săraci 

într-un mediu educațional, acest program îi inițiază și pe părinți și îi atrage spre 

școală. Acesta este un model educațional în egală măsură eficient și activ.” 

Georgică Bercea, Inspectorul General al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj. 

 

 
Alege TV, 13 mai 2015 
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 „Le-am dus de anul trecut la grădiniță iar din iarnă primim și tichetele. Le folosim ca să luăm 
mâncare, papuci  - că ne dau de la magazin de la Amărăști (…) Am două fete. Una e adoptată. 

Credeam că nu pot să fac, așa că am adoptat și apoi Dumnezeu mi-a dat să nasc și eu una. Merg 
amândouă la grădiniță în fiecare zi, învață să coloreze, să scrie, să zică poezii, să știe să dea bună 

ziua când se duc undeva” Rodica Chelu, mamă, Amărăștii de Jos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Îmi doresc pentru copii să știe carte, că eu nu știu carte. Vreau să știe literele, să 
învețe bine” altă mamă din Amărăștii de Jos 

 
„Faptul că în prima zi de grădiniță nu știu să vorbească bine românește iar la final 

reușim să împărtășim amintiri împreună la clasă, să vorbim corect gramatical și să 
jucăm jocuri diverse, consider că e idealul fiecărui educator!” Luminiţa Drîgnei, 
teacher, Grădinița Amărăștii de Jos. 

 

 

 

 “Toți trei vin la grădiniță prin program (...) Într-o zi cel mic a venit acasă 
și și-a scris nume; e pe perete. Am fost emoționat, am rămas mut de ... 

fericire.” Colorado Stoican, părinte, Ocolna, Amărăștii de Jos. 

 

 

  
TVR Craiova, 13 mai 2015 

 
 
 
 

 
  
„A fost greu să-i conving să vină la grădiniță înainte de acest program al OvidiuRo. Nu 
veneau nici jumătate. De când au început să primească tichetele sociale de 50 de lei 
au început să-I aducă. Acum avem o prezență de peste 90%.” Costel Stoican, 
mediator școlar, Amărăştii de Jos. 

 

Alege TV, 13 mai 2015 
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“Educația preșcolară are de departe cea mai bună rată de succes în diminuarea 
absenteismului. Copiii care nu merg la grădiniță și ai căror părinți nu le pot oferi 

educația potrivită acasă riscă să înceapă școala prea târziu și prea puțin pregătiți și 
prin urmare nu vor reuși să recupereze decalajul față de colegii lor de clasă” a adăugat 

Leslie Hawke, cofondatoare OvidiuRo. 

 
Alege TV, 13 mai 2015 

 
 
 

“Începând din septembrie anul trecut, peste 200 de părinți au participat la training-
uri unde au învățat cum să fie părinți mai buni pentru copiii lor. Mai mult decât atât, 
interacțiunea cu părinții și implicarea lor în program și în procesul educațional al 
copiilor lor sunt consolidate în cadrul proiectului prin Ziua Părinților și Părinte de 
Serviciu acțiuni la care părinții din program sunt obligați să participe pentru a primi 
tichetele sociale.”  
 
andreeamelinescu.com, 15 mai 2015 
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TV (6) 
Alege.tv TVR  TVR Craiova (13.05) 

TeleU Craiova GTV 
AltoMedia (6 posturi TV,  

13 difuzari) 

Radio (1) Radio Craiova 

Print (3) Gazeta de Sud Cuvantul Libertatii Jurnalul Olteniei 

Bloguri (3) Blogatu.ro Andreeamelinescu.com Xaaranovak.ro 

 
 

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 
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