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

COMUNICAT DE PRESĂ
BILANȚUL TELEMARATONULUI SPERANŢEI - Ediţia a XXIV-a
În perioada 31 Martie – 01 Aprilie 2017, la Casa Tineretului din Timişoara, a avut loc ediţia a XXIV-a a
“TELEMARATONULUI SPERANŢEI”, program special de televiziune ce a avut drept scop strângerea de fonduri
materiale şi bănesti în sprijinul copiilor şi tinerilor suferinzi de boli musculare şi neuromusculare progresive.
Organizatorii: Fundaţia “LAURENŢIU CIUCUR”, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, Fundaţia
Judeţeană pentru Tineret Timiş, TELE EUROPA NOVA TIMIȘOARA și Cons Electrificarea Instal Timişoara,
comunică urmatorul bilanţ:
Total donaţii: 52.294 lei (echivalentul a 11.650 euro)
 donaţii în lei - sume încasate şi intrate în conturile fundaţiei: 47.650 lei
 donații în Euro: 380 euro, echivalentul a 1.710 lei
 donații la numerele de telefon Romtelecom taxabile: 98 de apeluri în valoare totală de 302 euro, echivalentul
a 1.359 lei
 donații la SMS 8841, 175 apeluri * 2 euro: 350 euro, respectiv 1.575 lei
 Au mai fost donate produse naturiste de întreţinere (unguente) în valoare de cca 5000 lei, jucării și haine
second hand din partea Liceului de Muzică, un fotoliu rulant, precum şi 30 de pachete cu produse
alimentare în valoare de aprox. 2400 lei oferite de Rotaract Club Timişoara.
Pe parcursul Telemaratonului au oferit donaţii un total de 117 de persoane fizice şi juridice, dintre care: 47 persoane
fizice, 52 şcoli şi grădiniţe (care au contribuit cu 38 000 lei – ceea ce înseamnă cca 73% din totalul donaţiilor), 3
societăți comerciale, 6 instituţii publice, oameni politici, diverși donatori privati etc.. La aceste donații se mai
adaugă 98 apelenți în donații fixe de 3 şi 5 euro, respectiv 175 SMS uri.
Cele mai mari donații din partea instituțiilor de învățământ au fost:
 Şcoala Gimnazială Nr. 19 cu suma de 4.117 lei, ce reprezintă un recond de donație a unei școli în istoria a
celor 24 ediții de telemaraton;
 Şcoala Gimnazială Nr.7 ''Sf. Maria'' Timișoara care a donat suma de 2.726 lei;
 Şcoala Gimnazială Nr.30 care a donat suma de 1.995 lei;
 alte 7 instituții școlare au donat peste 1000 lei.
Ediția XXIV a Telemaratonului a fost telemaratonul școlilor din toate punctele de vedere: spectacol, contribuție banească,
lectie de viață și dorim să multumim tututor instituțiilor de învățământ pentru contribuția adusă.
Fondurile vor fi folosite după cum urmează:
 11.000 lei pentru cumpărarea de produse alimentare cu ocazia sărbătorilor de Paște 2017;
 13.000 lei sprijin financiar cu ocazia sărbătorilor de Paște 2017;
 8.000 lei cheltuieli pentru Tabăra de Distrofie Musculara 2017;
 2.000 lei cheltuieli pentru teste genetice membri ai fundației;
 14.000 lei fond pentru a oferi daruri cu ocazia Sarbătorilor de iarnă 2017;
 2.000 lei pentru cumpărarea unor accesorii, consumabile şi revizii pentru aparatele medicale ale fundaţiei,
medicamente și cheltuieli neprevăzute;
 2.244 lei cheltuieli curente.
Din păcate nu putem cumpăra un aparat de respirație care costă minim 12.000 lei.
Și în acest an pentru fondul de ajutorare pe anul 2017, precum și realizarea altor obiective propuse în cadrul
Telemaratonul Speranței vor fi folosite fondurile rezultate din donațiile prin apelurile fixe Romtelecom.
Ne exprimăm speranța, ca oamenii de suflet vor continua să doneze 3 si 5 Euro/apel, până în data de 30 aprilie 2017, la
telefoanele 0900 900 463 (pentru donație de 3 euro), respectiv 0900 900 465 (pentru donație de 5 euro), apelabil din
rețeaua fixă Romtelecom, precum și donații prin SMS de 2 euro (TVA inclus) la nr. 8841 din toate rețelele mobile activ
pana în data de 14.06.2017.
Pâna la sfârsitul acestei săptămâni cadourile promise în valoare de peste 24.000 lei, vor fi distribuite și vor
bucura totț membri Fundației Laurențiu Ciucur, suferinzi de boli musculare și neuromusculare progresive.
Organizatorii mulţumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei manifestări de suflet şi care prin
gestul lor au fost alături de aceşti copii şi tineri suferinzi.
Mulțumiri speciale PRESEI din Timişoara care a adus în atenţia opiniei publice importanţa şi scopul acestei
acţiuni caritabile.
Organizatorii, membrii fundaţiei şi familile lor, urează tuturor celor care le-au fost aproape, PAŞTE FERICIT !

COMITETUL DE ORGANIZARE.

