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În ultimele două decenii, OvidiuRo a arătat că:

schimbă în mod esențial performanțele copiilor!

Educația timpurie Educatoarele mai bine pregătite Grădinițele bine dotate

Și implicarea autorităților localeCărțile ilustrate în mâinile copiilor



Context: Din 2016, Guvernul României a finanțat un program național, în valoare de 10 milioane de euro anual, pentru încurajarea 
părinților săraci să își trimită copiii la grădiniță. Pe baza modelului Fiecare Copil în Grădiniță al OvidiuRo, Legea 248/2015 stabilește ca 
părinții ce trăiesc în sărăcie să poată primi 11€ / lună în tichete sociale dacă copilul lor merge la grădiniță în fiecare zi. OvidiuRo și-a 
asumat rolul crucial de a lucra cu autoritățile publice  pentru a implementa acest important pachet de stimulente pentru educația 
timpurie.  Astăzi, ca Agenție pentru Educația Timpurie, OvidiuRo se axează pe dezvoltarea profesională a educatoarelor și asigurarea 
resurselor necesare încurajării lecturii în grădinițe și în familie. Programul este reglementat printr-un protocol de colaborare încheiat între 
Asociația OvidiuRo și Ministerul Educației și Cercetării și reprezintă o premisă a asumării unui set de acțiuni comune, care să faciliteze 
dezvoltarea de politici publice eficiente.

Dragi prieteni,

 Dacă, în primii ani de viață, copiii dezavantajați nu sunt expuși unei mari varietăți de experiențe de 
învățare, vor dezvolta un decalaj enorm - chiar înainte de clasa pregătitoare. Pentru a nu resimți eșecul în 
fiecare zi, cel mai probabil, acești copii vor părăsi timpuriu școala.
 Cea mai mare problemă întâlnită de noi este lipsa activităților care dezvoltă cu adevărat abilitățile de 
bază ale copiilor, problemă ce poate fi soluționată prin formarea continuă a cadrelor didactice și prin 
asigurarea de resurse de calitate în grădinițe. Prin urmare, echipa OvidiuRo petrece 80% din timp pe teren - 
ajutând educatoarele să-și îmbunătățească practicile pedagogice și oferind cărți ilustrate potrivite vârstei 
preșcolare (care lipsesc aproape cu desăvârșire din majoritatea grădinițelor rurale și urbane sărace).
 Azi, rolul principal al OvidiuRo este de a ajuta grădinițele să ofere o fundație puternică pentru dezvoltarea 
limbajului copiilor astfel încât, indiferent de nivelul de educație al părinților, copiii să fie pregătiți să citească 
atunci când încep școala. Vă mulțumim pentru ajutor!

Maria Gheorghiu  &  Leslie Hawke



Fiecare copil merită o poveste

Fiecare Copil Merită o Poveste reprezintă un set de intervenții ce au ca scop îmbogățirea vocabularului copiilor 
mici și dezvoltarea competențelor de comunicare. 

Fiecare Copil Merită o Poveste:

100.000 de cărți ilustrate au ajuns la copii acasă și în grădinițe 

(1) Dăruiește copiilor Prima carte în care își pot scrie numele și pe care o iau acasă; 
(2) Pune la dispoziția educatoarelor seturi de lectură și GrădiBiblioteci;
(3) Oferă educatoarelor, directorilor și bibliotecarilor sesiuni de formare pentru dezvoltarea limbajului copiilor;
(4) Susține dezvoltarea Rețelei naționale pentru literație timpurie, o comunitate de educatoare motivate 
care împărtășesc cele mai bune practici, provocări și experiențe.

GrădiBibliotecile sunt centre de lectură ce 
constau într-un raft care le permite copiilor 
accesul ușor la o selecție de cărți de bună 
calitate, adecvate vârstei și conforme 
curriculumului pentru educația timpurie.

450 de GrădiBiblioteci înființate în grădinițele din comunități sărace

„Ce a fost cu adevărat uimitor a fost 
faptul că deschiderea unei cărți a devenit 

o rutină zilnică pentru majoritatea copiilor. 
De fapt, sunt momente în care e greu 
să încep altă activitate, căci ei preferă 

colțul de lectură.”
Educatoare din județul Dolj

Fiecare grădiniță merită o bibliotecă



Metodologia OvidiuRo accelerează dezvoltarea vocabularului 
și a comunicării orale a preșcolarilor, folosind cărțile ilustrate, 
conversația și alte metode specifice literației timpurii. 
OvidiuRo formează profesori-resursă care „dau mai departe” 
ceea ce învață, pentru ca practicile educaționale să ajungă la 
un număr cât mai mare de educatoare. Astfel, se folosește 
„efectul de propagare” pentru a dezvolta Rețeaua națională 
pentru literație timpurie într-o comunitate profesională activă 
și unită.

1.500 de educatoare au beneficiat de formări intensive
25.000 de educatoare au primit kit-uri de lectură

„Înainte de formare, nu m-am gândit niciodată cât de multe 
activități diferite am putea face cu o singură carte ilustrată… 
Faptul că părinții au susținut sesiuni de citit cu voce tare a 
avut un impact major asupra atenției și interesului copiilor.”
                                                          Educatoare din județul Iași

Șotron vizează preșcolarii care nu au parte de experiențe bogate de învățare în timpul verii. Educatoarele 
voluntare conduc activitățile, iar OvidiuRo oferă formarea și setul de resurse educaționale. 
1200 de educatoare au participat la cele 50 de sesiuni de formare susținute de OvidiuRo din care au rezultat 
480 de ateliere de două săptămâni pentru copii.

Anul acesta, cu susținerea Raiffeisen Bank, programul a inclus o componentă STEM cu lupe, hărți, magneți, 
truse de germinare și seturi de geometrie, pentru a facilita activitățile și experimentele științifice. 

6000 de copii au participat la Atelierele de Vară Șotron 2019 

„Programul de vară a fost minunat. N-aș mai putea să mă întorc la vechea mea sală acum. Cel mai bun 
mediu de învățare este un spațiu fără decorațiuni și bine structurat.”                  Educatoare din județul Alba

Fiecare copil merită o educatoare competentă și implicată 

Fiecare copil merită o vară în care să descopere lumea înconjurătoare



În mai, OvidiuRo și Asociația Reality Check au lansat un mesaj de interes public pentru a sublinia importanța 
educației timpurii pentru toți copiii și de a aminti părinților de „Legea Fiecare Copil în Grădiniță”. Spotul TV 
aferent a fost difuzat de peste 3000 de ori la 24 de televiziuni. Un al doilea spot TV a fost difuzat în septembrie 
și octombrie.  În această toamnă, OvidiuRo a relansat campania TV Din fericire - Dai carte, ai parte! În 2018, 
prin intermediul acestei campanii de SMS, OvidiuRo a strâns 26 000 € pentru cărți ilustrate distribuite copiilor 
din zone rurale defavorizate. Printre companiile media și personalitățile ce au contribuit pro bono se numără 
Tom Wilson, Doru Pușcașu, Florin Piersic Jr., Zenith România, Chainsaw Europe și AdStream România.

Trimite „CARTE” prin SMS la 8844 și donezi 2 euro pe lună pentru prima carte a unui copil!

Fiecare copil merită o îngrijire medicală bună

600 de copii și 300 de adulți au fost 
examinați în sate izolate din județele 
Constanța, Covasna, Iași, Satu Mare și Vaslui 
de către studenți la medicină, medici 
rezidenți și specialiști în pediatrie, 
radiologie, stomatologie, oftalmologie și 
ginecologie. Patru dintre caravane au fost 
organizate în parteneriat cu Asociația 
Caravana cu Medici, iar caravana din 
Covasna, în parteneriat cu ONG-ul german 
Die Johanniter.
De asemenea, 500 de kit-uri de igienă au 
fost distribuite în grădinițe, în timpul 
Atelierelor de Vară Șotron 2019. 
Componenta de sănătate a OvidiuRo este 
sponsorizată de GlaxoSmithKline din 2012.

900 de oameni au primit consultații medicale în satele lor

Fiecare copil merită să fie reprezentat

Trei campanii de conștientizare au subliniat importanța grădiniței 



Fiecare donator știe cum am cheltuit banii

CHELTUIELI Reale Estimate Anticipate

Anul 2018 2019 2020

Cheltuieli 
programe

Programe 
pentru copii

Materiale educaționale pentru copii 197.228 190.000 210.000

Caravane de citit și Ateliere de Vară 95.450 130.000 110.000

Tichete sociale 8.933 0 0

GrădiBiblioteci - Colțuri de lectură 38.795 45.000 50.000

Educație pentru sănătate 9.230 50.000 50.000

Formări 
educatoare

Salarii echipa de teren (instruiri. demo-uri. monitorizări) 141.796 100.000 100.000

Transport participanți și cheltuieli organizatorice 41.516 50.000 50.000

Transport. cazare și masă echipă 33.113 35.000 35.000

Auto (asigurări. reparații. închirieri) 36.283 40.000 40.000

Granturi Granturi start-up și intervenții punctuale 35.405 9.000 5.000

Servicii suport

Comunicare și 
strângere fonduri

Materiale - producție și distribuție 2.439 3.000 5.000

Salarii PR & strângere fonduri 50.600 50.000 50.000

Administrative

Consumabile. utilități. telecomunicații 19.835 20.000 20.000

Închiriere spațiu birouri 14.400 14.500 14.500

Echipamente 645 2.000 2.000

Salarii personal administrativ 51.400 50.000 50.000

TOTAL 777.068 788.500 791.500 

VENIT 2018 - 
Investitori Majori 522.600 

Alex Fund 25.773

Autoklass 23.092

BBraun 30.098

Carrefour România 24.497

Dedeman 95.583

Fildas / Catena 128.728

Fundația Carrefour 99.577

60.632

Romstal Imex 34.619

Companii 136.502 

Asociația Sister 651

B&B Collection 12.895

Bitdefender 10.730

Deutek SA 9.906

Eurotron Invest 1.076

Franklin Templeton Investment 8.059

Generali România 14.980

LMM Advisory Consulting 7.526

Net Conect 1.483

Prodplast 14.583

Rotary Deutschland 2.500

SIF Moldova 2.149

Team Logistic Specialist 10.746

The Human Safety Net 28.841

Trident Pharma 8.582

Contribuții sub 500 1.795

Indivizi

Cătălina Barbu 524

Y. Lannquist & I. Lăcustă 614

Roxana Morea 516

Adrian Bogdan Moruț 1.182

K. Niemann & H. Spiendler 1.186

Irina Pogonaru-Georgescu 9.297

2.801

Campanie 2% 3.157

SMS 26.032

Contribuții sub 500 8.768

Auditul financiar este realizat pro bono de KPMG.



În 2020, OvidiuRo continuă să crească Rețeaua pentru literație timpurie astfel încât toate educatoarele din 
România să aibă resurse de calitate și toți preșcolarii să aibă acces la cărți adecvate vârstei.

Fiecare succes merită să fie replicat 

Fiecare Copil Merită o Poveste 
2018-2019

Capitala educației timpurii presupune un pachet integrat de intervenții, care promovează și susține educația de calitate 

pentru toți copiii, începând de la naștere.



Investitori Majori 2018 - 2019

Fiecare dintre noi poate ajuta

Direcționați 2% din impozitul pe venit 
sau 20% din impozitul pe profit către:
Asociația OvidiuRo
Cod fiscal: 16 40 50 35

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

Șos. Vitan-Bârzești 11A, 
042122, București 
tel: 021 315 88 06 
office@ovid.ro, www.ovid.ro
Facebook: Asociația OvidiuRo

Membri AGA: Adela Vrînceanu 
Celebidachi, Irina Pogonaru-Georgescu, 
Maria Gheorghiu, Leslie Hawke, 
Codrin Scutaru 

Transfer bancar:
Asociația OvidiuRo 
Raiffeisen Bank România
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

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


