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RAPORT ANUAL 2016-2017
Infrastructură pentru educație de calitate și literație
în comunitățile rurale sărace

© Cătălin Olteanu

Mesajul fondatoarelor

Dragi susținători ai educației, ca singura șansă de a schimba destine,
Ne mândrim cu faptul că munca OvidiuRo a dus la implementarea Legii nr. 248/2015, datorită
căreia mulți copii săraci au fost înscriși și au putut frecventa grădinița. Legea stimulează participarea
copiilor din familii defavorizate (venit lunar de maxim 284 lei/membru) în învățământul preșcolar prin
acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță condiționate de prezență, în valoare de 50 de lei/lună.
Astfel, în România, mai mulți copii săraci au fost înscriși și au frecventat regulat grădinița. În anul
școlar 2016-2017, 70.000 de copii erau înscriși în programul național, iar 40.000 dintre ei au beneficiat
de tichetele sociale și de beneficiile educației preșcolare. „Legea Fiecare Copil în Grădiniță” a reprezentat
un important pas înainte pentru sistemul educațional și pentru echitatea socială din România. Dar este
doar un prim pas.
În procesul de susținere a autorităților locale și a școlilor să pună în practică legislația, ne-am lovit de
câteva probleme:
1. Încă există copii din familii defavorizate neînscriși la grădiniță din cauza lipsei de spațiu sau de
cadre didactice. Soluții pot fi găsite, însă este nevoie de inițiativă și perseverență din partea directorului
școlii. În prezent, OvidiuRo susține echipele locale să formeze grupe noi de grădiniță prin programul de
granturi „Hai la grădiniță”.
2. De multe ori, nu se găsesc în programul grădinițelor activități care ar putea pregăti cu adevărat
copiii pentru succes, în mare parte din cauza lipsei resurselor educaționale sau a formării continue a
profesorilor. De exemplu, doar 15 din 100 cele mai sărace grădinițe pe care le-am vizitat aveau un raft
pentru cărți, dar niciuna nu avea cărți ilustrate, special gândite pentru preșcolari și un spațiu destinat
lecturii.
Ca Agenție pentru Educație Timpurie, OvidiuRo va lucra îndeaproape cu autoritățile județene și cu
echipele locale și va investi în formarea profesorilor și în resurse educaționale de calitate, cu scopul de a
ajuta cele mai sărace comunități să înscrie cât mai mulți copii la grădiniță – așa încât niciun copil să nu
piardă șansa de a merge la grădiniță, din cauza situației materiale precare a familiei.

REZULTATE 2016-2017

Maria Gheorghiu & Leslie Hawke

355

COMUNITĂȚI în 38 de județe au fost vizitate.

600

PROFESORI voluntari au organizat ateliere de vară.

700

PROFESORI instruiți în noi metode pedagogice centrate
pe copil la sesiunile de formare OvidiuRo.

3800

KITURI EDUCAȚIONALE ȘI DE IGIENĂ

4200

CĂRȚI URIAȘE au fost oferite profesorilor.

au fost distribuite.

4500

PĂRINȚI au aflat cât de importantă este educația timpurie, dar

10.000

COPII au participat la activități de citit interactiv.

11.000 kg
18.000

și alimentația sănătoasă pentru cei mici.

GUSTĂRI SĂNĂTOASE (fructe și legume proaspete)
au fost mâncate de cei mici.

CĂRȚI ILUSTRATE au fost luate acasă de copii.

Două săptămâni cu OvidiuRo

extras din jurnalul lui Betsy Grob

Pentru că în spatele rezultatelor stă munca unei întregi echipe, iată câteva impresii din jurnalul unui trainer
invitat în România de OvidiuRo. Între 19 și 29 iunie, 634 de profesori din 9 județe au participat la sesiunile
de formare susținute de echipa nostră și au primit cărți, materiale educaționale, kituri pentru experimente și
postere cu reguli de igienă.

Ziua 2 Iași: 93 de profesori. Am fost găzduiți de
Primărie – un fost palat (unde am avut parte și
de o vizită-surpriză, din partea Principelui Radu!).
Au fost prezenți și mulți jurnaliști. Prezentările
s-au sincronizat mult mai bine – ultimul punct
din prezentarea mea introducând foarte natural
discursul lui Brandi, despre beneficiile cititului
cu voce tare, încă din primii ani de viață.
Ziua 3 Bălan, Harghita: 38 de profesori.
Noaptea am petrecut-o într-un vechi cămin de
liceu. Între timp ne-am mai finisat prezentările
și – semn bun – foarte mulți profesori ne-au
abordat, la final.
Ziua 4 Bistrița: 115 profesori. Maria a împărțit
grupul – o parte au făcut experimente, iar ceilalți
au discutat despre cărțile ilustrate și folosirea
lor la grupă. Ne-am reunit pentru prezentarea
despre Atelierele de Vară, iar profesorii au fost
încurajați să organizeze un atelier în comunitatea
lor (pentru care OvidiuRo pune la dispoziție
materiale educaționale, cărți, kituri de igienă și
bani pentru gustarea zilnică).

© OvidiuRo

Ziua 5 Sibiu: 66 de profesori. Mioara Turean,
Inspector Școlar, a ținut să mulțumească
OvidiuRo pentru contribuția pe care o are în
creșterea prezenței la grădiniță a copiilor din
cele mai sărace comunități din Sibiu, precum și
în creșterea calității procesului educațional.

Ziua 6 & 7 – Ce bine că e week-end! Am făcut o
excursie la o mănăstire din apropiere – perfect
pentru a-ți odihni vocea și pentru puțină mișcare.
Ziua 9 Vulcan, Hunedoara: 60 de profesori. În
ciuda căldurii și a lipsei unui sistem de ventilație
în sală, profesorii au fost extrem de receptivi.
Ziua 10 Craiova, Dolj: 68 de profesori prezenți
în aula Facultății de Drept - de departe cea mai
bună sală!
Ziua 11 Potlogi, Dâmbovița: 100 de profesori.
Am ținut trainingul la Palatul Brâncovenesc,
ridicat acum 300 de ani. Eram extrem de obosiți,
dar sunt sigură că profesorii nu au simțit asta.
Ziua 12 Gălbinași, Călărași: 31 de profesori.
Această grădiniță, nou construită dintr-un
împrumut de la Banca Mondială, nu a fost
dată în folosință un an de zile, din cauza lipsei
racordării la electricitate. În vara anului trecut,
Maria a contactat Enel, iar după câteva luni de
discuții, grădinița a devenit funcțională - și a fost
inaugurată chiar cu 2 zile înainte de trainingul
nostru. Inutil să spun că Maria și doamna director
au fost extrem de fericite!
E remarcabil că, în România, grădinița este
gratuită (ceea ce nu se întâmplă în majoritatea
statelor americane). Însă acum, la finalul unui
tur de forță de 2 săptămâni alături de OvidiuRo,
realizez cât de mare e nevoia de schimbare în
modul de predare, dar și în conținutul curiculei
școlare în învățământul românesc. Există
profesori care încep să predea fără să își fi însușit
noțiuni sau practici educaționale centrate pe
dezvoltarea timpurie sau tehnici de învățare
adecvate vârstei. Și tocmai aceasta cred că este
provocarea: cum reușim să generăm o schimbare
spre învățarea centrată pe copil și pe o curiculă
axată pe dezvoltarea limbajului?
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Ziua 1 Focșani, Vrancea: 97 de profesori. Un
început dificil. Prezentările nu au părut să se
lege, iar lumina din sală aproape că a făcut
indescifrabile slide-urile din prezentarea mea.
Brandi a vorbit despre cât de important este să
le citim celor mici, iar Andreia a prezentat câteva
experimente ușor de făcut; însă mesajele noastre
nu s-au sincronizat. Așa încât noaptea aceea am
petrecut-o revizuind prezentările.

Focus 2018: infrastructură pentru educație de calitate
și literație în comunitățile rurale sărace
Activități educaționale centrate pe dezvoltarea vocabularului, literație
și stimularea lecturii în grădinițe
Crearea unor Centre de Educație Timpurie de Calitate cu focus pe literație în zone dezavantajate
a devenit un obiectiv important pentru OvidiuRo. În 2017, OvidiuRo a instruit 700 de profesori
din învățământul preșcolar, focusul sesiunilor de formare fiind metodele de învățare centrate pe
copil și cele pentru dezvoltarea literației. Din nefericire, acești profesori se întorc în septembrie în
grădinițe din care lipsesc până și resursele de bază necesare pentru a promova cititul și pentru a
apropia de lectură copiii care nu au acasă nicio carte.
Pentru 2018, OvidiuRo își propune:
1. Să formeze 1000 de profesori din învățământul preșcolar - cu accent pe practici educaționale
adecvate vârstei, literație și implicarea părinților săraci în educația copiilor lor.
2. Să susțină profesorii care au participat la sesiunile de formare și care se înscriu să organizeze
Cluburi de citit (O carte pe lună) în grădinițele lor cu:
Kit-uri pentru Centrul de citit - conținând mobilier pentru copii (rafturi cu cărți la care cei
mici să poată ajunge) și un covor confortabil unde profesorul și copiii să se poată aduna;
Cărți ilustrate - titluri noi în fiecare lună, pe parcursul întregului an școlar astfel încât:
- Centrul de citit să se umple treptat de cărți atractive;
- fiecare copil să primească lunar o carte pentru acasă, pe care să o citească împreună cu
familia;
- părinții care participă la sesiunile lunare de citit interactiv de la grădiniță să poată
învăța tehnicile potrivite pentru citit cu copiii (inclusiv cum poți parcurge o carte
împreună cu cei mici chiar și când nu știi să citești).
Statutul de membri în Rețeaua Profesorilor pentru Literație Timpurie: o comunitate de
practică construită prin comunicare online constantă - împărtășire de bune practici și sfaturi - și
prin întâlniri anuale.
3. Să educe părinții săraci, de multe ori analfabeți funcțional, cu privire la importanța
comunicării cu cei mici și să le asigure cărți și bune practici pentru cititul de acasă.
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4. Să invite jurnaliști, personalități publice și lideri de opinie să ni se alăture și să citească
copiilor - ca prim pas pentru a înțelege mai bine condițiile din aceste comunități marginalizate
- și să genereze materiale de presă complementare campaniei naționale Dai carte, ai parte de
promovare a cititului interactiv via TV, radio, print și online.

Rezumat Financiar
CHELTUIELI

Reale

Anul

2016

2017

2018

7.420

65.000

75.000

51.151

110.000

75.000

45.410

12.000

0

50.917

50.000

0

Program Buhuși

34.150

0

0

Echipa de teren: instruiri, demo-uri, monitorizări

113.876

200.000

150.000

Transport participanți și cheltuieli organizatorice

0

20.000

50.000

Transport, cazare și masă echipă

41.707

20.000

15.000

Auto (asigurări, reparații, închirieri)

22.231

20.000

20.000

Granturi intervenții punctuale

5.334

25.000

10.000

Granturi Start-up

22.943

27.500

25.000

Comunicare Materiale, producție și distribuție
și strângere
Salarii PR & strângere fonduri
fonduri

0

3.000

3.000

85.000

50.000

45.000

28.937

22.000

20.000

Materiale educaționale pentru copii
Caravane de citit și Ateliere de vară
Programe
Tichete sociale
pentru copii
Educație pentru sănătate
Cheltuieli
programe
Formări
profesori

Granturi

Servicii
suport

Consumabile, utilități, telecomunicații
Admin

Închiriere spațiu birouri

Estimate Anticipate

0

14.400

14.400

Echipamente

9.053

0

9.600

Salarii personal administrativ

46.400

45.000

40.000

564.529 €

683.900 €

552.000 €

TOTAL

Cheltuieli 2017

Formări
profesori

38%
Granturi
Comunități

7%

35%

8%

Comunicare
& strângere
fonduri

12%

Admin

Programe
copii

Rezumat Financiar
VENIT 2016
Investitori Majori

837.421 €
Sumă

BBraun

20.101

Carrefour România

8.030

in kind
PPP

Indivizi

Sumă

Mihai Constantin Bârsan

897

George Virgil Gavrilă

621

Dedeman

92.752

Roxana Morea

Fildas / Catena

132.796

Adrian Bogdan Moruț

1.225

Fundația Carrefour

180.352

K Niemann & H Spiendler

1.203

GlaxoSmithKline

51.711

Kristina Maria Simonfi

1.202

NN Insurance

29.688

Cristiana & Valeriu Stoica

Raiffeisen Bank

60.011

Campanie 2%

7.903

SMS

40.187

Contribuții sub 500 €

16.501

TOTAL

Companii
B&B Collection
Blue Neon

575.441 €

Sumă

in kind

534

800

P

71.073 €

TOTAL

11.069
552

Dan Internațional

2.359

Deutek SA

9.962

Estep B2B

6.641

Fundația KPMG

1.208

Findația Unicredit

1.528

Help Net Farma

10.005

Henkel România

2.214

KM Trust Partners

700

Module Works

2.656

Net Conection

1.803

Romstal Imex

15.742

Telekom

4.991

TMF Accounting & Payroll

1.107

Transiris IT Consulting

3.431

Trident Pharma

4.870

Contribuții sub 500 €

3.062

TOTAL

P

in kind

83.899€

Alții

PP

Sumă

Alex Fund

82.724

Granturile SEE 2009-2014

24.284

107.008 €

TOTAL

Investitori Majori
și alte companii

79%

PPP

Indivizi

8%
10%
3%

The Alex Fund

Granturi SEE

Investitori Majori 2016-2017

in kind

Cum puteți ajuta
Transfer bancar:
Asociația OvidiuRo
Raiffeisen Bank România
swift: RZBRROBU
LEI:
USD:
EURO:

RO54 RZBR 0000 0600 0714 0076
RO64 RZBR 0000 0600 0714 0090
RO86 RZBR 0000 0600 0714 0082

Donații recurente lunare:
Contact: oana.tomozei@ovid.ro
0787 309 914

Donații online:
www.ovid.ro/direct-pentru-copii-2/
Direcționați 2% din impozitul pe venit sau
20% din impozitul pe profit către:
Asociația OvidiuRo
Cod fiscal: 16 40 50 35
Cont: RO54 RZBR 0000 0600 0714 0076
Donează 2 euro/lună pentru prima carte a
unui copil!
Trimite CARTE prin SMS la 8844

Contact

© Silviu Panaite

București: Șos. Vitan-Bârzești 11A, 042122
tel: 021 315 88 06, fax: 0372 253 888
office@ovid.ro, www.ovid.ro
Facebook: Asociatia OvidiuRo

În SUA, contribuții deductibile pot fi făcute online sau prin CEC, către:

63 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 914-909-2426
alex@alexfund.org www.alexfund.org

