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Toyota România donează Asociaţiei Ovidiu Rom o maşină Toyota RAV 4 în valoare de peste
32.000 de euro, devenind astfel un Investitor Major în iniţiativa “Fiecare Copil în Şcoală”  a
Asociaţiei.      
“Fiecare Copil în Şcoală” este o iniţiativă naţională prin care Asociaţia îşi propune ca toţi copiii
din România să aibă posibilitatea reală să termine liceul, indiferent de etnie sau condiţie socială.
Parte esenţială a metodologiei “Fiecare Copil în Şcoală” sunt Atelierele de Vară - programe
intensive pentru copiii care nu au mers la grădiniţă şi nu au beneficiat de educaţie timpurie.

„Apreciem iniţiativa <Fiecare Copil în Şcoală> a Asociaţiei Ovidiu Rom şi suntem bucuroşi că ni
 s-a oferit oportunitatea de a contribui la accelerarea educaţiei copiilor incluşi în acest program”,
declară Mihai Bordeanu, Marketing Manager Toyota România.

Maşina va fi folosită în special pentru transportul resurselor educaţionale şi a echipelor de
profesori şi mediatori şcolari care vor pregăti Atelierele de Vară organizate de Asociaţie în
zonele rurale.

“Suntem foarte fericiţi să avem cel mai mare producător de maşini din lume ca partener în
<cursa> noastră pentru a aduce fiecare copil din România la şcoală. Aveam nevoie de o
maşină de teren, sigură, fiabilă, care să ne permită accesul uşor în zonele rurale unde vom
implementa programele noastre. Am apelat la Toyota România deoarece maşinile marca
Toyota sunt recunoscute ca fiind un etalon din punct de vedere al încrederii pe care o conferă
şoferului şi pasagerilor, fiind totodată maşini create cu grijă faţă de mediu”, declară Leslie
Hawke din partea Asociaţiei Ovidiu Rom.

Despre Asociaţia Ovidiu Rom
De-a lungul a şase ani de activitate, Leslie Hawke şi Maria Gheorghiu au dezvoltat o
metodologie care sprijină copiii din familii sărace să frecventeze cu succes şcoala. Peste 500
de copii, 300 de familii şi 100 de profesionişti din domeniul educaţiei au beneficiat până în
prezent de serviciile directe Ovidiu Rom. Obiectivul Asociaţiei Ovidiu Rom pentru următorii ani
este sprijinirea cât mai multor comunităţi sărace prin pregătirea unor echipe locale care să
implementeze metodologia noastră: identificarea tuturor copiilor aflaţi în situaţii de risc,
implicarea asistenţilor sociali şi a mediatorilor şcolari, ateliere de vară, cursuri de formare pentru
profesori, crearea unui mediu de învăţare atractiv, participarea părinţilor, stimularea prezenţei şi
performanţei şcolare. În 2007, au solicitat sprijinul Ovidiu Rom comunitati din sase judete (Alba,
Bihor, Cluj, Mureş, Neamt şi Dâmboviţa) şi se vor desfăşura Ateliere de Vară în peste 30 de
şcoli.

Despre Toyota România
Toyota Romania a luat fiinţă în anul 2000 şi s-a bucurat încă de la lansare de o creştere
spectaculoasă. În anul 2006 Toyota România a vândut peste 6000 de unitaţi, iar în primele şase
luni ale anului în curs a înregistrat o creştere de peste 80%, cu mult peste nivelul de creştere al
pieţei de profil din România.
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