CASA TINERETULUI TIMIŞOARA
Str. Arieş nr 19
Tel: 0256-483144

COMUNICAT DE PRESĂ
TELEMARATONUL SPERANŢEI - EDIŢIA A XXIV-A
Fundaţia “Laurenţiu Ciucur” în colaborare cu Televiziunea Europa Nova, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Timiș, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş, şi Cons Electrificarea Instal
Timişoara organizează, în perioada 31 martie - 01 aprilie 2017, editia XXIV – a
“TELEMARATONULUI SPERANŢEI”, o amplă manifestare umanitară cu scopul de a strânge
fonduri materiale şi băneşti ce vor fi folosite în sprijinul copiilor şi tinerilor suferinzi de boli
musculare si neuromusculare progresive.
Telemaratonul va fi transmis în direct de la Casa Tineretului din Timişoara, pe
postul de televiziune Europa Nova şi live pe internet la adresa www.telenova.ro,precum
si pe Facebook-ul Tele Europa Nova, după cum urmează:
 vineri, 31 martie 2017, între orele 18.00 - 24.00
 sâmbată, 01 aprilie 2017, între orele 10.00 – 24.00
Amintim spectacolul "Noi suntem prietenii voştri", susţinut de cei mai buni artişti din
peste 40 de unitati scolare timişene, spectacol tradiţional, desfăşurat cu sprijinul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Timiş şi transmis pe parcursul celor două zile.
De asemenea, ca de fiecare dată vor participa artişti bănățeni și nu numai. Amintim aici pe ..
ADRIAN STANCA, CARMEN POPOVICI DUMBRAVA, NICU NOVAC SI NICOLETA NOVAC,
.RAMONA ILIESI DRAGAN, LUCIAN DRAGAN, LILI SAVU BADEA, FLOAREA HOJDA
TOMOIOAGA,DANA VARADI, RADU BEBE DRAGOMIR, SIMONA NICOLAE, IONELE IOVA,
ADRIANA CURTU VOAIDOS, DOCHIA BANDA, FLORIN FRUMOSU, DOLORES DONGEA,
OLGUTA BERBEC SI REMUS NOVAC, CAMELIA CEOCU SI MIHAITA CEOCU, GHITA
CALTUN BRANCU, CARMEN POPOVICI, CAMEN BIRUESCU, MARIA MILU SORESCU,
STEFAN CONSTANTIN MOACA, MARIA TIREAN, CODRUTA MAGUREAN SI ANA MARIA
MOLDOVAN, STANA STEPANESCU, MIHAELA BELCIU, LUMINITA ISTODOR. ANDRADA
PAUL, MIHAELA BELCIU, ,GHITA CĂLTUN BRANCU &.ROBERTA CRINTEA
Vor fi prezentate filme sociale şi invitaţi speciali. Organizatorii vor oferi şi alte surprize
plăcute pe parcursul celor două zile ale telemaratonului.






Destinația fondurilor:
Oferirea tinerilor suferinzi de ajutoare materiale şi băneşti cu ocazia sfintelor sărbători;
Organizarea Taberei de Distrofie Musculară;
Consolidarea fondului special de ajutorare a familiilor din care fac parte copiii şi tinerii
suferinzi, familii ajunse în situaţii social-economice deosebit de dificile;
Achiziționarea de piese de schimb și consumabile pentru aparatele medicale din cadrul
Fundaţiei "Laurenţiu Ciucur";
Alocarea de fonduri pentru achiziţionarea de medicamente şi proteze pentru copiii şi tinerii
sufernzi.
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Cei care doresc să participe la acest eveniment, sunt invitaţi la Casa Tineretului din
Timişoara vineri 31.03.2017, între orele 18.00-24.00 şi sâmbătă 01.04.2017 între orele
12.00-24.00.
Telemaratonul Speranţei oferă oricărei persoane fizice sau juridice posibilitatea de
a ne fi alături, prin contribuţii materiale şi băneşti, după posibilitatea şi bunăvoinţa
fiecăruia, în următoarele moduri:
Pentru Timişoara şi localităţile limitrofe (în zilele Telemaratonului):
 donaţii direct la Casa Tineretului - Str. Arieş nr. 19





abonaţii Telekom(Reteaua fixa) pot dona:
3 Euro, direct la telefonul 0900 900463
5 Euro, direct la telefonul 0900 900 465.
Ca noutate, incepand cu prima zi a telemaratonului se pot face donatii
prin sms, in valoare de 2 euro, apeland numarul 8841 din toate retelele mobile
contactând organizatorii la unul din telefoanele: 0256 – 483.144, 0744 – 639.650
0769 060 801 şi o echipă a organizatorilor se va deplasa la donator pentru ridicarea
donaţiei.

Donaţii prin conturile Fundaţiei “Laurenţiu Ciucur”:
RO66BRDE360SV60537093600 deschis la BRD Timişoara
RO61CECETM4543RON0587284 deschis la CEC Bank Agenţia 10 Timişoara
Important ! Informaţii despre Telemaraton şi modalităţi de donaţii se pot obţine şi pe site-ul
Error! Hyperlink reference not valid. pe Facebook -Telemaratonul Sperantei.
Un gând bun şi mulţumiri adresăm celor care, prin bunăvoinţa lor, vor contribui la reaprinderea
speranţei acestor copii şi tineri suferinzi.
Vă mulţumim!

