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Am strâns și am investit peste 1.8 milioane de dolari
pentru a îmbunătăți viețile a 3000 de tineri
Peste 900 de donatori din SUA și România și
500 de voluntari s-au alăturat eforturilor noastre,
donând peste 15.000 de ore din timpul lor!
www.blueheronfoundation.org

BLUE HERON SĂRBĂTOREȘTE UN NOU AN UNIVERSITAR DE SUCCES
95 BURSIERI, 2 GRANTURI CÂȘTIGATE,
EXTINDERE ÎN NOI REGIUNI DIN ROMÂNIA
ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Cel de-al 15-lea an de activitate al Fundației Blue Heron dovedește cât suntem de
dedicați misiunii noastre : aceea de a îmbunătăți viața tinerilor români și moldoveni
orfani sau abandonați și de a le facilita accesul la oportunitățile vieții, oferindu-le
burse universitare. În prezent avem 95 de bursieri, dintre care 16 vor absovi studiile universitare în această vară.
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.
Am perfecționat un program de mentorat care presupune că:
Fiecare student beneficiază de îndrumarea unui menProgramul nostru acordă următoarele forme de susținere finantor
atent ales, care le oferă un model, îi îndrumă ajută să
ciară studenților selecționați :
se descopere, să treacă peste obstacole și îi ghidează pe
plan profesional, prin experiența sa. Mentorul și bursierul
600 USD/an pentru taxele de școlarizare, respectiv 2.200
pot avea în comun specializarea, dar și pasiuni, trăsături de
USD/an studenților la medicină (7 dintre bursierii noștri urmează
personalitate sau locurile de origine ;
această specialitate)
Cerem fiecărui student să scrie un jurnal lunar în care
O alocație de 55 USD/lună pentru cheltuieli personale (transsă își prezinte realizările și dificultățile cu care s-a confrunport, masă, materiale de studiu etc.)
tat. Fiecare dintre bursieri trimite acest raport mentorului
său și unui reprezentant al echipei Blue Heron (avem 5
Celor care au obținut o bursă de merit sau au fost admiși pe
psihologi/sociologi, fiecare monitorizează un grup de 15locurile subvenționate de stat, Fundația Blue Heron le asigură
22 de bursieri). Mentorul răspunde în scris la fiecare jurnal
o finanțare de până la 400 USD pentru a urma cursuri de perprimit și, uneori, comunică direct cu studentul prin Skype
fecționare și dezvoltare profesională, precum certificatele recusau telefon, pentru a aprofunda relația dintre ei ;
noscute internațional de limba engleză (Cambridge), de operare
a computerului (ECDL) sau permisul de conducere. În anumite
Solicităm fiecărui bursier să efectueze 20 de ore de voluncazuri, îi sprijinim și oferim și alte echipamente sau servicii foarte
tariat pe lună, pentru a le insufla astfel valoarea gestului
importante, ca, de exemplu, laptopuri sau asistență medicală.
de a dărui, la rândul lor, și pentru a-i ajuta să capete
experiență în domeniul lor de studiu.
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Datorită continuității proiectelor sale și a eficienței demonstrate în timp, Blue Heron a atras atenția fundațiilor ce monitorizează
organizațiile care solicită finanțare. În urma unui proces minuțios de selecție, fundamentat de o solidă documentație financiară,
Fundația Blue Heron a câștigat din partea Ludwick Family Foundation un grant de 37,800 USD, în luna octombrie 2016. Această
finanțare ne-a permis să asigurăm taxele de școlarizare și banii de buzunar pentru 31 de noi de studenți în anul academic 20162017. Pe lângă acest grant oferit de Ludwick Family Foundation, am avut privilegiul să participăm la o donație – provocare, unde
suma pe care am strâns-o în perioada 27 octombrie – 31 decembrie 2016 a fost dublată.
În prezent, suntem activi în 19 din cele 42 de unități administrative din România (județe și Municipiul București). Încercăm în
mod constant să ne extindem în zonele defavorizate și, mai ales, în Republica Moldova, țara cea mai săracă din Europa și cu o
rată îngrijorătoare a traficului de ființe umane, un fenomen dramatic care vizează cu precădere copiii și adolescenții orfani sau
abandonați. Extinderea beneficiilor noastre depinde de fondurile pe care le obținem.
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 studenți care, născuți în circumstanțe dramatice și în familii fără perspective, sunt prea tineri și
vulnerabili pentru a răzbi singuri.
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Programul Blue Heron Foundation în
România și în Republica Moldova

95

total
Bursieri

TENDINȚE și STATISTICI
Ani de activitate: 15
Studenți înscriși: 316
Procentajul aproximativ de studenți de-a lungul anilor.
Etnie:
Română
195
61,70%
Romă
29
9,17%
Moldoveană 29
9,17%
Fete
62%
Ucraineană 1
0,31%
Băieți
38%
Rusă		
1
0,31%
Maghiară
7
2,21%
Rest*		
54
17,08%
* Nu am strâns informații despre etnie înainte de 2010

Perioada minimă petrecută în program: 5 ani
Procentajul tinerilor care termină studiile după ce sunt
acceptați în program: 89%. Cu fiecare an procentul acestora crește.
Suma minimă alocată fiecărui student anual: 2.100$ (aici intră banii alocați taxelor școlare, banii de buzunar acordați
lunar, cursuri suplimentare, dar și banii investiți în managementul fiecărui caz în parte și administrarea grupului și a organizației).
În prezent lucrăm la strângerea informațiilor despre alumni noștri: unde se află acum, câți sunt angajați, în ce domeniu profesează, tendința privind stabilitatea familiei și implicarea lor în Fundația Blue Heron sau în alte ONG-uri.
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BURSIERI BLUE HERON 2016-2017 ROMÂNIA

România
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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Adriana G.
Aisa B.		
Alexandra D.
Alexandra L.
Alexandru A.
Alexandru C.
Alexandru S.
Alin C.		
Alina C.		
Alina Irina D.
Alina V.		
Ana B.		
Ana C.		
Anca S.		
Ancuța O.
Andreea A.
Andreea P.
Andreea S.
Andreea T.
Andrei P.
Andrei Z.
Birca C.		
Bogdan C.
Carmen B.
Cătălin A.
Cătălin B.
Claudia R.
Crina M.
Cristina F.
Cristina L.
Daniela A.
Deniz Y.
Dorin A.
Dumitrița S.
Elena B.
Elena D.
Elena D.
Elena I.		
Elena S.
Eliza G.		
Emilia L.
Emina I.
Eva G.		
Florin I.		
Gabriel S.
Gabriela M.
Gherghina V.
Ionela P.
Iosif M.		
Irina N.		
Iulian H.

Management
H.R.
Economie
Mediu
Teologie
Geologie
Istorie
Medicină
Veterinară
Kinetoterapie
Asistență Socială
Asistență Socială
Geochimie
Electrotehnică
Asistență Socială
Drept
Asistență Socială
Finanțe
Litere
Sport
Inginerie
Economie
Marketing
Biologie
Agricultură
Medicină
Pedagogie
Asistență Socială
Management
Kinetoterapie
Geochimie
Inginerie
Zootehnie
Farmacie
Administrație
Automatică
Sociologie
Educație
Inginerie
Medicină
Comunicare
Medicină
Matematică
Management
Inginerie
Filozofie
Economie
Film
Kinetoterapie
Medicină Generală
Construcții

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Lăcrămioara T.
Lidia L.		
Magda O.
Maghi M.
Maria G.
Maria R.
Maria V.
Mariana C.
Meluță A.
Mihaela B.
Mihaela E.
Mirela D.
Monica C.
Nicolae P.
Ozana M.
Petru S.
Ramona S.
Roxana M.
Sandra P.
Sergiu J.
Simona R.
Stefan O.
Ștefania I.
Teodora P.
Valentin A.
Valentin I.
Vasile N.
Vasile P.
Viorel P.

Asistență Socială
Asistență Socială
Medicină
Sport
Mediu
H.R.
Asistență Socială
Pictură
Teologie
H.R.
Management
Silvicultură
Medicină
Biologie
Turism
Mediu
Veterinară
Psihologie
Agricultură
Asistență Medicală
Economie
Teologie
Inginerie
Asistență Socială
Teologie
Construcții
Materiale
Inginerie
Automatică

Republica Moldova
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anastasia C.
Crina O.
Cristina M.
Daniel B.
Ecaterina D.
Elena G.
Maria B.
Marina R.
Maxim L.
Natalia C.
Svetlana P.
Tatiana A.
Vasile V.
Veronica U.
Victoria J.

Frizer
Brutar
Operator
Transporturi
Evaluator imobiliar
Asistență Socială
Horticultură
Tencuitor
Transporturi
Asistență Medicală
Învățământ
Litere
Lăcătuș
Frizer
Frizer

Ia-mă de mână, te duc la o viață mai bună
Despre traficul de ființe umane
și cum îl putem preveni prin educație
Te cheamă Andrei. Ai 10 ani. Trăiești într-un cartier mizer din București, într-o familie săracă. Ca în mai toate zilele, mergi cu fratele
tău de 12 ani spre centrul orașului, spre locul unde cerșiți în mod obișnuit, ca să strângeți câțiva bănuți pentru mâncare. Un bărbat vine la voi și vă dă un sandviș. Promite să vă dea bani și mâncare, dacă mergeți cu el. Îl urmați.
Vă treziți într-un garaj întunecat, cu filme pornografice difuzate într-un colț și mai mulți bărbați care așteaptă să vă molesteze.
Timpul trece. Zilele devin săptămâni, săptămânile devin luni de zile.
Este povestea adevărată a lui Andrei și a fratelui lui Marius,
răpiți în 2013 de o rețea de traficanți de ființe umane care
operează în România. Povestea lor, oricât de tragică, nu
este singulară. De la căderea comunismului, România
și Moldova cunosc problema dramatică a traficului uman.
Copii și adolescenți de ambele sexe sunt răpiți și traficați în
Europa vestică, unde sunt obligați să se prostitueze, să fure
și să cerșească.
Statisticile relevante conturează o imagine sumbră asupra
anvergurii problemei. În Europa, Moldova și România sunt în
topul țărilor cu cel mai mare număr de victime ale traficului
uman, pe an. Mai mult de 60% din victime provin din familii
sărace, din zonele rurale. O treime dintre acestea sunt copii.
Adolescentele rămân ținta principală a traficanților, 9 din
10 victime sunt tinere fete. În 2013-2014, în UE se înregistrau peste 15.800 de victime ale traficului uman, dintre care
cel puțin 15% erau minori. Numai din România proveneau
aproape 4.000 de persoane, pe când în Republica Moldova
1% din populație cădea pradă acestei infracțiuni. Cifrele
reflectă doar situația oficială. Cazurile nedetectate sunt cel
puțin la fel de numeroase. În jumătate din aceste situații,
”facilitatorul tranzacției” este chiar un membru al familiei,
un cunoscut sau un ”iubit” fals, care își amăgește victimele
cu iluzia dragostei, a unui job bine plătit, a unei bunăstări
visate.

Sărăcia, neglijența familiei și lipsa de educație fac din acești
copii și tineri ținte ușoare pentru traficanții de ființe umane.
Fundația Blue Heron protejează și educă această categorie
extrem de vulnerabilă. Mulți dintre bursierii noștri vin din medii
sociale cu un grad mare de risc în ceea ce privește fenomenul
traficului de ființe umane. Îi ajutăm să evite acest risc și să iasă
din cercul sărăciei, susținându-i să urmeze și să absolve studii
universitare, oferindu-le îndrumarea unui mentor, încurajând
participarea la proiecte de conștientizare a problemelor din
mediul lor social de proveniență.
Fiecare tânăr căruia îi oferim beneficiul unei educații superioare
pornește către o viață sigură și independentă și astfel se îndepărtează de pericolele despre care vorbim. Fiecare tânăr pe care
îl ajutăm să scape de sărăcie și submisiune devine un exemplu
de forță și reușită care îi inspiră și pe semenii lui, dovada că pot
și trebuie să aspire către o altă viață.
Datorită experienței și competențelor dobândite în cadrul programului de burse Blue Heron, alternativa unui alt viitor pare o
posibilitate reală pentru studenții noștri și o motivație puternică
să-și urmeze visele, în fiecare dimineață, când se trezesc, în
siguranță, în patul lor, nu într-un garaj sordid.
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ECHIPA

Dragi susținători ai Fundației Blue Heron,
Vă vine să credeți că Fundația împlinește 15 ani de activitate? Ce moment special!
Sunt încântată să vă împărtășesc realizările noastre extraordinare! Pe parcursul acestor
15 ani, am angajat asistenți maternali care să ofere afecțiune și să îngrijească copii orfani. Am construit locuri de joacă în orfelinate; am dezvoltat programe de ajutor pentru
copii cu maladii în faze terminale și am format personal medical în domeniul îngrirjirii
paliative. Cel mai important, începând din anul 2005, am creat, dezvoltat și implementat
cu succes un program inovator de burse universitare și mentorat care a ajutat tinerii
noștri beneficiari să își împlinească visul de a urma studii academice.
Până azi, am strâns peste 1,8 milioane de dolari și am îmbunătățit viețile a mai mult
de 3000 de tineri. 900 de donatori ne-au oferit aceste fonduri și 400 de voluntari ne-au
dăruit peste 15.000 de ore din timpul lor. Tot ce am realizat, am realizat împreună – toate
aceste împliniri au fost posibile datorită echipei de profesioniști dedicați cauzei Fundației, datorită comunității donatorilor noștri generoși și grupului de mentori inspirați. Și, totuși, putem face încă mult mai mult! În
prezent, ne concentrăm cu prioritate să extindem programul către regiunile cele mai sărace ale României și în Republica
Moldova. De asemenea, vrem să primim în program cât mai mulți candidați bine pregătiți care, prin vicisitudinea sorții, iau
startul în viață lipsiți de dragostea și îndrumarea părinților și de resurse materiale.
Împreună, nu numai că îi ajutăm pe acești tineri dezavantajați să urmeze o facultate, ci luptăm contra sărăciei,
contribuim la reducerea traficului uman și înfluențăm crearea și implementarea politicilor publice într-un mod profund și
semnificativ. Acelora dintre dumneavoastră care sunteți demult membri ai Fundației, vă mulțumesc! Celor care intenționați
să vă alăturați cauzei noastre, vă invit să descoperiți bucuria de a dărui, ca donator sau mentori.

STEFANIA MAGIDSON

Președintele Fundației Blue Heron

Când am devenit Director al Programului de mentorat Blue Heron, simțeam o nevoie
puternică să ajut, să contribui, să împărtășesc darurile cu care viața mă binecuvântase.
Ceea ce nu știam atunci, este că această incursiune în lumea tinerilor lipsiți de
resurse materiale însă dăruiți cu bogăție interioară și hotărâți să spargă frontierele
mediului în care s-au născut îmi va marca viața pentru totdeauna.
Am interacționat îndeaproape și am ajuns să avem conversații profunde, să ne cunoaștem bine, mai ales în timpul Taberelor de Vară Blue Heron. Am creat astfel o platformă propice transformării, un teren fertil unde potențialul fiecăruia poate ieși la lumină
și poate crește în libertate.
Să fii MENTOR este un DAR unic, cu ”efecte secundare” pline de însemnătate: îți crește
capacitatea inimii de a iubi, îți schimbă viața în moduri miraculoase și îți aduce împliniri peste
așteptări, cu o singură condiție: să fii pregătit, înțelegător, onest și deschis ca să primești toate aceste daruri.
Vă invit călduros pe toți cei care simțiți această chemare, să veniți alături de noi în această călătorie incitantă care
va transforma nu doar viața tinerilor pe care îi mentorați, ci și pe a voastră.

MIHAELA CONSTANTINESCU
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Director al Programului de Mentorat
Blue Heron, Master în Coaching Spiritual

ECHIPA
Când mă gândesc la bursele universitare Blue Heron, mă gândesc la perseverență, ambiție și idealuri înalte. Acestea sunt calitățile pe care le văd în fiecare zi la tinerii care sunt acceptați în program.
Uneori, în drumul lor, acești tineri se întâlnesc cu prejudecățile celor din jur, alteori sunt
copleșiți de trecut, însă rareori mi-a fost dat să văd atâta hotărâre de a trece peste toate dificultățile. În această călătorie, fie atunci când toate resursele personale s-au epuizat, fie, din
contra, când o bucurie se cere împărtășită, apare mentorul – un adult cu experiență de viață,
bucuros că poate să contribuie la dezvoltarea personală și profesională a unui tânăr adult.
Dacă ar fi să găsesc un sinonim pentru spiritul programului burselor Blue Heron, aș opta pentru termenul “familie” - o familie sănătoasă, care se preocupă de binele fiecărui membru al ei.
O familie în care fiecare își aduce aportul personal. O familie în care fiecare: bursieri, alumni,
mentori, echipă se transformă și cresc.
De 15 ani de când cunosc programul de burse Bue Heron în calitate de bursier, membru al echipei și, uneori, mentor,
am înțeles că nu este vorba doar despre o sumă de bani, ci de ceva infinit mai înalt - este vorba de promovarea și aprecierea
calităților umane.

CRISTINA PORȘEGA

Director de program al Fundației Blue Heron, Iași, RO
Bursier Blue Heron între anii 2005-2010

Am avut norocul de a o cunoaște pe Ștefania Magidson la festivalul de film românesc de
la New York, la sfârșitul anului 2015. Atunci am aflat și de existența fundației Blue Heron și am
fost imediat captivat de eficiența și generozitatea misiunii.
Pentru românii care trăiesc în Statele Unite este uneori dificil să contribuie financiar la
activitatea fundațiilor caritabile din România, datorită restricțiilor legate de ONG-uri neînregistrate fiscal în SUA și datorită lipsei facilităților legate de rambursarea impozitelor pentru astfel
de donații. Nu sunt o persoană religioasă așa că am evitat (cu inima strânsă) intermedierile
diferitelor instituții de culte pentru acțiuni caritabile în România. Fundația Blue Heron este înregistrată și în SUA, fiind o organizație responsabilă și demnă de încredere, cu obiective pragmatice și clare, și sunt foarte mândru să mă număr printre membri săi. Misiunea mea este să ajut
Fundația să se extindă pe Coasta de Est, mai întâi în New York, dar și în Philadelphia și Florida, trei
dintre cele cinci state cu cea mai mare populație Româno-Americană.

ALEX BÂCU

Analist Financiar Senior și Manager de Portofoliu
New York
Viața este o poveste cu rele și bune, cu urcușuri și coborâșuri, cu prinți și prințese, căpcăuni și personaje malefice, cu zâne și îngeri care ne călăuzesc spre fericire. În acest sens
Fundația Blue Heron vine să coloreze povestea vieții tinerilor din RM, ajutându-i să-și urmeze
visele, să creadă în ele, să se includă frumos și demn în societate bucurându-se de respectul
celor din jur.
Activând anterior în cadrul organizației CCF Moldova, în calitate de psiholog, mă întrebam care va fi viitorul copiilor din program. Vor avea sau nu vor avea posibitate să-și continue
studiile, să îmbrățiseze o profesie? Și iată că, acum doi ani, am primit un apel ce a schimbat
radical soarta unora dintre ei și percepția mea asupra unor noțiuni precum toleranță, bunătate,
familie și ajutor necondiționat.
Din 2015 am fost angajată de către Fundație și de atunci sunt parte a acestei frumoase familii
Blue Heron. Monitorizez activitatea a 14 bursieri din diferite regiuni ale Moldovei, activitate care îmi
este foarte dragă. Este impresionant faptul cum pe parcursul evoluției programului fiecare student crește, reușește să se
autodepașească în anumite situații, formându-se astfel ca personalitate integră.
“Cînd visăm de unii singuri, nu este nimic altceva decît
un vis. Cînd visăm împreună cu alții, începe să se întrevadă o realitate.” Dom Helder Camara

VALENTINA OSTAP
BHF Scholarship Program Director,
Chișinău, Republic of Moldova
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TABĂRA DE VARĂ BLUE HERON,
CEA MAI BOGATĂ EXPERIENȚĂ A ANULUI PENTRU BURSIERI

Iunie-iulie. Bursierii Blue Heron sunt în sesiune. Învață asiduu șă-și ia examenele, motivați nu numai de propria ambiție și
disciplină, ci și de apropierea unei recompense pe care o așteaptă cu sufletul la gură – Tabăra de Vară Blue Heron – AED
LUDENS.
În fiecare vară, Fundația Blue Heron și AED Ludens oferă unui număr de douăzeci și cinci de studenți o experiență unică
de cunoaștere, socializare, terapie, distracție și dezvoltare profesională. Timp de o săptămână, în iulie, la Cheile Râșnoavei,
alături de Stefania Magidson, Președintele Fundației, Mihaela Constantinescu, directorul programului de mentorat, Cristina
Porșega și Valentina Ostap, directori de programe ai Fundației, Adrian Păduraru și Daniela Șerban-Tordoi, fondatorii AED
LUDENS, bursierii trăiesc o experiență magică care le schimbă viețile. Chiar și scepticii recunosc: ”La început nu prea am
vrut să vin. Credeam că va fi o tabără oarecare și că am sa merg degeaba. M-am învățat minte să nu mai ”judec cartea după
copertă”, cum se spune. A fost una dintre cele mai frumoase tabere la care am fost vreodată, am cunoscut oameni speciali,
locuri speciale, am participat la activități unice și minunate” a recunoscut una din studente la finalul taberei.
In această tabără, studenții se cunosc, se împrietenesc, își împărtășesc poveștile de viață, se relaxează dar nu chiar… de
tot. Programul include activități diverse - drumeții, echitație, dans, jocuri și seri tematice, ateliere de fotografie, dezvoltare
personală și profesională și provocări de tot felul, într-o formulă excepțională, concepută de AED LUDENS și Fundația Blue
Heron.
Îndrumați de Mihaela Constantinescu, directoarea programului de mentorat, tinerii au ocazia să își povestească viața
din perspective diferite, un exercițiu greu dar pe care toți l-au considerat terapeutic, un adevărat ”drum spre vindecare”.
Stefania Magidson, Președinte și Fondator, propune un atelier în care îi invită pe studenți să-și imagineze că sunt potențiali
donatori și mentori, apoi le tine același discurs pe care îl tine în Statele Unite la evenimentul caritabil anual. Beneficiarii
Programului reușesc să înțeleagă și să aprecieze eforturile și susținerea pe care le primesc de la cei implicați.
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”De-a lungul timpului am observat că unii dintre bursieri vin în tabără crispați și dintr-un soi de obligație, dar când intră
în atmosferă și se simt ca într-o familie se schimbă la 180 de grade. Pentru mine este ca o revelație să observ cum într-o
săptămână se schimbă atât de mult întreaga perspectivă a vieții și cum bursierii pleacă fiind conștienți că stă în puterile
lor sa-și modeleze cursul vieții așa cum doresc ei și nu după prejudecățile care li s-au aruncat mereu în față” mărturisește
Cristina Porșega.
În Tabăra de Vară, bursierii descoperă, se vindecă și construiesc. Se descoperă pe ei înșiși, mai puternici și mai valoroși
decât credeau. Îi descoperă pe ceilalți, ”cei care mă ajută să ajung acolo unde îmi doresc, să simt că am legături de suflet”.
Își povestesc, uneori pentru prima oară, traume din copilărie dar și din viața actuală, de care se eliberează, cu sprijinul celorlalți. ”Am fost surprinsă să văd cât de multe apelative li s-au adus de-a lungul anilor. Mi-e greu sa revăd etichetele cu care
erau caracterizați de ceilalti încă din copilărie dar m-am bucurat tare sa-i aud cum le lasă în urma lor” mai spune Cristina.
Cu 7 ani în urmă, Tabăra de Vară Blue Heron AED LUDENS a început ca un experiment, când echipa a realizat că nevoia cea
mai mare a studenților era să se cunoască, să își întâlnească mentorii, să îi cunoască pe membri echipei Blue Heron.
Astăzi, Tabăra de Vară a devenit momentul-cheie al anului, pentru bursieri. ”Am câștigat mai multă încredere în mine”; ”Am
petrecut câteva zile într-un mediu unic, în care m-am eliberat tot ceea ce mă supăra”: ”Am avut parte de o vacanță frumoasă, plină de energie și voie bună, și am cunoscut o parte din familia Blue Heron”; ”Am legat prietenii și am învățat cum
să trec peste unele momente mai puțin plăcute ale vieții mele”; ”Am fost recunoscător pentru că eu în tabără de vară nu
am ocazia să merg decât cu Fundația Blue Heron” sunt doar câteva dintre beneficiile pe care studenții simt că le câștigă.
Tabăra de Vară a devenit locul unde se regăsesc, pe sine dar și unii cu ceilalți, unde își recuperează ”echilibrul”, după un an
de studiu intens, unde își descoperă și șlefuiesc abilitățile de viață și competențele profesionale de care au nevoie pentru
a deveni adulți integri și independenți.
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Credem că azi nu mai vorbim doar despre bursierii Blue Heron, vorbim deja despre
”generațiile” Blue Heron. Nu știm și nici nu mai contează câți ani au trecut de la organizarea primei tabere Blue Heron și până acum. ”Contabilitatea” se ține în emoții și în amintiri.
În numărul și căldura zâmbetelor și a strângerilor de mână.
Taberele Blue Heron – Aed Ludens sunt spațiile în care concentrăm, an după an,
bucuria revederii, a jocului, a redescoperirii sinelui și a celorlalți. Timp de o săptămână, ne
împletim destinele atât de frumos încât rezultatul e de fiecare dată uimitor și îl păstrăm
nealterat pentru încă un an. Și încă un an…și încă un an…
Nu așteptăm nimic și nu promitem nimic. Doar timpul e cel care ne dictează reguli
și nu se lasă prins prea mult nici când ne bucurăm de drumeții, nici când ne antrenăm în
orele de echitație, nici când umplem curtea de jocuri și veselie, nici când spargem tobele sau rupem podelele în serile de
dans.
Singurul neajuns al acestei tabere e timpul. Marele avantaj suntem noi toți, cei
care ne recunoaștem în tot ce înseamnă Blue Heron – Aed Ludens.

DANIELA ȘERBAN-TORDOI ȘI ADRIAN PĂDURARU

Fondatori ai AED LUDENS, organizatori ai Taberei de Vară
Blue Heron- Aed Ludens, mentori Blue Heron

Group photo + Sponsorizare
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Eu am fost și sunt în continuare instituționalizat într-o Casă de Copii, până la sfârșitul
studiilor.
Nu îmi pare rău că am crescut aici - practic este o Casă cu o Familie mai numeroasă.
În prezent sunt student la Facultatea de Ingineria Mediului din cadrul Universității ”Vasile
Alecsandri” din Bacău. Pentru mine „Blue Heron” este o Fundație specială și mă simt extrem
de mândru că fac parte din această Familie minunată. Când am aflat că am fost acceptat
pentru bursa oferită de Fundație nu îmi venea să cred, nici nu știam cum să reacționez.
Tot Fundația m-a ajutat să-mi cunosc și Mentorul, de care sunt încântat – Alex, un
om minunat, care pune suflet în tot ceea ce face și se dedică acestei Fundații. Sunt încantat
și mândru că Alex este Îndrumătorul meu. Cu ajutorul lui Alex, în primul an am reușit să îmi
achiziționez un laptop, să îmi găsesc un loc de muncă pe timp de vară și multe altele. Inițial am
crezut ca el are deja experiență în cadrul Blue Heron, datorită felului în care se implică și tratează problemele, dar, când
am aflat că eu sunt primul Bursier căruia îi este Mentor, am fost și sunt foarte mândru. Țin să mulțumesc Fundației Blue
Heron, și în mod deosebit Mentorului meu Alex Bâcu. Am făcut cunoștință cu ”sora” mea de la „Blue Heron”, Maricica – o
fată extraordinară, care m-a ajutat mult să mă integrez în această Familie.
Acum urmez un curs de limba engleză, fac voluntariat. În viitor îmi doresc să aprofundez limba engleză pentru că
aș vrea să îmi perfecționez studiile în afara țării. Vreau să activez în Fundații sau Asociații din domenii apropiate de cel de
studiu. Îmi doresc să excelez în tot ceea ce fac.
Bursa Blue Heron ne încurajează, pe toți studenții care beneficiem de ea, să trecem cu bine peste toate și să o
luăm de la capăt de câte ori este nevoie, indiferent de ce am suferit în trecut sau de obstacolele din prezent. Fundația ne
înlesnește calea spre o împlinire personală și profesională.

ANDREI Z.

student anul II specializarea Ingineria Mediului,
Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău

Provenind dintr-o familie modestă de ingineri, dintr-un cartier mărginaș al Bucureștiului, nu mi-aș fi putut desăvârși educația la Amherst College fără ajutorul mentorilor și
fără o susținere financiară substanțială. Perioada studenției reprezintă nu numai acumularea unor cunoștințe, adică fundația unei cariere de viitor, ci și un punct de cotitură în tranziția fiecărui individ de la adolescență la maturizare. Așa că m-am bucurat nespus când am
aflat că voi avea, la rândul meu, în calitate de mentor Blue Heron, oportunitatea să ajut pe
cineva care trece printr-o experiență similară.
Așa l-am cunoscut pe Andrei, un tânăr extraordinar de talentat din Piatra Neamț. Cu
multă ambiție și efort, Andrei a reușit să intre la facultatea de Ingineria Mediului din Bacău
din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri”, în ciuda piedicilor pe care le-a avut de depășit,
de-a lungul timpului, datorită faptului că a crescut într-un mediu instituționalizat. După un început timid de ambele părți, deoarece pentru amândoi era o experiență nouă, relația noastră s-a consolidat și aprofundat
cu timpul. Am avut și o întâlnire, în timpul unei vizite pe care am făcut-o în România, fapt ce a înlesnit și mai mult comunicarea dintre noi (în sfârșit Andrei a încetat să mi se adreseze cu dumneavoastră!). Mă bucur mult că l-am cunoscut și sper
să îi fiu cât mai de ajutor în viitorul atât profesional cât și personal.

ALEX BÂCU

Analist Financiar Senior , Neuberger Berman,
New York, NY,
mentor Andrei Z.
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Sunt tare fericită că mă pot numi bursier şi recunoscătoare pentru că am primit
sprijin din partea unor oamenii minunaţi.
Povestea mea de bursier Blue Heron începe cu primul an de facultate, când miam depus dosarul. Cunoșteam Fundaţia pentru că sora mea fusese deja bursier. Am
primit și eu bursa, și, în următorii 3 ani, am urmat cursurile Facultăţii de Administraţie
Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, absolvind în anul
2015.
În această perioadă am avut ocazia să particip la una din taberele de vară Blue
Heron-Aed Ludens, unde mi-au plăcut mult cursurile de dezvoltare personală şi faptul
că mi-am făcut noi prieteni. Pentru prima dată am făcut echitaţie, aceasta fiind una din
cele mai frumoase amintiri din acea experienţă.
		
Cel mai important sprijin pentru mine a fost relaţia cu mentorul meu, doamna
Denise Theodoru. Crescând fără părinţi şi având-o alături doar pe sora mea, am realizat câtă
nevoie am de sfaturile unui adult, iar faptul că am avut un mentor în aceşti ani a contat enorm. Am primit încurajări şi îndrumări, și sunt extrem de recunoscătoare pentru timpul pe care dna Theodoru mi l-a dedicat.
Rezumând experienţa din cadrul Fundaţiei Blue Heron, mi-am realizat visul de a avea o pregătire academică
atât grație sprijinului financiar oferit de către Fundație, care mi-a plătit taxele școlare, dar cât și prin faptul că am făcut
voluntariat în toţi aceşti ani. Iar, în plan personal, contribuţia mentorului şi a celorlalţi membri ai fundaţiei a fost foarte
importantă. De asemenea, anul trecut am obţinut permisul auto.

MĂDĂLINA B.

Masterat anul I, Administraţie Publică în Contextul Integrării Europene, Universitatea din Piteşti,
bursier Blue Heron din anul 2012.
Nu ar trebui să fie greu să fii mentor...Și totuși, chiar dacă nu îți dai seama de la
început ce te așteaptă, nu trece mult timp și apar zeci de întrebări.
Am primit de la Fundație o domnișoară pentru a-i fi mentor - Mădălina care s-a
dovedit o studentă ambițioasă și foarte muncitoare. Ne întâlneam mai ales în oraș și
discutam, era foarte deschisă și dornică să audă ce părere aveam, îmi povestea despre
profesori, despre problemele ei.
		
Mădălina este o fată foarte serioasă și cu un potențial afectiv foarte mare, iși
iubește din suflet sora și mătușile, finuța, prietenele, cățelul. Este o ființă foarte veselă și
plăcută. A progresat foarte mult după terminarea facultății, acum face un master și a luat
carnetul de conducere, dar și muncește și văd că vrea să fie apreciată pentru munca ei. Sper totuși să poată să lucreze în
domeniul administrației publice, pentru care s-a pregătit și știu că va fi foarte bună acolo, plină de inițiativă și dornică să
facă lucrurile cât mai bine. Mădălina nu se supără când îi mai fac observații, este dornică să învețe mereu lucruri noi. Sper
din tot sufletul să aibă o viață frumoasă și bună, o merită din plin !

MARIA-DENISE THEODORU

Jurnalist, Bucuresti,
Mentorul Mădălinei
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Am fost în cadrul “SOS Satele Copiilor“ de mic copil. Părinţii mei nu aveau posibilitatea
de a mă creşte şi au decis că aşa este mai bine pentru mine, că aşa voi avea parte de unele
lucruri pe care ei nu mi le puteau oferi, printre acestea fiind şi un alt nivel de educaţie.
Înainte de a intra la facultate, am avut şansa de a fi admisă în cadrul Fundaţiei “Blue
Heron“. În toţi aceşti ani de când sunt bursieră “Blue Heron“, am fost foarte mult ajutată atât
financiar cât şi emoţional.
		
Doamna Camelia Davtyan, în calitate de mentor, mi-a fost alături mereu, m-a îndrumat şi m-a ajutat foarte mult în tot ce am avut nevoie, în pofida distanţei geografice. Le sunt foarte
recunoscătoare atât dânsei, cât şi Fundaţiei “Blue Heron“.
Acum termin Facultatea de Medicină Veterinară şi îmi doresc să contribui la bunăstarea animalelor care au atâta
nevoie de ajutorul nostru.
Pentru viitor, îmi doresc să pot ajuta şi eu alte persoane care au nevoie, astfel încât să dau mai departe ceea ce am
primit la rândul meu, ajutor fără de care nu aş fi fost unde sunt acum.

RAMONA S.

anul V, Facultatea de Medicină Veterinară,
Cluj Napoca

Am devenit mentoră în cadrul Fundației Blue Heron la sugestia Ștefaniei Magidson,
cu ani în urmă. Îmi amintesc cum mi-a povestit despre Ramona și m-a întrebat dacă aș vrea
să fiu mentora acestei fete deosebite, care urma atunci să înceapă facultatea.
Am răspuns pozitiv fără ezitare, deși mă desparte o mare distanță geografică de viața de zi
cu zi a Ramonei. M-a impresionat succesul ei în pofida greutăților prin care trecuse și am simțit
nevoia să o cunosc și să o susțin în drumul ei universitar.
Sunt mândră de Ramona și de efortul ei enorm atât în studiul medicinei veterinare cât și în dezvoltarea ei, ca om.
Când a început facultatea, era o adolescentă timidă și nesigură pe sine. Prin multă muncă, disciplină și tenacitate a ajuns
acum o minunată tânără doctoriță, cu nenumărate calități intelectuale, emoționale și profesionale de care s-ar putea simți
mândru orice părinte.
Ramona a fost, este și va rămâne pentru mine o sursă de bucurie și încredere în viitor și am o mare satisfacție că am
putut să contribui și eu puțin la viața ei.

DR. CAMELIA DAVTYAN

,Profesor la UCLA Health, Los Angeles, CA,
mentora Ramonei S.
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Am trăit în sistemul de protecție socială până la 25 de ani, fiind abandonat în maternitate de mama care nu avusese
posibilitatea să mă crească. Am crescut în multe centre de plasament unde am întâlnit educatori și pedagogi care au contribuit la dezvoltarea mea. Practic ei au fost cei care m-au format ca om.

Relația mea cu Fundația Blue Heron a început în anul
2008, când am aplicat pentru obținerea bursei. Când am fost
admis pentru bursă am fost foarte emoționat și bucuros. În
mediul unde am crescut, nu am fost sprijinit să fac ceea cemi place, dar nu am renunțat, ci am continuat să-mi văd de
treaba mea, să învăț și să muncesc.
Timp de trei ani am beneficiat de bursa universitară
Blue Heron, care mi-a acoperit taxa de studiu și mi-a oferit
bani de buzunar în fiecare lună. Această bursă nu mi-a oferit
numai suport material ci și un mentor - pe D-nul Ing. Nicolae
Ștefănescu a cărui îndrumare mi-a fost utilă și la studii dar și
pentru a evolua în viața socială. Încă țin legătura cu mentorul
meu, chiar dacă nu mai sunt bursier.

În 2015 am părăsit România iar acum locuiesc în
Marea Britanie și lucrez în domeniul social. Sunt înscris
la Institutul de Design Interior din Londra unde să-mi pot
continua studiile în domeniul care m-a atras de când eram
în primul an la liceu. În martie 2017 am obținut o bursă de
studii pentru 6 luni la Institutul de Artă și Design din New
York.
În prezent sunt student și lucrez atât ca freelancer
în design interior dar și ca supportworker în cadrul unui
centru rezidențial, astfel încât reușesc să combin utilul cu
plăcutul. Pe viitor vreau să mă axez mai mult pe cariera de
designer fără să renunț la munca în social, pentru că nu
vreau să mă despart de acest domeniu în care îmi place
ceea ce fac.

Mulțumesc Fundației și dnei Stefania Magidson pentru titlul de ‘’Alumni-Donator’’ pe care mi l-au acordat. Așa cum
ceilalți contribuitori ai acestui program au donat pentru ca noi să ne continuăm studiile și ne-au ajutat să ne bucurăm de
beneficiile unei educații academice, așa și eu m-am gândit să împart din puținul meu cu cei aflați în nevoie deoarece și
eu am fost în această situație. Una dintre cele mai importante porunci este ‘’Să-ți ajuți aproapele’’ iar eu mă ghidez după
aceasta și sunt bucuros că o pot pune în practică.
Mulțumesc mult întregii echipei Blue Heron Foundation.

NICOLAE C.
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absolvent al Facultăţii de Istorie și Geografie, specializarea Asistență Socială,
Absolvent masterat “Consiliere și Administrare în Resurse Umane”,
Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava.
În prezent student la Institutul de Design Interior din Londra.
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În 2010, am început să fiu bursier Blue Heron. Familia BH mi-a întins o mână de ajutor în cea mai importantă perioadă din viața mea, și m-a sprijinit când mi-am construit o
temelie solidă ce reprezintă fundamentul meu pentru toată viața. Am făcut parte din acest
program timp de 5 ani, când am avut-o ca mentor pe doamna Mara Chindriș, pe care, în
ciuda distanței, am simțit-o foarte aproape și necontenit îi voi mulțumi pentru tot ceea ce
a făcut pentru mine. A fost îngerul meu de peste ocean, care mereu mi-a vegheat pașii și
m-a ajutat indiferent de situație.
Încă de pe băncile liceului, am fost conștientă de lipsa acută a locurilor de muncă,
prin urmare în timpul facultății și al masterelor, am urmat încă două specializări, și anume
Asistent Farmacist și Asistent Medical Generalist.
Inițial nu prea înțelegeam semnificația voluntariatului, însă, pe parcurs am descoperit, din
propria experiență, ce rol important are. La început am facut voluntariat în cadrul unei farmacii,
după care am început să fac voluntariat în cadrul Agenției de Mediu Suceava. Voluntariatul mi-a oferit posibilitatea obținerii
primului meu loc de muncă.
Eram în primul an de master, și, într-o zi, când îmi desfășuram activitatea de voluntar, am cunoscut o persoană din
conducerea unei corporații, care m-a invitat la un interviu, pentru ocuparea unui post, cu o renumerație atractivă. Am fost
la interviu, am fost acceptată, și la interval de 3 zile trebuia să-mi încep activitatea. Din păcate, programul de muncă nu-mi
permitea să-mi termin masterul fiindcă nu aveam cum să merg la examene, nici să frecventez cursurile. Din acest motiv,
am renunțat. Când am absolvit primul master, datorită doamnei Alexandra Arnăutu, am fost contactată de către un reprezentant
al Asociației Române pentru Reciclare ROREC. M-am prezentat la interviu, unde am obținut postul, pe domeniul studiat în
facultate, post pe care-l am și astăzi, după aproape 2 ani.
Mulțumesc întregii echipe Blue Heron și tuturor celor care m-au susținut și au avut încredere în mine! Mă aflu abia la linia
de start, deci, cu siguranță veți mai auzi de mine!

IOANA C.

Absolventă două specializări masterale „Managementul Securității
Mediului și Siguranța Alimentară” și „Managementul în Industria
Alimentară, Alimentație Publică și Nutriție Specială” în cadrul
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.

Aveam 17 ani în 2004, când domnul profesor Călaican (membru al Fundației Blue Heron) a
venit să mă viziteze la centrul de plasament “Casa Maria” și să-mi povestească despre programul de burse universitare “Blue Heron”. Am fost prima dintre multele generații de fete
din centrul nostru de plasament care își dorea să urmeze o facultate. Susținerea Fundației
a reprezentat o încurajare extraordinar de importantă la momentul acela nu doar pentru
mine, ci și pentru fetele mai mici din centrul nostru de plasamanent, alături de care am
înțeles că opțiunea de a urma o facultate nu este imposibilă.
Am făcut parte din prima generație de bursieri BH și din 2005 am învățat foarte multe
de la oamenii minunați din marea familie Blue Heron – responsabilitate, bunăvoință, prietenie, și mai ales faptul că gesturile mici, precum un sfat, o mână de ajutor sau o mică donație,
pot avea o însemnătate foarte mare.

GEANINA R.-M.

		
Absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine
(specializarea Engleza-Franceză), Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu,
România. Masterul în Relații Publice la Universitatea Ulster, Belfast,
Irlanda de Nord.

15

ALUMNII NOȘTRI

BLUE HERON - FORMARE, EXPERIENȚĂ, DEZVOLTARE
Anul 2012 se numără printre cele mai frumoase și semnificative perioade din viața și cariera mea, unul din factorii
decisivi fiind bursa primită de la Fundația Blue Heron.
Când am aplicat pentru bursă, unul din elementele importante al dosarului de candidatură era Povestea vieții
mele. Nu m-am concentrat prea mult pe statutul de orfan pe care îl aveam și încă îl am. Pentru mine contau mai mult ambiția și perseverența de a fi ceva în viață și eram conștient de lupta care mă aștepta.
Odată cu intrarea mea în rândul bursierilor acestei fundații, a început ceva interesant și nou pentru mine - lucrurile
au căpătat un alt sens, o altă perspectivă. Blue Heron reprezintă și un sprijin emoțional, care întrece orice alt sprijin. Mentorul meu, Diana Marcin, a contribuit enorm la îmbunătățirea personalității mele. Întâlnirile pe care le-am avut cu membrii
Fundației: Stefania Madgison, Mihaela Constantinescu, Cristina Porșega și colegii bursieri au fost momente unice, pentru
că puteam să vorbim deschis despre orice, parcă eram o familie adevărată.
Jurnalul lunar a fost un exercițiu interesant! Activități, succese, eșecuri, regrete, momente importante din viața și cariera
mea s-au numărat printre punctele forte ale acestui jurnal, care mi-a oferit șansa să mă cunosc mai bine, să-mi văd mai
bine posibilitățile.
Cred că am devenit ceea ce mi-am propus. Sunt profesor de limba și literatura română în cadrul învățământului
preuniversitar. În orice moment al vieții mele Fundația Blue Heron va rămâne un Reper. Voluntariatul, mentoratul și formarea
personală din toate perspectivele constituie adevărate condimente adăugate cu grijă și suflet la experiența mea, mai ales
ca om.
Mulțumesc pe această cale tuturor Membrilor Fundației Blue Heron pentru că mi-au acordat, din timpul lor prețios,
cele mai frumoase, emoționante și semnificative momente!!!

SERGIU C.

absolvent masterat “Literatura română în context european”,
Universitatea “Ștefan cel Mare”, Suceava
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SUPORTERI ONORIFICI

		
Fundația Blue Heron a realizat un efort considerabil în sprijinul studenților defavorizați prin programul de burse universitare. Această initiativă
a avut un succes extraordinar și un impact substantial în multe privințe. Sunt
impresionat de implicarea și pasiunea Ștefaniei și mai ales de eforturile ei de a
aduce speranță în viața tinerilor români defavorizați. Nu există dubiu cu privință
la ajutorul pe care Fundația îl oferă tinerilor pe care îi are în grijă și care astfel
devin adulți instruiți, responsabili și de succes.
		
Într-o societate din ce în ce mai orientată către bani și profit, Fundația
Blue Heron a demonstrat, pe parcursul celor 15 ani de activitate, capacitatea
profesională și umană extraordinară de a găsi tineri defavorizați dar cu mare
potențial și de a-i ajuta să-și creeze cariere și vieți de succes.
		
Fundația strânge fonduri și le investește integral pentru a salva vieți
și pentru a schimba destine. Astfel, leagă prezentul și viitorul și contribuie într-un
mod particular la consolidarea relațiilor între România și America.
Mă bucur că am ocazia să îmi exprim aprecierea față de fondatorii Blue Heron, Mark și
Stefania, pentru că promovează o imagine pozitivă și autentică a României și a românilor în Statele Unite ale Americii.
Felicitări Fundației Blue Heron și mult succes în toate inițiativele nobilei voastre misiuni!

COSMIN DUMITRESCU

Consul General al României în Los Angeles

Realizările Fundației Blue Heron în ceea ce privește susținerea tinerilor
prin programul de burse universitare sunt remarcabile.
Programul se bucură de mult succes. Sunt impresionată de felul în care
Stefania Magidson dăruiește, cu pasiune și atenție, experiențe semnificative
adolescenților români și îi ajută să devină adulți responsabili și educați.

SIMONA STERIU

Consul Economic, Consulatul General al României
Los Angeles
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ARTIȘTII ROMÂNI DĂRUIESC

ROXANA CONSTANTINESCU, MEZZO-SOPRANA DE RENUME MONDIAL,
ONOREAZĂ CEA DE-A 15A ANIVERSARE A FUNDAȚIEI

Invitată să cânte la Opera din Los Angeles pentru al 4-lea sezon, soprana Roxana Constantinescu ne-a dăruit
prezența și vocea ei pentru a ne ajuta să creștem notorietatea Fundației și să strângem fonduri pentru cauza noastră. A fost
acompaniată la pian de Miah Im, directorul muzical al Operei.
Atâtea contribuții admirabile s-au reunit pentru a face din acest eveniment o experiență de neuitat – inițiativa și
perseverența lui Virgil Adumitroaie, participarea unor oaspeți deosebiți, precum Consului General al României la Los Angeles,
Excelența Sa dl. Cosmin Dumitrescu și Consulul Economic, dna Simona Steriu.
Cei peste 80 de invitați s-au delectat cu arii superb interpretate din opera unor compozitori precum Bizet, Strauss, Schubert,
Mozart, Händel. Am sărbătorit în felul cel mai potrivit aniversarea celor 15 ani de împliniri și aspirații ai Fundației, cu muzică
– o artă sublimă care ne ajută să ne depășim limitele și să atingem noi culmi ale generozității spiritului omenesc.
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Artiștii români dăruiesc
Celebra actriță Cătălina Mustață este unul din mentorii și
susținătorii Fundației Blue Heron, despre care spune: ”Acțiunile Fundației
sunt exemplare din punct de vedere uman, ele demonstrează că există
o salvare acolo unde drumurile par închise, că speranța spre mai bine nu
este o utopie și că viitorul poate fi construit punând accent pe ceea ce
sufletul îți dictează.”
În luna septembrie 2016, Cătălina Mustață a interpretat, în premieră pentru comunitatea de români din Austin, comedia interactivă “Self
Management and Anger Control”, o piesa de Theo Hergelegiu, o personalitate
a peisajului dramaturgic și regizoral românesc actual. Muzica spectacolului a fost
asigurată de chitaristul Mihai Avram.
Spectacolul a fost urmat de o scurtă recepție, ocazie cu care invitații au aflat de la artiști detalii despre piesa de
teatru și despre proiectele artistice ale Cătălinei Mustață.
Veniturile obținute din bilete au fost donate Fundatiei Blue Heron pentru programul de Burse Universitare, care
susține tinerii orfani sau abandonați să urmeze studii academice și să devină profesioniști de succes.

CĂTĂLINA MUSTAȚĂ

Actriță, mentor, susținător al Fundației Blue Heron
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Salonul anual din Los Angeles: 27 octombrie 2016

În loc să organizeze evenimente costisitoare
de strângere de fonduri, Fundația Blue Heron le obține
printr-un Cerc al Donatorilor – membri care oferă minium
500 dolari pe an și se întâlnesc în cadrul Saloanelor
anuale.

Din anul 2002, în fiecare an, în Los Angeles, aproximativ
100 de donatori, mentori și posibili susținători se reunesc să
afle evoluția programului și a bursierilor. Este momentul să se
informeze, să sărbătorească succesele tinerilor și să își reînnoiască angajamentul de a susține Fundația.
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Salonul din New York

Fundația Blue Heron a mai avut evenimente de
fundraising în New York, în 2005 și 2006. Din 2016, când
Alex Bâcu, Vicepreședintele Fundației pentru Fundraising
și Relații cu Comunitatea din Estul SUA a început să organizeze din nou întâlnirile, vizibilitatea și activitatea noastră
pe Coasta de Est s-au intensificat.

În decorul rafinat al Players Club, am reușit să atragem noi donatori și mulți mentori excepționali. Plănuim să
continuăm să ne extindem prezența pe Coasta de Est!
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O poveste Blue Heron de succes care marchează
călătoria de succes a doi frați Monica & Gabriel

MONICA & GABRIEL este un scurt documentar realizat cu măiestrie de Michael Magidson, despre doi tineri români,
frate și soră, și despre drumul lor dificil de la o copilărie bulversantă la o maturitate împlinită.
Monica și Gabriel Sas sunt doi frați care au crescut în anii ’90, după căderea comunismului, într-un mediu sărac, din
părinți alcoolici și disfuncționali. Când avea 9 ani, Monicăi i s-a oferit șansa unei vieți mai bune, dar aceasta înseamna să îl
lase în urmă pe fratele ei Gabriel, pradă aceleiași existențe de abuzuri și neglijență. Deși ea însăși era o fetiță, a luat decizia
curajoasă de a pleca împreună cu fratele ei la orfelinat. Împreună, s-au luptat pentru fiecare șansă către o viață mai bună,
au învățat, au muncit, și-au câștigat susținerea oamenilor din sistem și s-au ajutat mereu unul pe celălalt.
Michael, regizorul filmului, a mărturisit că speră ca
publicul să fie ”transpus într-o călătorie plină de emoție – de la
tristețe, neputință și disperare la speranță, încredere și, în final,
reușită. Povestea Monicăi și a lui Gabriel este adevărată, impresionantă și, uneori, copleșitoare. Prin prisma ei, spectatorii vor
înțelege de ce abandonul matern a fost și este o problemă atât
de acută în România.”
Documentarul a fost prezentat la First Glance Film
Festival, South East European Film Festival, Louisville International Film Festival, Yonkers Film Festival. A fost, de asemenea, unul din cele 8 din peste 200 de filme selectate pentru a
face parte din curricula a 48 de școli gimnaziale (însemnând
5000 elevi) în sistemul școlar din Saint Louis.
Michael Magidson este student la New York University
- Tisch School of the Arts și s-a afirmat deja prin acest prim
documentar, fiind declarat ”un tânăr cineast de urmărit”.
Regizat și editat de Michael Magidson
Produs de Innerpeace Ventures și Blue Heron Productions
Producător asociat George Dorobantu
Operator Sorin Gociu
Muzică originală de Marcello De Francisci
Tradus de Stefania Magidson
Consultant de producție Christopher Reyna
Consultant de post-producție William Young
©Innerpeace Ventures 2015
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37.800 USD - GRANTUL ACORDAT DE LUDWICK FAMILY FOUNDATION
Prin continuitate și prin performanțele studenților, Programul de burse universitare Blue Heron a devenit un
model pentru alte organizații și a atras atenția fundațiilor care monitorizează organizațiile demne de ajutorul lor.
După un proces complex pe parcursul căruia am dovedit cât de transparenți și de eficienți suntem, am obținut
un nou grant în valoare de 37.800 USD de la Ludwick Family Foundation.
Această sumă înseamnă șansa la terminarea studiilor universitare, la o carieră și o viață mai bună pentru 30 de
noi bursieri, în anul academic 2016-2017.

Alte forme de sprijin care ni s-au oferit:

Grantul compensator – 20.600 USD

Sponsorizarea Taberei de Vară 2017: 13.500 USD

Doi dontre membri Fundației, soț și
soție, ne-au oferit din propriile fonduri încă
o dată suma pe care am strâns-o între 27 octombrie (data Salonului Anual al Fundației
Blue Heron) și 31 decembrie 2016. Practic,
pentru fiecare dolar pe care l-am strâns din
diverse donații, această familie a plusat cu
un dolar din propriile fonduri. Invitația lor a
fost în egală măsură un dar și o provocare.
Am adunat cu mult efort 20.601 de dolari
în acele nouă săptămâni și am fost încântați când cei doi au pus, încă o dată, această
sumă, în fondul dedicat bursierilor noștri.

Suntem recunoscători unui donator
anonim care s-a oferit cu generozitate să sponsorizeze integral Tabăra de Vară 2017. Aceasta a avut loc la Râșnov,în Munții Carpați, și a
găzduit douăzeci și cinci de studenți, timp de
șapte zile.
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BUGET ANUAL IANUARIE 2016 – DECEMBRIE 2016

VENITURI

Suport financiar de la fondatori
Fundații (granturi)
Sponsor individual , tabara de vară
Taxa de membru (500$ +)
Contribuții individuale (sub 500$)
Donații individuale de la angajați ai sponsorilor
TOTAL VENITURI

$ 100,000
$ 37,800
$ 13,500
$ 47,804
$ 12,745
$ 7,739
$ 219,588

17%
6%
46%
22%
6%

Salarii și venituri
Evenimente și strângeri de fonduri
Călătorii în România
Contabilitate
Consultații și onorarii
IT support, depozitare
Printuri și poștă
Întreținere cont bancar
Telecomunicații
Birotică
Protocol
TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Burse pentru 95 studenți
Tabăra de vară
Total cheltuit pentru program
Total cheltuieli 2016
Total reportat la buget 2017
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$ 28,500
$ 7,000
$ 6,770
$ 4,000
$ 1,350
$ 1,800
$ 1,000
$ 800
$ 800
$ 600
$ 500
$ 53,120
$ 95,500
$ 13,500
$108,050
$ 161,170
$ 58,418

3%

TOTAL CHELTUIELI PROGRAM
$250.000

$200.000

$53,120

$150.000

$95,550
$100.000

$219,588
$13,500

$50.000

$58,418
$0

Total
Venit

Total
Program
Cheltuieli
Burse
Administrative

Tabăra de Total raportat
Vară
la buget 2017

Membri

Sarah Addington & Ari Emanuel
Florentina & David Alden
Alex Bacu
Simona & Adrian Bot
Chantal & Birka Burnison
Manuel & Dana Cadaval
Zoe Caratas
Max & Raluca Carp
Jacqueline & &rew Caster
Claudia Croitoru
Aura Cercel
Angela & Igor Cialenco
Nadia Comaneci & Bart Conner
Nicolae Comarnitan, Alumnus
Debra & Harry Coplan
Mara Chindris
Camelia & David Davtyan, MD
Oana Cristina Diaconu
Mihaela Enachescu
Edwin & Cynthia Fields
Chantal Foret
Georgiana Galateanu
Rasmini Gardiner
Ioana Gradinaru
Jonathan & Rita Haft
Neal Halfon & Karin Joffe
Jay R Hart
Marian Hirina
Tomlinson Holman
Jim & Victoria Hornstein
Maria Iordache
Justinian & Mena Jampol
Alberto Jimenez & Coco Baran
Virginia Joffe
Neil Leifer
Erik Ludwick
Mark Magidson
Shirley Magidson
Stefania Magidson
Jerry McDaniel
Teresa & John Mayer
Bruce Mintzer

Ari Miller & Vera Domnikov
Dana Moldovan
S&a Moldovan
Catalina Mustata & Mihai Avram
Liviu Panait
John & Wendy Paton
Tatiana Pavlova & Keith Coleman
Edward Pierce & Robert Saltzman
Ana-Maria Pruteanu
Livia & Stefan Pruteanu
Mircea Ratulea
Geanina Recean, Alumnus
Ileana Rizescu
Daniel Roberts
Dr. Mark G. Rubin
Fred Ryan
Amber & Richard Sakai
Alexandru Salcianu
Emma Sharp
Rebecca & Steven Schwartz
Manuela Selles
Nicolae & Cristina Sirca
Doris & Martin Skov
Joseph Staretsky & Claire Feldman
Mia Struteanu
Richard & Mihaela Taylor, MD
&reea Trufasu
Dragos Ursu
Vlad & Simona Vizireanu
Brian & Nathalie Weber
Laura & Bill Wilson
Anastasia Beverly Hills
The Benjamin Foundation
The Chutorian-Semler Family Foundation
Gorelick & Uslaner CPA’s
Lauren B. Leichtman &
Ludwick Family Foundation
Optim Group CPA’s
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MENTORI
Nume

Specializare

Oraș, Țară

Ada Lungu
Adina Barle
Adrian Bot
Adrian Păduraru
Adrian Titeica
Alex Bâcu
Alexandra Arnăutu
Alexandru Iliescu
Ana Cristina Chirilov
Andrea Szasz
Andreea Kenez
Andreea Trufașu
Andrei Ungureanu
Angela Costiuc
Angela Tudorii
Antoanela Nicolau
Arina Parau
Bogdan Grigorescu
Camelia Davtyan
Carmen Bucur
Carmen Miloicovici
Cătălina Mustață
Cătălina Neculau
Cătălina Tăutu
Catrinel Chelaru
Cecilia Cimpuieru
Claudia Cemartan
Corina Cubleșan
Corina Petronela Muștereț
Cornelia Cozmiuc
Cosmina Soaita
Cristiana Grigore
Cristina Gallegos
Cristina Jercan Udrescu
Cristina Popescu
Cristian Stănculescu
Cristina Toma
Dan Lăzărescou
Dana Neacșu
Dana Pascu
Daniela Golea
Daniela Niță Gaba
Daniela Pop
Denise Theodoru
Doina Blaj
Dona Bugov
Dragoș Ursu
Elena Filiche
Elena Pleșa
Elena Secota
Elena Velescu
Eugen Stanciu
Eugenia Fărcuț
Florentina Alden
Florentina Marcu
Florica Manea
Florin Șerbănescu
Gabriel Cucuteanu
Gabriela Coca
Gabriela Irimescu
Geanina Smart

Specialist / trainer, Comunicare și relații publice
Coordonator de proiecte
Medic
Actor
Specialist în Investiții Financiare
Vicepreședinte, Analist financiar
Organizator evenimente
Expert finanțe
Manager ateliere comunitare
E-Marketer,
Manager resurse umane, consultant afaceri
Vicepreședinte departamentul Afaceri
Sociolog cantitativ
Arhitect, Artist
Meditator limba franceza, voluntar
Manager afaceri
Coordonator evenimente
Medic
Profesor doctor UCLA
Profesor universitar
Redactor
Actor - teatru
Psiholog
Consultant Design Interior
Profesor, traducător
Profesor matematică
Decan Universitatea de Litere
Medic veterinar
Asistent universitar
Specialist Marketing Digital, Copywriter
Manager achiziții
Fondatoare ONG, scriitoare
Manager
Expert Achiziții
Terapeut profesionist
Fondator, Director OPTIM Group
Proprietar și fondator
Inginer IT, Compozitor
Analist financiar
Expert achiziții
Medic
Doctorand
Analist departamentul Afaceri
Publicist, realizator emisiuni de afaceri
Pensionară
Doctor
Inginer construcții
Șef Serviciu – DGASPC
Artistă
Actor, Poet, Fotograf
Profesor de limba germană
Inginer IT
Profesor Colegiul “Mihai Eminescu”
Consilier sănătate&viață
Consilier sănătate&viață
Conferențiar universitar
Actor
Economist, Administrator
Asistent medical
Conferențiar universitar
Activist pt drepturile omului, Artist, Autor

București, România
Baia Mare, România
Los Angeles, California, SUA
București, România
Denver, Colorado, SUA
New York, SUA
București, România
București, România
București, România
New York, New York
Los Angeles, California, SUA
San Diego, California, SUA
New York, New York
Suceava, România
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
New York, New York
Los Angeles, California, SUA
București, România
Craiova, România
Brașov, România
Iasi, România
Los Angeles, California, SUA
Iași, România
Milano, Italia
Chișinău, Republica Moldova
Cluj, România
Iași, România
Iași, România
Laguna Hills, California, SUA
New York, SUA
Los Angeles, California, SUA
București, România
Los Angeles, California, SUA
București, România
București, România
Dallas, Texas, SUA
Los Angeles, California, SUA
București, România
Târgu Mureș, România
București, România
Irvine, California, SUA
București, România
Suceava, România
New York, SUA
Los Angeles, California, SUA
Iași, România
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Iași, România
Los Angeles, California, SUA
Suceava, România
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Timișoara, România
București, România
Iași, România
Câmpulung Moldovenesc, România
Iași, România
Los Angeles, California, SUA
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MENTORI
Georgiana Gălățeanu
Ginetta Nistoran
Ileana Costea
Ileana Rizescu
Ioan Toderașcu
Ioana Literat
Ioana Placintă
Ioana Urma
Jerry McDaniel
Lavinia Petrache
Liana Ghica
Ligia Raicu
Liliana Alesu
Liliana Totoiu
Liviu Gajora
Liviu Panait
Lucian Golea
Lucian Soaita
Luminita Popiuc Păduraru
Luminița Simion-Labusca
Mădălina Mihalache
Magdalena Cernea Lucia
Mara Chindrish
Maria Dichiu
Marian Hirina
Mihaela Chiran
Mihaela Stanciu
Mirabela Subotnicu
Monica Maria Lupșor
Nick Bundra
Oana Diaconu
Octavian Cubleșan
Rodica Dumitrescu
Silvana Stoicescu
Silvia Osman
Simona Bot
Smaranda Nazarie
Tătaru Gheorghe
Tedy Necula
Toma Cristina
Valeriu Gheorghiță
Viorel Stoian
Virgil Adumițoaie
Vlad Feier

Lector și designer de cursuri UCLA
Asociat unic și Manager General
Profesor universitar
Analist sisteme – IT
Profesor universitar
Profesor la Columbia University
Farmacist
Arhitect, Artist
Artist vizual
Inginer IT
Contabil și expert în marketing
Profesor de Teologie și Limba Română
Expert Achiziții
Senior Analist în afaceri globale
Specialist comunicare
Inginer Software @ Google
Medic stomatolog
Vicepreședinte operațiuni globale
Profesor universitar
Medic
Șefa biroului Parlamentului European la București
Psiholog-Audiolog
Medic
Recepționer
Director Import - Export
Șef Serviciu asistență socială
Esteticiană, Life Coach
Medic specialist pediatrie
Expert patrimoniu
Consultant organizațional
Director Am. Ex.
Medic veterinar
Inginer
Consilier în Educație
Profesor universitar - SNSPA
Medic, Consultant
Medic stomatolog
Petrom - Analist achiziții / Consultant furnizor
Producător film, media
Consultanţă pentru afaceri şi management
Medic
Profesor
Inginer cercetare și dezvoltare
Film: director, producător, scriitor

Los Angeles, California, SUA
București, România
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Iași, România
New York, SUA
Dărmănești, Jud. Suceava, România
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA
Arad, România
București, România
Los Angeles, California, SUA
Iași, România
Los Angeles, California, SUA
Târgu Mureș, România
Laguna Hills, California, SUA
Suceava, România
Iași, România
București, România
București, România
Los Angeles, California, SUA
București, România
Los Angeles, California, SUA
Craiova, România
Los Angeles, California, SUA
Iași, România
București, România
Los Angeles, California, SUA
New York, SUA
Cluj, România
Ploiești, România
București, România
București, România
Los Angeles, California, SUA
Iași, Romania
Ploiești, România
București, România
București, România
Târgu Mureș, România
Craiova, România
Los Angeles, California, SUA
Los Angeles, California, SUA

Mulțumiri speciale
Colaboratorii programului
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

IT & Servicii Grafice
Lucian și Partenerii

Principesa Maria Sturdza
Florentina Alden
Alexandra Arnăutu
Ada Lungu
Elena Filiche
Florentina Marcu
Cătălina Necula
Media & PR
If Magic Comunicare

Bancar
Merchants Bank of CA
Banca Transilvania
Contabilitate
Gorelick & Uslaner
Optim Group, România
Republica Moldova
CCH Moldova
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www.blueheronfoundation.org
EXECUTIVE BOARD
Președinte

Stefania Magidson

Cum puteţi ajuta ?

Florentina Niță

Deveniți membru: Fundația Blue Heron este formată din 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 strângere de fonduri. 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.

CONSILIUL CONSULTATIV

Iată ce poate asigura donația dumneavoastră:

Vicepreședinte

Mihaela Constantinescu
Trezorier

Katty Bermejo
Secretară

Alex Bâcu, SVP
Analist Financiar Senior
Neuberger Berman

Cristian Bălăcescu

2.200 USD acoperă taxa universitară a unui student la medicină / un an
1.260 USD acoperă taxa și cheltuielile curente ale unui student la altă specializare / un an

Profesor de Psihologie
Universitatea Transilvania, România

660 USD acoperă cheltuielile curente pentru un student / un an

Simona Bot, MD

600 USD acoperă taxele universitare pentru un student / un an

Consultant Științific
MultiCell Technologies

Ioan Călaican
Psiholog copii
Inspectoratul Școlar, România

Jacqueline Caster
Președinte, Fundația Everychild

Diana Cosma
Artist

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

Georgiana Gălățeanu, Ph.D.
Lector, Romanian Studies
Dept. of Slavic, East-European, and
Eurasian Languages and Cultures, UCLA

Donații în paralel: unii dintre membri 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 achiției
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, intrați pe www.blueheronfoundation.org și dați click pe ”Donați” sau
trimiteți cecul pentru ”Blue Heron Foundation” pe adresa:
Blue Heron Foundation
269 South Beverly Drive Suite 435
Beverly Hills CA 90212

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

Izidor Ruckel
Autor, “Abandoned for Life”
Software IBM Software Group

Anastasia Soare
Președinte, Anastasia Beverly Hills

Fundația Blue Heron are ca misiune să îmbunătățească calitatea vieții pentru tinerii
români și moldoveni orfani sau abandonați, facilitându-le accesul la oportunitățile
vieții, prin burse universitare.
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.

Mihaela Taylor, MD
Chief, section Santa Monica Rheumatology UCLA Division of Rheumatology

ADRESA
269 S. Beverly Drive, Suite 435
Beverly Hills, California 90212
Tel: 310.702.2038
Fax: 310.275.2253
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