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Mesajul Președintelui
Message from the
President

A mai trecut un an, la fel de repede ca şi cel de
dinaintea lui, în ciuda crizelor şi problemelor
pe care le-a adus cu sine. A fost un an greu
pentru Fundaţia Scheherazade deoarece
donaţiile au fost considerabil mai scăzute decât
cele din anii anteriori. Vestea cea bună este,
însă, că anul acesta am reuşit să executăm
proiectul nostru de renovare, care acum este
aproape de finalizare. Am inaugurat trei etaje
noi, iar ultimul etaj este pe jumătate terminat.
Acest lucru are o semnificaţie extraordinară,
deoarece este cel mai mare proiect de
renovare a unui spital întreprins vreodată de o
organizaţie neguvernamentală. El este un izvor
de mare mândrie pentru Fundaţia noastră,
pentru membrii consiliului său de administraţie,
consilieri, donatori, susținători şi cei care-i
doresc binele!
Mai mult, anul acesta Fundaţia şi-a continuat
proiectul „Justiţie pentru Minori” cu sprijinul
financiar al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos
în România. Am reuşit să atragem participarea
la conferinţă a numeroşi experţi internaţionali
din toată Europa şi de la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului. Noi considerăm că, atunci
când un copil ajunge în instanţă, nu este acolo
din vina lui, ci ca rezultat al greşelilor făcute
de adulţii din jurul lui. „Cavalerii Justiţiei”, fie ei
avocaţi, procurori, judecători sau alţi oameni
care reprezintă interesele copilului în instanţă,
reduc la minimum trauma pe care o resimte
copilul. Derularea cu succes a acestui proiect
necesită profesionalism şi pregătire. Pornind
de la convingerile şi capacităţile sale, Fundaţia
şi-a asumat misiunea de a păstra justiţia pentru
minori pe agenda politică.
Nevoia de a avea o justiţie prietenoasă faţă de
copil a fost recunoscută recent de Consiliul
Europei, care la ora actuală pregăteşte un
îndrumar european pentru o justiţie prietenoasă
faţă de copil. Acest îndrumar, care construieşte
pe baza standardelor existente, intenţionează
să asigure un acces efectiv la justiţie, pentru
copii. Iar asta arată că, în toată Europa, a
crescut la ora actuală importanţa care se
atribuie unei justiţii pentru copii.
Un alt eveniment important ţinut de Fundaţie
a fost un Teledon la Realitatea TV. Fondurile
strânse vor contribui la renovarea unui Centru
de Plasament, care se îngrijeşte de 50 de copii
din toată România.
Am încheiat anul cu Petrecerea noastră anuală
de Crăciun, unde a venit însuşi Moş Crăciun
care, împreună cu ajutoarele lui, a împărţit
cadouri la peste 700 de copii de la Spitalul de
copii Marie Curie.
Sper că vă va face plăcere să studiaţi bilanţul
nostru, care oferă o relatare detaliată a ceea ce
a reuşit Fundaţia să realizeze în 2009, în ciuda
greutăţilor financiare.
Aş dori să mulţumesc tuturor instituţiilor
guvernamentale române pentru sprijinul
acordat activităţilor Fundaţiei şi promovarea
acestora.
A Dumneavoastră,

Another year came and passed as quickly
as the last one despite the crises and the
problems it brought. It was a tough year for the
Scheherazade Foundation as the endowments
were significantly lower than those in the
previous years. But the good news is that we
were able to execute our renovation project
this year, which is now close to completion.
We launched three new floors and the last
floor is half-way done. This is of tremendous
significance as it is the biggest renovation
project for a hospital ever undertaken by a
non-governmental organization. It is a source
of great pride for the Foundation, its board
members, advisors, donors, supporters and
well wishers!
Moreover, the Foundation has continued its
project, “Juvenile Justice”, this year, with the
financial support of the Royal Embassy of
Netherlands. We were able to attract numerous
international experts from all over Europe
and from the European Court of Human
Rights to participate in the conference. We
believe that when a child arrives in court, it
is not his fault but the result of mistakes of
adults around him. The “Knights of Justice,”
be it lawyers, prosecutors, judges or other
people that represent the interest of the child
in court, minimize the trauma experienced by
the child. Successful implementation of this
project requires professionalism and training.
The Foundation has undertaken a mission
to maintain justice for minors on the political
agenda, based on the Foundation’s beliefs and
abilities.
The need for a child friendly justice has been
recently acknowledged by the Council of
Europe, which is currently preparing European
guidelines on child-friendly justice. These
guidelines, building on existing standards,
aim to ensure effective access to justice for
children. This shows that greater importance is
now being placed on justice for children all over
Europe.
Another important event held by the
Foundation was a Telethon on Realitatea TV.
The funds raised will go towards the renovation
of a Placement Center, which takes care of 50
children from all over Romania.
We ended the year with our annual Christmas
Party where Santa Claus himself came with his
helpers to distribute gifts to over 700 children
at the Marie Curie Children’s Hospital.
I hope that you will enjoy going through our
annual report as it provides a detailed account
of what the Foundation was able to achieve in
2009 despite the financial difficulties.
I would like to thank all Romanian
Governmental Institutions for supporting and
promoting the Foundation’s activities.
Sincerely,

Wajiha Haris
President
Scheherazade Foundation

Misiune / Mission Statement
Misiunea Fundaţiei Scheherazade este
să vină în ajutorul copiilor, indiferent de
mediul social din care provin, religie sau
rasă, prin construirea de parteneriate
durabile cu guvernul, sectorul de business şi
societatea civilă. Scheherazade încearcă să
îmbunătăţească condiţiile din mediul sanitar,
să promoveze activităţi ce pot salva vieţi şi
să sponsorizeze activităţi ce vin în sprijinul
protecţiei copilului. Fundaţia Scheherazade are
convingerea că, succesul adevărat vine atunci
când se împărtăşesc idei, aspiraţii, convingeri
şi probleme.
Fundaţia Scheherazade, prin puterea pasiunii şi
devotamentul neclintit, are ca scop vindecarea
a mii de copii, lăsându-i sănătoşi, puternici şi
liberi de orice boală.

Scheherazade’s mission is to serve children
from all backgrounds irrespective of their
race, religion or gender through building
enduring partnerships with the government,
the corporate sector and the civil society.
Scheherazade endeavors to improve
healthcare, promote life saving advancements
and sponsor protection of children, and is of
the belief that true success comes through
sharing of ideas, aspirations, convictions and
problems. Scheherazade through its power
of passion and an unwavering commitment
envisions to leave in our wake thousands of
children, healthy, strong and free of any curable
disease.

Seminariile de chirurgie pediatrică București-Salzburg
Bucharest - Salzburg Seminars in Pediatric Surgery
În data de 24 Octombrie 2008, Fundaţia
Scheherazade a deschis oficial Seminariile de
Chirurgie Plastică, în amfiteatrul spitalului Marie
Curie. Aceste seminarii au fost realizate în
parteneriat cu Universitatea de Medicină Carol
Davila din Bucureşti şi Universitatea Paracelsus
din Salzburg, având suportul Ambasadei
Austriei.
În aprilie 2009, am mai organizat o serie de
seminarii la spitalul de copii Marie Curie în
parteneriat cu Ambasada Austriei.
Scopul acestor seminarii, a fost acela de a
aduce la cunoştinţă ultimele descoperiri şi
tehnologii în domeniul chirurgiei pedriatice,
anesteziei şi terapiei intensive, pentru a
trata din timp malformaţiile congenitale şi
dizabilităţile la copii.

On the 24th of October 2008, Scheherazade
Foundation officially inaugurated the Seminars
on Pediatric Surgery in the amphitheater of
Marie Curie children’s hospital. This was done
in partnership with The “Carol Davila” Medical
University of Bucharest and “Paracelsus”
University of Salzburg with the support from
the Embassy of Austria.
In April 2009, we had another series of these
seminars at the Marie Curie Children’s Hospital
in partnership with the Embassy of Austria.The
purpose of these seminars is to bring the latest
knowledge and new technologies in the field
of pediatric surgery, anesthetics and intensive
care to treat the congenital malformation and
disabilities in very young children.

Dr. Adrian Streinu-Cercel, H.E. Martin Eichtinger,
Wajiha Haris

Gunther Schimpl, Wajiha Haris, H.E. Martin Eichtinger, Dr.
Adrian Streinu-Cercel

1

2
Celebrarea Mărțișorului
Celebrating Martisor
Pentru celebrarea Mărţişorului, Băneasa
Shopping City a sponsorizat acţiunea
noastră oferindu-ne atât spaţiu de joacă,
cât şi rechizite pentru desene. Copiii s-au
simţit foarte bine făcând felicitări pentru
membrii familiilor lor, iar, la rândul lor,
părinţii au făcut câte o donaţie pentru
proiectul de renovare a Spitalului Marie
Curie.

To celebrate the Mărțișor, Băneasa
shopping city sponsored the event by
providing us with the space, entertainment
and stationary for art work. The children
had a great time making cards for their
family members and their parents made
a donation for the Marie Curie renovation
project.
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Friedrich Niemann, Martin Eichtinger, Bryan Jardine, Wajiha Haris

Deschiderea etajului al 2-lea
Opening of the 2nd floor

Bianca Brad, Bryan Jardine,
H.E. Jaap Werner

Fundaţia Scheherazade – prietenul
copiilor cu probleme din spitalul Marie
Curie.
Pe 9 iunie 2009, s-a redeschis oficial
etajul al doilea al spitalului Marie Curie din
Capitală. Secţia Ortopedică de Pediatrie
a spitalului a fost renovată prin sprijinul
Firmei de avocatură Wolf Theiss, care a
donat 150.000 Euro pentru proiectul de
renovare.
Prioritatea numărul unu a constat în
renovarea spitalului de copii Marie Curie,
renovare ce a inclus mai multe aspecte:
igienizare, redecorare, schimbarea
mobilierului vechi cu unul nou şi, poate
cel mai important, dotarea cu aparatură
medicală de ultimă generaţie. Pentru
renovare s-au utilizat, de asemenea,
materiale antibacteriene pentru podea,
vopsea antibacteriană pentru pereţi,
geamuri noi, un nou sistem de încălzire,
aer condiţionat şi instalaţie nouă, toate
în conformitate cu standardele Uniunii
Europene. Toate acestea au dus la o majoră
îmbunătăţire a condiţiilor de spitalizare şi
la o mărire a numărului de pacienţi primiţi
pentru tratament în spital spre satisfacţia
părinţilor, copiilor şi a doctorilor care
lucrează în spital.

On the 9th of June 2009, the second
floor of the Marie Curie hospital was reopened after the renovation. The pediatric
orthopedic section of the hospital was
renovated with the support of Wolf Theiss
Law Firm who donated 150,000 Euros for
the renovation project.
The number one priority for the renovation
of the Marie Curie hospital for children was
to take care of several aspects: hygiene,
redecorating, rearranging the space and
perhaps the most important aspect which
was to equip the hospital with medical
equipment of last generation. For the
renovation, antibacterial materials were
used for the floors, walls and the windows.
New heating system and air conditioning
equipment was installed. All the renovation
was done in accordance with the EU
standards. All this has led to a major
improvement in the hospital condition,
which helped the ever-increasing number of
patients receiving treatment in this hospital,
the satisfaction of the parents and children
not to mention the medical staff of the
hospital.

H.E. Martin Eichtinger, Wajiha Haris, Friedrich Niemann, Bryan Jardine
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Campania socială“2% PENTRU SPITALUL MARIE-CURIE” 2009
The social Campaign: “2% FOR MARIE-CURIE HOSPITAL” 2009
Fundaţia Scheherazade a lansat la 15
aprilie 2009 campania socială “2%
PENTRU SPITALUL MARIE-CURIE”,
având ca parteneri ai iniţiativei Prefectura
Bucureşti, Carrefour şi TVR.
Acesta a fost al doilea an consecutiv în
care Prefectura Bucureşti, Carrefour şi
TVR ne-au susţinut campania. Suma totală
strânsă pe anul 2008 a fost de: 282.807,44
RON în beneficiul spitalului Marie-Curie,
cel mai mare spital din ţară cu profil de
pediatrie.
Sloganul campaniei a fost: “Ajută-ne să
terminăm renovarea spitalului de copii
Marie-Curie!”.
2% este o prevedere a Codului Fiscal care
dă posibilitatea de a redirecţiona 2% din
impozitul pe venit aferent anului trecut
către un ONG şi implicit către proiectele
acestuia. Prin acest sistem, fiecare
contribuabil poate dicta statului modul
în care vrea să fie cheltuită o parte din
impozitul său.

On the 15th of April 2009, Scheherazade
foundation initiated the social campaign
“2% FOR MARIE CURIE HOSPITAL”, in
partnership with Bucharest Prefecture,
Carrefour and TVR.
This was the second year that Bucharest
Prefecture together with Carrefour and
TVR supported our campaign. The total
amount collected for 2008 was 282,807.44
Lei for the renovation of Marie Curie
hospital – the largest children’s hospital of
Romania
The campaign’s Title was: “Help us
to finish the renovation of Marie Curie
Hospital!”
2% is a regulation in the Fiscal Code with
the possibility to redirect 2% from the
annual taxes to an NGO and its projects.
All individuals can contribute by filling out a
standard form to redirect his or her taxes.

Mariana Câmpurean, Wajiha Haris, Daniela Nane

Daniela Nane, Roxana Iliescu, Wajiha Haris
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Copii donează copiilor
The children to children donation
Elevii de la Şcoala Americană Internaţională din Bucureşti au vizitat copii din
spitalul Marie Curie, oferindu-le cadouri
şi dulciuri . Elevii au adunat aceşti bani
printr-un proiect al şcolii numit: “Să ne
implicăm!”.

The students from the American
International School of Bucharest visited
the children from Marie Curie Hospital
offering them gifts and candies. The
students had collected this money through
a project in the school “Lets take Action”.
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H.E. Marta Mozsczenska, Wajiha Haris, H.E. Jaap Werner

H.E. Ulrik Helweg-Larsen,
Cătălin Predoiu

Petrecere de rămas bun
Farewell party
Rămas bun consultanţilor membrilor
conducerii Fundaţiei Scheherazade.
În acest an Fundaţia îşi ia rămas bun de
la cei doi consultanţi ai săi: H.E. Marta
Mozsczenska — Ambasadoarea Canadei
şi H.E. Jaap Werner — Ambasador al
Regatului Ţărilor de Jos. O mulţime de
prieteni din corpul diplomatic, instituţii
guvernamentale şi din sectorul privat, au
participat la acest eveniment.

This year the foundation bade farewell
to two of its advisors to the board, H.E
Marta Mozsczenska — The Ambassador
of Canada and H.E Jaap Werner — The
Ambassador of Netherlands. Many friends
from the diplomatic Corp, Governmental
Institutions and Private Sector attended
the event.

Wajiha Haris, Marilena Hagi, Gheorghe Hagi
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Conferinţa „Tendinţe actuale în justiţia pentru copil şi familie”
The Conference “Actual tendencies in the Justice System for the
children and family”
În perioada 15-16 octombrie 2009, s-a desfăşurat la
Bucureşti, în Aula Magna a Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii Bucureşti, Conferinţa cu tema „Tendinţe
actuale în justiţia pentru copil şi familie”, organizată
de către Fundaţia Scheherazade în parteneriat cu
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Consiliul Superior
al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie. Proiectul a fost finanţat de către
Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti.
Scopul acestei conferinţe a fost să ofere, în primul rând,
consultanţă pentru avocaţi şi instituţii guvernamentale
specializate în apărarea drepturilor copilului după
principiile UNCRC şi EHRC (Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului).
Şi în al doilea rând, să creeze un grup de avocaţi
din sectorul privat, care să preia cazurile ce implică
drepturile copilului în România. În acest scop, Firma
de Avocatură Wolf Theiss s-a oferit voluntar pentru a
apăra cazurile copiilor probono. Avocaţii vor încheia
un parteneriat cu autorităţile în domeniu, astfel încât
cazurile în discuţie să fie direcţionate către aceştia.
Acest proiect va contribui la crearea unei culturi a
drepturilor copilului în România, ceea ce va permite
un respect mai mare pentru drepturile copiilor care se
înfăţişează la tribunal cu diverse acuzaţii.
Subiectele dezbătute au fost: protecţia copilului împotriva violenţei, protecţia copilului împotriva traficului
de minori, drepturile copilului în relaţia cu familia şi
delincvenţa juvenilă.
Prezentările au fost susţinute de către experţi
internaţionali de la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului, din Olanda, Belgia, Irlanda, Austria şi experţi
români. Această conferinţă a fost organizată în cadrul
proiectului „Justiţie în interesul copilului”, proiect
finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la
Bucureşti.

On 15-16 october 2009, Scheherazade Foundation
organized a conference in partnership with National
Authority for Child Protection, Ministry of Justice,
Ministry of Interior and Administration, Superior
Council of Magistrates, Public ministry and council of
Europe. The conference took place at the Faculty of
Law from Bucharest University. The conference was
funded by the Royal Embassy of Netherlands in
Bucharest.
The idea behind this conference was to conduct
trainings for lawyers and Government institutions
to specialize in defending children’s rights on the
basics of UNCRC and EHRC (European human rights
convention).
To create a pool of lawyers from the private firms
who will defend child right cases in Romania. For
this purpose Wolf Theiss Law firm volunteered to
defend the cases of children on probono basis. The
lawyers will form a partnership with child protection
authorities in order to have pro bono cases referred
to them.
This project will contribute in creating a child rights
culture in Romania that will allow a better respect
for the rights of the children who appear in court for
various charges.
At the conference the following topics were: child
protection against violence, child protection
against trafficking, child rights in relationship
with the family and juvenile delequency.
The international experts had come from The
European Court of Human Rights, Netherlands,
Belgium, Ireland and Austria.
This conference was organised within ”Juvenile
Justice” project finnanced by the Netherlands
Embassy in Bucharest.

Bogdan Panait, Bujor Florescu, Răzvan Proca, Adriana Dăgăliță, Elaine O’Callaghan, Paule Goldfischer, Caroline Forder, Beate Mastchnig, Marieta Avram,
Lefterache Lavinia, Sebastian Mângrău, Wajiha Haris, Mioara Bogdan, Hans Sandee
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Roberta Anastase

Gala Scheherazade
The Scheherazade Gala
În data de 17 Octombrie 2009, românii
au arătat din nou că pot fi oameni.
Prin intermediul teledonului “Gala
Scheherazade” organizat de către
Fundaţia Scheherazade în parteneriat cu
Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Realitatea TV,
s-au strâns aproximativ 70.000 de euro,
bani ce vor fi folosiţi pentru Centrul
de Plasament Pinochio sectorul 1 din
Capitală, unde sunt adăpostiţi 50 de copii
abandonaţi, orfani, abuzaţi sau refugiaţi.
Timp de trei ore politicieni, medici, artişti,
sportivi şi numeroase persoane publice au
răspuns la sutele de apeluri care au înroşit
liniile telefonice.
Până la finalul emisiunii s-au adunat din
donaţii 70.000 de euro, de la sponsori
(Fundaţia Vodafone, Enel, AutoItalia,
Carrefour şi Băneasa Shopping Center),
telefonic, în timpul emisiunii, prin liniile
Romtelecom, dar şi printr-un sms în
valoare de 2 euro din reţelele Vodafone,
Orange şi Cosmote.
Valentina Pelinel,
Cristian Boureanu

On the 17th October 2009, Scheherazade
Foundation organized a telethon together
with National Authority for Child Protection
and Realitatea TV. Total funds raised
through this gala was 70,000 Euro, which
will be used to renovate Pinocchio
placement Center in sector 1 of
Bucharest, which provides care to 50
children from the street, from the families
where they were abused, abandoned,
orphaned as well as refugees.
For three hours, politicians, doctors,
artists, sports men and various public
figures answered hundreds of calls. The
participants were impressed by the high
number of calls from ordinary people
who called to donate for the children in
difficulty.
By the end of the show total funds raised
were 70,000 Euro from sponsors (Fundația
Vodafone, Enel, AutoItalia, Carrefour
and Băneasa Shopping Center), most
of the funds were raised by phone calls
during the show which was sponsored by
Romtelecom and also by 2 euro sms on
Vodafone, Orange and Cosmote.

Loredana Croicia, Lorina Pop, Codruț Sereș

Cristian Țopescu

Dr. Adrian Streinu-Cercel

Mihaela Șerban, Simona Pătruleasa
Octavian Bellu, Mariana Bitang, Ștefan Bănică Jr.
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Vizită la Centrul de plasament Pinochio
Visit to Pinocchio Social care center
Pe 25 noiembrie, ca urmare a Galei
Scheherazade, echipa fundaţiei a vizitat
orfanii de la Centrul de plasament
Pinochio, oferindu-le jucării, brazi
şi decoraţiuni de Crăciun, produse
alimentare şi de igienă corporală şi
rechizite din partea sponsorilor Galei:
Procter&Gamble, Carrefour, Unilever,
Cadbury şi Condor Style.

As a follow-up to the Gala, on the 25th of
November, the foundation’s staff visited
the orphans from the Pinocchio Center
to give away toys, Christmas trees and
decorations, food and personal hygiene
products, and school supplies from the
sponsors of the gala: Procter&Gamble,
Carrefour, Unilever, Cadbury and
Condor Style.
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Gabriel Smarandache, Paolo Chighine, Wajiha Haris

Deschiderea etajului al 6-lea
Opening the 6th floor
În data de 16 decembrie a fost inaugurat,
după renovări, etajul al 6-lea al Spitalului
Marie Curie. Acest etaj a fost renovat prin
sponsorizarea făcută de către Enel Cuore,
care a donat fundaţiei 500.000 Euro
pentru renovarea etajelor 6 şi 7.

On 16th December, the sixth floor of
the hospital was reopened after the
renovation. This floor was renovated
with the sponsorship of Enel Cuore
who donated the foundation with Euros
500,000 for the renovation of the 6th
and 7th floors.

Wajiha Haris, Fulvio Conti
Dr. Adrian Streinu-Cercel, Gabriel Smarandache, Paolo Chighine, Wajiha Haris
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Aprinderea Pomului de Craciun
Illumination of the Christmas tree
Încă de la înfiinţarea fundaţiei în 2007,
aprinderea Pomului de Crăciun a fost o
tradiţie la Spitalul Marie Curie alături de
Moş Crăciun şi multe cadouri.
În fiecare an, ENEL aprinde Pomul de
Crăciun şi aduce distracţie şi veselie
copiilor bolnavi din spital. În acest an 20 de
actori au venit cu muzică şi cadouri oferite
chiar de Moş Crăciun şi ajutoarele sale.

Since the foundation was formed in 2007, it
has been a tradition to light up a Christmas
tree at the Marie Curie Hospital with Santa
Claus and presents.
Each year ENEL illuminates the tree
and provides entertainment for the sick
children at the hospital. This year, 20
entertainers came with music and presents
and Santa Claus himself delivered
presents to all the children with his many
helpers!
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Raport de Audit
Audit Report
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CONTUL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI PENTRU ANUL 2009
ANUL INCHEIAT LA 31.12.2009
RON
Sponsorizări primite

EUR
3,082,822

Venituri din dobânzi

727,544

13,129

3,098

TOTAL VENITURI

3,095,951

730,642

Sponsorizări acordate (Renovare Spital Marie
Curie)

2,126,943

501,957

Sponsorizări legate de Proiectul Justiția Juvenilă

162,975

38,462

Cheltuieli legate de organizarea evenimentelor
caritabile

386,577

91,232

Salarii brute

282,106

66,577

41,755

9,854

156,038

36,825

23,572

5,563

Taxe legate de salarii
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli
Pierderea netă din diferențe de curs valutar
TOTAL CHELTUIELI
REZULTATUL PERIOADEI

38,301

9,039

3,218,267

759,509

(122,315)

(28,866)

Notă:
Pentru prezentare, am folosit cursul de schimb mediu aferent anului 2009
(1 eur = 4.2373 ron)

Structura cheltuielilor
Alte cheltuieli
1%
Pierderea netă din
Cheltuieli administrative
diferențe de curs valutar
5%
1%
Taxe legate de salarii
1%
Salarii brute
9%

Cheltuieli legate de
organizarea evenimentelor
caritabile
12%

Sponsorizări legate de
Proiectul Justiția Juvenilă
5%

Sponsorizări acordate
(Renovare Spital Marie Curie)
66%
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Recunoașteri
Awards
Este o sursă de mare mândrie
pentru Fundație, membrii consiliului
său, consilieri, susținători și prieteni!
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It is a source of great pride for the
Foundation, its board members,
advisors, donors, supporters and
well wishers!
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Parteneri
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INSTITUȚII GUVERNAMENTALE
•
Ministerul Sănătății Publice
•
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
•
Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului
•
Ministerul Justiției
•
Ministerul Afacerilor Externe
•
Consiliul Superior al Magistraturii
•
Ministerul Internelor și Reformei Administrative
•
Înalta Curte de Casație și Justiție
•
Prefectura București
•
CNA-Consiliul National al Audiovizualului
•
Direcția de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 1
•
Universitatea din București - Facultatea de Drept
•
Universitatea de Medicină Carol Davila
•
Muzeul Național de Artă Contemporană
•
Regia Națională a Padurilor - Romsilva
•
Monitorul Oficial R.A.
ORGANIZAȚII INTERNATIONALE
•
Organizația Mondială a Sănătății
•
Consiliul Europei
AMBASADE
•
Ambasada Regală a Olandei
•
Ambasada Austriei
•
Ambasada Regală a Danemarcei
SECTORUL PRIVAT
•
AIG Life Asigurări România SA
•
ADV communications
•
American International School of Bucharest
•
Anchor Group
•
Apa Nova București
•
Arctic
•
Aston Com
•
AutoItalia
•
Avicola SA
•
BRD Bank
•
Baneasa Developments
•
Cadbury Romania
•
Conference Systems
•
C.T. Creative Impact
•
Carrefour
•
Class Mob
•
Cohn & Jansen
•
Colgate Palmolive
•
Copper Beach
•
Cosmote
•
Crimbo Gas 2000 SRL
•
Daikin Airconditioning Central Europe-Romania
•
Da Communication
•
Danone
•
Datatech
•
De Silva Intermed
•
Digital IT Consulting
•
Enel
•
Ernst and Young
•
Estee Lauder Romania
•
Euromedia Group
•
FCB Bucharest
•
Ferco Investments
•
First One Communication
•
Fortune Development
•
Fundația Copii Sănătoși

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundația Mobexpert
Fundația Prețuiește Viața
Fundația Vodafone
General Systems
Hyundai
Ines Group
LG Electronics
KPMG
Mega Image
Metro Cash and Carry
MR Assets Finance & Management SRL
Murfatlar
Niro Investment Sa
Nestor Diculescu & Kingston Petersen
Odyssey Communication
Office Green Service
Omnilogic
Orange Romania
Ortho srl
Peak Electronics Impex srl
Petrom
Philips
Porche
Platinum Finance Time SRL
Procter & Gamble
Realitatea TV
Resoc Construct SRL
Romatermit Construct SRL
Rompetrol
Romstal Imex
Romtelecom
Ramada Nord Hotel
Sof Medica
Special Olympics
Swiss Glass Invest SRL
Top Brands Distribut
Țuca Zbârcea & Asociații
TV Antena 1
TVR 1
Unilever
Versali Com
Vincon Distribution SRL
Vodafone
Voinea Construct
Wolf Theiss
Wunderman

PERSOANE FIZICE
•
D-na Doina Ivan
•
D-na Ema Popa Radu
•
Dl. Octavian Crețu
•
Cristian Mungiu
•
Anamaria Marinca
•
Radu Muntean
•
Daniela Nane
•
Andreea Marin
•
Andreea Raicu
•
Roxana Iliescu
•
Oana Cuzino
•
Mihaela Rădulescu
•
Roberta Anastase
•
Dl. Voinea Alexandru

Partners
GOVERNEMENT INSTITUTIONS
•
Ministry of Health
•
Ministry of Labor, Family and Equal Opportunities
•
National Authority for Children Protection
•
Ministry of Justice
•
Ministry of foreign Affairs
•
Superior Council of Magistrates
•
Ministry of Interior and Administrative Reform
•
Public Ministry of High Court
•
Bucharest Prefecture
•
National Council of Audiovisual
•
The Direction of Social Assistance and Child
Protection, sector 1
•
University of Bucharest –The Law Faculty
•
The National Contemporary Art Museum
•
Carol Davila Medical University
•
The National Forests Direction -Romsilva
•
Monitorul Oficial R.A.
INTERNATIONAL ORGANISATIONS
•
WHO
•
Council of Europe
EMBASSIES
•
The Royal Embassy of Netherlands
•
The Royal Danish Embassy
•
The Embassy of Austria
PRIVATE SECTOR
•
AIG Life Asigurări România SA
•
ADV communications
•
American International School of Bucharest
•
Anchor Group
•
Apa Nova București
•
Arctic
•
Aston Com
•
AutoItalia
•
Avicola SA
•
BRD Bank
•
Băneasa Developments
•
Cadbury Romania
•
Conference Systems
•
C.T. Creative Impact
•
Carrefour
•
Class Mob
•
Cohn & Jansen
•
Colgate Palmolive
•
Copper Beach
•
Cosmote
•
Crimbo Gas 2000 SRL
•
Daikin Airconditioning Central Europe-Romania
•
Da Communication
•
Danone
•
Datatech
•
De Silva Intermed
•
Digital IT Consulting
•
Enel
•
Ernst and Young
•
Estee Lauder Romania
•
Euromedia Group
•
FCB Bucharest
•
Ferco Investments
•
First One Communication
•
Fortune Development
•
Fundația Copii Sănătoși

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundația Mobexpert
Fundația Prețuiește Viața
Fundația Vodafone
General Systems
Hyundai
Ines Group
LG Electronics
KPMG
Mega Image
Metro Cash and Carry
MR Assets Finance & Management SRL
Murfatlar
Niro Investment Sa
Nestor Diculescu & Kingston Petersen
Odyssey Communication
Office Green Service
Omnilogic
Orange Romania
Ortho srl
Peak Electronics Impex srl
Petrom
Philips
Porche
Platinum Finance Time SRL
Procter & Gamble
Realitatea TV
Resoc Construct SRL
Romatermit Construct SRL
Rompetrol
Romstal Imex
Romtelecom
Ramada Nord Hotel
Sof Medica
Special Olympics
Swiss Glass Invest SRL
Top Brands Distribut
Țuca Zbârcea & Associates
TV Antena 1
TVR 1
Unilever
Versali Com
Vincon Distribution SRL
Vodafone
Voinea Construct
Wolf Theiss
Wunderman

INDIVIDUALS
•
Mrs. Doina Ivan
•
Ms. Ema Popa Radu
•
Mr. Octavian Crețu
•
Cristian Mungiu
•
Anamaria Marinca
•
Radu Muntean
•
Daniela Nane
•
Andreea Marin
•
Andreea Raicu
•
Roxana Iliescu
•
Oana Cuzino
•
Mihaela Rădulescu
•
Roberta Anastase
•
Mr. Voinea Alexandru

www.scheherazadefoundation.com
Str. Roma nr. 38, sector 1, Bucharest, Romania
Tel: 021 231 28 29, Fax: 021 231 28 95

