Dragi prieteni,
La 80 de ani de la plecarea din această lume a Reginei Maria, este misiunea noastră, a tuturor
să îi păstrăm vie moștenirea spirituală. Prin urmare, anul 2018 stând sub atât de multă încărcătură
istorică dar și morală, ne obligă să ne întoarcem fața către acele valori eterne care ne unesc.
Gala din Inimă pentru Viitor are rolul de a continua misiunea Reginei Maria de a ajuta cu
bunătate, generozitate și responsabilitate pe cei lipsiți de sprijin, pentru care sănătatea și serviciile
medicale sunt un vis îndepărtat.
O mână de ajutor ne-a fost deja întinsă de Regina Maria și sperăm ca cealaltă
să vină din partea dumneavoastră!
Vă așteptăm la principalul eveniment anual de strângere de fonduri al
Fundației Inovații Sociale Regina Maria din
19 Octombrie ora 18:30, la Mariott Grand Hotel,
”Albumul Reginei”
Pentru că Inimile generoase dăinuie!
Obiectivul Galei din Inimă pentru Viitor este de a strânge suma de 200.000 euro care acoperă
necesarul de medicamente și accesul la servicii medicale dând o șansă la viață pentru 2.000 de
pacienți fără venituri sau cu venituri mici prin cele două policlinici sociale.
Gândiți-vă la acești oameni, pe care, dacă ar fi trăit azi, Regina Maria i-ar fi ajutat ”fără
mănuși” așa cum a făcut-o cu atâta generozitate și dedicare acum 100 de ani.

”Dumnezeu întotdeauna mă ajută când încep să mi se golească mâinile”
Regina Maria în ”Jurnal de război” (II)

Vă invităm să celebrați Centenarul în cel mai frumos mod urmându-i exemplul Reginei Maria și
sprijinind actul caritabil la care vă invităm să luați parte în această seară.

Doresc să particip
ca partener

Doresc să particip
în nume personal

Nu pot participa.
Vreau să donez!

Lansare: Albumul Reginei
19 Octombrie - Gala din Inimă pentru Viitor

Anul acesta vă oferim ocazia de a fi atât parteneri și participanți la Gala din Inimă pentru
Viitor dar și contributori la publicarea primului document atestat oficial ca aparținând celei mai iubite
Regine a României.
Albumul oferit Printesei Marie (viitoarea Regina a României) ca dar la aniversarea de 7 ani
de catre Lady Harriot (in 29 oct 1882), dăinuie de 136 de ani, ascuns de ochii publicului, ulterior
recuperat de dr Wargha Enayati, are acum șansa, prin dumneavoastră, să ajungă în casele românilor.
Obiectul in sine despre care scria cu atâta căldură însăși Regina în Jurnale, conține amintirile
sale transpuse în imagini într-o manieră delicioasă, ludică, nostalgică, copilărească care vă vor
emoționa și vă vor transporta în timp în propria copilărie lângă bradul de Crăciun desfăcând cadourile
mult dorite.
Valorea sa istorică este dată și de numeroasele figuri istorice ale timpului care au contribuit la
crearea acestui Album marcându-i Majestății Sale, în modul cel mai frumos, copilăria de prințesă.
Am recreat astfel, această carte ce va fi lansata cu ocazia Galei Din Inima pentru Viitor ce va avea loc
vineri, 19 octombrie la Hotel Marriott.
Cartea va fi lansată intr-o ediție limitată Princeps, iar ulterior la scară națională.
Mulțumim dr-ului Wargha Enayati care a donat Fundatiei drepturile de autor pentru aceasta carte!
Aveți atfel ocazia de a deveni parte din istorie și de a ajuta Fundația Inovații Sociale Regina
Maria să îndeplinească misiunea Reginei susținând răspândirea acestui album istoric și, în
consecință, strângerea de fonduri pentru pacienții sociali.

Doresc să particip
ca partener

Doresc să particip
în nume personal

Precomandă Ediția Limitată
Albumul Reginei

Nu pot participa.
Vreau să donez!

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat anul trecut! Iată ce am reușit să oferim împreună .

2017 ÎN CIFRE
SĂNĂTATE

EDUCAȚIE

2 Policlinici Sociale

2 Centre Educaționale

2.400 pacienți sociali
fără venit înscriși de la
deschidere

30 de copii la
Centrul din Băneasa

15.654 servicii medicale, din
care:

127 de copii la Clinceni

ANTREPRENORIAT
SOCIAL
Cafeneaua socială
8.100 cafele
10.000 clienți
15 evenimente

ETICĂ ÎN AFACERI

7.938 de servicii medicale
cofinanțate

UMANager

4.200 servicii medicale
gratuite

3 evenimente
400+ participanți

Mai multe despre noi si proiectele noastre vedeti AICI

Concert Caritabil de Crăciun
cu Orchestra Medicilor
7 decembrie, Teatrul Evreiesc

Organizat pentru al treilea an consecutiv,
Concertul de Caritate de Sărbători va fi oferit in
beneficiul pacientilor sociali ai fundatiei de către
Orchestra Medicilor, sub bagheta Prof. Univ. Dr.
Mircea PENESCU.

Doresc să particip
ca partener

Doresc să particip
în nume personal

Nu pot participa.
Vreau să donez!

