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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 a 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
și pe pagina de facebook 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
În cadrul evenimentului televizat va fi difuzat 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, Simona
Nicolae, Florin Frumosu, Dolores Dongea, Olguta Berbec si Remus Novac, Ghita Caltun
Brancu, Carmen Popovici, Camen Biruescu, Maria Milu Sorescu, Maria Tirean, Stana
Stepanescu, Mihaela Belciu, Luminita Istodor, Andrada Paul, Mihaela Belciu, Ghita Căltun
Brancu & Roberta Crintea și multi alții.
Vor fi prezentate filme sociale şi invitaţi speciali. Organizatorii vor oferi şi alte surprize
plăcute pe parcursul celor două zile ale telemaratonului.

1.
2.
3.
4.
5.

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 pentru copiii şi tinerii suferinzi.

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
10.00-24.00.

