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•	2003: Programul “Brațe iubitoare”- am angajat cu normă întreagă 8 educatori calificați care să aibă 
grijă de bebelușii din orfelinatul “Micul Prinț” din Brașov, unde, pentru 200 de copii cu vârste sub 3 ani 
erau îngrijitori foarte puțini (un îngrijitor pentru 10 copii). 
Cost: 18.360 $ ; Durata : Ianuarie 2004-Iunie 2005

•	 În plus, am trimis peste 500 kilograme de jucării noi și haine din Los Angeles către diferite centre de 
plasament din Brașov.

•	2004: Locul de joacă de la Rupea - Am construit un spațiu de sport și joacă la centrul de plasament 
din Rupea, Brașov, unde 75 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani aveau doar o curte cu noroi în care 
să se joace. 
Cost : 32.000 $

•	Am continuat programul ”Brațe iubitoare” la ”Micul Prinț”.

•	2008: Programul Everychild. Am încheiat un parteneriat cu HOSPICE Casa Speranței și am pus în 
aplicare un program paliativ complex de tratament pentru 286 de copii cu HIV, care a inclus și formarea a 
250 de cadre medicale și educarea a 1.900 de tineri în vederea prevenirii infectării cu HIV. Cu acest prilej 
a fost stabilit un model de îngrijire paleativă, model care poate fi replicat și în alte zone ale României. În 
martie 2008, Ministerul Sănătății a colaborat cu Hospice Casa Speranței pentru a dezvolta programul la 
care am fost coautori pentru dezvoltarea Planului Național de Îngrijire Paleativă. 
Costul proiectului: 260.000 $, din care contribuția noastră a fost de 100.000 $ 

•	Din 2005 până în prezent : Programul de Burse Universitare Blue Heron. Am acordat 229 de burse 
pentru studenți care au fost copii orfani sau abandonați, în România și Republica Moldova. 
Cost: peste 600.000 USD

ALTE PROGRAME



2013-2014 BLUE HERON SĂRBĂTOREȘTE 
ÎNCĂ UN AN ACADEMIC DE SUCCESS: 
90 DE BURSIERI ȘI UN GRANT DE 100.000 USD  

Cel de-al 12-lea an de activitate al Fundației Blue Heron dovedește cât suntem de dedicați misiunii noastre : aceea de a îmbunătăți 
viața tinerilor români orfani sau abandonați și de a le facilita accesul la oportunitățile vieții, oferindu-le burse universitare. 
Programul nostru acordă următoarele forme de susținere financiară studenților selecționați :

•	600 USD/an pentru taxele de școlarizare, respectiv 2.200 USD/an studenților la medicină (10 dintre bursierii 
noștri urmează această specialitate)

•	O alocație de 55 USD/lună pentru cheltuieli personale (transport, masă, materiale de studiu etc.) 

•	Celor care au obținut o bursă de merit sau au fost admiși pe locurile subvenționate de stat, Fundația Blue 
Heron le oferă o finanțare de până la 400USD pentru a urma cursuri de perfecționare și dezvoltare profesională, 
precum certificatele recunoscute internațional de limba engleză (Cambridge), de operare a computerului (ECDL) 
sau permisul de conducere.

De asemenea, programul nostru cuprinde o componentă importantă de stimulare a transformării personale, prin care îi ajutăm pe 
bursieri să câștige încredere în propriile forțe și să-și dezvolte abilitățile de a reuși în viață. 
Împlinim acest țel prin următoarele metode:

•	Fiecare student beneficiază de îndrumarea unui mentor atent ales, care le oferă un model, îi ajută să se 
descopere, să treacă peste obstacole și îi ghidează pe plan profesional, prin experiența carierei sale ;

•	Cerem fiecărui student să scrie un jurnal lunar în care să își prezinte realizările și dificultățile cu care s-a 
confruntat. Fiecare dintre bursieri trimite acest raport  mentorului său și unui reprezentant al echipei Blue 
Heron. Această echipă include 5 psihologi/sociologi, fiecare monitorizează un grup de 15-20 de bursieri. 
Mentorul răspunde fiecărui jurnal primit și, uneori, comunică direct cu studentul prin skype sau telefon, pentru 
a aprofunda relația dintre ei ;

•	Solicităm fiecărui bursier să efectueze 5 ore de voluntariat pe lună, pentru a le insufla valoarea gestului de a 
dărui, la rândul lor, și pentru a-i ajuta să capete experiență în domeniul lor de studiu. 

Fundația Blue Heron a inițiat un program unic, complex, de burse universitare care s-a dovedit o adevărată investiție în viața celor 
care au crescut fără părinți, și pe care nu doar  i-am ajutat să devină adulți calificați și productivi, ci și să pună capăt cercului sărăciei 
și al abandonului. 

Blue Heron se mândrește că a concretizat un program inovator și complex de burse universitare, o adevărată investiție în tinerii care 
au crescut fără familie și îi ajută nu numai să devină adulți educați și performanți, ci și să rupă spirala abandonului și a sărăciei. 

În prezent avem 87 de bursieri și suntem prezenți în 22 din cele 42 de unități administrative din România (județe și municipiul 
București).   În toamna anului 2014 am acceptat în program 25 de noi studenți, incluzând primul bursier din Republica Moldova. 
14 dintre bursierii noștri vor absolvi studiile universitare în vara anului 2015. De la lansarea programului, 229 de studenți au fost 
beneficiarii acestuia. 

Suntem recunoscători donatorilor, mentorilor și tuturor oamenilor generoși și competenți care ni s-au alăturat și ne-au ajutat 
să dăm o mână de ajutor acestor tineri care, născuți în circumstanțe dramatice și în familii fără perspective, erau prea tineri și 
vulnerabili pentru a răzbi singuri. 
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Datorită continuității sale și a eficienței demonstrate în timp, Blue Heron a inspirat și 
alte ONG-uri să pună în aplicare programe similare și a atras atenția fundațiilor care 
monitorizează organizațiile care solicită finanțare.  

În urma unui proces minuțios de selecție, fundamentat de o solidă documentație 
financiară, Fundația Blue Heron a câștigat un grant de 100.000 USD de la 
Ludwick Family Foundation, începând din octombrie 2013.
 

Grantul de 100.000 USD 
primit de la 
Ludwick Family Foundation
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Programule de burse universitare
Blue Heron Foundation

România și Republica Moldova
Anul școlar 2014-2015 5

 
Această finanțare ne-a permis să asigurăm :  

•	Taxele de școlarizare și banii de buzunar pentru 64 de studenți în anul academic 2013-2014, 
o sumă care se ridică la 61.912 USD ;

•	30 de laptopuri pentru bursierii care nu au acces la un computer, 11.445 USD ;

•	Tabăra de vară de la Râșnov unde 25 de bursieri au avut șansa să se reunească pentru a-și 
sărbători succesul și întări prietenia, pe parcursul unor activități diverse, de la ateliere 
profesionale la drumeții, cursuri de echitație și dansuri de societate – 13.650 USD;

•	Manuale, lucrări de stomatologie și alte cheltuieli – 4.050 USD.

Grantul de la Ludwick Family Foundation ne-a permis să alocăm, din fondurile obținute de la donatorii Blue 
Heron, încă 30 de burse noi.  

30 de studenți care nu aveau acces la un computer au primit laptopuri noi în 2014. 



TABĂRA
DE VARĂ

de la Râșnov
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TABĂRA
DE VARĂ

de la Râșnov

Bursieri Blue Heron din toată țara, mentori, alumni și 
formatori s-au întâlnit la tabăra noastră anuală desfășurată 
la Cheile Râșnoavei, în inima munților Carpați.  Cu ajutorul 
partenerilor nostri, Asociația AED LUDENS am organizat  
două serii de câte o săptămână ale taberei, pentru câte 
un grup de 25 de studenți. Le-am propus experiențe 
formatoare – șapte zile pline de bucurie, provocări, 
descoperiri, prietenie, relaxare și distracție, cât pentru un 
an întreg.  

Stefania Magidson, Președintele Fundației, le-a dăruit 
studenților câte un exemplar al cărții ”În Cautarea 
Magicianului Alb – Psihologia spirituală în manifestarea 
destinului”, lansată în România în 2013, o carte care 
tratează teme profunde, de la imigrație și filantropie la 
psihologia spirituală și auto-realizare. 

Mihaela Constantinescu, directorul programului de 
mentorat, i-a provocat la o ”răsturnare”de perspectivă – 
să-și privească viața ca pe o poveste interesantă. Nu ca 
povestea unei victime, plină de regret, lipsuri și frustrări, 
ci ca o poveste frumoasă, al cărui personaj a răzbit prin 
dificultăți, și-a găsit puterea interioară de a-și croi singur 
drumul. Bursierii au explorat noi paradigme de reflecție 
și au simțit efectul benefic al schimbării de atitudine față 
de propriul lor destin.  Tânărul regizor Tedy Necula le-a 
împărtășit povestea sa inspiratoare despre cum trăiește cu 
dizabilități și i-a făcut să privească viața ca pe un exercițiu 
de echilibru. 
Bursierii au învățat tehnici eficiente de comunicare în 
afaceri și de creare a propriei rețele profesionale cu Mike 
Costache, membru onorific al Board-ului Fundației. În ziua 

următoare, și-au îmbunătățit CV-ul și abilitățile de a se 
prezenta în fața angajatorilor cu Ada Lungu, specialist în 
PR. Întâlnirea cu Cristina Porșega, directorul de program și 
prietenul cu care au vorbit atât de des la telefon dar nu s-au 
regăsit față în față, a fost un moment emoționant.  

Entuziasmul și voia bună au ”condimentat” deliciile 
sportive, spirituale și intelectuale oferite de tabără. 
Psihologul Daniela Șerban și actorul Adrian Păduraru, 
gazdele noastre perfecte și colaboratorii vechi ai Fundației, 
au fost, și de această dată, pilonii întregii aventuri. Ei au 
organizat drumețiile, lecțiile de echitație și excursiile la 
obiectivele turistice din zonă, ca, de exemplu, Cetatea 
Râșnoavei, o fortăreață din secolul XIII cu o istorie 
extraordinară. Ne-au provocat cu jocuri captivante, care au 
creat legături puternice între participanți, au întărit spiritul 
de echipă, au stimulat mintea și sufletul.  Tabăra nu ar fi 
fost aceeași fără profesoara noastră de dans, Mirela Sima, 
care ne-a ajutat să ne perfectionăm în tango, cha cha și vals. 
Mihai Axinte, actor și percuționist, s-a asigurat că încheiem 
tabăra cu o adevărată ”explozie” de veselie, în bătaia tobelor. 

Taberele de vară au ajuns să reprezinte momentul-cheie 
al anului, pentru toți cei implicați în programul Blue 
Heron – bursieri, mentori, membri ai Fundației și traineri.  
Tabăra a devenit prilejul ideal de a sărbători parteneriatul 
nostru, evoluția incredibilă a tinerilor care participă la acest 
program și viața, în general !
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Mesajul Președintei

Dragi susținători ai Fundației Blue Heron,

Mă bucur mult să vă anunț că, și în cel de-al doisprezecelea 
an de activitate, continuăm să fim inspirați și să purtăm 
torța celor care, încă, nu o pot face singuri. 
Programul de burse universitare și transformare personală 
continuă să ajute tineri care, în ciuda unor destine dra-
matice, au capacitatea și voința de a-și urma visul studiilor 
academice. 
Vă mulțumesc pentru generozitatea și susținerea extraor-
dinare pe care ni le oferiți. 
Împreună, vom continua să le dăm o mână de ajutor și să îi 
ridicăm pe cei care, ca victime ale regimului politic sau ale 
situațiilor lor familiale, sunt prea tineri și vulnerabili ca să 
se ridice singuri. 

Cu recunoștință,
Stefania 

Anca  C.
Masterat anul I Informatică, Universitatea ”Babeș Bolyai”
Cluj Napoca

Fiind studentă și având o distanță destul 
de lungă de parcurs până acasă, 350 km, 
sunt destul de familiarizată cu mersul 
cu trenul. De multe ori, când așteptam 
în gară, îmi plăcea să asemăn viața cu o 
călătorie cu trenul.  Pe parcursul călătoriei, 
întâlnim diferite persoane, fiecare cu 
bagajul personal, cu trăiri, gânduri și 
sentimente unice. Interacționând cu acele 
persoane, experiența lor lăsa o amprentă 
asupra personalității noastre și chiar 
dacă nu realizăm, oamenii aceștia ne 
pot influența în bine, ne pot modela, un 
simplu contact cu anumite persoane ne 
poate schimba viața. Așa a fost, și pentru 
mine, ziua când am întâlnit Fundația Blue 
Heron.
Acum trei ani îmi pregăteam dosarul de 
aplicație la bursă. Îmi doream mult să fiu 
acceptată ca bursier iar dorința mi s-a 
îndeplinit. Orele de voluntariat la “Salvați 
copiii” m-au ajutat să am mai multă 
compasiune și dragoste pentru copii. În 
fiecare jurnal lunar făceam o sinteză a 
ceea ce trăisem, simțisem și făcusem, am 
evoluat și m-am transformat mult.
Jurnalul a devenit, în timp, o analiză 
psihologică asupra propriei mele vieți. La 
celălalt capăt al firului era întotdeauna 
mentorul meu, care îmi oferea sfaturi 
și sugestii la problemele cu care mă 
confruntam. Cuvintele sale erau simple, 

dar, în acelasi timp, profunde și prețioase. 
Mentorul meu mi-a fost un sprijin moral, 
ajutorul potrivit care era mereu acolo, 
prezent, când aveam nevoie.
Cursrile profesionale oferite de Fundația 
Blue Heron m-au ajutat mult. Am făcut 
școala de șoferi în Cluj, am avut un 
instructor foarte bun și am reușit să-mi 
iau permisul de conducere. Totodată, 
cursurile de limbă engleză mi-au fost de 
un real folos, în zilele noastre cunoașterea 
limbii engleze este esențială.
În momentul de față, am terminat 
facultatea de inginerie și m-am înscris la 
master.  Am început să-mi caut un loc de 
muncă în Cluj, unde sper să mă integrez 
cât mai bine. Dorința mea este ca la 
sfârșitul călătoriei mele să las ceva valoros 
în urma mea.  Sunt plină de recunoștință 
față de fundația Blue Heron, pentru că, 
mai mult decât un sprijin material, mi-a 
oferit sprijinul moral de care aveam atâta 
nevoie și m-a ajutat să devin o persoana 
mai bună, plină de empatie, mai sociabilă 
și mai pregătită pentru o carieră în 
domeniul pe care mi l-am ales. Mă bucur 
mult că în “trenul vieții mele” am avut 
ocazia să îi cunosc și să mă las schimbată 
și modelată de echipa de profesioniști ai 
Fundației Blue Heron!



Sunt în momentul de faţă studentă la masterat 
la Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor în cadrul Universităţii Alexandru 
Ioan Cuza din Iaşi cu specializarea Management 
Turistic şi Hotelier. Sunt de trei ani bursieră Blue 
Heron, o experiență care m-a ajutat să mă dezvolt 
mult. Atât stagiul de voluntariat cât și cursurile de 
perfecționare profesională de care am beneficiat 
în cadrul programului mi-au permis să dobândesc 
noi competențe și experiență profesională. Un 
mare ajutor mi-a fost îndrumarea mentorei mele, 
Genoveva Romaşcan. Doamna Romașcan mi-a 
oferit sfaturi practice și utile care m-au ajutat să 
iau decizii bune în momente de răscruce.  Îi sunt 
recunoscătoare şi îi mulţumesc pentru timpul şi 
grija pe care mi le-a dăruit. Deja folosesc toate 
aceste experienţe, cursuri, sfaturi şi valori pentru 
a avea o viață împlinită. 
Sunt recunoscătoare pentru tot ce ați investit în 
mine, în perioada petrecută ca bursier Blue Heron 
și mulțumesc persoanelor care fac posibil acest 
program. 
Nicoleta I., masterat anul II, Universitatea 
”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Specializarea 
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

Nicoleta I., student în anul II – 
Master în managementul turismului,
Universitatea Al. I. Cuza, Iasi

Studenții noștri

 Experiența mea în cadrul Fundației Blue Heron, a început în 
2014. M-am bucurat nespus deoarece eram într-o perioadă a vieții mele 
în care nu știam exact ce fac și nu eram sigur de nimic. Acceptarea în 
cadrul Fundației a fost “stâlpul de susținere” de care aveam nevoie.   
La întalnirea unde ni s-a spus ce înseamnă să faci parte din Familia Blue 
Heron eram atât de emoționat încât nici nu am reușit să mă prezint așa 
cum îmi doream. Cât de mult am evoluat de atunci!... 
 Mi-a plăcut ideea că, în calitate de bursieri Blue Heron, trebuie 
să și oferim, nu doar să primim. M-a încântat și să aflu că vom avea parte 
de cursuri de formare profesională, ceva foarte folositor de care trebuia 
să profit. Când ni s-a spus că vom avea fiecare un mentor, mi s-a părut 
ciudat. Am fost reticent și mi-am zis că eu nu am nevoie de cineva căruia 
să mă destănui, mai ales o persoană străină. Însă cum sunt o persoană 
în continuă schimbare, mi-am zis că trebuie să accept anumite lucruri, 
pentru că nu se știe pe viitor ce beneficii implică acest lucru. Apoi, am 
ascultat mărturiile bursierilor deja înscriși în Fundație, toate erau numai 
de bine și vorbeau atât de frumos despre mentorii lor.  
 Ce m-a marcat cel mai mult la prima întâlnire a fost povestea de 
viață a dnei Magidson. Apoi mi-am dat seama că toți cei care erau acolo 
au un destin remarcabil, care i-a făcut mai puternici.  
 În ceea ce privește jurnalul lunar, la început m-am întrebat de 
ce trebuie să mă destănui în fiecare luna cuiva....dar m-am gândit că asta 
face parte din “acel sprijin moral” de care eu însumi spusesem că am 
nevoie în aplicație. 
 Sunt încântat de programele Fundației, de personalul 
extraordinar, de mentorul meu și de toți bursierii pe care i-ați ales. 
Mulțumesc doamnei Ștefania Magidson și tuturor celor care susțin 
acest proiect, pentru tăria și munca lor, care ne ajută atât de mult. Se 
spune că ”poți construi o casă, dar iți trebuie oameni ca să o îngrijești”. 
Asta face echipa Fundației, au grijă de tot ce au construit pentru 
noi, ei sunt temelia. O “casă” minunată, pe o “temelie” minunată, un 
întreg nemaipomenit. Mulțumesc tuturor. Aveți respectul meu pentru 
totdeauna.

Catalin A., student anul II la Facultatea de Zootehnie, 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași, 
bursier Blue Heron din 2014
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Fundația Blue Heron oferă unui bursier o experiență unică – 
un internship de vară la Universitatea Columbia

Îi mulţumesc din suflet Fundației Blue Heron și doamnei Ştefania Magidson pentru şansa unică de a beneficia 
de un stagiu de vară în domeniul neuroştiinţelor,  la prestigioasa universitate Columbia. Am avut parte de o 
experienţă cu totul unică, întâlnind acolo oameni minunaţi care m-au ajutat să învăţ, să experimentez şi să mă 
integrez într-un mediu atât de diferit.

Pe parcursul celor patru săptămâni petrecute acolo am descoperit multe din tainele ştiinţei ...am pătruns pentru 
prima dată într-un laborator, şi nu oricare, ci al celebrului laureat al premiului Nobel, dr. Richard Axel ! La 
început, noutatea şi standardele înalte m-au intimidat puţin. Ca studentă la medicină în România nu am făcut 
niciodată cercetare, astfel încât nici din punct de vedere teoretic şi nici practic nu ştiam prea multe. Totuşi, cu 
ajutorul lui Cristian, un cercetător post-doctoral din laborator, am început încă din prima săptămână să fac PCR 
- un procedeu prin care poţi multiplica ADN-ul. Învăţasem despre PCR în teorie, dar acum aveam ocazia să îl 
fac chiar eu. La finalul proiectului, am avut ocazia să îi vorbesc şi domnului Richard Axel despre ce am făcut, cu 
sprijinul lui Cristian.

În afara de experienţa din laborator, am avut şi ocazia să vizitez minunatul New York. În aceste peripeţii am fost 
însoţită de o doamnă deosebită, Adriana Nemeş, managerul laboratorului, care m-a primit cu multă căldură şi 
bunătate încă de la sosire. Împreună am fost şi la spectacol muzical pe Broadway, ”Cenușăreasa”. Bineînţeles că 
m-am simţit şi eu ca o mică ”cenuşăreasă”, care şi-a găsit dragostea şi pasiunea în medicină şi ştiinţă şi a reușit să 
treacă peste toate problemele şi neajunsurile.

Mulţumesc Fundației Blue Heron pentru că mi-a dat aripi către această șansă unică de a-mi trăi visul, la 
Universitatea Columbia și doamnei Nemeș, care nu a precupețit niciun efort ca să mă ajute să ajung în acest 
laborator prestigios. Mulțumesc călduros și lui Cristian, care a avut răbdarea să mă înveţe şi să mă susțină, 
colegilor din laboratorul domnului Axel şi nu în ultimul rând domnului Richard Axel însuși. 

Pentru mine a fost o şansă unică în viaţă şi, sper, începutul unei cariere frumoase. Doresc un viitor minunat 
tuturor studenţilor Blue Heron, pe care îi admir, la rândul meu.

Eliza G., studentă în anul IV la Facultatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
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Alumni

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat în viață este acesta: dacă vrei să ai o contribuție 
semnificativă într-un domeniu, trebuie să te pregătești în consecință. Pentru mine educația a reprezentat 
dintotdeauna un țel de atins, iar ascensiunea academică o realizare. Prin urmare, nu am ezitat nici un moment când 
mi s-a dezvăluit o nouă perspectivă, și anume aceea de a-mi continua studiile masterale la București. În prezent 
sunt absolventă de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a programului de master „Securitate şi Diplomaţie”, 
desfăşurat în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, iar în această vară am finalizat cel de-al 
doilea program de master ”Spațiul Public European”.
Acestea sunt vârfurile academice atinse până acum, însă, fără hotărârea și ambiția nestrămutată, răbdarea, 
încurajarea persoanelor extraordinare care m-au sprijinit să-mi îndeplinesc visele, nu aș fi omul care sunt astăzi.
Sunt recunoscătoare Fundației Blue Heron pentru valoroasa contribuție pe care a adus-o evoluției mele academice. 
Am devenit bursier în anul II de master, iar în acea perioada banii de buzunar au fost mai mult decât utili, întrucât 
mi-au permis să mă concentrez doar pe studiu și să-mi dedic toată atenția scrierii disertației. Am reușit astfel să-mi 
închei cu succes studiile masterale. Mai mult de atât, tot Fundația m-a sprijinit să obțin certificatul Cambridge. 
Alături de mentorul meu întotdeauna m-am bucurat de momentele frumoase și le-am depășit pe cele mai puțin 
plăcute. 
În momentul de față sunt fericită că am încheiat o altă etapă a formării mele academice, mă bucur de cariera pe 
care am început-o și de toți oamenii frumoși din viața mea. Noi, bursierii Blue Heron, suntem niște norocoși – deși 
trăim într-un sistem în care e atât de ușor să plutești în derivă, avem idei, avem cunoștințe și vise, și mai mult de 
atât, avem sprijinul unor oameni care sunt dispuși să îmbunătățească situația din România.

Roxana B., 
Absolventă master„Securitate şi Diplomaţie”, 
Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative
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Am trăit toată viața mea în case de copii. Mama 
m-a abandonat în spital, după naștere. Nu-i știu 
motivele dar nu o judec. Am fost mereu înconjurat 
de mulți copii, de multe mame - eu așa credeam, 
că toate sunt mamele mele. Acești oameni dragi 
m-au ajutat să trec cu bine prin viață: să fac primii 
pași, să merg la școală, să îi respect pe cei din jur, 
să fiu corect, să am aspirații și să lupt pentru ele.

La 26 de ani, mi-am luat viața în mâini. În ziua 
când am ieșit din sistemul de protecție de stat, am 
mulțumit tuturor oamenilor care au fost sprijinul 
meu. Le-am spus tuturor că ii iubesc, mai ales 
pentru că ei m-au învățat să iubesc!
A fost emoționant și foarte frumos. Am fost 
înconjurat de persoane importante pentru mine: 
doamna Cristina Pavăluță, Directorul General al 
Direcției pentru Protecția Copilului din Piatra 
Neamț, domnul Marian Dan Lospa, Director 
Adjunct al aceluiași DGASPC, doamnele Felicia 
Sandu și Carmen Mîndrilă, fosta și actuala șefă 
a Complexului de Servicii “Elena Doamna” din 
Piatra Neamț, doamna Cristina Porșega, director 
de programe al Fundației Blue Heron, doamna 
Ștefania Magidson - Președintele Fundației Blue 
Heron.

Sunt convins că toți de mai sus au înțeles că eu, 
unul dintre sutele de copii singuri pe lume, care 
trec prin casele de copii, LE MULȚUMESC pentru 
că sunt educat, pentru că sunt puternic, cinstit și 
demn, și pentru ca am dobândit, prin ei, puterea 
de a visa, de a spera, de a-mi clădi idealuri și, mai 
ales, de a lupta pentru a-mi împlini visele. 

Fundația Blue Heron m-a ajutat încă din primul 
an de facultate prin acești oameni altruiști, cu 
suflet și dăruire, cărora le pasă de noi, tinerii care 
părăsim sistemul de protecție socială.

Am beneficiat de o bursă de studii, și, cu 
susținerea Fundației, am făcut un curs de limba 
engleză. Sper că voi avea parte de sprijinul lor ca 
să fac și a doua facultate : Medicina – pentru care 
mi-am descoperit pasiunea și vocația lucrând ca 
voluntar la Serviciul de Ambulanță București.

Am trăit alături de Blue Heron clipe minunate, 
un exemplu relevant fiind tabăra de vară. 
Reprezentanții Fundației mă susțin moral și 
psihic, mă sfătuiesc în momente grele și, mai ales, 
mă încurajează când sunt în impas și nu am curaj 
să merg mai departe.

Sunt atât de mândru că am avut șansa să cunosc astfel de 
oameni… Îmi amintesc cât de fericit am fost să constat că, 
într-adevăr, le pasă de mine și sunt alături de mine chiar și 
când nu mă aștept.  

Recent am avut parte de o surpriză care m-a onorat mult: în 
urma unui articol despre mine (publicat în ziarul  Adevărul) 
am fost invitat la Gala Anuală a Fundației Hope and Homes 
for Children, la Ateneul Român. 
Aici am întâlnit persoane deosebit de importante: domnul 
Klaus Iohannis, Președintele României mi-a strâns mâna, 
m-a îmbrățișat, mi-a adresat cuvinte de încurajare și mi-a 
spus că și-ar dori să ne întâlnim și cu alte ocazii. Cu prilejul 
aceluiași eveniment, Principesa Marina Sturza a vorbit 
atât de frumos despre oamenii de la Fundația Blue Heron 
și despre cei 14 ani de dăruire, altruism și iubire față de 
semenii lor. Vă închipuiți cât de mândru și de fericit m-am 
simțit!

Ionuț U., absolvent al Facultății de Geografie, Universitatea 
București, 
Paramedic la Serviciul de ambulanță SMURD 
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Ionut răspunde chemării de a 
se alătura echipelor medicale 
după cutremurul 
din Nepal
Cutremurul din Nepal m-a făcut să nu dorm nopți, 
pentru că gândurile mele erau mereu acolo. Mii de 
oameni morți, părinți care au rămas fără copii, dar, 
și mai cumplit, copii care au rămas fără părinți, la fel 
ca mine - de fapt, mai dureros, pentru că ei au avut 
părinti care i-au iubit, din partea cărora au simțit 
iubire, grijă….și acum sunt, dintr-o dată, singuri. Câtă 
durere ! Ce neputință am simțit privind imaginile de 
la televizor, neputință că nu pot fi acolo, să fac ceva, să 
ajut, să alin suferința. 

Așa m-am “perpelit” zile întregi, până când am văzut 
apelul: ”voluntari din toate țările lumii, uniți-vă, e 
mare nevoie de voi !”Am sărit “ca ars” - atât am avut 
în minte : ”trebuie să ajung acolo!” Zvonurile au 
circulat repede și am găsit grupul cu care să plec. M-a 
speriat puțin gândul că îmi trebuie mulți bani, dar 
mi-am evaluat mica mea “avere”: laptopul, tableta, 
calculatorul, telefonul performant, lucruri de care 
eram tare mândru pentru că le-am cumpărat din 
munca mea. Am acționat rapid, fără să stau pe gânduri 
– pe unele le-am vândut, pe altele le-am amanetat și, 
adăugând o sponsorizare de la oameni cu suflet am 
reușit să-mi achizitionez cortul, sacul de dormit și, cel 
mai important – biletul de avion!

Peste câteva zile zbor spre Nepal, poate reușesc să ajut 
acolo oamenii aflați în nevoie, mai ales copiii, așa cum 
am fost ajutat și eu, toată viața. 

Mi-am amânat licența, am “scăpat” de toate bunurile 
mele mai de preț, dar nu contează - când ma voi întoarce,  
peste câteva săptămâni, pot să o iau de la capăt. Pentru 
mine, viața va merge înainte, dar acolo, în Nepal, unde 
nenorocirea a facut ravagii, pentru unii oameni viața a 
încetat sau e în mare pericol….trebuie să fiu acolo, cu 
orice preț, cu sufletul, cu dorinta de a ajuta, cu toata 
capacitatea și priceperea mea. 

Voi pleca alături de echipa medicală, să salvăm vieți. Să 
vă gândiți la mine și să-mi trimiteți mereu gândurile 
voastre bune, îmi vor da putere ! Știu că nu sunt singur, 
sunt atâția oameni buni cărora știu că le sunt drag. Și 
eu, la rândul meu, mă voi gândi la voi, ca să-mi fac curaj, 
pentru că nu știu ce mă așteaptă, știu doar că…trebuie să 
fiu acolo, SĂ AJUT!



 Sunt Lucian M. și am 26 de ani. Sunt absolvent al Facultăţii 
de Cibernetică din Bucureşti, şi al masteratelor: Ştiinţe Politice 
(SNSPA) şi Managementul Informaţiei (ASE). Relația mea cu 
Fundația Blue Heron a început în anul 2011, când am aplicat 
pentru obținerea bursei. Spre bucuria mea am fost admis în 
acest program. Surpriza cea mare a fost însă faptul că mentor 
mi-a devenit o actriță excepțională și un om minunat: doamna 
Cătălina Mustaţă. Am descoperit cu bucurie faptul că de doamna 
Mustață nu mă leagă doar numele ci și o serie de valori comune 
și dorința de a învăța mereu ceva nou. Îmi doresc să cred că am 
avut de învățat unul de la celălalt.
 Mulţumirile mele, se îndreaptă către Fundaţia Blue Heron și 
reprezentanții ei, care au fost alături de mine pe tot parcU.l 
studiilor postuniversitare oferindu-mi, printre altele, suport 
financiar, moral și oportunități de tot felul. Am dobândit 
experienţă profesională participând la acțiuni de voluntariat care 
mi-au adus în viață oameni și întâmplări dintre cele mai diferite.
În prezent lucrez în domeniu și mi-am depus candidatura la 
programul de doctorat al Universității ”Queen Mary” din Marea 
Britanie. 
Nu pot să închei fără a scrie câteva cuvinte despre proiectul meu 
de suflet  intitulat ,,NOTEABOUTLIFE’’, o aplicație gândită ca 
o acțiune non-profit, a cărei misiune este de a oferi oamenilor 
de pretutindeni posibilitatea de a înregistra, stoca și împărtăși 
poveștile lor. Profitul va fi donat mai multor orfelinate din 
România și Fundației Blue Heron.
Programul Blue Heron este un exemplu de bune practici pentru 
societatea noastră, în general. Dovedește că tinerii care au 
trăit în sistemul de protecție socială pot deveni modele și îi pot 
inspira pe alții și încurajează generațiile următoare să înțeleagă 
că originea cuiva este mai puțin importantă decât capacitatea 
acelei persoane de a-și împlini visurile.

Lucian M., 
Fondatorul Noteaboutlife, alumnus Blue Heron, licență și master 
la Academia de Studii Economice – Facultatea de Cibernetică, 
specializare Managementul informatizat al proiectelor
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Vreau să mulțumesc Fundației Blue Heron pentru toată 
susținerea pe care mi-a oferit-o. În special, adresez 
mulțumirile mele mentorului meu, dl. Liviu Panait, un 
om deosebit. 
Cele mai mari dintre realizările mele recente sunt faptul 
că am obținut diploma de doctorat și un post în cercetare 
la Institutul de Cercetare în Radiochimie ”Subatech” din 
Nantes, Franța. În sfârșit ! După atâția ani de dificultăți, 
după atâta muncă, pot avea un salariu satisfăcător și o 
viață frumoasă. 
Sunt recunoscător pentru ajutorul pe care l-am primit 
în perioada studiilor de master și pentru prilejul de a 
participa la Tabăra de vară Blue Heron, singura tabără la 
care am avut posibilitatea să merg vreodată. 
Rămân îndatorat mentorului meu pentru generozitatea 
de a-l ajuta și pe fratele meu, atunci când a avut nevoie. 
Tot Liviu mi-a oferit laptopul pe care scriu acest mesaj, 
laptop care mi-a devenit indispensabil. 
Vă doresc să primiți înapoi tot binele pe care l-ați dăruit!

Dumitru-Claudiu S.
Dr. în Mecanică Cuantică, Institutul de Cercetare în 
Radiochimie Subatech, Nantes, Franța, 
alumnus Blue Heron



Am intrat în programul Blue Heron acum patru ani, ca mentor, la 
recomandarea prietenului meu cel mai bun, care a considerat că acest 
rol mi s-ar potrivi ca o mănușă. Și a avut dreptate. 
Satisfacția pe care o trăiești văzând că poți avea o contribuție morală 
în viața unui student deosebit, cu o copilărie nefericită, căruia i se 
ofera șansa să studieze și să se dezvolte ca individ, este extraordinară. 
Cu lacrimi în ochi am citit introducerea primei mele studente și 
continui să fiu profund mișcată de fiecare din rapoartele ei lunare. Am 
înțeles cât de mare este impactul pe care noi, mentorii, îl putem avea 
în viața acestor tineri care încearcă să își croiască un drum diferit față 
de cel pe care l-ar fi avut dacă programul Fundației nu ar fi existat. 

Pentru mine, a fi mentor al Fundației Blue Heron este o mândrie, o 
împlinire sufletească, o încântare și totodată o bucurie că pot dărui 
din experiența mea și pot contribui la dezvoltarea acestor tineri 
remarcabili. Recomand din toată inima, oricui, rolul de mentor pentru 
că oferă șansa de a participa activ la îndrumarea bursierilor  Blue 
Heron. 

Cristina Mitchell,
administrator, consultant, Anglia
mentor al Teodorei Chiper

Am descoperit mentoratul la Fundația Blue Heron în anul 2009, datorită 
celei ce avea să devină o adevărată prietenă pentru mine, doamna Lidia 

Stărică, un profesionist experimentat al Inspectoratului Școlar din Suceava 
. Nu întâmplarea ne-a adus împreună, ci Cineva mai puternic. Am simțit 

dorința de a ajuta, de a dărui și altora ceva din ceea ce am primit în viață, 
de a vedea un zâmbet sincer și de a mă bucura de  îmbrățișarea persoanei 

care a avut nevoie de mine și i-am fost alături.
Mă bucur enorm de această experiență care mi-a adus aproape oameni 

deosebiți. Am avut prilejul să îi cunosc pe bursieri, să le descopăr emoţiile 
şi temerile, să le ascult întrebările și să caut răspunsuri, să le îndrum paşii, 

să mă bucur alături de ei.
Mi-aș dori ca sentimentul de împlinire pe care îl ai în calitate de mentor 

să-l poată  simți cât mai mulți dintre noi. Nici nu bănuiți căt de multe 
puteți oferi bursierilor care au nevoie de sprijin, cineva cu care să 

vorbească, să i se destăinuie, să le redea încrederea în ei înșiși.

Genoveva Romascan
consilier superior în management, Suceava, România 

mentor al bursierelor Nicoleta I. și Anca Delia Coroamă
 

Mentorii noștri
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Iată-mă la aproape 70 de ani într-o ipostază cu totul și cu totul nouă.
În primul rând mă simt emoționat ! Cineva are nevoie de sfaturile mele, de experiența mea 
profesională și de viață. Cum i le voi transmite ? Cum le va primi?
Între mine și Cătălin totul s-a petrecut lin și ascendent. La început comunicam mai rar, dar de 
fiecare dată mai apropiat, mai puțin oficial. Cătălin era într-o situație dificilă cu sănătatea și aceasta 
îi afecta și moralul. Apoi lucrurile au început să se îmbunătățească. Stau mărturie email-urile lui, pe 
care le-am păstrat tocmai pentru a vedea dacă și cum evoluează relația noastră. Evenimentele care 
s-au petrecut în timpul ultimelor luni l-au marcat pozitiv pe Cătălin. Se poate vedea din verva cu 
care le descrie, din compoziția frazelor, din structurarea conținutului.
Cu certitudine influența Blue Heron asupra lui Cătălin A. este benefică. Sper ca și sfaturile mele să 
aibă un aport pozitiv, să-l orienteze în activitățile pe care le desfășoară în cadrul Universității și în 
afara ei.
Cu deosebit respect și cu enormă admirație pentru minunata contribuție a Fundației Blue Heron 
pentru bursierii ei.

Dr. Octavian Cublesan, 
Medic veterinar, Cluj-Napoca

Doriți să deveniți mentor al unui student?
Vă rugăm să luați legătura cu directorul programului de mentorat, 
Mihaela Constantinescu, la mihaela@blueheronfoundation.org
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Vă rugăm să luați legătura cu directorul programului de mentorat, 
Mihaela Constantinescu, la mihaela@blueheronfoundation.org

Adina Bârle
Adina Dabija
Adrian Bot 
Adrian Păduraru
Adrian Sângeorzan 
Adrian Titeica
Alexandra Arnăutu 
Alexandru Iliescu
Alma Bogdan Turner
Anca Adumitoaie
Anca Mârza
Anca Ortner
Andreea Kenez
Andreea Niță
Andreea Trufasu
Angela Costiuc
Angela Tudorii
Arina Parau
Aura Imbarus 
Bogdan Grigorescu
Camelia Davtyan
Catalin Urserescu
Cătălina Neculau 
Cătălina Tăutu
Cecilia Cimpuieru
Claudia Cemartan
Claudia Manolache
Cleo Talos 
Corina Cubleșan
Corina Petronela Mustereț
Cristina Butucea
Cristina Gallegos
Cristina Jercan Udrescu
Cristina Mathe
Cristina Mitchell
Cristina Toma
Dan Lăzărescou
Dana Pascu
Daniel Suciu 
Daniela Golea
Daniela Niță Gaba
Daniela Pop
Denise Theodoru
Diana Busuioc
Diana Cosma
Diana Marcin
Doris Sângeorzan
Dragoș Ursu
Elena Velesu
Emilia Pana
Eugen Stanciu 
Florentina Marcu
Florentina Niță
Florian Ivan
Florica Manea
Florin Serbanescu
Fred Dewysocki
Gabriel Ștefan
Gabriela Irimescu
Geanina Smart
Genoveva Romașcan
Horațiu Schiopu
Ileana Costea
Ileana Rizescu
Ioan Toderașcu
Ioana Comaniciu
Ioana Literat
Ioana Urma
Jerry McDaniel
Lavinia Petrache

Coordonator de proiecte
Scriitoare
Medic
Actor 
Medic
Specialist în investiții financiare
Antreprenor, specialist în comunicare și management de proiect
Expert finante
Specialist marketing in entertainment
Profesor
Consultant în afaceri
Medic
Specialist în resurse umane
Lector Universitar Doctor
Fondator al ”Project Essence”
Arhitect, Artist
Profesoara Limbi straine
Coordonator evenimente
Scriitor, profesor de limba engleza
Medic
Medic
Preot
Psiholog
Consultant în design interior
Profesor de matematică
Decan al Universității de Litere 
Sociolog
Artist
Medic veterinar
Asistent universitar
Profesor universitar - matematica
Business Manager
Manager
Expert Achizitii
Administrator, consultant
Antreprenor
Specialist IT, compozitor
Expert Achizitii
Specialist IT
Medic
Doctorand
Analist afaceri, Director Marketing
Jurnalist, realizator de emisiuni radio
Actriță, scriitoare 
Artist
Profesor de limbi străine
Jurnalist
Inginer, constructii
Profesor de limba germană
Inginer IT
Inginer IT
Nutriționist
Nutriționist
Director 
Lector universitar 
Actor 
Producător de film
Medic
Lector universitar 
Activist pentru Drepturile Omului, artistă, scriitoare
Consilier superior în management
Avocat
Profesor universitar
Analist de sisteme de afaceri
Profesor universitar
Consilier Financiar 
Doctorand
Arhitect
Artist plastic
Inginer IT

Baia Mare
New York, SUA
Los Angeles, California, SUA
București
New York, SUA
Denver, Colorado, SUA
București
București
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Germania
Los Angeles, California, SUA
Craiova
San Diego, California, SUA
Suceava
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
New York, SUA
Los Angeles, California, SUA
Iași
Iași
Los Angeles, California, SUA
Milano, Italia
Chișinău, Moldova
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Cluj
Iași
Paris, Franța
Los Angeles, California, SUA
București
Cluj
Londra, Marea Britanie
București
Dallas, Texas, SUA
București
București
Tîrgu Mureș
București
Los Angeles, California, SUA
București
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
New York, SUA
Los Angeles, California, SUA
Iași
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
București
Timișoara
București
Los Angeles, California, SUA
România & Germania
Iași
Los Angeles, California, SUA
Suceava
București
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Iași
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA

Toți mentorii noștri
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Liana Ghica
Liliana Alesu
Liliana Cerepnalkoski
Liviu Panait
Lucian Golea
Lucian Oniga 
Lucian Soaita
Luminița Popiciuc Păduraru
Luminița Simion-Labusca
Mădălina Mihalache
Mădălina Tuluc
Mara Chindriș
Marian Hirina
Mihaela Balica
Mihaela Chiran
Mihaela Constantinescu
Mihaela Taylor
Mihai Gomoiu 
Mike Costache
Monica Maria Lupșor
Nicolae Ștefănescu
Nick Bundra
Octavian Cubleșan
Olivian Pitiș
Radu Urma
Ramona Nicolescu
Rita Bodi
Roxana Avadanei
Secota Elena 
Silvica Pădureanu
Simona Bot 
Valeriu Gheorghiță
Victoria Moldoveanu
Virgil Adumitroaie
Vlad Panait

Direcția protecției copilului
   DGASPC Iasi
   DGASPC Galati
   DGASPC Braila
   DGASPC Sibiu
   DGASPC Maramures
   DGASPC Neamt
   DGASPC Buzau
   DGASPC Dolj
   DGASPC Suceava
   DGASPC Salaj

ONG-uri
   SOS Children’s Villages Romania
   Mia’s Children
   Firm Foundation Romania
   ABA-DEL-TIN

Echipa Blue Heron
   Mihaela Constantinescu
   Mike Costache
   Elena Filiche
   Catalina Neculau
   Cristina Porsega
   Daniela Serban
   Mara Chindris

Media & PR
   If Magic
   Edit

Contabilitate
   Optim Group, Romania
   Gorelick & Uslaner, US

Servicii bancare
   Merchants Bank of CA
   Banca Transilvania

Tabăra de vară
   Aed Ludens
   Adrian Paduraru

Republica Moldova
   CCH Moldova/HHC U
   Peace Corps

Contabil
Expert Achizitii
Medic
Inginer IT
Medic stomatolog
Specialist în dezvoltarea afacerilor
Vice Președinte Operatiuni Globale
Profesor universitar
Medic
Șef al Biroului de Informații la Parlamentul European
Medic
Medic
Director exporturi
Medic
Sef Serviciu Asistenta Sociala
Life coach, esteticiana
Medic
Specialist comunicatii
Antreprenor filantropist
Expert patrimoniu
Inginer IT
Consultant pentru organizatii
Medic veterinar
Consilier Investitii
Inginer
Economist 
Agent turism
Coordonator evenimente
Artist
Lector universitar
Medic
Medic
Contabil
Cercetător științific în domeniul  aerospațial
Inginer IT

Los Angeles, California, SUA
București
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Tîrgu Mureș
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Suceava
Iași
București
Philadelphia, Pennsylvania, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Craiova
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
București
București
Las Vegas, Nevada, SUA
Cluj
Los Angeles, California, SUA
Las Vegas, Nevada, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
București
Los Angeles, California, SUA
Iași
Los Angeles, California, SUA
Tîrgu Mureș
Ploiești
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA

Mulțumim

Toți mentorii noștri
(continuare)
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Sarah Addington și Ari Emanuel
Florentina și David Alden
Ilie Ardelean
Juliana Astalis
Simona și Adrian Bot
Lisa și David Boyle
Donald Bullard
Zoe Caratas
Jacqueline și Șirew Caster
Aura Cercel
Angela & Igor Cialenco
Bart Conner și Nadia Comaneci
David Couper
Debra & Harry Coplan
Eli Coplan
Jane F. Coppola
Mara Chindris
Claudia Croitoru
Dacian Dan & Dragos Ursu
Camelia & David Davtyan, MD
Jonathan Donfeld
Edwin și Cynthia Fields
Jason și Deborah Fields
Lisa Gerrard
Katharine Gray
Bogdan și Anabelle Grigorescu
Helen & Julia Haft
Jonathan & Rita Haft
Justin și Mena Jampol
Jay R Hart
Marian Hirina
Alberto Jimenez & Coco Baran
Virginia Joffe
Larry & Mimi Kuppin
Neil Leifer
Erik Ludwick
Mark Magidson
Shirley Magidson
Stefania Magidson
Jerry McDaniel
Milan și Mikica Marovic

Mazursky Family Foundation
Teresa și John Mayer
Bruce Mintzer
Dana Moldovan
Alexșira Nechita
Viorica & Niki Nechita
Jon și Wendy Paton
Tatiana Pavlova & Keith Coleman
Edward Pierce & Robert Saltzman
Livia & Stefan Pruteanu
Ana-Maria Pruteanu 
Mircea Ratulea
Ileana Rizescu
Daniel Roberts
Mark G. Rubin M.D.
Fred Ryan
Amber și Richard Sakai
Emma Sharp
Rebecca și Steven Schwartz
Manuela Selles
Tracy și Eric Semler
Nicolae & Cristina Sirca
Doris și Martin Skov
Dianne Sommelet
Anastasia Soare
Nobuaki Soi
 & Claire Feldman
Thomas F. Lesinski & Margaux E. Tarantino 
Richard și Mihaela Taylor, MD
John D. Tickle
Șireea Trufasu
Vlad Vizireanu
Brian și Nathalie Weber
Laura și Bill Wilson
Șirea’s Fashions
Gorelick & Uslaner
Lauren B. Leichtman & Arthur E. Levine Family 
Foundation 
Ludwick Family Foundation
The Chutorian-Semler Family Foundation
Powerstorm

MULȚUMIM
DONATORILOR NOȘTRI



COMITETUL EXECUTIV

Președinte 
Stefania Magidson

Vicepreședinte 
Mihaela Constantinescu

Trezorier  
Andrea Avila

Secretar
Florentina Alden

CONSILIUL CONSULTATIV

Cristian Balacescu
Profesor de psihologie
Universitatea Transilvania, România

Ioan Calaican
Psiholog pediatru
Inspectoratul Școlar, România

Jacqueline Caster
Președinte, Everychild Foundation

Diana Cosma
Artist

Mike Costache
Antreprenor

Camelia Davtyan, MD, FACP
Director of Women’s Health 
UCLA Comprehensive Health Program

Neal Halfon, MD
Director 
UCLA Center for Healthier Children, 
Families & Communities

Jessica K. Laufer
CEO, Laufer Green Isaac 

Alex Marmureanu, MD
UCLA Medical Center

Izidor Ruckel
Autor, “Abandoned for Life”

Cicindela Saulean
Inginer Software Senior
IBM Software Group

Anastasia Soare
Președinte, Anastasia Beverly Hills

SEDIU

269 S. Beverly Drive, Suite 435
Beverly Hills, California 90212
Tel:     310.702.2038
Fax:    310.275.2253 
info@blueheronfoundation.org
www.blueheronfoundation.org

Cum puteţi sprijini 
Fundaţia Blue Heron?

Deveniți membru: Fundația Blue Heron este formată din peste 150 de membri care contribuie anual cu o 
sumă de minimum 500 USD.
Credem că este un mod eficient de a strânge fonduri evitând evenimente costisitoare de fundraising. 
Ne întâlnim la Salonul Anual al Fundației pentru a ne cunoaște între noi și pentru a comunica direct cu 
bursierii. Majoritatea membrilor Blue Heron donează suma minimă dar mulți dintre noi au ales să ofere 
contribuții mai generoase. 

Iată ce poate asigura donația dumneavoastră:

•	2.200 USD acoperă taxa universitară a unui student la medicină, pentru un an 
universitar; 

•	1.260 USD acoperă taxa și cheltuielile curente ale unui student la altă specializare, 
pentru un an;

•	660 USD acoperă cheltuielile curente pentru un student, pentru un an;

•	600 USD acoperă taxele universitare pentru un student, pentru un an.

Donații în paralel: unii dintre membrii noștri au reușit să convingă companiile la care lucrează să ofere o 
sumă echivalentă, din bugetul corporat.

Recomandări pentru granturi de finanțare: recomandați-ne pentru a câștiga fonduri de la surse de 
finanțare sau recomadați-ne să aplicăm la acest surse. 

Înscrieți-vă la Amazon Smile: când cumpărați ceva de pe smile.amazon.com; Amazon donează 0.5% din 
valoarea achiziției către o organizație caritabilă, fără alte costuri pentru dumneavoastră.

Deveniți mentor: vă rugăm să ne scrieți la mihaela@blueheronfoundation.org

Pentru a face o donație in România: 
intrați pe www.blueheronfoundation.org și dați click pe ”DONATE NOW!” sau 
contactați pe domnul Cristian Stanculescu la 
Fundatia Blue Heron ROMÂNIA
București, Str. Hristo Botev Nr. 1, Et. 3, Cam. 33, România
T: +40 766-307-652 E: cristian.stanculescu@optimgroup.eu

În Statele Unite se poate trimite cec pentru 
„Blue Heron Foundation” la
Blue Heron Foundation
269 South Beverly Drive Suite 435
Beverly Hills CA 90212

100% din suma pe care o donați ajunge direct la bursieri,
 în modurile menționate mai sus.
TOATE cheltuielile administrative al Fundației sunt asigurate de fondatori. 


