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La temelia unei societăți educate stau:

Autorități responsabile și cetățeni care cred în puterea
 educației timpurii de a transforma vieți

Părinți care își ajută copiii să învețe Grădinițe bine echipate 
Profesori bine instruiți și motivați Cărți adecvate vârstei în mâinile copiilor 



Din 2004, OvidiuRo și-a concentrat eforturile pentru a îmbunătăți accesul la educație timpurie 
de calitate pentru toți copiii din comunități defavorizate:  

     67.000 de copii au beneficiat de programele noastre educaționale; 
     9.000 de profesori au participat în proiecte de dezvoltare profesională; 
     225.000 de cărți au fost oferite copiilor și profesorilor;
     125.000 de copii și familiile lor, din grupuri vulnerabile, au beneficiat de prevederile 
legii Fiecare Copil în Grădiniță, adoptată în 2015, în urma succesului proiectului pilot al 
OvidiuRo. Legea a fost modificată în 2020 astfel încât, din ianuarie 2021, familiile 
dezavantajate vor accesa mai ușor programul, vor beneficia de dublarea valorii tichetului 
social pentru grădiniță, iar autoritățile locale vor organiza campanii de informare despre 
importanța educației timpurii.



Maria Gheorghiu & Patricia Pușchilă

Dragi prieteni care credeți în puterea educației de a transforma vieți și societăți, 

Provocările care au apărut în urma închiderii bruște a școlilor, din cauza pandemiei de COVID-19, au 
determinat OvidiuRo să se adapteze rapid: am trecut de la formări față în față la activități online 
pentru profesori, am oferit mai multe cărți, am extins perioada de desfășurare a Atelierelor de Vară 
„Șotron”, am redus numărul de copii în grupe și am crescut numărul de voluntari, totul pentru a 
respecta normele de siguranță sanitară. Am reușit astfel, prin rețeaua noastră națională de profesori, 
nu doar să ne continuăm proiectele ci și să oferim, alături de resurse educaționale, pachete 
umanitare familiilor care trăiesc în sărăcie extremă.

Cu ajutorul susținătorilor noștri, am oferit în perioada când grădinițele și școlile au fost închise 
25.000 de cărți ilustrate, cărți care le dezvoltă copiilor curiozitatea și vocabularul. Am extins rețeaua 
de voluntari - profesorilor li s-au alăturat bibliotecari, asistenți sociali, mediatori comunitari și preoți, 
care au participat la programe de training și au asigurat continuitatea implementării proiectelor 
noastre chiar și în condițiile generate de pandemie. Împreună creștem noi generații educate. 
Vă mulțumim!



Multe familii sărace au fost grav afectate de pandemia de COVID-19. Fără o slujbă stabilă, mulți 
părinți s-au confruntat cu lipsa acută a veniturilor, fiind în imposibilitatea de a furniza familiilor lor 
chiar și minimul zilnic necesar.  Cu ajutorul companiilor și al persoanelor fizice, OvidiuRo a oferit, pe 
lângă cărți și materiale educaționale, ajutor de primă necesitate constând în bonuri de masă, 
produse de curățenie și alimente de bază. Voluntarii din rețeaua noastră s-au dovedit, încă o dată, a fi 
dornici de a ajuta și puternic conectați la nevoile comunității. Ei au selectat cele mai sărace familii și 
le-au distribuit pachetele. De asemenea, profesorii au organizat, de-a lungul întregii veri, sesiuni de 
lectură pentru copii, folosind cărțile oferite de OvidiuRo.   

800 de familii defavorizate au primit sprijin de la OvidiuRo  

Fiecare familie merită o mână de ajutor în timp de criză  



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. Prin acest program:

25.000 de cărți ilustrate au ajuns în casele copiilor și în grădinițe

(1) Dăruim fiecărui copil o „primă carte” pentru acasă, cu o pagină specială pe care să-și scrie numele; 
(2) Oferim profesorilor materiale educaționale de calitate și echipăm sălile cu GrădiBiblioteci;
(3) Oferim voluntarilor cursuri pentru organizarea atelierelor de lectură;
(4) Dezvoltăm Rețeaua Națională de Educație Timpurie, o comunitate de profesori motivați, care 
cresc nivelul de calitate al activităților din grădinițe.



Pentru că învățarea continuă este un principiu de bază al OvidiuRo, susținem dezvoltarea profesională 
a profesorilor voluntari din rețeaua noastră. Pandemia ne-a determinat să adaptăm toate proiectele 
astfel încât să respectăm protocoalele naționale de sănătate. Am mutat sesiunile de formare în online 
începând cu luna mai. Au participat peste 2.000 de profesori, bibliotecari, asistenți sociali și chiar 
preoți, care, ulterior, au devenit ambasadori ai lecturii în comunitățile sărace. 

Temele acoperite în aceste sesiuni au inclus: tehnici de citire cu voce tare, noțiuni fundamentale de 
literație, metode de adaptare a activităților pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, activități 
STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică), principii Montessori și activități inspirate din 
arta spectacolului, pentru a dezvolta creativitatea, imaginația și gândirea copiilor.   

2.000 de profesori au participat la sesiuni de formare online  

Fiecare copil merită o educatoare competentă și implicată 



GrădiBibliotecile sunt centre de lectură ce constau într-un raft care le permite copiilor accesul facil la 
o selecție de cărți de calitate, pe teme derivate din curriculum și adecvate vârstei lor.

În contextul generat de pandemia de COVID-19, când împrumutarea cărților nu a mai fost o opțiune, 
insulele de lectură oferite de OvidiuRo au devenit resurse alternative importante pentru organizarea 
activităților cu cei mici.

111 insule de lectură amenajate în grădinițe defavorizate

Fiecare grădiniță merită o bibliotecă



Nu am putut să lăsăm vara lui 2020 să treacă fără tradiționalul program de vară al Asociației OvidiuRo. 
Am respectat regulile de siguranță sanitară, am extins perioada atelierelor, am redus numărul de copii 
pe grupă, dar am crescut numărul de grupe, am recrutat mai mulți profesori, am distribuit măști 
protectoare și gel dezinfectant.

Copiii s-au bucurat de fiecare moment, au descoperit frumusețea cărților și multitudinea de idei și 
provocări din caietele de activități, s-au minunat de cât de multe poți învăța dintr-o carte și cât de 
mare este lumea.

1.200 de copii și 550 de profesori au participat la Atelierele de Vară „Șotron”

Fiecare copil merită o vară în care să descopere lumea



„În timpul Atelierului de Vară, am avut privilegiul să simt emoția copiilor care țineau o carte în mână pentru 
prima dată.”                                           

Lucia Oboroc, profesor din județul Botoșani 

Obiectivul nostru este de a mobiliza profesorii să organizeze activități atractive pentru copii și să 
contribuie la reducerea decalajului educațional în comunitățile lor. Apelul național pentru Atelierele 
de Vară a fost o bună ocazie de a ne extinde rețeaua de profesori voluntari, care au lucrat cu cei mici 
de la solstițiul de vară până la echinocțiul de toamnă.

Ateliere de Vară în 37 de județe 

Fiecare copil merită o vară în care să descopere lumea 



Punguța cu două cărți oferă părinților din comunitățile defavorizate cărți ilustrate pentru a le citi și 
acasă copiilor cu vârste de 1-2 ani.

Proiectul pilot, conceput pentru a informa părinții despre beneficiile cititului alături de copiii lor, a 
început în anul 2019, cu un grup de 300 de familii. Reacțiile participanților ne-au impresionat și ne-au 
determinat să dezvoltăm proiectul, oferind alte 10.000 de Punguțe cu două cărți familiilor din 
comunități rurale defavorizate. Profesori, asistenți sociali, bibliotecari și preoți au devenit ambasadori 
ai lecturii și au citit împreună cu părinții și copiii. Primele experiențe cu cartea pot deschide mințile și 
inimile copiilor către lumea minunată a poveștilor.

Punguța cu două cărți

Fiecare copil merită un început bun



Povești sub Lupă este un proiect conceput pentru a construi o infrastructură pentru alfabetizare și 
știință în comunitățile defavorizate, pentru a stârni curiozitatea copiilor de a descoperi lumea din jurul 
lor și pentru a le cultiva dragostea de natură.

Început în anul 2018, popularitatea sa în rândul copiilor și profesorilor din toată țara ne-a determinat 
să dezvoltăm proiectul. Pe lângă faptul că cei mici au beneficiat de experiențe complexe de învățare, 
profesorii au participat lunar la sesiuni de formare și au primit seturi educaționale STEAM adecvate 
vârstei copiilor.

Activitățile prin care vrem să inspirăm tinerele generații șă cerceteze și să inoveze s-au regăsit și în 
Atelierele de Vară Șotron.

Povești sub Lupă

Fiecare copil merită să experimenteze



Fiecare copil merită să fie reprezentat

Două campanii de conștientizare au evidențiat importanța grădiniței

Septembrie 2019 - aprilie 2020: OvidiuRo a relansat campania de donații SMS recurente pentru a 
dărui cărți ilustrate copiilor defavorizați. Spotul „Din fericire” a fost difuzat de peste 3.000 de ori pe 24 
de canale de televiziune. Zenith România, Chainsaw Europe și AdStream România au contribuit 
pro-bono la campania noastră.

Campania OvidiuRo „Schimbă-le povestea!” a fost lansată în septembrie 2020, în cadrul Festivalului 
de Film Independent American organizat de Cristian Mungiu, și a beneficiat de vocea inconfundabilă 
a Irinei Margareta Nistor. Am subliniat importanța educației timpurii pentru toți copiii României, 
evidențiind nevoile deosebite ale celor din familiile defavorizate, precum și obstacolele pe care 
aceștia le întâmpină zilnic. Cu un număr mare de persoane publice devenite Ambasadori OvidiuRo, 
campania a dus mesajul nostru către un milion de utilizatori ai platformelor sociale.



Suntem hotărâți să ne urmăm viziunea de a asigura o educație timpurie de calitate tuturor copiilor 
din grupuri  vulnerabile. Acum, mai mult ca oricând, este nevoie de un efort concertat și susținut al 
tuturor celor responsabili de educația copiilor: părinți, profesori, autorități, societate civilă și 
companii.

Ne vom adapta și vom căuta cele mai eficiente modalități de a ajunge la cât mai mulți copii, pentru a 
oferi cât mai multe cărți și materiale educaționale, în cadrul programelor de literație. Proiectele 
noastre tradiționale, precum Atelierele de Vară, Punguța cu două cărți sau Fiecare Copil Merită o 
Poveste, vor fi adaptate continuu realități generate de pandemia de COVID-19, pentru a ne asigura 
că, până la finalul grădiniței, fiecare copil știe 100 de povești.

Fiecare succes merită să fie replicat 

Planuri pentru 2021



EXPENDITURES

Year

Cheltuieli 
programe

Servicii suport

TOTAL

Fiecare donator merită să știe cum am cheltuit banii

Reale Estimate Anticipate

2019 2020 2021

333.983 110.000 250.000

25.591 60.000 85.000

1.046 8.500 8.000

61.181 70.000 100.000

26.814 80.000 50.000

101.499 96.000 100.000

82.280 4.500 10.000

21.631 7.500 10.000

33.693 30.000 30.000

21.019 6.000 10.000

10.436 6.500 10.000

52.403 55.000 55.000

13.077 8.500 10.000

14.217 14.500 14.500

0 4.000 5.000

43.424 50.000 50.000

842.294 611.000 797.500

CHELTUIELI

Anul

Programe 
pentru copii

Formări 
educatoare

Granturi

Comunicare și 
strângere fonduri

Administrative

Materiale educaționale pentru copii

Caravane de citit și Ateliere de Vară

Tichete sociale

GrădiBiblioteci - Colțuri de lectură 

Educație pentru sănătate

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

Transport participanți și cheltuieli organizatorice

Transport. cazare și masă echipă

Auto (asigurări. reparații. închirieri)

Granturi start-up și intervenții punctuale

Materiale - producție și distribuție

Salarii PR & strângere fonduri

Consumabile. utilități. telecomunicații

Închiriere spațiu birouri

Echipamente

Salarii personal administrativ



Fiecare donator merită recunoștința noastră

Investitori Majori
Alex Fund 13.238

Asociația pentru Valori în Educație 55.069

BBraun 14.653

Dedeman 100.094

Fildas / Catena 62.916

GlaxoSmithKline 112.962

61.163

Romstal Imex 48.101

UiPath Foundation 65.418

Yardi Call Center 20.019

TOTAL 553.631

Companii Suma in kind

Agri Padana 1.047

Asociația Creative Human Development 948

Asociația Normal Life Marginea 3.230

Autoklass Center 6.794 PPP

B&B Collection 10.466

BullGuard Software 2.093

Coca Cola HBC Finance 2.386

Eutron Invest 841

ISRA Center Marketing 2.036

5.710

Mobra Film 2.931

NNDKP 4.186

NN Insurance Eurasia 9.886

PPG Romania 9.887

Prodplast 9.838 PPP

Stilplast 1.152

Team Logistic Specialist 10.466

Touring Europabus 1.047

Trident Pharma 8.373

Contribuții sub 662

TOTAL 93.980

Persoane �zice Suma
Corina Kaiser & Victor Nechifor 875

Roxana Morea 506

Adrian Bogdan Morut 1.770

Konrad Niemann & Hannelore Spiendler 1.097

Traian Sava 1.822

Nora Serrousi 3.202

3.268

Gabriela-Ileana Tudorica-Iacobuta 502

Stefan Alexandru Voinea 717

Campania 2% 5.479

SMS 21.398

Contribuții sub 500 5.631

TOTAL

VENIT 2019 - 

Suma

500

46.268



Investitori Majori 2019 - 2020

Direcționați 3,5% din impozitul pe venit 
sau 20% din impozitul companiei către:
Asociația OvidiuRo
Cod fiscal: 16 40 50 35

Donații online:
www.ovid.ro/doneaza/

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: arina.ciuncan@ovid.ro
0787 309 914

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

Fiecare dintre noi poate ajuta

The Alex fund


