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PROFESIUNE DE CREDINŢĂ 
Misiunea Fundaţiei Hospice "Casa Speranţei" este introducerea şi dezvoltarea serviciilor de 
îngrijire paliativă în România, cu scopul de a asigura o bună calitate a vieţii bolnavilor 
incurabili şi a familiilor acestora. Serviciile de îngrijire paliativă se adresează adulţilor şi 
copiilor cu boli incurabile în stadii avansate şi terminale. Echipa noastră de profesionişti 
asigură asistenţă medicală, suport psiho-emoţional, social şi spiritual pentru bolnavi din 
municipiul Braşov şi localităţile limitrofe. Ca organizaţie de caritate, Hospice "Casa 
Speranţei" oferă servicii gratuite de îngrijire la domiciliu, de internare în unitatea cu paturi, 
consultaţii în ambulator, centre de zi pentru adulţi şi copii, la care se adaugă noul centru 
educaţional pentru copii cu dizabilităţi. Misiunea noastră implică de asemenea educaţie 
pentru îngrijire paliativă prin cursuri de specialitate, teoretice şi practice pentru personal 
medical şi nemedical din România şi din regiunea balcanică.
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numele. Mă simt onorat de faptul că ultima donaţie MESAJUL 
făcută de Dame Cicely Saunders, cu cîteva PREŞEDINTELUI
săptămîni înainte de deces, a fost dedicată 

În martie 2005 am avut centrului educaţional hospice din Braşov. Cicely a 
privilegiul de a asista la apreciat ca extraordinară ideea noastră de a 
serviciul religios oficiat în organiza un program de educaţie de bază pentru 
memoria celebrei Dame copiii bolnavi care nu mai pot frecventa o şcoală 
Cicely Saunders, fonda- obişnuită.
toarea mişcării hospice. 

Prin activitatea ei de peste 50 de ani, Dame Cicely Ceremonialul a avut loc în 
Saunders a transformat teoria şi practica îngrijirii majestuosul Westminster 
bolnavilor incurabili şi terminali. Pentru meritele ei A b b e y  d i n  L o n d r a ,  
excepţionale a fost încununată cu titlul nobiliar de c a t e d r a l a  u n d e  s u n t  
„Dame”. Dar poate cele mai frumoase cuvinte încoronaţi regii şi reginele Marii Britanii, ca un 
pentru care Dame Cicely va fi mereu amintită sunt omagiu adus celei care a reuşit să „schimbe 
acestea:  „Eşti important pentru că eşti tu”. Noi, cei atitudinea faţă de moarte” în întreaga lume.
de la hospice dorim ca toţi bolnavii noştri să 

Cicely şi-a început activitatea ca asistentă socială în înţeleagă şi să simtă aceste cuvinte.
Londra anilor 1940, în plin război. Pe vremea aceea, 

Aş vrea să aduc mulţumirile mele tuturor celor care într-unul din saloanele spitalului în care lucra a 
ne sprijină şi ne ajută să punem zi de zi în practică cunoscut un tînăr polonez care suferea de cancer în 
viziunea pe care Dame Cicely Saunders ne-a lăsat-fază foarte avansată. Era singur pe lume, iar Cicely 
o moştenire, şi care a plecat de la acel pacient a fost singura persoană care i-a oferit prietenia şi 
singur, cu mai bine de 60 de ani în urmă.alinarea suferinţei. Înaine de a muri, tînărul i-a 

oferit lui Cicely suma de 500 lire, ca o „fereastră” în Graham Perolls, 
„casa” pe care ea o visa pentru bolnavii incurabili. Preşedintele  Fundaţiei Hospice “Casa Speranţei”
„Casa” visată a devenit în 1967 primul hospice 
modern, Hospice St.Christopher, în sud-estul 
Londrei. De aici, în cîteva decenii, mişcarea hospice 
avea să se extindă în întreaga lume. MESAJUL DIRECTORULUI 
Dame Cicely şi-a început misiunea vieţii, aceea de a EXECUTIV
îmbunătăţi condiţiile de îngrijire a bolnavilor S-a împlinit recent un an de cînd am decis  să mă 
incurabili în faze avansate şi terminale, ca asistentă alătur minunatei echipe Hospice în nobila ei misiu-
medicală, pentru ca ulterior să studieze şi să obţină ne de a pioniera îngrijirea paliativă în România. 
diploma de medic. Călăuzită de credinţa în Editarea raportului anual 2005 îmi dă prilejul  unei 
Dumnezeu şi inspirată de propria experienţă de retrospective a activităţii noastre, dar şi încrederea  
viaţă în îngrijirea bolnavilor de cancer, Dame în potenţialul colectivului de a aborda şi realiza 
Cicely s-a dedicat cerectării unor noi metode de obiectivele pe care ni le propunem în continuare . 
control al durerii şi al simptomelor asociate bolilor 

Vin dintr-o zonă de activitate axată pe profit şi sunt maligne. Ea a fost cea care a introdus în filosofia 
hotărît să-mi dedic  întreaga energie, să  folosesc la „hospice” conceptul de „îngrijire totală” a 
maxim abilităţile tehnice şi experienţa acumulată  pacientului (trupul, sufletul şi spiritul) şi a „întregii 
pentru susţinerea activităţii de bază a Hospice familii”, recunoscînd faptul că uneori familia este 
“Casa Speranţei”, aceea de a alina suferinţele cea care suferă mai mult chiar decît pacientul. 
pacienţilor şi ale familiilor acestora .

Am cunoscut-o pe Dame Ciciely Saunders în anul 
Dincolo de cifrele care ilustrează starea generală a 1979, cînd tatăl meu a fost internat la Hospice 
organizaţiei noastre vreau să vă asigur că este un St.Christopher suferind de cancer în stadiu 
colectiv de peste o sută de profesionişti care avansat. De patul tatălui meu s-a apropiat o 
lucrează cu pasiune şi neobosit pentru a aduce o persoană înaltă, în halat alb, şi nu bănuiam atunci 
rază de speranţă chiar şi acolo unde alţii spun că nu cine era. Tatăl meu mi-a explicat că era fondatoarea 
se mai poate face nimic.hospice-ului şi o doctoriţă extraordinară. Cuvintele 
Sunt mîndru că fac parte din acest excepţional lui erau expresia mulţumirii pentru excepţionala 
colectiv şi îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute în îngrijire de care avea parte în Hospice 
continuare în lupta cu boala, cu inerţia St.Christopher. Această experienţă m-a făcut să mă 
organismelor şi autorităţilor , cu alte imperfecţiuni gîndesc la înfiinţarea unui hospice în localitatea 
ale sistemului social-politic şi economico-financiar, mea natală din Anglia, iar mai tîrziu a unuia în 
cu mentalitatea şi practicile România, Hospice Casa Speranţei din Braşov.
învechite .Mai tîrziu am avut priviliegiul de a o cunoaşte pe 
Multumesc colegilor mei Cicely ca mentor şi ca 
care m-au primit cu căldură prieten. A fost întotdeauna 
şi speranţă, mulţumesc deosebit de interesată în 
tuturor  suporterilor , fără de evoluţia Hospice-ului din 
care activitatea noastră ar fi România, iar cîţiva dintre 
imposibilă !membrii personalului  

nostru au avut prilejul de a George Ungureanu, 
o cunoaşte. In memoria ei, Director Executiv 
sala de consiliu de la 

Hospice “Casa Speranţei”Hospice îi poartă astăzi 



INGRIJIRILE PALIATIVE LA DOMICILIU 

pentru adulţi şi copii
Cel mai vechi serviciu de specialitate al Fundaţiei Hospice “Casa 
Speranţei”, îngrijirea la domiciliu a intrat în 2005 în al 15 an de 
funcţionare, an în care a preluat în îngrijire 683 de pacienţi noi 
adulţi bolnavi oncologici şi 32 de copii cu cancer, leucemie şi 
distrofii neuromusculare.

Pentru mulţi pacienţi vizita medicului şi a asitentei medicale din 
echipa de îngrijire la domiciliu reprezintă primul contact cu 
serviciile hospice. Echipa de îngrijire la domiciliu  asigură 
tratamente medicale pentru controlul durerii şi al simptomelor 
specifice stadiilor avansate de boală, îngrijiri, consilierea  familiei, 
suport psiho-emoţional, social şi spiritual şi include pe lîngă 
personalul medical şi un asistent social, un psiholog şi un 
coordonator de asistenţă spirituală. Serviciul are în îngrijire în 
mod curent 100 de pacienţi  adulţi şi 100 de pacienţi copii. Echipa 
dispune de autoturisme cu care poate asigura vizitele periodice 
pentru pacienţii cu domiciliul pe o rază de pînă la 15 km de oraşul 
Braşov, realizînd în anul 2005 un număr impresionant de vizite la 
domiciliu: 6896 la adulţi şi 1232 la copii. 

Anul 2005 a fost al treilea an în care serviciile de îngrijiri la 
domiciliu au fost contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate, 
însa aportul CAS la cheltuielile acestui serviciu hospice nu 
depăşeşte 1,13% ceea ce înseamna că doar 4,6% din totalul vizitelor 
efectuate au fost decontate din surse guvernamentale.

SECŢIILE CU PATURI 

pentru adulţi şi copii
Unitatea spital-hospice este în al patrulea an de funcţionare şi este 
deservită de o echipa multidisciplinară care include: medici, 
asistente medicale, infirmiere, asistent social, psiholog, 
coordonator de servicii spirituale şi voluntari. Internările au ca 
scop, în principal, tratamentul simptomelor greu controlabile la 
domiciliu, stările terminale, dar şi degrevarea familiei împovărată 
de îngrijirea curentă şi de lungă durată a bolnavului. Secţia pentru 
adulţi dispune de 13 paturi pentru internare, mereu ocupate 
deoarece solicitarile sunt permanente şi în continuă creştere. 
Pacienţii au posibilitatea să beneficieze de serviciile unităţii pentru 
intervale de cîte două săptămîni de internare, cu posibilitatea de 
reinternare atunci cînd starea pacientului o impune. În anul 2005 s-
au făcut 354 de internări, totalizînd un număr de 3860 zile de 
internare.

Secţia pediatrică pune la dispoziţia pacienţilor minori 6 paturi 
pentru internare. Copiii sunt internaţi numai în zilele lucrătoare 
deoarece încurajăm integrarea şi îngrijirea lor în cadrul familiei, 
motiv pentru care echipa pediatrică pune foarte mare accent pe 
informarea, instruirea şi implicarea părinţilor şi aparţinătorilor în 
îngrijirea copilului bolnav. Desigur şi celelalte servicii pediatrice 
hospice (îngrijire la domiciliu, centrul de zi, centrul educaţional, 
cabinetul de consultaţii) vin în sprijinul familiei afectate, oferind 
alternative de îngrijire. În anul 2005 s-au făcut 256 de internari în 
secţia pediatrie, care totalizează 1290 de zile de internare.

În anul 2005 Hospice “Casa Speranţei” a încheiat pentru prima 
dată, după îndelungi demersuri, contract cu Casa de Asigurãri de 
Sănătate în vederea rambursării parţiale a costurilor de îngrijire a 
pacienţilor internaţi. Însă contractul a acoperit numai sfert din 
costurile pentru fiecare zi de spitalizare. 



CABINETUL DE CONSULTAŢII

Cabinetul reprezintă pentru mulţi pacienţi serviciul prin 
intermediul căruia ajung să cunoască şi să beneficieze de întregul 
complex de servicii hospice. Aici pacienţii noi sunt evaluaţi medical 
pentru preluarea în îngrijire, pacienţii deplasabili aflaţi în evidenţă 
vin pentru consult medical de specialitate sau consiliere din partea 
medicului şi a asistentei medicale. Împreună cu bolnavul sau 
aparţinătorul, medicul stabileşte care dintre serviciile hospice este 
cel mai potrivit stadiului bolii şi nevoilor specifice ale bolnavului, 
respectiv îngrijire la domicilu, frecventa-rea centrului de zi, 
internare în secţia cu paturi sau vizite regulate la cabinetul 
fundaţiei. În anul 2005 medicii  noştri au realizat 4619 consultaţii 
pentru pacienţii adulţi şi 332 pentru pacienţii copii.
După trei ani de demersuri făcute în acest sens, din anul 2005 şi 
serviciul de consultaţii în ambulator (numai consultaţiile pentru 
bolnavii oncologici) a fost contractat cu Casa de Asigurări de 
Sănătate.
În cadrul cabinetului funcţionează şi serviciul de protezare mamară 
pentru bolnavele cu mastectomie. Prin colaborarea cu Fundaţia 
“Braşov Romania Trust” din Gloucester (Marea Britanie), care ne-a 
asigurat de-a lungul ultimilor ani peste 1400 de proteze mamare, în 
anul 2005 au beneficat de acest serviciu 204 de paciente din judeţul 
Braşov şi din alte judeţe.

„STOMA CLUB”

În colaborare cu Asociaţia Stoma Club Braşov, în cadrul Hospice 
„Casa Speranţei” se desfăşoară activităţi care au ca scop sprijinul 
pacientului stomizat şi familiei acestuia în depăşirea momentului 
dificil al operaţiei, informarea pe teme cum ar fi prevenirea 
complicaţiilor precum şi alegerea dispozitivelor şi accesoriilor 
potrivite pentru a creea premizele unei bune şi rapide reintegrări 
familiale, sociale şi chiar profesionale. Stoma Club organizează 
anual o serie de evenimente speciale pentru membrii săi: serbarea 
de Crăciun, ziua internaţională a bolnavului stomizat, care sunt 
însoţite de tombole şi diverse alte momente de divertisment  menite 
să aducă buna dispoziţie.
În anul 2005 au avut loc 3 întîlniri cu grupul de suport paralel din 
Sibiu, dintre care două găzduite de Hospice „Casa Speranţei” iar 
una de organizaţia „Colosib” din Sibiu. 
Numărul de pacienţi asistaţi în anul 2005 a fost de 373, din care 35% 
consultaţii pre şi post operatorii în spitale.
Pe lîngă consultaţiile oferite în ambulator, în cadrul clinicii de 
stomaterapie, asistentele noastre specializate au dezvoltat o bună 
relaţie cu medicii specialişti chirurgi din Spitalul Judeţean cît şi din 
Spitalul Militar, unde fac vizite săptămânale acordînd consiliere şi 
suport specializat bolnavilor internaţi. 

 

 

PROIECTUL GSK

Un nou proiect de colaborare cu GlaxoSmithKline a permis 
extinderea serviciilor de îngrijiri paliative pentru copii cu 
boli incurabile din România şi sud-estul Europei. Proiectul 
beneficiază de 300.000 Ł în perioada 2005 - 2008. Fondurile 
alocate în anul 2005 au permis recrutarea şi instruirea 
personalului necesar serviciilor, creşterea numărului de 
copii asistaţi în Braşov de la 80 al 110, instruirea unei 
echipe mobile de paliaţie pediatrică în Bucureşti şi Braşov 
şi iniţierea unei reţele naţionale a furnizorilor de astfel de 
servicii.



CENTRUL DE ZI PENTRU ADULŢI

Centrul de zi este unul dintre serviciile oferite de hospice pentru 
pacienţii adulţi cu boală oncologică în stadii stabile şi asigură 
servicii de asistenţă medicală, socială, suport psihologic şi 
spiritual. Centrul este coordonat de o asistentă medicală care de-a 
lungul timpului s-a specializat în acest domeniu, absolvind o serie 
de cursuri în Anglia şi în ţară. Ea asigură consult medical, 
consiliere şi suport privind evoluţia bolii şi administrarea 
medicaţiei; schimbă pansamentul plăgilor; face stomaterapie 
pentru purtătorii de colostome sau urostome; asigură suport 
informaţional familiei şi aparţinătorilor.

Pacienţii care frecventează în mod regulat centrul de zi formează 
trei grupe distincte ce desfăşoară activităţi adaptate  
diagnosticului  şi nevoilor specifice. Pe lîngă beneficiile medicale, 
pacienţii se pot bucura în cadrul centrului de consiliere şi discuţii 
pe teme religioase (cu preoţi şi pastori de diverse confesiuni), 
masaj şi kinetoterapie, terapie prin activităţi artistice, 
aromaterapie, audiţii muzicale, lectură, coafor, precum şi de 
compania şi atenţia voluntarilor, toate acestea pentru a le reda 
bolnavilor sentimentul de apartenenţă la un grup, de siguranţă şi 
încredere, de îmbunătăţire a tonusului psihic. Activitatea curentă 
în centrul de zi include şi o masă caldă la prînz. 

Cazurile sociale sau cei cu mobililtate redusă beneficiază de 
transport, cu microbuzul fundaţiei, de la domiciliu la hospice şi 
înapoi. În anul 2005 centrul de zi pentru adulţi a primit 1064 de 
vizite ale pacienţilor.

CENTRUL  EDUCAŢIONAL  PENTRU COPII

Centrul a fost înfiinţat în anul 2004 cu finanţarea Fondului Român 
de Dezvoltare Socială, iar în momentul de faţă funcţionează în 
cadrul programului finanţat de compania GlaxoSmithKline. Anul 
2005 a înregistrat 1173 de vizite din partea copiilor.

Centrul de zi educaţional derulează un program educaţional şi de 
terapie pentru 30 copii pacienţi hospice care suferă de boli 
incurabile cu prognostic limitat. Sunt copii cu nevoi speciale care 
nu pot să frecventeze alte forme de învăţămînt, şi care au nevoie 
de acest centru pentru a-şi dezvolta cunoştinţele, pentru a 
descoperi lumea la fel ca toţi copiii dornici de cunoaştere. Centrul 
asigură acces gratuit la programul educaţional şi de terapie 
ocupaţională, şedinţe de logopedie, kinetoterapie, consiliere 
specială pentru părinţi în cadrul grupurilor de suport. Copiii au 
asigurată masa de prînz şi transport de acasă spre centru şi înapoi. 

Centrul este frecventat de 35-40 de copii săptămînal, cu vîrste 
cuprinse între 3 şi 17 ani. Programul educaţional se desfăşoară în 
grupuri de 5-7 copii/zi. Şedinţele de kinetoterapie individuale 
încearcă prevenirea şi combaterea deformărilor corporale, 
refacerea forţei şi mobilităţii musculare. Şedinţele de logopedie 
urmăresc corectarea anumitor defecte de vorbire şi pronunţie şi 
dezvoltarea vocabularului copiilor. 

În colaborare cu serviciul de asistenţă socială, copiii au participat 
la spectacole, excursii şi tabere.



CENTRUL DE ZI PENTRU COPII

Activitatea din centru, coordonată de un terapeut prin joc cu stagii 
de pregătire de specialitate în ţară şi străinătate, constă în sesiuni 
de terapie prin joc individuale şi în grup. Jocul cu copiii se poate 
desfăşura oriunde e potrivit pentru starea fizică a micului pacient: 
în centru, în grădină sau la patul copilului. Metodele şi tehnicile 
aplicate sunt adaptate fiecărui copil în parte. Înţelegerea jocului 
copiilor îl conduce pe specialist spre înţelegerea traumelor pe care 
le trăiesc copiii bolnavi, mulţi dintre ei aflaţi şi într-o situaţie 
materială dificilă care amplifică efectul psihic al bolii incurabile.

Centrul de zi pentru copii poartă numele simpaticului motan 
Bagpuss, cunoscut personaj de poveste în Marea Britanie. 
Creatorul acestui personaj, Oliver Postgate a avut o contribuţie 
importantă la construirea şi dotarea cetrului de zi pentru copii 
(2002). Bagpuss “s-a bucurat” în anul 2005 de 1350 de vizite din 
partea micilor pacienţi hospice.

ASISTENŢA  SOCIALĂ
În anul 2005 departamentul social a obţinut o subvenţie lunară din 
partea Consiliului Local pentru un numar de 148 de pacienţi - 
cazuri sociale, în baza legii 34/1998. Funcţionarea 
departamentului este asigurată de două asistente sociale avand ca 
principale atribuţii: întocmirea dosarelor pentru obţinerea 
drepturilor sociale garantate de lege, distribuirea de ajutoare 
materiale primite din sponsorizări (alimente, produse de 
curăţenie şi igienă, îmbrăcăminte) organizarea de evenimente 
speciale dedicate pacienţilor, organizarea de tabere pentru copii. 
Departamentul social dezvoltă o bună colaborare cu autorităţile 
din domeniu (Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, 
Camera de Muncă, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru 
Persoane cu Handicap, Primăria, Prefectura), cu alte organizaţii 
neguvernamentale (Landmark, Catharsis, Misericordia, 
Diakonia) precum şi cu biserici locale. 

În luna iunie 40 de copii din evidenţa hospice au participat la 
tabăra organizată la Timişul de Sus.  Scopul taberei a fost de 
socializare, recreere şi suport emoţional pentru copii care au fraţi, 
surori sau părinţi în îngrijire hospice.  Tabăra a fost spijinita de 10 
voluntari români şi englezi care au asistat copiii la toate 
activităţile. 

Fundaţia a suportat toate cheltuielile de transport, cazare şi hrană. 
La buna desfăşurare a activităţilor şi-au adus aportul Pensiunea 
Motorom din Zărneşti şi Fundaţia „Nu Mă Uita” din Braşov .

În luna august Vila “Casa Marina” din Poiana Braşov a găzduit o a 
doua tabără pentru 13 copii care nu au putut fi integraţi în 
activităţile dezvoltate pe parcursul taberei de la Timişul de Sus . La 
activităţile taberei au fost implicaţi şi voluntari englezi.

10 copii cu dizabilităţi motorii, aflaţi în îngrijire Hospice au 
beneficiat în septembrie de cea de-a treia tabără, la Vlăhiţa în 
judeţul Harghita. Casa Barnabas, gazda ospitalieră, a fost special 
amenajată pentru aceşti copii care au putut participa la diverse 
activităţi recreative, sportive, practice, gospodăreşti sau 
distractive.

Alte evenimente organizate anual de departamentul de asistenţă 
socială şi cel de strîngere de fonduri pentru pacienţii hospice şi 
familiile acestora sunt: serbările de Paşte, Crăciun şi 1 Iunie, la 
fiecare dintre ele participînd peste 100 de copii. 



VOLUNTARI

De la an la an, aportul voluntarilor la activităţile hospice este tot 
mai consistent. Un voluntar aduce un altul, şi astfel s-a ajuns la o 
creştere a numărului cu 65 de persoane într-un an, acest 
departament numărînd acum peste 175 de persoane. Cei implicaţi 
sunt de vîrste şi profesii diferite, între 16 şi 70 ani, atît angajaţi, cît şi 
elevi, studenţi, şomeri şi pensionari. În cursul anului, Hospice a 
beneficiat şi de sprijinul voluntarilor de peste hotare, din SUA, 
Franţa, Olanda, Germania şi Marea Britanie. Fiecare dintre ei şi-a 
pus timpul şi răbdarea în serviciul pacienţilor fundaţiei, astfel că 
au fost săptămîni în care numărul orelor de voluntariat s-a ridicat 
la 260.

Voluntarii şi-au adus contribuţia atît în serviciile de specialitate 
(centrele de zi, asistenţă socială, organizarea de cursuri de masaj şi 
reflexo-terapie) cît şi în administraţie (contabilitate, strîngere de 
fonduri, bucătărie, recepţie, grădinărit, etc). 

Aportul voluntarilor în derularea  evenimentelor Hospice pentru 
strîngere de fonduri s-a materializat în : distribuirea de materiale 
informative şi contactarea de suporteri în cadrul Campaniei 1%, 
producerea de obiecte decorative şi asigurarea funcţionării 
standurilor de Crăciun, Mărţişor şi Paşti, participarea în cadrul 
evenimentului organizat de compania DHL- “Maraton - Ştafeta 
Carpaţilor”. Un proiect nou a fost “Cartea de bucate”, ce conţine 
reţete oferite de pacienţi, tehnoredactate şi traduse în limba 
engleză de voluntari de la Colegiul Naţional “Unirea”. Această 
carte va fi tipărită în scopul strîngerii de fonduri.

Valoarea ajutorului voluntarilor pentru personalul şi pacienţii 
Hospice a fost cel mai bine apreciată de directorul executiv al 
Hospice Casa Speranţei, George Ungureanu, cu ocazia peterecerii 
date pentru voluntari în decembrie 2005: “Fără contribuţia voastră, 
Hospice s-ar fi descurcat mult mai greu. Vă mulţumim pentru tot 
sprijinul şi implicarea voastră, dragii noştri voluntari.”

VOLUNTARI DIN  SUA DIN NOU LA HOSPICE

2005 a fost al treilea an consecutiv cînd Hospice “Casa 
Speranţei” a primit vizita unei echipe de medici 
stomatologi din Statele Unite, coordonată de Dr. John 
Sexton. Stomatologii au oferit tratamente 
stomatologice gratuite pentru pacienţii hospice (copii 
şi adulţi) precum şi pentru aparţinători ai acestora. 
Mulţumim echipei americane pentru vizitele anuale, 
devenite deja o tradiţie. 



CENTRUL  DE  STUDII 
PENTRU MEDICINĂ PALIATIVĂ

Centrul de Studii pentru Medicină Paliativă a fost inaugurat în anul 
1997 şi poartă numele Prinţesei Diana de Wales ca recunoaştere a 
aportului financiar adus la construirea clădirii. Centrul are misiunea 
de a contribui la extinderea la nivel naţional şi regional a serviciilor de 
îngrijiri paliative, prin educaţie (cursuri, conferinţe, seminarii). 
Echipa implicată în programul educaţional este formată din 13 
angajaţi hospice (medici, asistenţi medicali, asistenţi sociali, 
psihologi), toţi fiind acreditaţi de Centrul Naţional de Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar. Pînă în prezent 3.815 persoane au absolvit cursuri 
de specialitate organizate de Centrul de Studii.
Centrul de Studii pentru Medicină Paliativă oferă o ambianţă propice 
studiului, dispunînd de două săli de curs (50 respectiv 15 locuri), 22 
locuri de cazare, o bibliotecă cu peste 1.000 de titluri din domeniul 
îngrijirii paliative şi acces la internet pentru cursanţi.
Multe dintre evenimentele anului 2005 au fost organizate în 
colaborare cu echipa Centrului de Resurse pentru Hospice şi Îngrijire 
Paliativă “Nicholas Edeleanu” din Bucureşti:
ØIanuarie 2005, organizarea şi susţinerea unui curs intensiv în 
îngrijiri paliative pentru 7 medici din Tajikistan la Braşov.
ØContinuarea cursului de competenţă în îngrijiri paliative pentru 
medicii, curs început în 2003 şi finalizat în aprilie 2005 cu un examen 
de competenţă organizat în colaborare cu Centrul de Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar. În urma examenului au obţinut competenţa în 
îngrijiri paliative 87 de medici din ţară, numărul medicilor cu 
competenţă ajungînd la 122.
ØPe lîngă reacreditarea Centrului de Studii ca furnizor de ore de 
Educaţie Medicală Continuă de către Colegiul Medicilor din 
România, s-a obţinut şi acreditarea Centrului din partea Ordinul 
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. În urma acreditării au 
fost susţinute local şi în ţară peste 30 de cursuri pentru asistenţii 
medicali, fiind instruite peste 600 de asistente medicale.
ØÎn toamna anului 2005, în colaborare cu Fundaţia “Something for 
Romania“ din Scoţia, s-au organizat 2 conferinţe la Cluj Napoca, cu 
scopul  conturării unei strategii privind acordarea de îngrijiri 
paliative şi îngrijiri la domiciliu în comunitatea clujeană. 
ØÎn perioada 27 sept. -1 oct.2005, 15 medici cu competenţă în îngrijiri 
paliative, 1 psiholog, 4 asistenţi medicali şi 1 kinetoterapeut au urmat 
cursul de formare de formatori în îngrijiri paliative. Noii formatori vor 
asigura implementarea şi evaluarea programelor de educaţie 
continuă în îngrijiri paliative. Cursul a fost organizat de în colaborare 
cu Ministerul Educaţiei, Centrul Naţional de Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar şi Colegiul Medicilor din România.
ØÎn perioada 21-22 aprilie, la Bucureşti, echipa Centrului de Studii şi 
cea a Centrului de Resurse din Bucureşti au organizat în colaborare cu 
Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
seminarul “Cum poate fi implementat un program naţional sau 
serviciu de îngrijiri paliative“. Obiectivele seminarului au fost acelea 
de a identifica nevoile de îngrijiri paliative în România, de a stabili 
strategii pentru implementarea unei politici naţionale de îngrijiri 
paliative  şi a paşilor  necesari pentru schimbarea legii opioidelor. Tot 
în cadrul acestui seminar a avut loc lansarea oficială a Recomandării 
Rec (2003)24 a Comitetului de Miniştri ai statelor membre ale 
Consiliului Europei privind îngrijirea paliativă, în prezenţa d-nei 
Anne de Ligne (Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti) si a d-nei 
Mariana Niţelea (director al Biroului de Informare al Consiliului 
Europei  în România).
ØLa invitaţia Hospice “Casa Speranţei“, Prof.Dr. Daniel Hinshaw 
Directorul Medical al Departamentului de Îngrijiri Paliative în cadrul 
Veterans Administration Medical Center Michigan SUA, a susţinut  
un ciclu de seminarii în Braşov, Sibiu şi Cluj-Napoca, la care au 
participat 146 de cadre medicale implicate în îngrijirile paliative.



CENTRUL DE RESURSE PENTRU HOSPICE ŞI 
ÎNGRIJIRE PALIATIVĂ 

”NICHOLAS EDELEANU”, BUCUREŞTI

În primul său an de funcţionare, Centrul de Resurse pentru Hospice 
şi Îngrijire Paliativă ”Nicholas Edeleanu” din Bucureşti şi-a 
concentrat  activitatea pe următorii piloni principali:
Educaţie
- organizarea cursurilor de competenţă pentru medici din Bucureşti; 
- organizarea cursurilor de îngrijiri paliative pentru asistenţi medi-
cali din Bucureşti, în colaborare cu Centrul de Studii pentru 
Medicină Paliativă din Braşov. La cursuri au participat 125 de 
asistenţi medicali;

- organizarea examenelor programului de formare de formatori în 
îngrijiri paliative pentru 21 de participanţi împreună cu Centrul de 
Studii pentru Medicină Paliativă şi în colaborare cu Ministerul 
Educaţiei, Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi 
Colegiul Medicilor din România.

Iniţiative de advocacy şi lobby 
În luna octombrie 2005 au fost organizate o serie de întîlniri cu 
reprezentaţi ai instituţiilor centrale (Consilierul de Stat pentru 
politici sociale din cadrul Preşedinţiei României, Directorul General 
al Casei Naţionale pentru Asigurări de Sănătate, Secretarul de Stat 
pentru Asistenţă Medicală din Ministerul Sănătăţii, deputaţi din 
Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor), pentru promovarea 
îngrijirilor paliative, precum şi pentru iniţierea şi sprijinirea unor 
proiecte de lege şi propuneri legislative cu impact asupra 
domeniului îngrjirilor paliative. La toate aceste întîlniri, a participat, 
alături de reprezentaţii Fundaţiei Hospice ”Casa Speranţei”, Dame 
Marion Roe, fost ministru în guvernul conservator britanic condus 
de Margaret Thatcher, membră a Parlamentului britanic timp de 30 
de ani, iniţiatoarea şi preşedinta Grupului Parlamentar Pluripartit 
pentru Hospice şi Îngrijire Paliativă şi preşedinta Grupului 
Parlamentar Pluripartit de Lupta Împotriva Cancerului Mamar. 
Aflată în România cu ocazia Zilei Mondiale Hospice (6 octombrie), 
Dame Marion Roe a dorit să împărtăşească autorităţilor române 
experienţa sa guvernamentală şi parlamentară în sprijinul îngrijirilor 
paliative şi să îşi ofere asistenţa pentru viitoare iniţiative româneşti în 
acest domeniu. 

Echipe mobile de îngrijiri paliative în spitale şi la domiciliu, 
Bucureşti
În anul 2005, Fundaţia Hospice ”Casa Speranţei” a iniţiat în 
Bucureşti un serviciu de asistenţă specializată a bolnavilor incurabili 
internaţi în spital, serviciu unic în România. Acest tip de activitate se 
derulează, prin intermediul a două echipe mobile multidisciplinare, 
care lucrează în parteneriat cu echipele medicale din cadrul 
spitalelor Colţea (pentru pacienţi adulţi) şi Marie Sklodowska Curie 
(pentru pacienţi copii). Îngrijirea este continuată şi la domiciliul 
pacienţilor, după externarea acestora din spital. Pe lîngă aceste tipuri 
de servicii, cele două echipe hospice organizează cursuri de instruire 
pentru aparţinătorii bolnavilor (membri ai familiei, prieteni, vecini), 
prin care se transmit informaţii de bază necesare pentru o îngrijire 
adecvată.
Cele două echipe mobile au fost lansate în luna octombrie 2005 de Sir 
Digby Jones, prestigios om de afaceri, preşedinte al Confederaţiei 
Industriaşilor Britanici şi patron spiritual al Fundatiei Hospice “Casa 
Speranţei”, poziţii din care sprijină cu convingere şi consecvenţă 
proiectele dedicate bolnavilor incurabili în faze avansate şi 
terminale. În cadrul acestui eveniment de lansare a noului serviciu 
hospice în Bucureşti, am fost onoraţi de prezenţa E.S. Domnul 
Quinton Quayle, ambasador al Marii Britanii în România. 



Principalii Sponsori: 

Parteneri: 
Primăria Municipiului Braşov 
Teatrul “Sică Alexandrescu”

ICCO Systems
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Departamentul de strîngere de fonduri (Fundraising) acţioneaza în 
baza unei strategii pe termen mediu şi lung, care urmăreşte creşterea 
veniturilor din surse interne (locale şi naţionale) la un  procent care să 
depăşească 50% din totalul costurilor de funcţionare a tuturor servi-
ciilor hospice. De-a lungul timpului echipa hospice a iniţiat programe 
proprii de fundraising pe care le-a putut dezvolta pe baza capitalului 
de imagine acumulat în cei 13 ani de funcţionare.

SĂPTĂMÎNA HOSPICE, 3-8 octombrie 2005
Hospice “Casa Speranţei” a organizat o serie de evenimente atît de 
promovarea a imaginii cît şi de atragere de fonduri, dedicate Zilei 
Mondiale Hospice - 8 octombrie, dată ce a coincis cu cel mai amplu 
concert mondial simultan de caritate, “Voci pentru Hospice-2005”, la 
care România a fost reprezentată pentru a 5-a oara de fundaţia noastră. 
Evenimentele reunite generic sub denumirea “Săptămîna Hospice 3-8 
octobmrie 2005” au cuprins: Concertul Coral “Voci pentru Hospice”, 
Concertul Jazz & Blues “Blues pentru Speranţă” şi Standul de Infor-
mare Hospice. Aceste evenimente au adus 19.253,83 RON,  adică 13% 
din bugetul lunar de cheltuieli hospice, suma reprezentînd valoarea 
cheltuielilor pentru două luni a serviciului de îngrijire la domiciliu .

Stand de Informare Hospice
17 voluntari inimoşi, împreună cu angajaţi hospice au oferit 
braşovenilor timp de 6 zile informaţii cu privire la evenimentul 
mondial „Voci pentru Hospice - 2005” şi Ziua Mondială Hospice, 
precum şi informaţii privind activitatea Hospice. Au fost prezentate o 
serie de obiecte decorative confecţionate de voluntari şi pacienţi în 
centrele de zi hospice. 

Ziua Porţilor Deschise la Hospice “Casa Speranţei” 
4 octombrie a fost o zi deschisă vizitării Hospice-ului de către public şi 
autorităţi, pentru cunoaşterea serviciilor şi înţelegerea nevoilor 
speciale de îngrijire a bolnavilor incurabili. Cu această ocazie a fost 
primită donaţia din partea domnului Ian McDonald - un minibus 
destinat transportului copiilor la centrele de zi.

Concert coral de caritate "Voci pentru Hospice 2005”
A fost deschis prin citirea mesajului Arhiepiscopului Desmond Tutu - 
mesaj citit în întreaga lume la concertele dedicate Zilei Mondiale 
Hospice. Gazdă a fost Corul de cameră ASTRA din Braşov, condus de 
d-nul prof. Ioan Oarcea, avînd ca invitaţi Corul de cameră din 
Schaffhouse, dirijat de d-nul prof. Guido Helbling. Programul 
impresionant a încîntat auditoriul, Catedralei Romano-Catolice . 

Concert de caritate Jazz & Blues “Blues pentru Speranţă” 

Această seară specială i-a adus pe scena Teatrului „Sică Alexandrescu” 
din Braşov pe celebrii Harry Tavitian împreună cu formaţia 
Nightlosers, SirBlues Vali Răcilă precum şi formaţia Fernet Blues 
Band. Celebrii maeştri ai jazzului şi blues-ului au încîntat publicul cu 
piese de neuitat din repertoriul tradiţional de blues, jazz, şi blues cu 
influenţe etno. În pauzele recitalurilor, cei prezenţi la concert au putut 
admira lucrările de metaloplastie ale artistei Hermella, expoziţia de 
instrumente muzicale neconvenţionale create de Ferentz Janos şi au 
vizitat standul de carte al scriitorului Mircea Brenciu. Mulţumim 
actorilor Attila Török şi Nora Vlad de la Teatrul de Operă din Braşov 
pentru prezentarea deosebita a acestui spectacol.

În decembrie 2005 “Săptămîna hospice” a fost 
desemnată cîştigătoare la categoria Programe de 
atragere de fonduri, în cadrul celei de a treia 
ediţii a Concursului Naţional şi Galei de 
decernare a premiilor “Oameni pentru Oameni”, 
organizată de Camera Americană de Comerţ din 
România şi Asociaţia pentru Relaţii Comunitare.
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Campania „1% -AJUŢI  FINANCIAR  
            FĂRĂ  SĂ  SCOŢI BANI DIN BUZUNAR”

Deşi pare imposibil la prima vedere, din anul 2005 legea permite şi 
contribuabililor din România să facă un gest caritabil „fără să scoată bani din 
buzunar”. Sistemul "1%" este o iniţiativă legislativă nouă care permite 
contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 1% din impozitul pe venit 
către o entitate nonprofit. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea 
să decidă în mod direct ce se întîmplă cu o parte a impozitului datorat 
statului. Campania noastră a avut ca efect direcţionarea a 41% din sumele 
totalizate pe judeţul Braşov către Hospice „Casa Speranţei”. Chiar dacă 
aceste sume nu reprezintă decit o treime din costurile lunare de funcţionare 
ale serviciilor noastre, campania a fost un succes care dovedeşte vizibilitatea 
şi susţinerea deosebită a fundaţiei în comunitate. Mulţumim tuturor 
contribuabililor care au ales să sprijine hospice şi pe această cale. Mulţumim 
voluntarilor pentru munca depusă în cadrul campaniei. Mulţumim tuturor 
prietenilor care au creat un lung lanţ al speranţei şi ne-au făcut să simţim că 
împreună suntem mai puternici!
Suma colectată: 41.485 RON

“Săptămâna Florii de Colţ”
În anul 2005 “Săptămâna Florii de Colţ” s-a desfăşurat în perioada 
4 - 11 decembrie. În cadrul acestei campanii am apelat din nou la 
spiritul caritabil al credincioşilor din biserici, aşezând cutii pentru 
donaţii, însoţite de cutii cu flori-de-colţ, în numeroase biserici 
braşovene; persoanele care au făcut o donaţie au primit în semn de 
recunoştinţă “simbolul speranţei”- o floare-de-colţ. Campania de 
strîngere de fonduri s-a dovedit din nou un real succes şi a dovedit 
că membrii comunităţii, indiferent de confesiune religioasă, etnie, 
nivel de trai, au înţeles necesitatea de a avea o asemenea unitate 
medicală in comunitate şi că sunt dispuşi să o susţină şi sprijine.
Campania din acest an a beneficiat  în mod special de suportul 
Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR) - 
Braşov.
Suma colectată: 8629 RON

Programul a primit aprecieri speciale 
pentru eficienaţa promovării unui 
brand de organizaţie (floarea de colţ) 
în cadrul celei de A X-a Conferinţe de 
Fundraising pentru Centrul şi Estul 
Europei de la Budapesta organizată 
de Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societaţii Civile din Ungaria şi 
International Network “Resourse 
Alliance”  UK.

O dată pe an ai puterea. N-o irosi! Da-i lui Constantin 2% din impozitul pe venit pe care statul oricum ţi-l ia.
Dă-i dreptul la ultimele zile trăite în demnitate, fără să scoţi vreun ban din buzunar!

Alege speranţa şi te vei simţi puternic văzînd că poţi face ceva chiar şi acolo unde nu se mai poate face nimic.
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Începînd cu 2006 
legea Codului Fiscal permite 

contribuabililor direcţionarea a 2% 
din impozitul datorat statului.

Fundaţia Hospice “Casa Speranţei”
Cod fiscal : 4921504 ; 

Cont bancar (IBAN): R014 BPOS 0800 2606 441 ROL01 
Banc Post Braşov



Pensiunea „Casa Marina”
Situată în Poiana Braşov, Pensiunea „Casa Marina” 
funcţionează din toamna anului 2005 într-o vilă oferită cu 
generozitate de către un om de afaceri britanic în scopul 
generării de venituri pentru susţinerea serviciilor gratuite de 
îngrijiri paliative pentru bolnavii incurabili asistaţi de hospice. 
Pensiunea este administrată prin „SC Prietenii Casei 
Speranţei SRL”, societate comercială al cărei acţionar unic este 
Fundaţia Hospice “Casa Speranţei “  Braşov. 
Contribuţia la bugetul hospice: 4477 RON
www.casamarina.ro;  tel./Fax:0268-262030;  mobil:0788-656521 
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„MESAGERII  SPERANŢEI”
Concertele Corului Catedralei “St. Edmundsbury” UK
Corul de copii al Catedralei “St. Edmundsbury”, sub bagheta 
domnului Prof. James Thomas, a susţinut în perioada 29 mai - 5 
iunie o serie de patru concerte de caritate în România găzduite de 
Biserica Neagră din Braşov, Biserica Evanghelică din Sibiu, Biserica 
din Deal din Sighişoara şi Biserica Anglicană din Bucureşti. La 
concertul din Braşov a fost invitat şi Corul Astra. De asemenea 
copiii au susţinut un program scurt şi în centrul de zi de la hospice 
pentru pacienţi şi rudele acestora. Mulţumim prietenului nostru 
domnului Tony Redman care a avut iniţiativa organizării acestui 
turneu caritabil .
Suma colectată: 2254 RON

„PASTEL CORAL DE TOAMNĂ”
Concertele Corului „Northern English Singers” UK
Concertele au avut loc în perioada 23-27 octombrie la Biserica 
Anglicană din Bucureşti şi la Catedrala Romano-Catolică din 
Braşov. Concertul din Braşov a fost susţinut împreună cu Corul 
“Astra”.  Mulţumiri speciale domnului Howard Layfield şi soţiei 
sale Muriel precum şi domnului Prof. Ioan Oarcea.
Suma colectată: 372,75 RON

„VOCI PENTRU HOSPICE CASA SPERANŢEI”
Concertele Corului „Astra” din Braşov
Iniţiativa  Prof. Ioan Oarcea (dirijorul Corului Astra şi membru în 
consiliul director al fundaţiei) de a contribui la sensibilizarea 
comunitaţii şi strîngerea de fonduri, s-a concretizat în anul 2005 
printr-o serie de concerte de caritate organizate în colaborare cu trei 
biserici brasovene. Iniţiativa este continuarea unei relaţii de suflet 
dintre hospice şi Corul “Astra”, care s-a materializat în ultimii ani în 
numeroase concerte de caritate în ţară şi străinătate menite să 
contribuie la atragerea de fonduri pentru derularea serviciilor 
hospice. Multumim dragi prieteni!
Suma colectată: 1479,8 RON

Standuri
Cu ajutorul voluntarilor şi al echipei de strîngere de fonduri, 
Hospice a participat la  evenimentele comunităţii braşovene prin 
standuri de informare şi de prezentare a obiectelor confecţionate în 
centrele de zi. 

Tîrgul ONG-urilor : 5 - 8 mai 2005. 
Mini-standuri  pe Str  Republicii:  1 martie / 8 martie
Târgul de Crăciun:  6 - 30 decembrie 

Mulţumim Primăriei Braşov pentru susţinere
Suma colectată:  3795 RON



Implicare socială alături de Hospice “Casa Speranţei”

Un calculator şi materiale sanitare
În anul 2005 copiii din Centrul de Zi Bagpuss al Fundaţiei Hospice 
"Casa Speranţei" au primit un calculator performant, dotat cu 
joystick, imprimantă color şi programe pentru copii. Donaţia în 
valoare de 2200 RON, a fost asigurată prin grija domnului Ferell 
Fish, reprezentant în România al "Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă", în cadrul Programului "Parteneriat pentru 
comunitate". Din partea aceloraşi generoşi donatori, unitatea cu 
paturi hospice a primit o donaţie în valoare de 1.040 USD constînd 
în pansamente speciale şi pampers destinate bolnavilor incurabili 
imobilizaţi la pat.

Va multumim!

Teatrul de Păpuşi la Hospice
Începînd cu anul 2005, copiii aflaţi în îngrijirea Hospice au parte de 
bucuria prilejuită de Teatrul de Păpuşi "Arlechino". Artiştii 
păpuşari vin la Hospice, datorită bunăvoinţei unui cetăţean 
olandez stabilit la Braşov, care s-a gândit că cel mai bun mod de a 
ajuta Hospice “Casa Speranţei” este să le ofere micuţilor de la 
hospice cîteva clipe de destindere şi bună dispoziţie. Sponsorul 
olandez suportă costurile spectacolelor Teatrului "Arlechino" ce au 
loc de patru ori pe an şi sunt adevărate evenimente aşteptate cu 
multă nerăbdarede copii; implicîndu-se în desfăşurarea pieselor 
teatrului de păpuşi şi astfel pot uita, măcar pentru cîteva momente, 
de suferinţa lor... 

MULŢUMIRI SPONSORILOR
… şi celor care ne-au sprijinit în 2005

Partenerilor din Marea Britanie şi SUA

GlaxoSmithKline România  

Fundaţia “Parteneri pentru Viaţă”

Crier Media Group România

Selgross Cash&Carry  * Star East Pet  * Proconsel  * Rora Consing * 
Societatea Civila de Avocaţi “Schiau, Prescure şi asociaţii” * Mebra 
* Biossan * Rubitech Romania * SIF Transilvania * Ysatis Com*  
Micomis * Vincom Distribution * Prescon * BRD Groupe Societé 
Générale * Paul Hartmann * AG Serv Construct * Bit Software * 
Vectra Service * Graphic Open Systems * Luca * Romaqua Group * 
Magistra C&C  * Agetaps * Temelia  * Grimagh * Lefrumarin* BSH 
Electrocasnice * Intersnack Romania * Starcom * Sprinter 2000 * 
Condmag * Redplast * Kraft Foods Romania * F. Hoffmann-La 
Roche * Hard Discount * Italtruck * Sergiana * GlaxoSmithKline 
România * Autoliv * Insulheat * General Leasing * Relad Pharma 
*Alois Dallmayr Automaten-Service * Sicomed * Astral Telecom* 
Farmacom * V.TARUS RoAgencies * Petrol Grup LT  * CO&CO 
Consumer 2002 * Astera Cosmetics * Christian Aid Ministries * 
Direcţia Silvică Braşov  * Tecton Investments * Franflor * Stânjenel 
* Schiedel Sisteme de Coşuri * Europharm * Societatea Euro Inter 
Trade Corporation - Forum Auto  *  Krontrade  * Asociaţia “Milă şi 
Dragoste” * Biserica Philadelphia Braşov  * Net Consulting *

INSIDE
BRASOVBRASOV

Parteneri Media

B/S/H/



Implicare socială alături de Hospice “Casa Speranţei”

Balul de Caritate „Floare de Colţ“
Noiembrie 2005 : Aflat la cea de-a 5-a ediţie,  Balul de Caritate 
„Floare de Colţ“a intrat deja în tradiţia evenimentelor noastre de 
atragere de fonduri. Balul a fost organizat cu sprijinul generos al 
hotelului Athénée Palace Hilton, ca şi în anii precedenţi, de Crier 
Media Group Bucureşti şi s-a bucurat din nou de prezenţa 
Mihaelei Rădulescu în calitate de prezentator. Balul a adus în 
centrul atenţiei mediului de afaceri serviciile specializate de 
îngrijiri paliative pe care fundaţia noastră le dezvoltă în Braşov şi 
Bucureşti. Balul anului 2005 şi-a propus strîngerea de fonduri 
pentru a asigura debutul echipei medicale hospice din Bucureşti -o 
echipă mobilă hospice de spital care asigură îngrijiri paliative 
pentru bolnavii incurabili înainte şi după externarea din spital. 
Balul a fost un nou succes pentru hospice, atît prin fondurile 
obţinute, cît şi prin numeroşii noi suporteri ai cauzei  bolnavilor  
incurabili.
Suma colectată: 119.421 RON

Maratonul DHL - Ştafeta Carpaţilor
Fundaţia Hospice "Casa Speranţei" Braşov a fost unul dintre 
beneficiarii evenimentului iniţiat şi organizat de compania DHL - 
"Maratonul DHL  Ştafeta Carpaţilor". La evenimentul din 28 mai 
au participat 340 de alergători din ţară şi din străinătate, amatori şi 
profesionişti, fie ca alergători individuali la maraton, fie ca echipe 
formate din cîte 6 membri la ştafetă. Hospice "Casa Speranţei" a 
fost în acelaşi timp şi participant la acest eveniment, prin cele trei 
echipe de voluntari de la hospice. Trei sponsori au făcut posibilă 
participarea echipelor noastre la ştafetă: Pacific Group SRL, 
Johnson&Johnson, Petroconsult SRL. Echipele de voluntari au 
dedicat gestul lor bolnavilor incurabili îngrijiţi la Hospice. 
Mulţumiri DHL International Romania SRL şi domnului Gian 
Sharp, Country Manager, pentru această iniţiativă deosebită!
Suma colectată (2600 EURO) a acoperit cheltuielile de funcţionare 
pentru o lună a Centrului de Zi Educaţional frecventat de 30 de 
copii- pacienţi hospice.

VOLVO GOLF CUP 2005
VOLVO GOLF CUP 2005 a fost pentru nu doar un eveniment 
competiţional, ci şi un important proiect social. Inspirată de 
valorile promovate de Volvo, în primul rînd de cele care au în 
centru familia, şi de tradiţia asocierii golfului cu acţiunile 
caritabile, competiţia a avut ca obiectiv strîngerea de fonduri 
pentru beneficiarii serviciilor Hospice “Casa Speranţei”. Turneul 
de golf a reunit un numar de 24 participanţi, printre aceştia  
numărîndu-se Mişu Negriţoiu, Viorel Cataramă, Florin 
Segărceanu, Dinu Pescariu, Viorel Coman etc. Cîştigătorul 
premiului cel mare, a reprezentat Romania la "Hospice of Hope 
Romania Golf Tournament 2005" care a avut loc pe data de 19 
septembrie 2005 la Dale Hill Golf Club, Wadhurst din Marea 
Britanie, unde a avut ocazia să se întreacă cu cei mai buni jucători 
de golf din lume. Mulţumiri Forum Auto (VOLVO România) şi 
doamnei Lavinia Huidan - Director Executiv, pentru această 
iniţiativă, pentru donaţiile ulterioare şi sprijinul constant.
Suma colectată: 1475 RON



Personal  Hospice :
Medici 6
Asistenţi medicali  33
Personal administrativ  15 
Infirmiere  14
Personal servicii pacienti 23

Personal Centrul de Studii : 3

Personal Centrul de Resurse  
Nicholas Edeleanu Bucureşti:

Medici 2
Asistenţi medicali  2
Asistenţi socialii  1
Personal administrativ  2 

Colaboratori: 6

HOSPICE ADULŢI 2005
Unitate cu paturi
    Internări    354
    Zile internare    3860
Îngrijire la domiciliu
    Total vizite    6896
Centru de Zi
    Nr. Vizite    1064
Ambulator
    Consultaţii 4619
    Proteze mamare   204
    Stomaterapie   373
Total pacienţi noi   683

HOSPICE COPII 2005
Unitate cu paturi
    Internări   256
    Zile internare    1290
Ingrijire la domiciliu
    Total vizite      1232
Centru de Zi
    Nr.vizite 1350   
Centru Educaţional
    Nr.vizite 1173
Ambulator
    Total consultaţii 332
Total pacienţi noi  34

2005 ÎN CIFRE

Această pagină prezintă un sumar al activităţii financiare a fundaţiei în anul 2005.
Activitatea fundaţiei este supusă auditului financiar intern al cenzorului, precum şi verificărilor periodice 
ale partenerului britanic şi al altor finanţatori.

PERSONALUL Hospice în anul 2005 SERVICII PENTRU PACIENŢI

TOTAL: 107 angajaţi şi colaboratori

Echipa Hospice “Casa Speranţei “-2005

MULŢUMIRI c

MULŢUMIRI c

Candy SRL * Exchange SAB * Scont SRL * Global SRL * Luca SRL * Emma Patt SRL * Hard Discount * Prems 
Color * Libraria St. O. Iosif * Agfa Film * Libraria Coresi * Cofetaria Ciao * Simfonie în alb * Ilvior SRL * Total 
SRL * Scarpe Diem * Farmacia Santa * Farmaciile Farmacom * Fuji Film * Micropharma * Farmacia Helios * 
Farmacia Sănătatea * Marifarm * Farmacia Astra * Arthemisa SRL * Vicart SRL * Oxigen Serv B&B * 
Farmacia Galenus * Distrigaz Sud * ABN Amro Bucureşti * Aeroportul Henry Coandă Bucureşti * Valtec 
SRL * Farmaciile Betula * Automoarcas SRL *  Farmacia Almafarm * Raid SRL * FarmaCarmen * Valdoris 
SRL * Realy SRL * Conrep SRL *  Fastfood Paninni * Jupa SRL * Magazinul Coco *  Galeriile de arta Kronart 
* Farmacia Adonis * Restaurantul Mado * Loteria Română

elor care au participat sau contribuit 
la Balul de Caritate „Floare-de-Colţ”

Mulţumiri organizatorilor Crier Media Group România  şi gazdelor  Hotel Athénée Palace Hilton 
Mulţumiri sponsorilor de aur:  GlaxoSmithKline România * ABN Amro Bank * Macromex * Aviva - 
Asigurări de viaţă SA  *  Volvo România 
Mulţumim sponsorilor şi suporterilor:  HVB Leasing România * Novartis * Alexandrion Grup România 
SRL * Helvetansa  *  UK Embasy * Enescu şi Asociaţii * Menzies Aviation ( Romania) SA * Gran Feria *  
GCM * Linklaters Miculiti, Mihai & Asociatii *  Kotanyi Condimente SRL *  Hiproma SA * J'Info Tour * Rita 
şi Nelu Muresan * USA Embasy * Elmi Prodfarm SRL * Cramele Hallewood SRL * 

elor care ne găzduiesc cutiile de donaţii



PROGRAME DE FINANŢARE / GRANTURI

1.   Hospice of Hope Romania Marea Britanie şi USA - Proiect permanent de cofinanţare a serviciilor şi 
programelor de educaţie.   Suma: 328.625 GBP

2.  GlaxoSmithKline  - Îmbunătăţirea îngrijirii paliative a copiilor cu boli incurabile din Europa de sud-est 
(2005 - 2008).  Suma: 300.000 GBP

3.  Fondul Român de Dezvoltare Socială- Centrul de zi Educaţional pentru Copiii cu boli incurabile cu 
prognostic limitat (2004-2005).  Suma: 15.052 USD 

4.  Open Society Institute New York- “Şanse egale pentru pacienţii incurabili de etnie Romă”(2005 - 2006). 
Suma: 35.000 USD 

5.  Help the Hospices - Centrul Naţional de Resurse Hospice şi Îngrijire Paliativă “Nicholas Edeleanu” 
Bucureşti (2004-2005).  Suma: 1.000 GBP

6.   Help the Hospices - “Voices for Hospices 2005” - Campanie de conştientizare  Suma: 1.800 GBP
7. Consiliul Local Braşov - Serviciu de Asistenţă Socială pentru bolnavii hospice.  Suma: 63093 RON
8. Casa de Asigurari de Sănătate Braşov - Contracte pentru servicii de îngrijire la domiciliu, consultaţii în 

ambulator şi internare pentru bolnavii oncologici.  Suma:  76177.8 RON

Cheltuieli    2005 GBP           
Servicii pacienţi  373,508.18
Educaţie   54,649.16
Fundraising    18,596.00
Administrativ 31,309.00 

TOTAL  478,062.34 

Venituri 2005  GBP
Parteneri Marea Britanie şi SUA 328625
Programe de finanţare 27435
Fundraising local  naţional 54557
Donaţii 13771
Contribuţii 1% 7447
Consiliul Local 11684
Casa de Asigurări de Sănătate 14107
Activităţi economice/Cursuri (Braşov+Bucureşti) 13747
Venituri din SRL 829
Altele 22159

TOTAL  494361

66.47%

2.78%

4.48%

0.17%

2.85% 2.36% 1.51% 2.79% 11.04% 5.55%

66,47% - Parteneri Marea Britanie şi SUA
5,55% - Granturi 
11,4% - Fundraising local  naţional
2,79% - Donaţii
1,51% - Contribuţii 1%
2,36% - Consiliul Local
2,85% - Casa de Asigurari de Sănătate
2,78% - Activităţi economice/Cursuri (Braşov+Bucureşti)
0,17% - Venituri din SRL
4,48% - Altele

11.43%3.89%6.55%

78.13%

78,13% - Servicii pacienţi
11,43% - Educaţie 
3,89% - Fundraising
6,55% - Administrativ



Povestea lui Petre Povestea lui Ioan

Unul dintre pacienţii care a impresionat pe Ioan are 42 de ani şi locuieşte în satul 
toată lumea la Hospice în anul 2005 a fost Tohanu, aflat la 25 de km depărtare de 
Petre, un băiat de 14 ani diagnosticat cu Braşov. Căsatorit de la vîrsta de 15 ani, are 
cancer la ficat. Petre provenea dintr-un sat acum 8 copii, 5 fete şi 3 băieţi. În urmă cu un 
sărac, cu populaţie majoritară de origine an, a fost diagnosticat cu cancer la o glanda 
Roma, din apropierea Braşovului. limfatica datorată unei tumori primare la 

plamîn. Asemenea părinţilor şi fraţilor săi, Petre era 
surdo-mut. Atunci cînd a devenit pacient În ciuda radioterapiei intensive, tumora s-a 
hospice, durerile sale erau foarte puternice. extins, iar Ioan a început să simtă dureri 
In plus, din cauza dizabilităţii sale, extrem de puternice. Cineva îi pomenise 
comunicarea cu el era foarte dificilă. La scurt despre hospice, dar el a presupus că numai 
timp, însă, echipa de îngrijire a descoperit “oamenii cu o poziţie şi cu bani” pot merge 
talentul lui la desen, care a putut deveni acolo. Cînd a întîlnit un membru al echipei 
astfel principala metodă de comunicare cu el. hospice la Spitalul de Oncologie şi a aflat că 
Medicul hospice a reuşit în acest mod să îi lucrurile nu stau aşa, a fost foarte fericit. 
calmeze durerea, aşa încît Petre a început din Ioan fost internat în unitatea cu paturi şi i-a 
nou să se bucure de viaţă. Curînd, Petre s-a fost administrată medicaţia cea mai potrivită 
putut întoarce acasă pentru a petrece pentru durerile sale. Iniţial, i-a fost teamă, 
sfîrşiturile de săptămînă cu familia sa. neştiind la ce să se aştepte, dar curînd după 
Din păcate, o altă tragedie a lovit familia lui aceea, a început să se liniştească. Nu îi venea 
Petre la sfîrşitul lunii februarie: casa a luat să creadă că echipa hospice îi poate arăta 
foc, din cauza unei sobe. Petre nu s-a mai atîta prietenie şi îl poate îngriji atît de 
putut întoarce acasă, aşa că a rămas internat bine.”Chiar şi directorul executiv a venit să 
la Hospice pentru o perioadă mai lungă de mă vadă”,  a spus el. 
timp. Asistenta socială a fost alături de Petre A apărut, totuşi, un motiv de tristeţe. Cînd 
şi familia lui, încercînd să îi ajute pentru a Ioan a fost gata să se reîntoarcă acasă, echipa 
face faţă situaţiei. de îngrijire la domiciliu nu l-a mai putut 
Petre şi-a petrecut în mod plăcut timpul la vizita, întrucît locuia în afara zonei 
Hospice, dovedind că are mult umor, talent geografice pe care hospice o poate acoperi. 
şi inteligenţă. Îi plăcea în mod deosebit să se Cu toate acestea, el a putut veni la policlinica 
joace pe calculator şi să participe la hospice de cîteva ori, iar asistenţii sociali i-
petrecerile organizate cu ocazia zilelor de au oferit ajutor practic şi consiliere pentru 
naştere şi a Paştelui. familie. Ioan a fost mulţumit că 4 din cele 5 
La începutul verii, sănătatea sa a început să fete ale sale s-au căsătorit, fiind liniştit că, 
se deterioreze, dar, cu toate acestea, putea în astfel, cineva urma să aibă grija de ele. 
continuare să meargă acasă. Echipa 
pediatrică de îngrijire la domiciliu îl vizita 
zilnic, reuşind să îi calmeze durerile şi alte 
simptome. 

În luna iulie, Petre s-a stins în linişte. Părinţii 
lui au fost distruşi, motiv pentru care au avut 
nevoie de mult sprijin şi consolare. Un 
voluntar din Statele Unite, care vizitase 
Hospice şi ajunsese să îl îndrăgească pe 
Petre, a făcut o donaţie generoasă cu care s-a 
putut reface, pînă la sosirea iernii, acoperişul 
casei distruse de foc. 




