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FUNDAŢIA SCHEHERAZADE

Mesajul Președintelui

Anul 2015 a trecut foarte repede datorită activităţilor şi evenimentelor pe care le-am derulat în cadrul proiectelor 
fundaţiei. Cele două proiecte finanţate din granturile SEE – Islanda, Liechtenstein şi Norvegia în cadrul programului 
Fondul ONG, gestionat la nivel naţional de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, vor intra curând în perioada 
de dezvoltare durabilă. 

Copiii şi tinerii beneficiari ai Centrului Comunitar Bucşani din cadrul proiectului „Un drum în viaţă : Bucşani - între 
Bucureşti şi Europa” au fost implicaţi, anul trecut, în diverse activităţi educative şi recreative. Show-ul aeronautic de la 
Clinceni, vizitele la Muzeul Naţional al Ţăranului Român şi la Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” sunt 
doar câteva exemple. Pe perioada verii, Fundaţia Scheherazade a organizat o şcoală de vară de trei săptămâni, cu copiii 
din cele şapte sate ale Comunei Bucşani, judeţul Giurgiu. Toate activităţile din cadrul şcolii de vară au fost bazate pe 
educaţie non-formală, ateliere de vorbit în public şi dezbateri, şi i-am vizitat pe cei care practică meserii tradiţionale şi 
artizanale la nivel local. 

Pentru tinerii Centrului Comunitar Bucşani am organizat cursuri de Antreprenoriat, de Tehnologia informaţiilor 
şi Comunicaţiilor, de orientare în carieră. Adolescenţii au învăţat să îşi construiască un plan de afaceri, să utilizeze 
computerele şi să identifice surse de finanţare pentru a dezvolta proiecte la nivel local. 

În cadrul proiectului „Punţi către speranţă” oferim asistenţă socială refugiaţilor şi solicitanţilor de azil din România. 
Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Direcţia Generală pentru Asistenţă 
Socială a Municipiului Bucureşti sunt partenerii noştri şi ne susţin în dezvoltarea activităţilor multiculturale, sesiunilor de 
consiliere şi integrare a acestora în societatea românească. Proiectul a fost lansat de Ziua Internaţională a Refugiaţilor, 
prilej cu care am organizat o expoziţie de fotografie şi un concert inedit cu artişti din Siria, Iran şi Republica Moldova. 
Copiii din Centrul de Cazare pentru Solicitanţi de Azil din Bucureşti au pregătit pentru invitaţi un moment artistic cu 
cântece şi poezii în limba română. 

Voluntarii de la Şcoala Internaţională Americană din Bucureşti le-au pregătit copiilor workshop-uri interactive de terapie 
prin artă şi jocuri distractive. 

Gala anuală din 2015, organizată cu sprijinul Ambasadei Israelului, sub patronajul Parlamentului României şi a 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a fost dedicată victimelor violenţei sexuale. Invitata specială a galei, 
Linor Abargil – Miss World 1998, şi-a prezentat documentarul “Brave Miss World”, care ecranizează un moment tragic 
din viaţa acesteia. 

Scheherazade a participat la invitaţia Fundaţiei Konrad Adeneaur Stiftung la Conferinţa internaţională „Fenomenul 
migratiei romilor – efecte şi posibile soluţii” din Italia. Participanţii au discutat despre migraţia romilor în Europa şi 
despre posibile soluţii pentru integrarea acestora. Mai multe detalii se regăsesc în raport. 

În cele din urmă, recunoştinţa mea se îndreaptă către Guvernul României şi a instituţiilor acestuia, care ne-au susţinut 
în toate demersurile necesare pentru a îndeplini misiunea Fundaţiei Scheherazade. 

Cu sinceritate, 

Wajiha Haris 
Preşedinte 
Fundaţia Scheherazade
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THE SCHEHERAZADE FOUNDATION

Message from the President
 
Another year passed with a great speed! We had a lot of work and 
events related to our ongoing projects. Our two projects funded 
through Civil Society Development Foundation - NGO Fund, financed 
by EEA Grants – Iceland, Liechtenstein and Norway, will enter in the 
sustainability period soon. 

For the project “Life’s One Road: Bucşani– between Bucharest and 
Europe!”, we had a lot of activities for this project. The beneficiaries 
from Bucşani Social Center participated in various events throughout the 
year, which gave them an insight into the world of Art and Aeronautical 
history in Romania. They visited a few museums and attended two air 
shows with acrobatic teams from various countries across the World.

We had a special summer school for them and they were introduced 
to public speaking sessions, traditional craftsmanship, teambuilding 
activities and educational animation. We organized a workshop on 
Entrepreneurship for the youth in which they learned to make business 
plans, work on the computers and find areas of interest which could 
generate income for them and benefit to the local communities.

 Through the other project “Bridges towards Hope”, Scheherazade Foundation provide social assistance to the refugees 
and asylum seekers in Romania. Our partners are the Inspectorate General of Immigration from the Ministry of Interior 
and DGASMB. Under this project a lot of activities took place, which included a photo exhibition and a multicultural 
cultural concert on the World Refugee Day. The children from the Accommodation Centre for Asylum Seekers
prepared a short artistic moment in which they sang songs and recited poetry in Romanian language.

In addition to the above, the students of American International School of Bucharest invited the refugee children to a 
special session on Art-therapy and interactive games. 

Our annual gala was dedicated to the survivors of victims from sexual abuse. Our special guest was a former Miss 
World – Linor Abargil who survived this abuse and dedicated her life to be an activist for Rape victims. She has made a 
documentary film in which she talks about her personal experience and encourages women to speak about this crime. 
The gala was under the patronage of the Romanian Parliament and Ministry of labor and Social Protection, with the 
support of Israeli Embassy in Romania.

The foundation was awarded a grant from by Konrad Adeneaur Stiftung Foundation through their Rule of law program 
to organize an International Conference in Italy to discuss the phenomenon of Roma Migration in Europe and its possible 
solutions. More details can be found in the report.

Last but not least, my deepest gratitude to the Romanian Government and all its Institutions, who have supported us 
throughout the year to fulfill the mission of Scheherazade Foundation.

Sincerely,

Wajiha Haris 
President 
Scheherazade Foundation
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Shelly Hugler (Şef adjunct de misiune, Ambasada Statului Israel), Linor Abargil

Florin Iordache (Vice-președinte, Camera Deputaţilor),  
Codrin Scutaru (Secretar de Stat la Ministerul Muncii), Nadia Crișan, Linor Abargil, Maia Morgenstern
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Gala Anuală 2015

De la victimă, la învingătoare: La invitaţia Ambasadei Statului 
Israel în România şi a Fundaţiei Scheherazade, Linor Abargil, 
Miss World 1998 a venit la Bucureşti, pe 18 mai 2015 pentru 
o lecţie valoroasă despre curaj şi putere — proiecţia filmului 
documentar ‘Brave Miss World’. Filmul ecranizează un 
moment tragic din viaţa tinerei Linor Abargil care, devenită 
Miss Israel la doar 18 ani, a căzut victimă a violenţei sexuale. 
Cu o personalitate extrem de puternică, Linor şi-a continuat 
parcursul profesional şi a devenit o luptătoare convinsă 
împotriva violenţei sexuale. Un deceniu mai târziu, ea a decis 
să transpună experienţa care a marcat-o pentru totdeauna 
într-un film documentar, menit să încurajeze femeile din 
întreaga lume aflate într-o situaţie similară. Evenimentul a fost 
organizat sub patronajul Parlamentului României, cu sprijinul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. Fundaţia Scheherazade luptă de opt ani împotriva 
abuzurilor de orice fel îndreptate împotriva copiilor, tinerilor 
şi femeilor. 

Linor Abargil

Ilona Ciaușoiu, E.S. dl. Dan Ben-Elizer  
(Ambasador al Israelului), dna  Hedva Ben-Elizer,  

Elena Corciu

E.S. dl. Dan Ben-Elizer (Ambasador al Israelului),  
E.S. Dean Thompson (Charge d’affaire Ambasada SUA)
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Annual Gala 2015

From being a victim to a winner: at the invitation of 
Scheherazade Foundation, Linor Abargil, Miss World 1998 
came to Bucharest on 18th May, 2015 for a valuable lesson on 
courage and strength - the projection of the documentary film 
‘Brave Miss World‘. The film tells the story of a tragic moment 
in the life of a young Linor Abargil: after she became Miss 
Israel at the age of 18 years, she fell victim to sexual violence. 
With an extremely strong personality, Linor continued her 
career and became an activist against sexual violence. A 
decade later, she decided to translate this experience, which 
scarred her for life in a documentary film aimed to encourage 
the women around the world who went through a similar 
situation to speak about this crime. The event was organized 
under the patronage of the Romanian Parliament, with the 
support of Ministry of Labor, Family, and Social Protection and 
the Embassy of Israel. For the last eight years, Scheherazade 
Foundation is advoctaing against the abuse of any kind to 
children, young people and women. 

E.S. dl. Dan Ben-Elizer  
(Ambasador al Israelului),  

Răzvan Vulcănescu  
Secretarul de Stat în Ministerul Sănătăţii 

Rabin Rafael Shaffer (Federaţia Comunităţilor Evreiești din 
România), Dan Schlanger, Wajiha Haris, Shelly Hugler

Dan Schlanger, Rabin Rafael Shaffer,  
E.S. dl. Dan Ben-Elizer (Ambasador al Israelului),  

Wajiha Haris Ady Hirsch (CEO Alka), Wajiha Haris, Linor Abargil
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Shelly Hugler, Linor Abargil, Wajiha Haris, E.S. dl. Dan Ben-Elizer (Ambasador al Israelului) 
și elevi de la Şcoala Internaţională Americană

Elevi de la Şcoala Americană

Dan Schlanger, Maia Morgenstern
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Linor Abargil, Adina Buzatu, Wajiha Haris

Wajiha Haris, Linor Abargil, Maia Morgenstern Amber Ahmed. Muneeyeh Saad, Farhana Umair, Wajiha 
Haris, Samra Faisal
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Shelly Hugler

Răzvan Vulcănescu (Secretar de Stat  
în Ministerul Sănătăţii), E.S. dl. Dan Ben-Elizer  

(Ambasador al Israelului) 
Codrin Scutaru (Secretar de Stat în Ministerul Muncii)

E.S. Paladino  Claudio Perez și soţia,  
E.S. dl. Dan Ben-Elizer (Ambasador al Israelului)

Emilia Radu, Linor Abargil, Andreea Prisăcariu, Wajiha Haris, Ruxandra Apetrei
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E.S. dl. Dan Ben-Elizer (Ambasador al Israelului)

Wajiha Haris, Gemma Webb (General Manager BAT România) și echipa BAT
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Ziua Internaţională a Refugiaţilor

Fundaţia Scheherazade, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Imigrări (I.G.I.), Ministerul Afacerilor 
Externe şi Primăria Municipiului Bucureşti, a sărbătorit Ziua Internaţională a Refugiaţilor pe 18 iunie 2015 
printr-un concert inedit, cu influenţe din folclorul românesc, jazz şi muzică orientală din Iran şi Siria. Cu această 
ocazie, Fundaţia Scheherazade a lansat proiectul „Punţi către speranţă – acces la servicii sociale de calitate 
pentru solicitanţi de azil şi persoane cu o formă de protecţie în România”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014,  
în cadrul Fondului ONG în România. În prezenţa autorităţilor guvernamentale, a corpului diplomatic şi a 
organizaţiilor non-guvernamentale, copiii din Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil 
au susţinut un program artistic de poezii şi cântece, continuat cu un moment muzical prezentat de trei artişti 
internaţionali: Mehdi Aminian din Iran, Alexandru Arcuş din Moldova şi Mohamad Zatari din Siria. 

Daniel Ioniţă (Secretar de Stat M.A.E.)

Wajiha Haris, Rodica Precupeţu (Departamentul relaţie 
interculturală, Guvernul României)

Wajiha Haris, Mehdi Aminian,  
Alexandru Arcus, Mohamad Zatari

Ambasador Victoria Popescu M.A.E., Wajiha Haris
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International Refugees Day

Scheherazade Foundation, in partnership with the General Inspectorate for Immigration (IGI), Ministry of Foreign 
Affairs and Bucharest City Hall, celebrated the International Day of Refugees on 18thJune, 2015, with a unique 
concert with influences from Romanian folklore, jazz and oriental music from Iran and Syria. On this occasion, 
Scheherazade Foundation launched the project “Bridges towards Hope - access to quality social services 
for asylum seekers and people with a form of protection in Romania”, financed by EEA Grants 2009-2014,  
through the NGO Fund in Romania. In the presence of governmental authorities, diplomats and  
non-governmental organizations, the children from the Regional Centre for Accommodation and Procedures for 
Asylum Seekers organized an artistic moment with poetry and songs followed by a musical moment presented 
by three international artists: Mehdi Aminian (Iran), Alexandru Arcus (Moldova) and Mohamad Zatari (Syria). 

Wajiha Haris,  
Mircea Babau (Ministrul Afacerilor Interne)

Ambasador Vietnam, Ambasador Coreea de Sud, Wajiha Haris,  
Ambasador Victoria Popescu M.A.E., Daniel Tănase  (M.A.E.)
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Mircea Babau (Ministrul Afacerilor Interne)
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Daniel Ioniţă (Secretar de Stat M.A.E.) 

Emilia Radu, Ruxandra Apetrei,  
Lucian Frâncu, Andreea Prisăcariu
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Ambasador Victoria Popescu M.A.E., Daniel Ioniţă (Secretar de Stat M.A.E.),  
Rodica Precupeţu (D.R.I.); Daniel Tănase (M.A.E.)

Alexandru Arcuș
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E.S. Dl. Kisaburo Ishii (Ambasadorul Japoniei), Ambasador Vitnam
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Copiii din Bucșani sărbătoresc Ziua internaţională a Copilului la Airshow-ul 
de la Clinceni

De Ziua Internaţională a Copilului, Aeroclubul României şi Clubul Aviatorilor au organizat tradiţionalul miting 
aviatic de pe Aerodromul Clinceni. Fundaţia Scheherazade a organizat o excursie pentru 50 de copii din satul 
Bucşani, judeţul Giurgiu. Cei mai buni piloţi acrobaţi şi planorişti au pregătit pentru cei prezenţi o demonstraţie 
de acrobaţie aeriană solo şi în formaţie, cu avioane şi planoare, zboruri cu aeronave ultrauşoare, salturi cu 
paraşuta şi balon cu aer cald. 
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The children from Bucșani celebrated the International Children Day at the 
Clinceni Airshow

On the International Children’s Day, Romanian Air Club and Airmen Club organized the traditional air show at 
Clinceni Aerodrome. On this occasion, Scheherazade Foundation celebrated the day and the event with fifty 
children from Bucşani village, Giurgiu County. The best acrobatic pilots and gliders had prepared for participants 
a demonstration of solo and in formation aerobatics, with planes and gliders, flights with ultra light aircraft , 
Skydiving and hot air balloon.
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Copiii din Bucșani în vizită la Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Pe 25 iunie 2015, copiii din Centrul Social Comunitar Bucşani, împreună cu echipa Fundaţiei Scheherazade au 
fost în vizită la Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Cu sprijinul conducerii muzeului şi a educatorilor 
însoţitori, 50 de copii au descoperit informaţii interesante despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar şi despre 
importanţa protecţiei mediului, a speciilor şi a habitatelor. 
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The children from Bucșani visit the Museum of Natural Sciences ”Grigore Antipa”

On June 25, 2015 the children from Bucşani Social Center and Scheherazade Foundation team were visiting 
the Natural Sciences Museum “Grigore Antipa”. With the support of museum management and the teachers, 
fifty children had discovered interesting information about plants and animal life, and about the importance of 
environmental protection, species around the world and habitats. 
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Cursuri acreditate de Antreprenoriat și TIC cu tinerii din comuna Bucșani

Pe parcursul a două săptămâni, 20 de tineri din comuna Bucşani cu vârste cuprinse între 14-20 de ani au 
descoperit care sunt paşii pe care trebuie să îi parcurgă un antreprenor, cum să îşi schiţeze un plan de afaceri 
pornind de la pasiunea lor sau cum să folosească un calculator şi programul Microsoft Office corespunzător. 
Sub îndrumarea unor formatori specializaţi, aceştia au descoperit cum pot demara afaceri în agricultură şi în 
domeniul serviciilor la nivel local sau cum să găsească finanţare externă, cu resurse puse la dispoziţie de stat 
sau de Uniunea Europeană.
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Certified training courses in IT and entrepreneurship for the youth from 
Bucșani village

During two weeks, twenty young people from Bucşani, aged between fourteen-twenty years had discovered 
the skills needed to become entrepreneurs, and knowledge to draft a business plan based on their passion 
or how to use computers or Microsoft Office for their future businesses. Under the guidance of experts, they 
discovered how they can start their business in agriculture and in providing services to local communities or  
ways to find external financing with resources provided by the state or by the European Union. 
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Şcoala de vară pentru 150 de copii la Centrul Comunitar Bucșani

150 de copii au participat la Școala de vară organizată de Fundaţia Scheherazade în cadrul Centrului Comunitar 
Bucşani. Toate activităţile educative şi recreative au fost bazate pe educaţia nonformală, vizite la cei care 
practică meserii tradiţionale, ateliere de dezbateri, activităţi de teambuilding, animaţie socio-educativă, ateliere 
plastice, vorbire în public şi ateliere de creaţie. Cele trei săptămâni s-au încheiat cu o competiţie sportivă la 
Școala Generală a comunei Bucşani. 
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Summer school for 150 children at Social Center from Bucșani

One hundred and fifty children participated in a summer school organized by the Scheherazade Foundation in 
Bucşani Community Center. All educational and recreational activities were based on non-formal education, 
visits to local craftsmen, who are practicing traditional crafts, workshops and debates, teambuilding activities, 
socio-educational animation, painting workshops, public speaking sessions and creative workshops. This three 
week activity ended with a sports competition at the Bucşani village School.
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Coaliţia organizaţiilor non-profit din judeţul Giurgiu

În iunie 2015, Fundaţia Scheherazade şi Fundaţia Estuar au lansat invitaţia de a forma Coaliţia organizaţiilor  
non-profit din judeţul Giurgiu tuturor actorilor societăţii civile care furnizează servicii sociale, educative şi medicale. 
Scopul acestei iniţiative este de a capitaliza expertiza sectorului neguvernamental activ şi de a influenţa politici 
publice în favoarea beneficiarilor de servicii sociale la nivel regional. Peste 10 organizaţii s-au alăturat acestui 
demers şi împreună am cartografiat serviciile sociale prin intermediul unui Ghid al serviciilor din judeţul Giurgiu. 
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The nonprofit organizations coalition from Giurgiu County

On June 2015, Scheherazade Foundation and Estuar Foundation had invited all the actors of the civil society 
that provide social, educational and health services to form a Coalition of nonprofit organizations in the Giurgiu. 
The purpose of this initiative was to capitalize the expertise of all the active non-governmental sector and to 
influence public policy in the favor of beneficiaries at regional level. Over ten organizations had joined this 
initiative and together we charted social services to create a Social Services Guide for Giurgiu County.
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Masa rotundă: „Soluţii pentru creșterea accesului la servicii sociale” și 
workshop-ul „Cum să lucrezi cu propriile stereotipuri”

Fundaţia Scheherazade a organizat 
în cadrul proiectului „Punţi către 
speranţă – acces la servicii de calitate 
pentru solicitanţi de azil şi persoane 
cu o formă de protecţie în România”, 
masa rotundă cu tema: Soluţii pentru 
creşterea accesului la servicii sociale 
şi workshop-ul: Cum să lucrezi cu 
propriile stereotipuri, un atelier legat 
de diferitele tipuri de discriminare 
şi care îşi propune să ne ajute să 
identificăm propriile stereotipuri şi cum 
să învăţăm să lucrăm cu ele. 
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The roundtable “Solutions to increase the access to social services” and the 
workshop “How to work with our own stereotypes”

Scheherazade Foundation organized 
for the project “Bridges towards Hope 
- access to quality services for asylum 
seekers and people with a form of 
protection in Romania”, a roundtable 
about “Solutions to increase the 
access to social services” and a 
workshop “How to work with our own 
stereotypes”, which included various 
kinds of discrimination that aims to 
guide the participants to identify their 
own stereotypes and to learn how to 
work with them.
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Workshop internaţional „Fenomenul migraţiei romilor – efecte și posibile 
soluţii”, Italia

Fundaţia Konrad Adenauer România, Fundaţia 
Scheherazade şi Centrul pentru Dezvoltare Democratică 
au organizat în parteneriat cu Asociaţia Romano ButiQ 
şi cu sprijinul financiar al Academy of Philantrophy 
workshopul internaţional: „Fenomenul migraţiei 
romilor – efecte şi posibile soluţii”. Evenimentul, care 
s-a desfăşurat în Cadennabia, Italia, a urmărit schimbul 
de bune practici locale de integrare a romilor în 
Albania, Bulgaria, Germania şi România, cât şi crearea 
unui parteneriat transnaţional între reprezentaţii 
instituţionali şi non-guvernamentali. În urma analizei 
intervenţiilor locale prezentate şi a efectelor locale 
generate de migraţia romilor, participanţii au concluzionat 
că există necesitatea organizării unei dezbateri la nivel 
european care să aducă împreună experţi locali, decidenţi şi membrii ai Parlamentului European pentru a găsi 
soluţii europene, transnaţionale, în vederea reducerii efectelor negative ale migraţiei romilor.
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International workshop „Roma migration phenomenon - effects and possible 
solutions”, Italy

Konrad Adenauer Foundation Romania, Scheherazade 
Foundation and Centre for Democratic Development 
in partnership with Romano ButiQ and Academy of 
Philantrophy organized an international workshop on 
“Roma Migration - effects and possible solutions”. The 
event, which was held in Cadennabia , Italy , had as main 
objective the to exchange best practices to integrate Roma 
in Albania, Bulgaria, Germany and Romania and creation 
of a transnational partnership between institutional and 
non-governmental representatives. After analyzing local 
interventions and effects caused by migration of Roma 
population, the participants concluded on the needs to 
organize a debate at European level to bring together local 
experts, policy makers and members of Parliament to find 
European and transnational solutions, to reduce negative effects of migration of Roma. 
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Petrecere de bun rămas în cinstea E.S. Ambasadorul Israelului în România, 
domnul Dan Ben-Eliezer și a soţiei acestuia, doamna Hevda Ben-Eliezer

Fundaţia Scheherazade şi-a luat un călduros rămas-bun de la E.S. Ambasadorul Israelului în România, domnul 
Dan Ben-Eliezer şi de la soţia acestuia, doamna Hevda Ben-Eliezer. La recepţie au participat mai mulţi invitaţi 
din Corpul Diplomatic, mediul politic şi companii private.

Andrei Țărnea, E.S. dl. Dan Ben-Elizer (Ambasador al Israelului) și soţia, Wajiha Haris, Andra Țărnea

Wajiha Haris, E.S. dl. Dan Ben-Elizer (Ambasador al Isra-
elului), Hedva Ben-Elizer, Shelly Hugler
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Farewell party in the honor of H.E. Mr. Dan Ben-Eliezer, the Israeli Ambassador 
to Romania, and his wife, Ms. Hevda Ben-Eliezer

Scheheherazade Foundation organized a farewell party to H.E. Mr. Dan Ben-Eliezer, the Ambassador of Israel to 
Romania, and his wife, Mrs. Hevda Ben-Eliezer. The reception was attended by a lot of people from Diplomatic 
corp, Academia, Presidential Administration, Governmental Institutions and private sector. 

Wajiha Haris, E.S. dl. Dan Ben-Elizer 
 (Ambasador al Israelului), Mihnea Costoiu  

(Rector Universitatea Politehnică)

Irina Bakhaya, Magda Marinescu,  
E.S. dl. Dan Ben-Elizer  (Ambasador al Israelului) 

Wajiha Haris, Hedva Ben-Elizer, E.S. dl. Dan Ben-Elizer 
(Ambasador al Israelului), Dan Schlanger, Shelly Hugler
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Wajiha Haris, E.S. dl. Dan Ben-Elizer (Ambasador al 
Israelului), Hedva Ben-Elizer, Manfred Rauchwerger 

(Bank Leumi)

Wajiha Haris, E.S. dl. Dan Ben-Elizer (Ambasador al Israelului), Hedva Ben-Elizer

Wajiha Haris, Shelly HuglerWajiha Haris, Emilia Radu
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Magda Marinescu, Wajiha Haris, Elena Corciu

Wajiha Haris, E.S. dl. Dan Ben-Elizer (Ambasador al Israelului), Wajiha Haris, Ricky Stein
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Petrecere de rămas-bun în cinstea domnului Thorsten Geissler, Director de Program 
„Rule of Law Program South East Europe” al Konrad Adenauer Foundation

Fundaţia Scheherazade şi-a luat un călduros rămas-bun de la domnul Thorsten Geissler, Director de Program 
„Rule of Law Program South East Europe” al Konrad Adenauer Foundation. La recepţie au participat mai mulţi 
invitaţi din Corpul Diplomatic, mediul politic şi companii private.

Thorsten Geissler, Wajiha Haris, E.S. Mr. Fuad Karim Saliba Kokaly (Ambasador Palestina)

Mircea Rădulescu, Magda Marinescu,  
Wajiha Haris, Thorsten Geissler

Virginia Paiș, E.S. Mr. Fuad Karim Saliba Kokaly  
(Ambasador Palestina)



41

Farewell party in the honor of Mr. Thorsten Geissler, Programme Director of 
Konrad Adenauer Foundation ‘‘Rule of Law Program South East Europe” 

Scheheherazade Foundation organized a farewell to Mr. Thorsten Geissler, the Director for ‘‘Rule of Law Program 
South East Europe” Konrad Adenauer Foundation. 

Wajiha Haris, Thorsten Geissler

Thorsten Geissler, Ambasador din Danemarca,  
Wajiha Haris

Mihail Dobre (M.A.E.), Wajiha Haris

Wajiha Haris, Elena Corciu, Virginia Paiș
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Activităţi educative și recreative cu copiii din Centrul regional de cazare și 
proceduri pentru solicitanţii de azil – București

Copiii refugiaţi din Centrul regional de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil din Bucureşti participă 
săptămânal la activităţile de educaţie nonformală propuse de către educatorii Fundaţiei Scheherazade. Aceste 
activităţi contribuie la dezvoltarea copiilor şi la valorificarea aptitudinilor acestora. 
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Educational and recreational activities with the children from the Regional 
Centre for accommodation and procedures for asylum seekers - Bucharest

The refugee children from the Regional Centre for accommodation and procedures for asylum seekers in 
Bucharest participated on a weekly basis in non-formal education activities proposed by the educators of 
Scheherazade Foundation. These activities contribute to their local inclusion and skills development. 
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Seară interculturală  
cu comunitatea siriană

Fundaţia Scheherazade a organizat, în cadrul proiectului 
„Punţi către speranţă – acces la servicii de calitate pentru 
solicitanţi de azil şi persoane cu o formă de protecţie în 
România” o seară cu specific sirian de care s-au bucurat atât 
persoane refugiate sau beneficiari de azil, cât şi organizaţii 
neguvernamentale din domeniu şi voluntari. Încercăm prin 
asemenea evenimente să creăm legături între comunitatea 
siriană şi cea română, să depăşim barierele de comunicare 
şi să ne cunoaştem obiceiurile şi tradiţiile.

Intercultural evening with the 
Syrian community

Scheherazade Foundation through their project “Bridge 
towards Hope - access to quality services for asylum 
seekers and people with a form of protection in Romania” 
organized an evening with Syrian refugees and asylum 
seeker, NGOs and volunteers in the field. The aim was 
to create links between the Syrian and the Romanian 
communities to overcome communication barriers and 
get to know each other’s customs and traditions.
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Seminar internaţional pentru parteneriate strategice

In noiembrie 2015, Fundaţia Scheherazade a participat la „Strategic Partnership Plus” - un Seminar internaţional 
de contact care a reunit peste 40 de reprezentanţi europeni din instituţii de învăţământ, autorităţi locale, 
companii şi organizaţii non-profit. Evenimentul organizat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi-a propus să încurajeze dialogul şi colaborarea cross-sectorială 
la nivel European. După trei zile de sesiuni de brainstorming şi discuţii cu viitorii parteneri, ne-am prezentat 
entuziasmaţi propunerea de proiect „People on the move. New horizons for refugees”, realizată împreună cu 3 
ONG-uri din Belgia, Franţa şi Bulgaria, o instituţie publică din Turcia şi o instituţie VET din Italia.

International seminar for strategic partnerships

In November 2015, Scheherazade Foundation attended the “Strategic Partnership Plus” - an international 
contact seminar which brought together over forty representatives from European educational institutions, local 
authorities, companies and nonprofit organizations. The event organized by the National Agency for Community 
Programs in Education and Vocational Training aims to encourage cross-sectorial dialogue and cooperation 
at the European level. After three days of brainstorming and discussions with prospective partners, we had 
presented our project proposal “People on the move. New horizons for Refugees”, carried out with three NGOs 
from Belgium, France and Bulgaria, and a public institution from Turkey and an institution called VET from Italy.
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Atelier de orientare în carieră și branding personal pentru tinerii din comuna 
Bucșani

20 de adolescenţi din Comuna Bucşani au participat la ateliere de orientare în carieră, organizate de către 
Fundaţia Scheherezade. Sub coordonarea trainerilor, aceştia au fost îndrumaţi să îşi descopere pasiunile şi au 
aflat care sunt paşii pe care trebuie să îi parcurgă pentru a-i transforma într-o vocaţie. Mai mult, au învăţat cum 
să îşi facă CV-uri creative, care sunt tacticile prin care îşi pot construi un brand personal şi cum pot beneficia de 
oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională. 
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Career orientation and personal branding workshop for the youth from 
Bucșani village

Twenty teenagers from Bucşani village attended workshops on career guidance organized by Scheherazade 
Foundation. Under the coordination of the trainers , they were encouraged to discover their passions and the 
steps that they must take to transform them into a vocation. Moreover, they learned how to make creative 
resumes, what were the tactics that could help them build a personal brand and how to take advantage of the 
new opportunities for personal and professional development.
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Ateliere de terapie prin artă și jocuri interactive la Şcoala Internaţională Americană

Voluntarii de la Școala Internaţională Americană le-au pregătit copiilor refugiaţi ateliere terapie prin artă şi 
jocuri interactive de Halloween. Prin intermediul acestor activităţi, copiii au fost încurajaţi să comunice liber cu 
cei din jurul lor, să îşi exprime liber emoţiile. 
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Art-therapy and interactive games workshops at American International 
School of Bucharest

The students from American International School of Bucharest prepared through their community service group 
organized an art therapy workshop and interactive games on Halloween for the refugee children . Through 
these activities the children were encouraged to freely communicate with those around them, and to express 
their emotions. 
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Colindele Copilăriei
Fundaţia Scheherazade a organizat evenimentul „Colindele Copilăriei”, împreună cu formaţia Școlii Internaţionale 
Americane din Bucureşti. Am retrăit bucuria Crăciunului şi a copilăriei alături de copiii refugiaţi din Centrul 
Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil şi cei din satul Bucşani, judeţul Giurgiu. Cei mici au 
pregătit un program special pentru a sărbători împreună cu invitaţii tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun. Copii 
au pregătit şi alte surprize: tablouri desenate de ei şi tot felul de decoraţiuni numai bune de agăţat în brad. De 
concert s-au bucurat şi copiii din Centrul de Plasament Pinocchio.

E.S. Dl.  Kisaburo Ishii (Ambasadorul Japoniei)
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Christmas Carols

To celebrate Christmas, Scheherazade Foundation organized a concert to sing “Christmas Carols” with the band 
from American International School in Bucharest. It was a festive moment for the refugees children from the 
Regional Centre for Accommodation and Procedures for Asylum Seekers and the children from Bucşani village. 
The children from Bucsani have prepared a special program to celebrate the Christmas traditions with the 
participants including paintings drawn by them and all kinds of decorations for the Christmas tree. The children 
from Placement center Pinocchio also attended the concert.

E.S. Mr. Saad Mohamed Saad Al-Kobaisi  
(Ambasador Qatar);  

E.S. Mr. Fuad Karim Saliba Kokaly  
(Ambasador Palestina)
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Wajiha Haris, E.S. Dl.  Kisaburo Ishii 
(Ambasadorul Japoniei) şi soţia, E.S. Mr. Fuad Karim 

Saliba Kokaly (Ambasador Palestina)
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Wajiha Haris, E.S. Dl.  Kisaburo Ishii (Ambasadorul Japoniei) şi soţia
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Aucha Nhari, Wajiha Haris, E.S. Mr. Fuad Karim Saliba Kokaly (Ambasador Palestina)

Wajiha Haris, E.S. Dl.  Kisaburo Ishii 
(Ambasadorul Japoniei) şi soţia
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SPONSORI

INSTITUŢII GUVERNAMENTALE
• Ministerul Sănătăţii Publice
• Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Șanse
• Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Copilului
• Ministerul Justiţiei
• Ministerul Afacerilor Externe
• Consiliul Superior al 

Magistraturii
• Ministerul Afacerilor Interne
• Înalta Curte de Casaţie  

şi Justiţie
• Prefectura Bucureşti
• CNA – Consiliul National al 

Audiovizualului
• Consiliul Judeţean Iaşi
• Direcţia de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1
• Universitatea din Bucureşti - 

Facultatea de Drept
• Universitatea de Medicină 

Carol Davila
• Muzeul Naţional de Artă 

Contemporană
• Regia Naţională a Pădurilor - 

Romsilva
• Monitorul Oficial R.A.
• Consiliul Judeţean Constanţa
• Spitalul Clinic de Urgenta pentru 

Copiii Sfânta Maria din Iasi
• Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Constanţa
• Uniunea Naţională a Barourilor 

din România
• Inspectoratul General pentru 

Imigrari
• Autoritatea Naţională a 

Penitenciarelor

ORGANIZAȚII INTERNAŢIONALE
• Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii
• Consiliul Europei

AMBASADE
• Ambasada Regală a Olandei
• Ambasada Austriei
• Ambasada Regală a 

Danemarcei
• Ambasada Statelor Unite ale 

Americii
• Ambasada Israel
• Ambasada Republicii Federale 

Germania
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

• County Council Iasi
• 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.
• County Council Constanta
• Emergency Clinical Hospital for 

Children St.
• Mary from Iasi
• Constanta County Emergency 

Clinic Hospital
• The National Bar Association of 

Romania
• General Inspectorate for 

Immigration
• National Administration of 

Penitentiaries

INTERNATIONAL 
ORGANISATIONS

• WHO
• Council of Europe

EMBASSIES
• The Royal Embassy of 

Netherlands
• The Royal Danish Embassy
• The Embassy of Austria
• The Embassy of the United 

States Of America
• The Embassy of Israel
• The Embassy of the Federal 

Republic of Germany

SECTORUL PRIVAT/ 
PRIVATE SECTOR

• Ramada Nord Hotel
• Romstal Imex
• Romtelecom
• Sof Medica
• Special Olympics
• Stein Bestasig Insurance Broker
• Swiss Glass Invest SRL
• Top Brands Distribut
• Tuborg
• TV Antena 1
• TVR 1
• Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• Unilever
• Versali Com
• Vincon Distribution SRL
• Vodafone

• Voinea Construct
• Wolf Theiss
• Wunderman
• ADV communications
• Alexandrion
• American International School
• anagement SRL
• Anastasia Beverly Hills
• Anchor Group
• Apa Nova Bucureşti
• Aqua Carpatica
• Arctic
• Aston Com
• AutoItalia
• Avicola SA
• Azay
• Baneasa Developments
• BMW Romania
• BRD Bank
• C.T. Creative Impact
• Cadbury Romania
• Cade Bucharest
• Cameea Flower Shop
• Carrefour
• Class Mob
• Cohn & Jansen
• Colgate Palmolive
• Conference Systems
• Copper Beach
• Cosmote
• Crama Atelier
• Crimbo Gas 2000 SRL
• Cristi Pascu exclusive  

Hair & Beauty
• Crowne Plaza Bucharest
• Da Communication
• Daikin Airconditioning Central
• Danone
• Datatech
• DB Schenker Romania
• De Silva Intermed
• Deloitte
• Digi 24 HD
• Digital IT Consulting
• Domeniile Sâmbureşti
• Elysée
• Elysee Concept
• Enel
• Ernst and Young
• Estee Lauder Romania
• Euromedia Group
• Europe-Romania
• FCB Bucharest
• Ferco Investments
• First One Communication
• Fortune Development
• Fundaţia Copii Sănătoşi
• Fundaţia Mobexpert
• Fundaţia Preţuieşte Viaţa
• Fundaţia Vodafone
• Garanti Bank
• General Systems
• Hyundai
• Ines Group
• Jidvei

• Karen Millen
• KPMG
• Ladurée
• Laura 8
• Lease Plan
• LG Electronics
• Max Mara Weekend
• Mega Image
• Metro Cash and Carry
• Metropolitan Life
• Motoractive IFN
• MR Assets Finance &
• Murfatlar
• Nestor Diculescu & Kingston
• Niro Investment SA
• Oameni şi Companii
• Odyssey Communication
• of Bucharest
• Office Green Service
• Omnilogic
• Orange Romania
• Ortho SRL
• Peak Electronics Impex SRL
• Pepsico
• Petersen
• Petrom
• Philips
• Platinum Finance Time SRL
• Porche
• Procter & Gamble
• Ralfi IFN
• Realitatea TV
• Resoc Construct SRL
• Romatermit Construct SRL
• Rompetrol
• Stephan Pelger.
• Valvis Holding
• Victoria Gallery
• Alka
• Telekom
• Autoklass
• Otter
• Aldo
• Leumi Bank
• Cramele Rotenberg
• Bestevent
• Metropolitan
• Afi Palace Cotroceni
• Cinema City

PERSOANE FIZICE/INDIVIDUALS
• D-na Doina Ivan
• D-na Ema Popa Radu
• Dl. Octavian Creţu
• Cristian Mungiu
• Anamaria Marinca
• Radu Muntean
• Daniela Nane
• Andreea Marin
• Andreea Raicu
• Roxana Iliescu
• Oana Cuzino
• Mihaela Rădulescu
• Roberta Anastase
• Dl. Voinea Alexandru
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Str. Roma nr. 38, sector 1, Bucureşti, România
Tel: +40212312829 / Fax: +40 21 2312895

www.fundatiascheherazade.ro
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Proiect finanţat din granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Editorul materialului: Fundația Scheherazade
Aprilie 2016

Un drum în viaţă: Bucșani - între București și Europa! - Servicii sociale pentru copii și tineri în mediul rural din Județul Giurgiu
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