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Succesul dovedit al Fundației Blue Heron a atras un număr important de donatori generoși. Simona și Adrian Bot, mentori și 
membri implicați în activitatea noastră, au făcut o surpriză plăcută bursierilor din anul universitar 2018-2019, printr-o donație în 
valoare de 50,000$. Această sumă ne-a permis să acoperim taxele școlare și alocația lunară pentru 40 de studenți.

În momentul de față ne desfășurăm activitatea în 19 dintre cele 40 de județe ale României, cu intenția de a ne extinde în toate 
zonele sărace ale țării și, de asemenea, în Republica Moldova. Republica Moldova are o mare nevoie de astfel de proiecte - este 
țara cea mai săracă țară din Europa și cu cea mai dezvoltată rețea de traficanți de carne vie, ale căror victime sunt cu precădere 
tinerii din orfelinate sau din familiile destrămate.

Suntem extrem de recunoscători tuturor donatorilor, mentorilor și oamenilor care s-au implicat. Ei ne-au ajutat să îi susținem pe 
acești tineri care fie sunt victime colaterale ale deciziilor politice fie, prin circumstanțele familiale în care s-au aflat la un moment 
dat, nu ar fi avut nicio șansă să își clădească singuri un viitor frumos.

Blue Heron oferă următorul tip de ajutor financiar bursierilor 
săi:

•
• 

• 

Taxa de școlarizare (600$/an)sau taxa pentru Facultatea 
de Medicină (2,200$/an)

Un ajutor financiar în valoare de 55$/lună pentru cheltuieli 
personale (transport, mâncare, materiale școlare etc.)

Cei care sunt scutiți de taxele de școlarizare datorită 
rezultatelor bune, primesc din partea Blue Heron un 
ajutor financiar în plus de până la 400$ pentru cursuri de 
specializare profesională, pentru cursurile și examenul 
Cambridge de limba engleză, cursurile ECDL de IT, dar 
și pentru școala de șoferi. În funcție de situație putem 
finanța și alte cheltuieli, cum ar fi achiziționarea unui laptop, 
cheltuile medicale urgente sau intervenții stomatologice.

Programul nostru include și o componentă de mentorat care 
îi încurajează pe tineri să își dezvolte încrederea în propria 
persoană și alte abilități utile în viața de zi cu zi:

•

•

•

Oferim fiecărui student un mentor ales cu mare atenție 
care să îi servească drept model în viață și să îl ghideze. 
Urmărim, de asemenea, ca mentorul și studentul să fie 
compatibili în ceea ce privește  obiectivele de carieră, 
pasiunile, localizarea geografică și trăsăturile de caracter.

Cerem fiecărui student să completeze un jurnal în care să 
scrie despre reușitele și greutățile pe care le-a întâmpinat. 
Acest jurnal este trimis lunar atât mentorului, cât și unui 
reprezentant Blue Heron (în momentul de față avem, în 
echipa Fundației, 5 psihologi/sociologi care monitorizează 
fiecare câte un grup de 15-22 studenți). Mentorul poate 
răspunde în scris sau poate alege să vorbească direct cu 
bursierul, pe telefon sau Skype. 

Solicităm fiecărui student să facă voluntariat, cel puțin 20h 
pe lună. Astfel, încercăm să îi învățăm pe bursieri cât de 
important este ca, prin acțiunile lor, să ofere ceva înapoi 
societății. În același timp voluntariatul le oferă studenților 
șansa de a obține experiența profesională necesară pentru 
angajare.
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BLUE HERON SĂRBĂTOREȘTE 17 ANI DE ACTIVITATE!
94 DE BURSIERI, O DONAȚIE GENEROASĂ ȘI EXTINDEREA
ACTIVITĂȚII PE TERITORIUL ROMÂNIEI ȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Am fost mereu pe drumul cel bun! Ideile exprimate de curând, de către domnul Jim Yong Kim, Președintele World Bank Group, 
despre capitalul uman sunt și la baza filozofiei care ne-a ghidat activitatea în ultimii 17 ani. În continuare, facem tot posibilul pentru 
a ne atinge obiectivul, și anume să îmbunătățim calitatea vieții tinerilor abandonați din România și din Republica Moldova, cu 
precădere prin intermediul burselor universitare. 
În momentul de față avem 94 de studenți înscriși în program, dintre care 18 vor absolvi anul acesta.
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Programul de burse universitare Blue Heron în 
România și Republica Moldova

total 94
Bursieri
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Studenți care au participat pe toată durata programului: 346

Naţionalitate:
    Română  231 66.8 %
    Rroma      36 10.4 %
    Moldoveană  38 11 %
    Rusă   2 0.6 %
    Ucraineană  1 0.3 %
    Maghiară   7 2.0 %
    Sârbo-Croată  1 0.3 %
    Necunoscută* 30 8.7 %

* Nu am colectat date referitoare la etnie înainte de 2010

Suma minimă alocată fiecărui student anual: 2.100$ (aici intră sumele alocate taxelor școlare, banii de buzunar acordați 
lunar, taxele pentru cursuri suplimentare, dar și investițiile în gestionarea fiecărui caz în parte și administrarea grupului și a 
organizației).

Naţionalitate:
    Română  53 56 %
    Moldoveană   24 26 %
    Rroma  12 13 %
    Rusă   2 2 %
    Ucraineană  1 1 %
    Sârbo-Croată  1 1 %
    Maghiară  1 1 %
    Sex
    Feminin  68 72 %
    Masculin  26 28 %

Sex
Feminin 63.6 %
Masculin 36.4 %

ANUL ACADEMIC 2018-2019
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2019 BURSIERI 2018-2019

Romania

1 Meluta A.  Teologie
2 Ana C.    Geologie
3 Alina Ana Laura C. Med. Veterinară
4 Monica C.  Medicină
5 Dumitrița S.  Farmacie
6 Anita Teordora P. Asistență Socială 
7 Andreea P.  Asistență Socială 
8 Mirela-Margareta D. Silvicultură
9 Elena I.   Inginerie
10 Aisa B.   Management
11 Alexandru-Daniel A. Inginerie
12 Geanina M.  Ecologie
13 Dana - Ancuța B. Inginerie
14 Teodora Roxana I. Management
15 Petru Aurel S.  Inginerie
16 Anghelica L.  Relații Publice
17 Carmen Elena B. Biologie
18 Ștefania Cristina I. Chimie
19 Florin I.   Marketing
20 Elena S.  Inginerie
21 Alexandru C.  Geologie
22 Vasile Aurelian P. Inginerie
23 Alin  A.   Medicină
24 Ștefan O.  Teologie
25 Alina Irina D.  Fizioterapie 
26 Magda O.  Medicină
27 Maghi Margareta M. Educație fizică și Sport
28 Deniz Y.   Inginerie
29 Nicoleta D.  Literatură
30 Mihai P.   Inginerie
31 Sorin T.   Silvicultură
32 Maria Cristina V. Asistență Socială 
33 Alexandra R.  Resurse Umane
34 Alexandra-Iuliana D. Economie
35 Ancuta-Mariana O. Asistență Socială 
36 Andrei Z.  Inginerie
37 Irina N.   Medicină
38 Eduard G.  Inginerie
39 Dumitrica B.  Asistență Socială 
40 Virginia-Elena R. Journalism
41 Elmira B.  Literatură
42 Sandra P.  Agricultură
43 Dorin Mihail A.  Agronomie
44 Gherghina V.  Economie
45 Sergiu Ciprian J. Sănătate Publică
46 Daniela A.  Geochimie
47 Mihaela M.   Medicină
48 Cristina S.  Kinetoterapie
49 Monica H.  IT
50 Izabela I.  Fizioterapie 
51 Estera B.  Psihologie
52 Elena Bianca T.  Fizioterapie

53 Alexandra D.  Asistență Socială 
54 Larisa Ioana M.  Economie
55 Dumitra T.  Sănătate Publică
56 Mădălina C.  Istorie
57 Daniel D.  Inginerie
58 Valentina Maria P. Agricultură
59 Nuța I.   Teatru
60 Denisa P.  Economie
61 Gabriela- Maria M. Economie
62 Dorina-Mihaela G. Învățământ
63 Alexandru I.  IT
64 Florentina B.  Istorie
65 Maricela M.  Învățământ
66 Ana Maria S.  Economie
67 Oana Nicoleta S. Literatură

R. Moldova

Colegiu

1 Elena G.  Asistență Socială 
2 Iurie C.    Arhitectură

Școli Vocaționale

1 Anastasia C.  Cosmetică
2 Maxim L.  Mecanică auto
3 Radion S.  Managementul construcțiilor
4 Dorina B.  Economie
5 Natalia C.  Asistent Medical
6 Ecaterina D.  Specialist Imobiliare
7 Victoria J.  Cosmetică
8 Maria M.  Alimentație
9 Dumitru C.  Sudor
10 Valentin C.  Sudor
11 Nadejda B.  Învățământ
12 Galina I.   Cosmetică
13 Anastasia M.  Croitorie
14 Daniela B.  Patiser
15 Virsavia C.  Patiser
16 Irina C.   Croitorie
17 Daniela M.  Patiser
18 Sergiu T.  Lemnărie
19 Natalia P.  Secretariat
20 Marin C.  Măcelar
21 Valeriu C.  Construcții civile
22 Dorina C.  Învățământ
23 Carolina D.  Alimentație
24 Valentina D.  Mecanică auto
25 Ruslan B.  Sport



UN MESAJ DE LA FONDATOR
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ȘTEFANIA MAGIDSON
Fondator și Președinte

Los Angeles, CA

  Climatul politic din România și Republica Moldova este într-o continua schimbare, iar odată cu el, ne adaptăm și ne 
refocusăm și noi. Scopul nostru este să ajutăm și tinerii din zonele cele mai sărace ale României – cu precădere pe cei din 
zonele de nord și de est – dar și din zonele sărace ale Moldovei, țara cu cel mai mic venit pe cap de locuitor, din Europa și 
cu rata cea mai mare de trafic uman.

 În decursul anilor, comunitatea noastră – donatorii, mentorii și cei care ne susțin – au schimbat în bine viețile a mii 
de bebeluși și copii și au influențat destinele a peste 320 de tineri prin cel mai mare cadou pe care l-au putut oferi: educația. 
În ciuda tuturor tensiunilor, a animozităților și a faptului că oameni cu putere de decizie văd doar în alb și negru, mă simt 
binecuvântată să fiu martoră la mediul pe care am reușit să-l creăm prin acest efort comun care este organizația noastră. 
Ceea e facem ne înalță. Prin aceste gesturi generoase, ne îmbogățim sufletele și, în același timp, înclinăm balanța lumii 
către bine.

 Vă mulțumesc tuturor pentru generozitatea și altruismul de care dați dovadă.
 Haideți să continuăm pe același drum!

Peste 1.000 de donatori
din SUA și România și

peste 450 de voluntari 
s-au alăturat eforturilor noastre 

și ne-au dăruit
mai mult de 

18.000 de ore
din timpul lor.

Sărbătorim
17 ANI DE ACTIVITATE

Am strâns și investit peste
1.900.000 USD
pentru a schimba în bine viețile a 
3.100 de tineri

Dragi susținători Blue Heron,

 Ne aflăm la începutul celui de-al 17-lea an de activitate Blue Heron; un moment în 
care privesc cu mândrie către tot ce am realizat împreună. În primii ani de activitate ne-
am concentrat asupra copiilor cu vârste între 0-3 ani, aflați în orfelinate și care din lipsa 
unui număr adecvat de asistenți maternali, nu primeau atenția necesară. Pe măsură 
ce am reușit să îmbunătățim condițiile bebelușilor și să rezolvăm această problem 
stringentă, am început să ne îndreptăm ușor atenția către tinerii instituționalizați care 
se apropiau de vârsta la care erau considerați adulți și deci trebuiau să părăsească 

instituția care nu doar că nu i-a învățat să se descurce singuri și să fie independenți, 
dar nu le-a oferit sprijinul necesar meturizării pe parcursul anilor petrecuți acolo. Din 

nefericire, cei mai mulți dintre acești tineri au ajuns pe străzi după ce au împlinit vârsta de 
18 ani. Bursa școlară, pe care noi le-am oferit-o, dar și suportul moral venit din partea unui 

mentor, a schimbat traiectoria multor tineri crescuți în orfelinate și le-a dat un nou scop în viață: 
au devenit adulți educați, capabili să se susțină financiar, care au capătat abilități la care altfel nu ar fi avut acces. În plus, cei 
mai mulți dintre ei au reușit să-și rezolve problemele emoționale și să înțeleagă și să accepte traumele prin care au trecut, 
pășind astfel într-un viitor mai luminos.



ALIN C.
student anul 5 la Medicină

Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

SMARANDA NAZARIE
DDS

Iași, România
Mentor pentru Alin C. Activă în cadrul Blue Heron din 20166

2019

1 august 2016, orele 20 și douăzeci de minute seara. A fost momentul în care Dumnezeu 
m-a luat în brațe și m-a dus la mine acasă, salvându-mi viața din explozia blocului în care 

locuiam. Doi dintre vecinii mei și-au pierdut viața, iar mai mulți au fost răniți. Dumnezeu a 
hotărât atunci, într-o fracțiune de secundă, că eu și familia mea vom supraviețui. Nimic 
nu mai era la fel dar...TRĂIAM cu toții. A trebuit să învățăm să mergem mai departe pe 
drumul vieții! În acele zile mi s-au rearanjat complet prioritățile. Tot atunci un bun și 
vechi prieten mi-a vorbit despre Blue Heron și despre posibilitatea de a mă alătura 
acestei mari familii înrudite prin prietenie și generozitate, devenind mentorul unui 
bursier. Am acceptat fără rețineri, cu speranța că pot dărui o frântură din experiența 

mea de viață unui tânăr care nu a avut șansa să aibă o familie și care se luptă să își 
clădească un viitor.

Am descoperit că Alin, bursierul pe care îl mentorez, este un om răzbătător, ambițios, tenace, 
cum simțul umorului și cu o mare poftă de viață. Din această relație avem amândoi de învățat. 

Chiar dacă ne aflăm la distanță, vorbim despre orice, și asta ne face bine amândurora.
Datorită Fundației Blue Heron îmi pot folosi aptitudinile și cunoștințele căpătate în timp pentru a ajuta tineri care luptă 
pentru fiecare realizare din viața lor. Nu în ultimul rând am înțeles că le pot oferi și serviciile mele de medic, un ajutor 
foarte important pentru cei a căror viață a fost vitregită de soartă. Mulțumesc Blue Heron pentru că mi-a oferit șansa 
să simt că dăruind poți dobândi!

Să dau la Medicină a fost provocarea vieții mele. După ce am picat prima admitere la 
Medicină mi-am dat seama că aveam doar două opțiuni: să mă duc să culeg căpșuni în 

Spania sau să încerc și la Informatică. Eram profund nefericit de alegerea mea și a urmat 
o perioadă în care m-am simțit pierdut și nelalocul meu. Din fericire am primit o a doua 
ocazie pentru a-mi îndeplini visul.

Șansa mea a fost un telefon de la o cunoștință, care mi-a spus despre Fundația Blue 
Heron. Ajuns la ea în birou mi-a înmânat o broșură. Am fost foarte impresionat. Nu-mi 
venea să cred câți oameni s-au implicat în această Fundație. Câți oameni influenți au 

vrut să dea naștere viselor unor copii care singuri nu ar fi putut.

Din tot ce citisem îmi rămseseră două nume în cap: Ștefania Magidson și Cristina Porșega. 
Și nu degeaba mi-au rămas în minte pentru că primul meu contact când am fost anunțat 

că aplicația mea a fost acceptată, a fost cu dra Porșega. A urmat apoi o conversație cu dna 
Magidson care mi-a spus că își dorește să vadă cum se va continua povestea mea și m-a încurajat să 

mai încerc încă o dată la Medicină. Am încercat și AM REUȘIT! Mă bucur și sunt mândru de mine, că nu am 
renunțat la visul meu. Nu am realizat inițial ce impact o să aibă această Fundație în următorii mei ani.

       Nu vreau să închei fără să spun ceva și despre relația cu mentora mea, Smaranda Nazarie. Îmi place foarte mult să vor-
bim despre tot felul de subiecte. Îmi place că nu este o relație ca de la adult la copil, ci ca de la adult la adult, unde amândoi 
ne dăm sfaturi reciproc. Îmi place să știu că am pe cineva care mă sună și se interesează direct de mine, care chiar dacă nu 
ne-am cunoscut până acum face-to-face, atunci când vorbim pare că ne știm de o viață.

Experiența Blue Heron nu este o simplă experiență, ci îți rămâne în suflet; este ca un tatuaj pe care îl porți tot restul vieții.

STUDENȚII NOSTRI ȘI MENTORII LOR



ELENA I.
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, 

specializarea ingineria sistemelor- automatică și informatică aplicată, Galați
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ILEANA RIZESCU
Senior Systems Analyst, Pepperdine University,

Los Angeles, CA 
Mentora pentru Elena I. Activă în cadrul Blue Heron 

din anul 2009

S-au împlinit deja 10 ani de când sunt atât donator cât și mentor în cadrul Fundației Blue 
Heron. 10 ani în care această activitate mi-a umplut inima de bucurie. Studenta pe care 
o mentorez acum, Elena Ivașcu, locuiește și studiază în Galați (un oraș aflat la malul 
Dunării).

Atunci când vin în România ne întâlnim în București ca să-i dau ocazia să descopere 
acest oraș cosmopolit. Anul acesta l-am invitat în capitală, împreună cu Elena, și pe 

un alt student Blue Heron din Galați, Andrei Bursuc. Am fost, toți trei, la Tech Expo, 
la East-European Comic Con, am vizitat Centrul Vechi și apoi am mers la Hard Rock 

Café. Îmi face o deosebită plăcere să petrec timp cu bursierii Blue Heron pentru că sunt 
o categorie aparte – au reușit să depășească dificultățile pe care viața le-a adus în calea 

lor, rămânând în același timp oameni superbi cu suflete bune. Cu toții sunt recunoscători pentru 
ajutorul Fundației și își doresc să facă bine, la rândul lor, răspândind astfel iubirea și grija primite de la 

Blue Heron. 

Experiența Blue Heron a început pentru mine acum 3 ani, din primul an de facultate. 
Într-un oraș nou, pe care nu-l știam prea bine și unde nu aveam prieteni, corespondența 

cu mentora mea a fost de mare ajutor. Începuturile sunt mai grele și atunci ai nevoie de 
cât mai mult sprijin moral și ajutor, iar eu am fost norocoasă să le primesc pe amândouă.  

Personal am avut mare noroc cu mentora mea. A fost mereu prezentă să mă împingă 
de la spate atunci când nu îmi găseam motivația, insistentă atunci când tratam lucrurile 
superficial și mereu atentă la nevoile mele. Este o persoană cu o energie extrem de 
pozitivă și un real sprijin din multe puncte de vedere.

Jurnalele lunare de activitate au fost mai utile decât m-aș fi așteptat. M-au ajutat să mă 
cunosc și să retrăiesc luna precedentă, ca mod de autoevaluare. 

Despre tabăra de vară pot spune că a fost una dintre cele mai plăcute experiențe pe care le-am 
trăit vreodată. Începând cu oamenii minunați pe care i-am întâlnit și terminând cu locurile frumoase, activitățile interesante 
și variate și momentele de neuitat. Tot ce am făcut în acea tabără a rămas înmagazinat, în mintea mea, într-un loc destinat 
amintirilor mele cele mai dragi.

Am toată recunoștința pentru oamenii care fac posibilă acesta experiență.

STUDENȚII NOSTRI ȘI MENTORII LOR
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MARIANA C.
absolvent Arte Plastice la Universitatea 
Naţională de Arte „George Enescu”, Iași

TANIA B.
Absolvent 2018,

Masterat în Limba și Literatura Română și 
Engleză, Universitatea de Stat din R. Moldova

Mă simt călător cu vise măreţe, câteva dintre vise le-am și îndeplinit, dar răsar din mine și 
altele. 

Am absolvit studiile de licenţă și cele de masterat în domeniul Artelor Plastice la 
Universitatea Naţională de Arte “George Enescu” din Iași, între anii 2013-2018. Începând 
din 2014 am beneficiat și de bursa Fundaţiei Blue Heron. 

Am intrat în Fundație timidă și închisă în mine, cu trăirile mele. Privesc în urmă, la cum 
eram înainte de a intra în familia Blue Heron - speriată de orice obstacol, lipsită de 
curaj și încredere în forţele proprii, de parcă m-aș fi jucat de-a v-ați-ascunselea cu mine 

însămi. 

În Blue Heron am început să prind aripi iar sufletul meu a început să înflorească datorită 
întâlnirilor, atelierelor, taberelor și oamenilor de suflet pe care i-am cunoscut. Prin programul 

de voluntariat și alături de mentorul meu formidabil, am devenit precum “albina Maya”, căci 
acum mă simt zburând de colo-colo. Toată recunoștinţa mea către Fundaţia Blue Heron pentru 

persoana care am devenit și pentru experienţele unice trăite în această perioadă.

Deși programul de mentorat și bursa s-au finalizat în 2018, atunci când am terminat și studiile de master, încă simt căldura, 
admiraţia și legatura sufletească. În plus, încă țin legătura cu mentorul meu care ocupă un loc important în sufletul și în 
viața mea.

Am început colaborarea cu Fundația Blue Heron în anul 2014, fiind prima bursieră din 
Republica Moldova. În cadrul acestei cooperări am întâlnit oameni deosebit de frumoși, 

care reușesc să cultive în sufletul tinerilor bunătatea, curajul și ambiția. Primele persoane 
pe care le-am cunoscut au fost Ștefania Magidson și Cristina Porșega, apoi am avut 
ocazia să le cunosc pe Mihaela Constantinescu și pe mentora mea, Cornelia Cozmiuc. 
Sunt oameni de excepție, au o inimă mare, sunt pozitivi și sinceri, sunt oameni care te 
motivează să mergi înainte indiferent de obstacole.

Totodată, pe parcursul acestor ani, am avut plăcerea de a fi voluntar în cadrul asociației 
Little People din Republica Moldova, unde am avut parte de o experiență unică și 

memorabilă. Motivația mea de a merge mereu înainte au fost oamenii ce alcătuiesc 
Fundația Blue Heron, deoarece atunci când vezi că anumiți oameni importanți pentru tine 

au încredere că vei reuși și te susțin din toate punctele de vedere, nu ai cum să dai greș. 
Pentru mine acest lucru a fost imboldul principal.

Acum locuiesc în Franța, iar scopul meu este să-mi continui studiile aici. Vreau să mulțumesc Fundației Blue 
Heron pentru oportunitățile oferite și pentru tot ceea ce fac pentru tineri. Blue Heron este o rază de speranță pentru 

fiecare tânăr aflat în dificultate, este baza pusă la temelia unui întreg parcurs, este sursa de inspirație ce vine din sutele de 
exemple ale tinerilor bursieri, este una dintre cele mai utile experiențe pentru dezvoltarea profesională.

ALUMNII NOSTRI
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Bursier    Oraș  Universitate, Specializare

Valentin I.   Iași  Facultatea de Construcții de mașini Gheorghe Asachi
Andrei Alexandru P.  Galați  Educație fizică și sport
Cristina L.   Suceava Kinetoterapie
Viorel P.   Craiova  Automatică și Calculatoare
Claudia-Elena R.   Iași  Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Gabriela M.   Iași  Asistență socială
Alexandra L.   Brașov  Ingineria și protecția mediului în industrie
Simona Cristina R.   București Științe Economice
Mihaela E.   București Marketing
Alina Nicoleta V.  Brașov  Asistență Socială
Elena Mădălina B.  Pitești  Administrație Europeană
Emina C.   Târgu Mureș Medicina Generala
Iosif M.    Cluj Napoca Kinetoterapie
Mariana C.   Iași  ARTE
Roxana M.   Iași  Psihologie
Birca C.    Iași  Economie - Statistică

Bursier    Oraș  Universitate, Specializare

Marin C.    Chișinău Electrician în construcții
Maria B.   Chișinău Floricultură
Vasile V.   Chișinău Lăcătuș la repararea și întreținerea
      sistemelor de ventilare și condiționare a aerului
Crina O.    Chișinău Brutar
Cristina M.   Chișinău Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor
Tania Avădanei   Chișinău Literatură Engleză

ROMANIA ABSOLVENȚI, 2018

MOLDOVA ABSOLVENȚI, 2018

ABSOLVENȚII CEI MAI RECENȚI

Suceava

1

Cluj

1

Craiova

1

BucharestBucharest

2
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Tabăra de vară Blue Heron – Aed Ludens 2018 a transpus în realitate un vis pentru 25 de bursieri (20 de bursieri din 
România și 5 bursieri din republica Moldova). Daniela Șerban Tordoi și Adrian Păduraru, organizatorii și formatorii acestei 
tabere, alături de alți coordonatori de ateliere au pus la cale activități relaxante și utile pentru toți participanții. Studenții au 
avut oportunitatea să se cunoască între ei, să cunoască echipa Fundației, să le fie apreciate ”pe viu” realizările academice, 
dar și să dobândească aptitudini noi.

Ștefania Magidson, Fondatoarea și Președintele Fundației și Mihaela Constantinescu, Directorul Programului de Mentorat, 
au venit din Statele Unite pentru întâlnirea anuală cu bursierii. Ele sunt cele care pun bursierii în legătură cu donatorii de 
peste ocean și apoi provoacă ambele tabere să lucreze la propria persoană, în timp ce lucrează și la relațiile dintre ei.

Pe parcursul taberei, cei 25 de bursieri au participat la ateliere de dezvoltare profesională, au făcut drumeții pe munte, s-au 
destins la serile de film, au învățat să danseze și au socializat. Toate activitățile au fost coordonate de către o echipă mixtă 
româno-moldoveană.

La final, participanții s-au declarat încântați de întreaga experiență, care le-a depășit cu mult așteptările.
”În această tabără mi s-a confirmat ceea ce știam deja: că bunurile materiale nu au de fapt nici o valoare reală. Oamenii sunt 
singurii care te pot face cu adevărat fericit.”
”Când doamna Magidson ne-a prezentat activitățile de strângere de fonduri care se desfășoară în Statele Unite, în beneficiul 
nostru, m-am simțit minunat pentru că atunci am realizat că undeva departe, există oameni cărora le pasă de noi.”
”Am învățat să fiu mai generos cu mine și cu cei din jur.”

Acestea sunt doar câteva dintre mărturiile care demonstrează cât de mult beneficiază bursierii Blue Heron de pe urma 
acestor zile în care leagă noi prietenii, își dezvoltă încrederea în sine, se descoperă și se relaxează; totul în timp ce au parte 
de experiențe care până la această vârstă le-au fost inaccesibile, lucru greu de imaginat pentru noi ceilalți.

 TABĂRA DE VARĂ  2018 – UN MOMENT
DE RELAXARE DEDICAT NOILOR PRIETENII

TABĂRA DE VARĂ  
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Noul proiect al lui Lucian Mustață

Lucian a absolvit Cibernetica în 2014 și are propria lui afacere de succes în domeniul IT. Conștient de rolul pe care Blue 
Heron l-a jucat în viața lui, Lucian a vrut să ofere și altor tineri o șansă, la rândul lui. Astfel, a pus bazele unui proiect non-
profit, denumit ”Școala pentru Părinți.” Acest proiect își propune să îmbunătățească dinamica părinte-copil, printr-o varietate 
de cursuri interesante. Cursurile durează 6 săptămâni și sunt structurate astfel încât să îi ajute atât pe cei care sunt deja 
părinți, cât și pe cei care urmează să devină părinți (inclusiv pe adolescenți) să pună bazele relației cu copilul lor sau să o 
îmbunătățească. Suntem mândri de efortul pe care Lucian îl face și îi dorim succes în acest proiect inovativ!

Coco Baran, membru Blue Heron, își lansează propria Fundație

Bazându-se pe aceleași principii de funcționare ca Fundația Blue Heron, Fundația Wild Orchid se adresează tinerilor cu 
părinți încarcerați, din insulele Filipine. Prin intermediul Fundației, copiii și adolescenții filipinezi ai căror părinți sunt în 
închisoare au acces la programe after school, dar și la burse de studiu.

”Ștefania și cu mine ne-am întâlnit în anul 2008. Ne-am împrietenit imediat, iar două dintre lucrurile care ne-au adus 
împreună au fost dragostea noastră pentru dans și bucuria pe care o simțim amândouă atunci când ajutăm pe cineva. 
Soțul meu, Alberto, și cu mine am fost profund impresionați de modul în care Ștefania conduce Blue Heron, iar poveștile de 
succes ale tinerilor bursieri ne-au mers la suflet. Pe parcursul anilor în care am fost susținători ai Fundației, a prins contur și 
visul nostru de a avea un impact similar într-o comunitate dragă nouă. Călcând pe drumul deja bătătorit de către Ștefania și 
Mark, am deschis Fundația Wild Orchid. Noi acoperim toate cheltuielile administrative astfel încât 100% din donații ajunge 
la beneficiari.”

The Wild Orchid Foundation

BH INSPIRĂ ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR NON-PROFIT DIN LUME
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În cadrul INK TALKS, Stefania Magidson, fondatoarea Blue Heron,  a vorbit despre nevoia de educare a tinerilor abandonați. 
Aceștia reprezintă o categorie socială destul de neglijată, care însă, cu puțină atenție și ajutor din partea noastră, a tuturor, ar 
putea deveni adulți capabili să se întrețină singuri, sfârșind acest ciclu vicios al sărăciei. „Trecutul nu trebuie să îți definească 
viitorul”, au fost cuvintele care au încheiat discursul Ștefaniei.

Lakshmi Pratury
Gazdă și Organizator, INK Talks

INK TALKS este cea mai importantă platformă din 
India, unde se dezbat idei inovatoare și se împărtășesc 
poveștile care devin surse de inspirație și motivație. 
Organizatorii INK TALKS pun accent pe modul în 
care se îmbină comunitatea, cultura, tehnologia și 
știința. La ediția din acest an, Ștefania a fost invitată 
să discute despre modul cum funcționează Fundația 
Blue Heron. Cu această ocazie, i-a îndemnat pe 
toți cei care doresc să producă o schimbare în 
comunitățile lor să replice acest model.

#INKconference  #INK2018  #Speaker #Education 
#Roundglass RoundGlass

Fundația Blue Heron este onorată să susțină Proiectul Popoarelor Roma coordonat de Cristiana Grigore. Cristiana, cercetător 
academic și mentor Blue Heron, a inițiat acest proiect în parteneriat cu The Center for Justice și The Heyman Center for 
Humanities, cu obiectivul de a atrage atenția asupra stereotipurilor și formelor de marginalizare cu care cei din această 
etnie se confruntă de secole.

Cristiana a început o serie de interviuri cu unii dintre bursieri și a creat un chestionar complex care să ne ajute să le aflăm 
și să le înțelegem poveștile și experiențele.

Există aproximativ 12 milioane de romi în Europa, dintre care un million trăiesc în România, statul 
cu cea mai amplă populație de etnici.

Inspirați de demersul Cristianei, am calculat câți dintre studenții care beneficiază de 
programul de burse universitare al Fundației sunt romi. Statisticile au arătat că 10% din 
bursierii Fundației Blue Heron sunt tineri romi, o diferență enormă dacă ne gândim că 
doar 1% din întreaga populație are acces la educație superioară. 

Bursierii noștri romi au diplome în drept, matematică, farmacie, inginerie sau artă. 
Sperăm ca această colaborare să se dovedească un proiect fructuos și de lungă 
durată care să demonteze prejudecățile, să motiveze societatea să integreze mai 
bine populația roma și să le ofere oportunități pentru a-și dezvolta întregul potențial. 

INK TALKS 1 DECEMBRIE 2018

FUNDAȚIA BLUE HERON ȘI PROIECTUL POPOARELOR ROMA
LA UNIVERSITATEA DIN COLUMBIA

MĂRIREA ORIZONTURILOR NOASTRE
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Alex Bâcu, Vicepreședintele Fundației pentru 
Relații cu Comunitatea și Fundraising pe Coasta 
de Est, are toată recunoștința noastră pentru 
modul superb în care a găzduit evenimentul 
la The Players Club, un loc cu o istorie bogată. 
Seara a fost dedicată tuturor celor care contribuie 
la misiunea Blue Heron. Saloanele Fundației se 
bucură întotdeauna de participarea entuziastă a 
diasporei româno-americane, iar cel din acest an 
nu a făcut excepție.

Ni s-au alăturat șaizeci de invitați, printre care 
mentori de înaltă ținută profesională pe care 
Alex i-a atras pentru bursierii noștri. Unii dintre ei 
lucrează în companii care dublează din fonduri 
corporate donațiile private ale angajaților – încă 
un motiv de sărbătoare!

Momentul cel mai emoționant al serii a fost 
conversația pe Skype cu Monica, bursieră Blue 
Heron care studiază medicina în România. Monica 
ne-a povestit cum bursa oferită de Fundație i-a 
transformat viața așa cum doar a visat, dar nu a 
îndrăznit să creadă că ar fi posibil. 

Majoritatea evenimentelor dedicate strângerilor de fonduri sunt 
planificate cu luni de zile înainte și presupun cheltuieli mari. Noi am 
simplificat puțin procedura: Cercul Donatorilor noștri se angajează să 
doneze anual minimum 500$ în beneficiul bursierilor noștri. Pe parcursul 
anului ne întâlnim pentru a le mulțumi personal pentru generozitatea lor.

Începând din 2002, aproximativ 100 de donatori, mentori și susținători 
s-au întâlnit la aceste saloane care sunt cea mai bună ocazie să 
sărbătorim reușitele, să ascultăm poveștile de succes ale bursierilor și să 
ne reafirmăm angajamentul față de ei.

NEW YORK - SALONUL ANUAL DIN 4 MAI

LOS ANGELES – SALONUL DIN 1 NOIEMBRIE 2018

SALOANELE NOASTRE ANUALE
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2019 MAI PRESUS DE AȘTEPTĂRI

Recent un grup de oameni inimoși au făcut un gest nobil pentru Monica, bursiera noastră care studiază medicina. La vârsta 
de 7 ani, Monica și-a pierdut piciorul drept în urma unui accident de autobuz.

Această traumă nu a afectat-o numai în copilărie, atunci când s-a produs, ci și în toți anii care au urmat, pentru că protezele 
au trebuit înlocuite mereu, pe măsură ce creștea. În această vară, când a venit momentul schimbării protezei, dr. Simona 
Bot, Vice Președintele Fundației, a sărit în ajutorul Monicăi, apelând la cunoscuții săi din comunitatea medicală. Datorită 
intervenției Simonei, Monica a ajuns în Statele Unite, unde medicul specialist Richard Myers de la Southern California 
Prosthetics i-a oferit una dintre cele mai performante proteze pentru picior.

Această proteză este net superioară oricărui alt model pe care Monica ar fi putut să-l primească în țară și, în mod cert, 
îi va schimba mult viața în bine. Pe durata șederii ei în Statele Unite, Monica a avut parte de ajutor din partea altor două 
persoane: Gabriella Donovan, cea care a găzduit-o, atât în casa cât și în inima ei, și mentora ei, dr. Anca Chirițescu, care 
a avut grijă să îi ofere o experiență completă a ceea ce înseamnă viața în Los Angeles. Povestea Monicăi este încă un 
exemplu pozitiv al lucrurilor minunate care se întâmplă atunci când Blue Heron mobilizează o comunitate și mai mare de 
oameni buni la suflet.

Alex Bâcu, Vice Președintele pentru Relații cu Comunitatea și Fundraising pe Coasta de Est, 
a fost încântat atunci când a aflat că Neuberger Berman, compania pentru care lucrează, 

dorește să contribuie la efortul caritabil al angajaților săi. Alex, care este implicat în 
activitatea Fundației Blue Heron de 4 ani, a vorbit reprezentanților companiei sale atât 
despre misiunea și realizările Blue Heron cât și despre rolul său în cadrul organizației. 
În urma prezentării lui, fundația companiei Neuberger Berman ne-a donat 5000 de 
dolari, sumă care ne-a permis să acordăm burse pentru încă 5 studenți, în toamna 
anului 2018. 

În plus, Alex s-a străduit să crească vizibilitatea Fundației și să atragă contribuții financiare 
prin Matched Donations – o metodă prin care companiile dublează, din fonduri proprii, 

fiecare sumă donată de un angajat în beneficiul Fundației. 
Tot lui Alex Bâcu îi datorăm faptul că a atras 30 de noi mentori și susținători de pe Coasta de 

Est și a strâns peste 20.000 de dolari din 2016, când ni s-a alăturat. 
   Îți mulțumim, Alex!
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Mentori și membri fideli ai Fundației, Simona și Adrian Bot și-au manifestat 
entuziasmul și mai mult când au hotărât să doneze 50.000 USD.  Darul lor ne-a 
ajutat să oferim 40 de noi burse în anul universitar 2018-2019, pentru studenți 
aflați în situații dificile. 
Dar Simona face și mai mult! De fapt, este neobosită în eforturile ei de a sprijini 
Fundația și programul nostru de burse. În calitate de Vicepreședinte pentru 
Fundraising și Dezvoltare, a organizat nu mai puțin de 5 evenimente care au 
adus bursierilor Blue Heron beneficii de multe feluri. 

„Unul din obiectivele mele pentru anul 2018 a fost să organizez o strângere de 
fonduri pentru „Clubul Zilei de Naștere”. Ideea era simplă: să iau un grup de 
prietene – medici, într-un sejur de cinci zile la centru de relaxare și să le invit să facă 
o donație. Urma să strângem astfel un buget pentru ca fiecare bursier să primească, 
la aniversare, o sumă de bani-cadou și o scrisoare semnată de toți doctorii minunați care 
au contribuit la acest fond.

Inițiativa mea a avut un mare succes! Am strâns 5.000 USD care vor fi împărțiți în mod egal tuturor celor 100 de bursieri din 
program. Invitații au plecat relaxați și plini de energie, cu satisfacția de a ști că donația lor va aduce bucurie unui tânăr, de ziua 
lui.

Am lansat această idee și pe Facebook, și, în câteva săptămâni, am obținut 8.000 USD pe care i-am direcționat către fondul 
de burse. 

În vara acestui an m-am întâlnit cu studentele al căror mentor sunt sau am fost: Mihaela și Ana, în Timișoara și Emilia, în 
Losheim Am See, Germania, unde trăiește împreună cu familia ei. Am devenit nașa celui de-al doilea fiu al Emiliei – Philipp! 
L-am botezat într-o mică biserică românească, înconjurați de familiile noastre.
În Timișoara, am întâlnit o altă bursieră, Monica, pe care am adus-o în Statele Unite pentru a i se monta o proteză de picior de 
ultimă oră, fără niciun cost din partea ei.”
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Nume    Oraș 

Dragoș Ursu   Los Angeles
Eugen Stanciu   Los Angeles
Florin Șerbănescu  București
Gabriela Coca   Cîmpulung Moldovenesc
Magda Cernea   București
Oana Diaconu   New York 
Anca Chirițescu  Los Angeles
Carmen Bucur   București
Liana Ghica    Los Angeles
Corina Muștereț  Iași
Gabriela Irimescu  Iași
Viorel Stoian   Craiova
Placintă Ioana   Dărmănești
Ligia Raicu   Ungaria
Daniela Neacșu  Texas
Cornelia Cozmiuc   Iași
Popiuc Luminița   Suceava
Rizescu Ileana   Los Angeles
Andreea Kenez   Los Angeles
Cucuteanu Gabriel  Iași
Genoveva Romașcan  Suceava
Parau Arina   Florida
Diana Doroftei   New York 
Tătaru Gheorghe  Ploiești
Ginetta Nistoran  București
Ada Lungu   București
Silvana Stoicescu  București
Liviu Gajora    Iași
Florentina Marcu   Los Angeles
Andreea Trufașu  San Diego
Alex Iliescu    București
Virgil Adumitroaie   Los Angeles
Mihaela Chiran   Craiova
Denise Theodoru  București
Georgiana Gălățeanu   Los Angeles
Silvia Osman    București
Carmen Miloicovici  Craiova
Maria Dichiu   București
Dona Bugov   New York 
Antoanella Nicolau   Los Angeles
Cristiana Grigore  New York

Nume    Oraș 

Vlad Feier   Los Angeles
Cimpueru Cici   Italia
Tudora Șandru Mehedinți  București
Andrei Gheorghe  New York 
Mircea Bucur   București
Eugenia Fărcuț   Suceava
Daniela Golea   Tirgu Mures
Cristina Udrescu  Ploiești
Liliana Totoiu   Los Angeles
Mara Chindrish    Los Angeles
Cristina Popescu  Los Angeles
Angela Tudorii    Los Angeles
Alex Bacu    New York 
Mirabela Subotnicu  Iași
Ungureanu Andrei  New York 
Alma Dumitru    Sedona, AZ
Iuliana Marciuc   Bucuresti
Elena Plesa    Los Angeles
Catrinel Chelaru  Iași
Cristian Stănculescu  București
Angela Costiuc   Suceava
Doina Blaj   Suceava
Elena Velescu   Iași
Simona Bot   Los Angeles
Lorena Anastasiu   București
Sorina Barabas    Plopu
Thea Mercouffer  Los Angeles
Camelia Carmen Panait  București
Andreea Szasz    New York 
Ana Cristina Chirilov   București
Andra Ardeleanu  București
Magda Cernea    București
Neagoe Valentina  Buzău
Flaviu Simihăian  New York 
Adina Dabija   New York 
Anna Cristina Burtea  București
Oana Munteanu  Iași
Andrei Cristea   New York 
Ileana Gasman   Los Angeles

MENTORI

Mentorii noștri
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ECHIPA NOASTRĂ

CRISTINA PORȘEGA
Director Program, Iași, România

VALENTINA OSTAP
Director de Program, Chișinău, Republica Moldova

MIHAELA STANCIU
Director Program Mentorat, Los Angeles, California

Când mă gândesc la proiectul Blue Heron, mă gândesc la metafora oceanului format din 
picături minuscule de apă.  Câteodată sau poate mai des uităm cât de importante sunt 

acțiunile noastre zilnice. Proiectul Blue Heron adună oameni care își doresc să crească, 
fie că sunt bursieri, mentori sau membri ai echipei. Blue Heron este un cerc construit din 
empatie, bunătate, recunoștință, înțelegere, aplicate zilnic. Cine nu crede, îi ofer pentru 
două ore locul meu din tabăra de vară. Acolo se adună și se eliberează toată energia 
adunată în timpul anului. Acolo înțelegem ce mare diferență face implicarea din fiecare 
zi. Acolo am înțeles că relația umană reală, apropiată, ne mobilizează pe toți. De acolo ne 

luăm energia pentru încă un an.  
În timpul acestui an universitar am continuat să creștem împreună, să învățăm unii de la 

alții, iar la sfârșitul anului, în tabără, contemplăm  din nou, cu recunoștință, minunea de a fi 
împreună.

Programul Fundației Blue Heron a început în Republica Moldova acum 4 ani. Inițial, a 
schimbat viața a 7 bursieri, pentru ca, mai apoi, numărul lor să crească la peste 25. 
Viitorul tinerilor acceptați ca bursieri a început să prindă culorile cerului senin, atunci când 
au intrat în marea noastră familie Blue Heron. Zic „familie” pentru că, împreună, zi de zi, am 
învățat cum este să împarți bucuriile dar și clipele mai puțin vesele. Programul le oferă 
susținere financiară, lunar, susținere fără de care mulți dintre ei nu ar avea posibilitatea 
să-și continue studiile și să învețe o meserie. 

Cea mai mare bucurie a mea este atunci când văd o evoluție semnificativă în formarea 
personalității bursierilor noștri. Este o senzație de nedescris, și, cu riscul de fi contrazisă, eu 

o asociez cu sentimentul matern.  

Am devenit Directorul Programului de Mentorat al Fundației Blue Heron, acum 10 ani, pentru 
că îmi doream să ajut, să contribui la ceva frumos, să dau mai departe darurile cu care viața 

m-a binecuvântat. 
Când m-am alăturat Fundației nu am bănuit cât de puternic îmi va marca viața călătoria în 
lumea acestor tineri care au crescut lipsiți de posibilități materiale dar bogați sufletește 
și hotărâți să își depășească statutul. 
Conversațiile noastre profunde și interacțiunile pline de semnificație, mai ales din timpul 
taberelor de vară, au creat o platformă propice transformării personale, un teren unde 
potențialul fiecăruia se poate manifesta și dezvolta. 

Să fii mentor al Fundației Blue Heron este un privilegiu și un dar cu numeroase „efecte 
secundare”: îți crește capacitatea de a iubi și îți îmbogățește viața cu satisfacții greu de 

imaginat.  
Tot ce ți se cere este să fii implicat, dăruit cu adevărat rolului tău, să ai compasiune și să fii 

dispus să oferi și să primești. 
Vă invit pe toți cei care simțiți această chemare să veniți alături de noi în această aventură incitantă care vă va schimba 
viața. 
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2019 MULȚUMIRI SPECIALE

Colaboratorii programului

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Principesa Maria Sturdza

Gestionare studenți
Elena Filiche
Cătălina Neculau

Media & PR
If Magic Comunicare
Alexandra Arnăutu
Ada Lungu

Comunicare și Extindere, SUA
Anne Cherian
Subir Trivedi
Aura Cercel

Grafică, IT, Creație
Lucian & Partners

Servicii bancare și financiare 
Bank of America, US
Banca Transilvania, România

Servicii de contabilitate
Gorelick & Uslaner

Asistență stomatologică pro-bono, pentru bursieri
dr.Margareta Gavrilă
Gavrila Dental, Los Angeles

dr.Smaranda Nazarie
CMI Smartdent, Iasi

Consiliere legală
Giovani-Horațiu Șchiopu
ȘCHIOPU ȘI ASOCIAȚII, București

Greenberg Glusker Fields Claman & Machtinger LLP
Los Angeles, CA

Cazare studenți în SUA
Elvira Opran
Gabriela Donovan

Consiliere de sănătate
Florentina Alden
Florentina Marcu

Tabăra de vară

Aed-Ludens
Daniela Șerban, psiholog, coordonator al taberei 
Adrian Păduraru, actor, coordonator al taberei 
Cristina Porșega, director de program Blue Heron, România
Valentina Ostap, director de program Blue Heron, Rep. Moldova
Tedy Necula, regizor de film și speaker motivațional
Vasile Popescu, instructor de dans
Alisa Tarciniu, fotograf și coach
Daniela Pavlovici, expert HR și recrutare
Alexandra Arnăutu, antreprenor și manager de proiect
Ada Lungu, consultant PR și comunicare
Mihaela Stanciu, directorul programului de mentorat, SUA
Stefania Magidson, Fondator și Președinte, SUA
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Membri

Shirley Magidson
Bogdan Manaila
Manjari Malkani
Dana Marcano
Jerry McDaniel
Teresa and John Mayer
Clea Martin
Bruce Mintzer
Bernard Mishkin
Dana Moldovan
Sanda Moldovan
Florentina Nita
Jon and Wendy Paton
Cristina Popescu
Ana-Maria Pruteanu
Livia & Stefan Pruteanu
Geanina Racean-Martin, Alumnus
Ileana Rizescu
Valentin Rizoiu
Mark G. Rubin M.D.
Fred Ryan
Amber and Richard Sakai
Alexandru Salcianu
Manuela Selles
Corina Spiridon
Doris and Martin Skov
Mia Struteanu 
Catalina Tautu and Lance Grode
Dragos Ursu
Horia Vulpe

Anastasia Beverly Hills
The Chutorian-Semler Family Foundation
S.C. FEPRA International S.A.
Innerpeace Ventures LLC
Ludwick Family Foundation
The Neuberger Berman Foundation
Two Sigma Investments, LP

Sarah Addington and Ari Emanuel
James Anselmino
Alex Bacu
Leigh Bantivoglio
Katrina Baker
Simona and Adrian Bot
Celine Bot
Grace Bot
Manuel and Dana Cadaval
Jacqueline and Andrew Caster
Tim Casey
Mara Chindris
Liviu Chindris
Nadia Comaneci and Bart Conner 
Debra & Harry Coplan
Claudia Croitoru
Camelia & David Davtyan, MD
Oana Cristina Diaconu
Nicoleta Diana Doroftei
Mihaela Enachescu
Samuel and Gabriela Falconello
Edwin and Cynthia Fields
Chantal Foret
Jennifer and Michael Freitag
Georgiana Galateanu
Premanjali Ganguly
Rasmini Gardiner
Ionut and Dana Georgescu
Andrei Gheorghe
Ioana Gradinaru
Sonal Gupta
Jonathan & Rita Haft
Neal Halfon and Karin Joffe
Jay R Hart and David Mazer
Tomlinson Holman
Justinian & Mena Jampol
Alberto Jimenez & Coco Baran
Srinivas and Poornima Kunani
Neil Leifer
Irina Liczek
Erik and Sonia Ludwick
Jenna Luu
Mark and Stefania Magidson

MEMBRI



Cum puteţi ajuta ?
Deveniți membru: Fundația Blue Heron este formată din 150 de membri care con-
tribuie 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. 

Iată ce poate asigura donația dumneavoastră:

 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

 660 USD acoperă cheltuielile curente pentru un student / un an

 600 USD acoperă taxele universitare pentru un student / un an

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

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 cheltu-

ielile administrative al Fundației sunt asigurate de fondatori. 

Iulie 2019

EXECUTIVE BOARD

Președinte
Stefania Magidson

Vicepreședinte
Mihaela Constantinescu

Trezorier 
Katty Bermejo

Secretară
Florentina Niță

CONSILIUL CONSULTATIV

Alex Bâcu, SVP
Analist Financiar Senior
Neuberger Berman

Cristian Bălăcescu
Profesor de Psihologie
Universitatea Transilvania, România

Simona Bot, MD
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

Neal Halfon, MD
Director UCLA Center for Healthier Chil-
dren, Families & Communities

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

Anastasia Soare
Președinte, Anastasia Beverly Hills

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

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


