Wajiha Haris

Iancu Nicolae 83/3, Pipera
Bucureşti, România
Tel: + 40 – 724 222 166
Email: wajiha.haris@gmail.com

Largă experienţă în activitatea de strângere de fonduri şi programe pentru organizaţii caritabile
Descriere
internaţionale şi locale, inclusiv sponsorizare de firmă, planificare şi punere în aplicare de proiecte.
generală
Experienţă diversificată în activităţi bancare pentru consumatori.
activitate
profesională
Fundaţia Şeherezada, România
Experienţă
www.scheherazadefoundation.com
profesională www.justitiaininteresulcopilui.ro
Preşedinte (iunie 2007 – prezent)
Atribuţii:


Strângere de fonduri spre distribuire la fundaţii, asociaţii şi organizaţii caritabile ca asistenţă în
cadrul proiectelor pe care le derulează;



Organizarea de prelegeri pe diverse subiecte: pedagogie, învăţământ, medicină,
protecţia mediului, etc.;
Organizarea de sesiuni de pregătire şi cursuri specializate în diverse domenii, cu
instructori din România sau din străinătate;
Identificarea de furnizori pentru, şi cumpărarea de, aparatură (medicală, IT şi de birou,
etc.), medicamente, şi donarea mai departe acestor active către alte asociaţii, fonduri,
ONG-uri care activează în domenii cum ar fi: protecţia şi asistarea copiilor
instituţionalizaţi, deţinuţilor din penitenciare, copiilor abandonaţi, persoanelor infectate
cu şi afectate de HIV/SIDA şi persoanelor cu handicap;
Pregătirea tinerilor în domeniul parteneriatelor cu Guvernul în vederea acordării de
asistenţă socială persoanelor defavorizate, astfel creând acelor tineri posibilităţi de
găsire a unui loc de muncă.






Realizări importante:







1

Strângerea sumei de 2,5 milioane EUR în doi ani de la sectorul privat din
Româna.
Renovarea celui mai mare spital de stat (Spitalul de Copii Marie Curie) din
sectorul 4 al oraşului Bucureşti. Acesta este un spital de 500 de paturi şi
aici primesc îngrijiri 50.000 de copii pe an. Spaţiul renovat este de 8.000 de
metri pătraţi.
Organizarea unui program de pregătire pentru asistentele medicale şi
medicii de la Spitalele Marie Curie, Grigore Alexandrescu şi Alfred Russo
în vederea unei mai bune înţelegeri între pacienţi şi părinţi1. Programul a
fost finanţat de Ambasada Olandei împreună cu Ministerul Sănătăţii şi
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, precum şi
Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
Organizarea unui atelier în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru
Protecţia
Drepturilor
Copilului,
Ministerul
Justiţiei,
Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul
de la lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Europei.

Nota traducătorului: Atenţie, cred ca aici este o greşeală de sens în original.








Conferinţa a fost finanţată de Fondul Haga pentru Drepturile Omului.
Conferinţa s-a concentrat pe examinarea legislaţiei române pentru minori
şi pe aplicarea acesteia.
Lansarea unei campanii în colaborare cu Consiliul Europei pentru abolirea
pedepsei corporale. Această campanie a fost derulată în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei.
Iniţierea unei serii de seminare împreună cu Ambasada Austriei pe
subiectul chirurgiei pediatrice. Ea a fost realizată în parteneriat cu
Universitatea Paracelsus din Salzburg şi Universitatea Carol Davila din
Bucureşti. Participanţii au provenit din Cluj, Ploieşti, Sibiu, Braşov,
Constanţa, Galaţi, Iaşi şi Piteşti. Obiectivul a fost acela de a aduce cea mai
recentă tehnologie pentru tratarea malformaţiilor congenitale şi a
handicapurilor la copii. Secţiunile teoretice au alternat cu asistarea la
operaţii chirurgicale transmise în direct din sala de operaţii în sala de
conferinţă.
Organizarea unei conferinţe de două zile pe subiectul justiţiei în interesul
copilului, la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. Ea a făcut parte
din seria de evenimente ocazionate de aniversarea a 150 de ani de la
înfiinţarea Facultăţii. Conferinţa a fost organizată în parteneriat cu
Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Consiliul
Superior al Magistraturii, Parchetul de la lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi Consiliul Europei. Conferinţa a fost finanţată de Fondul Haga
pentru Drepturile Omului. Experţii străini au provenit din partea Curţii
Europene a Drepturilor Omului, Marii Britanii2, Austriei, Belgiei şi Olandei.
Scopul a fost acela de a crea o reţea de avocaţi din sectorul privat care să
apere drepturilor copiilor luând dosare din oficiu.
Organizarea unui Teledon pe Realitaea TV pentru a strânge fonduri pentru
Centrul Pinocchio din Sectorul 1. Centrul se îngrijeşte de 50 de copii din
toată România. Copiii sunt în cea mai mare parte copii ai străzii,
dependenţi de droguri, abandonaţi sau victime ale abuzului. Banii vor fi
folosiţi pentru renovarea acestui centru.

Am primit premiul „Femeia Anului” pentru anul 2008.
Am primit premiul BBW Community Leadership.
Am primit premiul Confidential Gala Award al Spitalului Marie Curie.
Am primit premiul de Onoare din partea Primarului Bucureştiului3.

UNHCR (Înaltul Comisar ONU Pentru Refugiaţi), România
Consultant Strângere de Fonduri
Atribuţii:



Strângere de fonduri pentru organizarea Zilei Mondiale a Refugiaţilor.
Creşterea conştientizării în rândurile populaţiei generale şi susţinerea cauzei refugiaţilor.

UNICEF (Bucureşti, România)
Consultant Strângere de Fonduri (sept. 2004 – oct. 2007)
Atribuţii:
 Am răspuns de planificarea şi derularea unui program de creştere a eficacităţii UNICEF în
activitatea sa de strângere de fonduri în România.
 Am condus evenimentul pe tema Dezvoltării de Noi Produse şi Planificării de Evenimente
Caritabile, orientat către atragerea de sponsorizări din partea sectorului privat şi corporatist din
2

Nota traducătorului: în original „UUK” – am presupus că e vorba de UK, adică Marea Britanie.
Nota traducătorului: în original „Honoris award from the Mayor of Bucharest”. Expresia este în întregime
interpretabilă, am ales un sens cât am putut de neutru dar tot nu este clar ce premiu anume a primit.
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România. Obiectivul acestuia a fost să sporească vizibilitatea şi conştientizarea publică pentru
UNICEF şi să promoveze strădaniile UNICEF în direcţia strângerii de fonduri la nivel local.
Am gestionat evenimente începând de la conceptul de bază şi până la execuţie, inclusiv:
alegerea temei/strategiei de marketing, definirea pachetelor de sponsorizare, identificarea şi
alegerea sponsorilor, identificarea partenerilor media, precum şi a designului şi alegerii
materialelor de eveniment.
Am pregătit programe de promovare de produse prin alianţe strategice cu sponsori corporatişti.
Am elaborat programe de motivare pentru donatori din sectorul privat.
Am identificat parteneri locali prin intermediul cărora sunt alocate veniturile pentru derularea
iniţiativelor de asistare pentru copii în conformitate cu Programele UNICEF.

Realizări importante:
 Lansarea cu succes a primei activităţi de strângere de fonduri efectuate vreodată de UNICEF în
România; au fost adunaţi aproximativ 225.000 USD pentru programele UNICEF de asistare a
copiilor cu handicap.
 Atingerea cu succes a obiectivelor de strângere de fonduri pentru un club HIV/SIDA din
Constanţa, România.
 Derularea cu succes a unei campanii de strângere de fonduri pentru Proiectul Înapoi la Şcoală
în Judeţul Vrancea, România, care fusese devastat de inundaţii.
 Organizare şi derulare a unui eveniment pentru Cartea Recordurilor „Guinness” în cadrul căruia
copii din România au pictat o frescă 3.400 de metri, cea mai mare pictură din România
(www.unicef.ro).

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a Naţiunilor Unite
(Bucureşti, România)
Consultant (2005-2006)
 Am elaborat strategii de strângere de fonduri şi programe pentru un proiect PNUD denumit
FRUMOSUL BUCUREŞTI. Proiectul va revitaliza Centrul Istoric al Bucureştiului în parteneriat
public-privat împreună cu Guvernul şi Primăria.

Olimpiada Specială România (Bucureşti, România)
Membru al Consiliului de Conducere (2005-2006)
 Asistenţă acordată Comitetului Român al Olimpiadei Speciale în vederea planificării şi derulării
unui program de capital cu obiectivul de a strânge 150.000 USD pentru susţinerea acestui
program după reducerea eligibilităţii pentru finanţare USAID prin aderarea la Uniunea
Europeană în 2007.

UNICEF Republica Cehă (Praga, Republica Cehă)
(sept. 2002 – mai 2003)
Atribuţii:
 Am lucrat în calitate de consultant la organizarea a două mari evenimente de strângere de
fonduri orientate pentru prima data spre corporaţii; sumele adunate din aceasta campanie de
caritate au fost folosite pentru a sprijini un program de educaţie pentru fete şi un program de
vaccinare a copiilor în Republica Cehă.
 Împreună cu lanţul internaţional IKEA, am planificat şi derulat o campanie UNICEF de
strângere de fonduri în cadrul magazinului de la Praga.
 Organizarea unui simpozion pe tema Drepturilor Copilului cu Directorul Executiv pentru Cehia
al Şcolii Internaţionale Americane (instituţie finanţată de Ministerul de Externe SUA) din Praga.
 Lansarea mai multor evenimente de strângere de fonduri orientate spre familii, astfel încât să
se adune bani pentru a finanţa o campanie de vaccinare pentru copii.

Dubai (Dubai, Emiratele Arabe Unite)
(1998-2002)
Realizări importante:
Am fost implicată în planificarea, organizarea şi derularea de evenimente şi programe de

strângere de fonduri pentru următoarele organizaţii caritabile:
1. Fundaţia Cetăţenilor (Pakistan)
Scopul său este să educe masele sărace din zonele izolate şi să crească rata alfabetizării cu
7% în 10 ani. Această organizaţie este finanţată de Naţiunile Unite.
2. CARE (Pakistan)
Învăţământ şi programe pentru şcoala primară şi secundară, pentru copii mici de la sat şi
oraş.
3. Fundaţia Al Shifa (Pakistan)
Spital oftalmologic cu proiecte speciale pentru vindecarea afecţiunilor oftalmologice, orbirii şi
pentru efectuarea de transplanturi de ochi.
4. LRBT
O fundaţie pentru orbii din Pakistan.
5. Fondul de Dezvoltare Umană pentru Pakistan
O organizaţie înfiinţată de medici pakistanezi stabiliţi în America de Nord pentru a strânge
fonduri în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru familiile sărace, asigurându-le apă
curată, vitamine şi asistenţă medicală elementară (inclusiv vaccinări).
6. IVF India
O organizaţie înfiinţată de Dr. Kiran Bedi pentru a ajuta femeile aflate în penitenciar care au
copii mici, sau copiii născuţi în penitenciar.
7. Dar ul Sukoon
Un orfelinat pentru copiii defavorizaţi cu handicap din Pakistan.
8. Hope (Speranţa)
O organizaţie caritabilă înfiinţată în Emiratele Arabe Unite pentru a strânge bani pentru
femeile şi copiii defavorizaţi.

Standard Chartered Bank (Karachi, Pakistan)
Lucrător bancar (aprilie 1995 – iulie 1995)
 Am lucrat în calitate de consultant financiar personal în cadrul Direcţiei Servicii Bancare
Consumatori.
 Am răspuns de Portofoliul Pasive pentru nou-lansata Sucursală Model.
 Am răspuns de deservirea clienţilor băncii şi de a le pune la dispoziţie informaţii cu privire la
servicii, produse şi facilitări ale băncii.
 Raportări financiare şi analize pregătite pentru unitatea servicii bancare pentru consumatori de
la Sediul Central al băncii din Melbourne.

Citibank N.A. (Lahore, Pakistan)
Lucrător bancar/Ofiţer
septembrie 1994)

Servicii

Clienţi

(decembrie

1992

–

 Atribuţiile au inclus asigurarea şi gestionarea cerinţelor băncii.
 Am contribuit la lansarea în premieră a unor produse bancare noi în Pakistan, cum ar fi Servicii
Bancare prin Telefon, Gestionarea Averii, Finanţe Consumator precum şi carduri de credit.
 Am contribuit la Consumer Banking Head şi am coordonat activitatea împreună cu Controlorul
Financiar pentru pregătirea bugetului anual şi previziunilor trimestriale.
Citiphone
 Atribuţiile au inclus lucrul cu toate tranzacţiile bancare altele decât în numerar, prin telefon.
 Ca proiect de cercetare cu obiectiv special, am lucrat în cadrul unui Program de Iniţiativă de
Piaţă menit a stabili profilul consumatorului pentru fiecare nou proiect lansat.

Studii

 Diplomă de licenţă în Ştiinţe, Kinnaird College (Lahore, Pakistan)

Personal

Căsătorită, 2 copii

