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Astăzi, 17 ianuarie 2021, Fundația Morning Glory House îmbracă haine de sărbătoare, 

sărbătorind trei decenii de activitate.  

Fundația Morning Glory House pentru Copii Bolnavi de SIDA – Casa Speranța din 

Constanța a fost fondată în 17 ianuarie 1991 de către Starcross Community, o comunitate 

monastică din Statele Unite ale Americii. 

Fundația M.G.H. /Casa Speranța a fost prima fundație din România care a demonstrat o 

alternativă la îngrijirea instituționalizată a copiilor pentru care reunificarea cu familia naturală, 

îngrijirea temporară sau adopția, nu erau posibile.  

Starcross Community a finanțat Fundația MGH/Casa Speranța până în anul 1994. Din anul 

1994, una din voluntarele americane a considerat ca misiunea ei nu s-a terminat în România, a 

preluat sarcina monumentală de a lupta și de a asigura copiilor aflați în dificultate și infectați HIV 

din Casa Speranța toate cele necesare. 

 Marolen Mullinax a devenit Președintele onorific al Fundației M.G.H., a trăit în România 

timp de 10 ani, iar  în anul 2001 s-a întors în SUA de unde monitorizează și ajută cum poate 

activitatea de la Casa Speranța, din România. 

De treizeci de ani, încercăm să oferim cele mai bune servicii beneficiarilor noștri, copii și 

tineri infectați HIV/ SIDA. 

Misiunea noastră este de a furniza îngrijire de tip rezidențial, acces la educație și integrare 

în comunitate, servicii centrate pe copil, orientate spre familie și bazate pe comunitate, prin 

stabilirea de standarde de îngrijire care să demonstreze practic că toți copiii infectați HIV se bucură 

de toate drepturile acordate de Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. 

În cei treizeci de ani de activitate, am găzduit un număr de 94 copii și putem afirma cu 

bucurie că încă le suntem alături și celor care trăiesc acum independent, bucurându-se din plin de 

viață și de drepturile lor. Încercăm din răsputeri să creăm un mediu cât mai apropiat de cel familial 

și să oferim un ansamblu de servicii complexe care să-i pregătească pe beneficiarii noștri să 

trăiască frumos și să se integreze socio- profesional. 

Datoram recunoștința noastră fondatorilor din SUA care au avut viziunea clară și au stabilit  

proceduri simple și clare asupra implementarii acestui proiect pentru a asigura copiilor un climat 

de familie, care să răspundă nevoilor lor de dezvoltare și maturizare. 
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Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în cele trei decenii și ne-au sprijinit în 

îndeplinirea obiectivelor: autorități locale, instituții publice, firme, dar și oameni de bine care au 

vrut să ne fie alături. Dintre aceștia, ținem să mulțumim în mod deosebit următorilor parteneri: 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, UNICEF România, Fundatia Cherish Our Children 

International din Texas, Inspectoratul Județean Școlar Constanța, Alabama Național Guard, Lift 

the Children- California.  

 

Administrator Fundația M.G.H., 

    Elena CIȘMAȘU 

 

 


