
RAPORT ANUAL 2017-2018
Infrastructură pentru educație de calitate și literație 

în comunitățile rurale sărace



Dragi prieteni,

Faptul că România s-a dezvoltat inegal ca țară în ultimii 25 de ani este o realitate cunoscută de noi 
toți. Cu peste jumătate din copii trăind în zone rurale, creșterea calității educației dincolo de centrele 
urbane este esențială pentru viitorul României.

Anul trecut ne-am propus ca pentru anul școlar 2017-2018 să creăm Centre pentru Educație de 
calitate și Literație în zone dezavantajate.  Suntem bucuroși să raportăm că, având sprijinul vostru, 
am reușit:

  ,ăsruser-iroseforp ed elețer ienu aeraerc nirp iș enețeduJ eralocȘ roletarotcepsnI aerenițsus dnâvA
2500 de profesori de învățământ preșcolar 
centrate pe copil și pe dezvoltarea literației. De asemenea, au primit kituri ce conțin cărți 
ilustrate și materiale educaționale de calitate.

1400 de preșcolari au participat la sesiuni de citit la grădiniță, în timpul Caravanei de Citit.

100 de grădinițe au organizat modulul educațional Șotron 2, prin care, timp de zece 
săptămâni, 1000 de copii de 2 sau 3 ani și mamele lor s-au familiarizat cu grădinița. 

600 de profesori voluntari au coordonat Atelierele de Vară Șotron, când 3600 de copii din 

90 de GrădiBiblioteci - centre de lectură constând într-un raft de cărți ușor accesibil pentru cei mici 
și numeroase cărți ilustrate, potrivite vârstei, au fost amenajate în cele mai defavorizate grădinițe.

50 de grupe de grădiniță au primit câte un centru de lectură și științe - Povești sub Lupă.

Granturile Hai la Grădiniță! au ajutat 6 comunități să implementeze soluții adaptate 
nevoii locale pentru a face loc în grădiniță tuturor copiilor de vârstă preșcolară.

Ca Agenție pentru Educație Timpurie, OvidiuRo continuă să lucreze cu autoritățile publice și cu 
profesorii din întreaga țară, să organizeze sesiuni de formare, să aducă resurse educaționale de 
calitate în grădinițele defavorizate și Prima Carte pentru acasă copiilor din zone rurale.

Maria Gheorghiu & Leslie Hawke

Rezultate 2017-2018
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Să distribuim peste 60.000 de cărți ilustrate pe care copiii să le folosească la 
grădiniță sau acasă, împreună cu familia;

Să formăm profesorii a peste 60.000 de copii în metode de lucru ce maximizează 
utilizarea cărților - care oferă oportunități de învățare a cuvintelor noi, a numerelor, 
culorilor, animalelor, obiceiurilor legate de igiena zilnică sau de o alimentație sănătoasă; 

Să implicăm peste 5000 de părinți în sesiuni de citit interactiv, împreună cu copiii.

„România este de fapt o țară divizată: una urbană, dinamică, parte din Uniunea Europeană 
și alta rurală, săracă, izolată.” 

Donato da Rosa, Economist Senior World Bank, 6 iunie, 2018
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formați în metode de predare centrate pe copil și pe dezvoltarea literației
2.500 de profesori

M-am întors plină de informații, plină de energie și dornică să mișc lucrurile. Mi-a 

Valentina Souca, Inspector pentru Învățământ Preșcolar, ISJ Sălaj

5.000 de părinți

Așa le vor vedea mai mulți și poate mai mulți le vor citi copiilor.
                                                                               Bunică din Drăgăești-Pământeni, județul Dâmbovița 

distribuite în comunități defavorizate
140 de GrădiBiblioteci și centre Povești sub Lupă

Sunt foarte bucuroasă pentru că cititul a devenit o rutină pentru noi, după ce am 
primit GrădiBiblioteca. Copiii pur și simplu adoră să aleagă câte o carte din raft și 
să o răsfoiască.                                                                           Profesor din Corabia, județul Olt 

Pentru 2019, obiectivele OvidiuRo sunt:

1. Să formeze 1000 de profesori - resursă
formare, metode de învățare centrate pe copil și pe dezvoltarea literației.

2. Să formeze alți 20.000 de profesori pentru învățământ preșcolar,
resursă, în metode de dezvoltare a vocabularului, prin activități educaționale susținute în 
grădinițe cu ajutorul cărților ilustrate.

3. Să echipeze toți acești profesori cu materiale educaționale de calitate, 
pună în practică, în activitățile cu preșcolarii, ceea ce au învățat.

4. Să ofere „Prima Carte

5. Să  ofere unui număr de 400 de profesori centre de bibliotecă

„Fiecare copil merită o poveste
acasă și de dezvoltare a vocabularului, astfel încât copiii din medii defavorizate să aibă șansa 
unui start corect la școală.

Un raft de cărți prietenos, de înălțimea copiilor, în care cărțile sunt expuse frontal;
O selecție de cărți ilustrate potrivite vârstei și adaptate noului curriculum;

6. Să dezvolte 
motivați care lucrează cu copii din familii defavorizate și care împărtășesc practici adecvate, 

an, în cadrul unor evenimente dedicate prin care este recunoscut, așa cum se cuvine, 
profesorului pentru învățământ preșcolar

au fost oferite copiilor și profesorilor
60.000 de cărți ilustrate

De-abia aștept să înceapă grădinița și să citesc împreună cu cei mici. Nu am avut 
până acum cărți așa frumos ilustrate și nici măcar o lupă. Vă mulțumim! 
       Profesor din Giurgiu, participant la un workshop al Aureliei Iliuță, profesor-resursă 

au fost implicați în sesiuni de citit și activități educaționale
6.000 de copii

La început nu am fost prea deschisă ideii de a-mi reamenaja sala sau de a mă așeza 
pe covor, alături de copii, în timpul activităților. Însă acum nu m-aș mai putea 
întoarce la vechile metode.                                   Profesor din Valea Stanciului, județul Dolj

Creștem în continuare calitatea educației în grădinițele din România. 
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Pentru 2019, obiectivele OvidiuRo sunt:

1. Să formeze 1000 de profesori - resursă care să disemineze către colegii lor, prin sesiuni de 
formare, metode de învățare centrate pe copil și pe dezvoltarea literației.

2. Să formeze alți 20.000 de profesori pentru învățământ preșcolar, cu ajutorul profesorilor-
resursă, în metode de dezvoltare a vocabularului, prin activități educaționale susținute în 
grădinițe cu ajutorul cărților ilustrate.

3. Să echipeze toți acești profesori cu materiale educaționale de calitate, care să îi ajute să 
pună în practică, în activitățile cu preșcolarii, ceea ce au învățat.

4. Să ofere „Prima Carte” unui număr de 80.000 de copii; să expună copiii, părinții și profesorii 

5. Să  ofere unui număr de 400 de profesori centre de bibliotecă ce conțin:

Ce urmează?

„Fiecare copil merită o poveste” este un program pilot de stimulare a lecturii în grădinițe și 
acasă și de dezvoltare a vocabularului, astfel încât copiii din medii defavorizate să aibă șansa 
unui start corect la școală.

Un raft de cărți prietenos, de înălțimea copiilor, în care cărțile sunt expuse frontal;
O selecție de cărți ilustrate potrivite vârstei și adaptate noului curriculum;

6. Să dezvolte „Rețeaua Națională pentru Literație Timpurie”, o comunitate de profesori 
motivați care lucrează cu copii din familii defavorizate și care împărtășesc practici adecvate, 

an, în cadrul unor evenimente dedicate prin care este recunoscut, așa cum se cuvine, rolul 
profesorului pentru învățământ preșcolar.

Creștem în continuare calitatea educației în grădinițele din România. 



Rezumat Financiar
CHELTUIELI Reale Reale Estimate

Anul 2017 2018 2019

Cheltuieli 
programe

Programe 
pentru copii

Materiale educaționale pentru copii 176.355 197.228 190.000

Caravane de citit și Ateliere de vară 93.905 95.450 130.000

Tichete sociale 12.000 8.933 0

GrădiBiblioteci - Colțuri de lectură 0 38.795 45.000

Educație pentru sănătate 51.542 9.230 50.000

Formări 
profesori

Salarii echipa de teren: instruiri, monitorizări 153.872 141.796 100.000

Transport participanți și cheltuieli organizatorice 9.967 41.516 50.000

Transport, cazare și masă echipă 13.403 33.113 35.000

Auto (asigurări, reparații, închirieri) 34.634 36.283 40.000

Granturi Granturi start-up și intervenții punctuale 38.217 35.405 9.000

Servicii 
suport

Comunicare 
și strângere 
fonduri

Materiale, producție și distribuție 3.959 2.439 3.000

Salarii PR & strângere fonduri 45.000 50.600 50.000

Admin

Consumabile, utilități, telecomunicații 20.704 19.835 20.000

Închiriere spațiu birouri 14.400 14.400 14.500

Echipamente 590 645 2.000

Salarii personal administrativ 44.000 51.400 50.000

TOTAL 712.548 777.068 788.500 

Investitori Majori 511.558 € in kind
Alex Fund 83.910 P

Autoklass 21.055 P

Carrefour România 20.496 P

Dedeman 81.772 P

Fildas / Catena 129.782

GlaxoSmithKline 53.061

NN România 39.807

Romstal Imex 24.423 PPP

57.252

VENIT 2017 634.771 €

Companii 76.371 € in kind

B&B Collection 12.942

Deutek SA 9.807

Enel Distribuție Dobrogea 5.035 PPP

Generali România 7.045

Fundația KPMG 1.208 PP

Help Net Farma 10.019

7.726

Net Conect 1.686

SIF Moldova 3.251

Team Logistic Specialist 8.628

Trident Pharma 5.393

Contribuții sub 1.000 3.631 P

Indivizi 46.842 € in kind
Adrian Bogdan Moruț 1.314

K. Niemann & H. Spiendler 1.083

1.084

Campanie 2% 3.939

SMS 25.307

Contribuții sub 1.000 14.115 P

Investitori Majori 2017-2018

Rezumat Financiar
CHELTUIELI Reale Estimate

Anul 2017 2018

Cheltuieli 
programe

Programe 
pentru copii

Materiale educaționale pentru copii 176.355 120.000

Caravane de citit și Ateliere de vară 93.905 90.000

Tichete sociale 12.000

GrădiBiblioteci - Colțuri de lectură 0 25.000

Educație pentru sănătate 51.542 30.000

Formări 
profesori

Echipa de teren: instruiri, demo-uri, monitorizări 153.872 150.000

Transport participanți și cheltuieli organizatorice 9.967 50.000

Transport, cazare și masă echipă 13.403 15.000

Auto (asigurări, reparații, închirieri) 34.634 30.000

Granturi Granturi start-up și intervenții punctuale 38.217 22.000

Servicii 
suport

Comunicare 
și strângere 
fonduri

Materiale, producție și distribuție 3.959 3.000

Salarii PR & strângere fonduri 45.000 50.600

Admin

Consumabile, utilități, telecomunicații 20.704 15.000

Închiriere spațiu birouri 14.400 14.400

Echipamente 590 2.000

Salarii personal administrativ 44.000 50.100

TOTAL 712.548 667.100 

Investitori Majori 511.558 € in kind
Alex Fund 83.910 P

Autoklass 21.055 P

Carrefour România 20.496 P

Dedeman 81.772 P

Fildas / Catena 129.782

GlaxoSmithKline 53.061

NN România 39.807

Romstal Imex 24.423 PPP

57.252

VENIT 2017 634.771 

Companii 76.371 

B&B Collection

Deutek SA

Enel Distribuție Dobrogea

Generali România

Fundația KPMG

Help Net Farma

Net Conect

SIF Moldova

Team Logistic Specialist

Trident Pharma

Contribuții sub 1.000 

Indivizi 46.842 € in kind
Adrian Bogdan Moruț 1.314

K. Niemann & H. Spiendler 1.083

1.084

Campanie 2% 3.939

SMS 25.307

Contribuții sub 1.000 14.115 P

Investitori Majori 2017-2018



Transfer bancar:

Asociația OvidiuRo 

swift: RZBRROBU

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

Donații online:
www.ovid.ro/direct-pentru-copii-2/

Direcționați 2% din impozitul pe venit sau 
către:

Asociația OvidiuRo

Cont: RO54 RZBR 0000 0600 0714 0076

Donează 2 €/lună pentru prima carte a unui 
copil! Trimite CARTE prin SMS la 8844.

Contact București: Șos. Vitan-Bârzești 11A, 042122
tel: 021 315 88 06, fax: 0372 253 888 

Facebook: Asociatia OvidiuRo

Cum puteți ajuta
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Membri AGA: Adela Vrînceanu Celebidachi, 
Irina Pogonaru Georgescu, Maria Gheorghiu, 
Leslie Hawke, Codrin Scutaru. 

Infrastructură pentru educație de calitate și literație 

Credit foto copertă față: Doina Gheorghe

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

Transfer bancar:

Asociația OvidiuRo 

swift: RZBRROBU

LEI:  RO54 RZBR 0000 0600 0714 0076
USD:  RO64 RZBR 0000 0600 0714 0090
EURO:  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 
către:

Asociația OvidiuRo

Cont: RO54 RZBR 0000 0600 0714 0076

Donează 2 €/lună pentru prima carte a unui 
copil! Trimite CARTE prin SMS la 8844.

Contact București: Șos. Vitan-Bârzești 11A, 042122
tel: 021 315 88 06, fax: 0372 253 888 

Facebook: Asociatia OvidiuRo

Cum puteți ajuta
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Irina Pogonaru Georgescu, Maria Gheorghiu, 
Leslie Hawke, Codrin Scutaru. 

Credit foto copertă față: Doina Gheorghe

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


