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DRAGI
PRIETENI,

Anul 2008 va ramane in amintirea 
noastra ca anul victoriei Presedin-
telui Obama in alegerile preziden-
tiale Americane. S-a intamplat sa 
ma aflu la New York cand Obama 
isi prezenta discursul victoriei si am 
fost stupefiat. 

Nu imi dadeam seama de ce ma 
simteam, ca multi altii, atat de emo-
tionat; poate pentru ca reprezenta 
triumful si implinea visul atator 
nefericiti. Intr-una dintre intalnirile 
sale electorale, Obama vorbea de-
spre mama sa, care murise de can-
cer la varsta tanara. 

Stiu ce inseamna aceasta suferinta 
spunea el, sa vezi cum sufera o fi-
inta, cum sufera nu doar din cauza 
bolii, ci si a unui sistem de sanatate 
subred. Fraza aceasta mi-a aprins 
un bec!

Am fost mandru de HOSPICE Casa 
Sperantei cand am auzit vestea 
castigarii unui premiu de prestigiu 
- Premiul “Carol Davila” pentru uni-
tatea medicala privata a anului. Desi 
la HOSPICE nu avem o cladire de 
lux sau dotari costisitoare, pentru 
noi pacientul este in centrul ingri-

Graham Perolls
Presedintele Fundatiei

Mesajul presedintelui
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jirii, iar personalul este preocupat de 
calitatea serviciilor acordate pacienti-
lor. Cred ca si echipa HOSPICE a tri-
umfat impotriva tuturor adversitatilor 
in ultimii 17 an, si au primit in cele din 
urma recunoasterea meritata.

Sper ca veti accepta sa imi fiti alaturi 
pentru a felicita echipa HOSPICE, per-
sonalul si voluntarii. Si desigur toate 
acestea nu ar fi fost posibile fara da-
ruirea generoasa a suporterilor nostri, 
persoane sau companii, autoritati lo-
cale, biserici si multi altii. Sa sarbato-
rim aceste momente impreuna!  
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SERVICII 
IN BRASOV

Un sprjin 
pentru      
pacientul     
aflat in cele 
mai dificile 
momente

791 pacienti noi (adulti si copii) pre-
luati in ingrijirea HOSPICE in 2008.

Au asigurat serviciile: 3 medici, 6 
asistenti medicali, 2 asistenti sociali, 
1 psiholog, preoti sau pastori, efec-
tuand peste 13.000 ore de vizita la 
domiciliu.

Aproximativ 95 de adulti si 110 co-
pii, pacienti curenti.

Au fost vizitati bolnavi din munici-
piul Brasov si localitatile limitrofe, 
din zonele Zarnesti si Fagaras, dis-
tantele parcurse insumand peste 
111.000 km.

INGRIJIRI LA DOMICILIU
IN JUDETUL BRASOV
In anul 2008 am initiat un nou    
proiect menit sa asigure ingrijiri pa-
liative la domiciliu pentru pacientii 
din  zonele Fagaras si Zarnesti, cu 
localitatile din mediul rural adia-
cente acestora. In colaborare cu 
autoritatile locale din aceste zone 
(Primariile si Spitalele din Fagaras 
si Zarnesti) au fost obtinute locatii 
pentru sediile celor doua echipe 
mobile. Echipele locale au preluat 
in ingrijire in anul 2008:

Fagaras: 14 pacienti copii si 7 adulti
Zarnesti: 13 pacienti copii si 4 adulti

INGRIJIRI LA DOMICILIU
5788 vizite la domiciliu in 2008, 
pentru tratamente, ingrijiri, asisten-
ta sociala, consiliere, suport psiho-
emotional si spiritual al pacientilor 
si familiilor acestora.

MARIANA BACIUC
Asistent medical HOSPICE | vizita la domiciliul pacientului

CABINETUL DE
PROTEZARE MAMARA SI 
PREVENIREA 
LIMFEDEMULUI
301 consultatii pentru paciente din 
judetul Brasov si 81 pentru persoane 
din alte judete.
S-au acordat gratuit 243 proteze 
mamare si 63 de peruci.

UNITATEA CU PATURI
Sectia de adulti a inregistrat 403 in-
ternari in 2008, insumand 4285 zile 
de internare.

In sectia de pediatrie au fost 294 
internari cu un total 1470 zile de in-
ternare.

Scopul internarii: tratamentul simp-
tomelor (in principal durerea), in-
grijiri, degrevarea familiei pentru 
perioade scurte de timp.

ALISON LANDON
Medic la HOSPICE | consultatie in unitatea cu paturi

CABINETUL
DE STOMATERAPIE
213 consultatii la HOSPICE pentru 
pacientii stomizati.

176 consultatii pentru pacienti din 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 
Brasov si Spitalul Militar.

6 intalniri ale grupurilor de suport 
pentru pacienti, in colaborare cu 
Asociatia Stoma Brasov.

CABINETUL  
DE CONSULTATII
Au fost acordate 6964 consultatii 
de specialitate in ingrijiri paliative 
pentru adulti si 391 pentru copii.

Contractul cu C.A.S. Brasov a asigu-
rand fonduri pentru functionarea 
serviciului in ambulator in proportie 
de 61%.

In 2008 distanta parcursa de 
echipa mobila HOSPICE din Bra-
sov pentru a oferi servicii gra-
tuite pacientilor aflati in stadiu 
avansat de boala este aproape 
de trei ori lungimea Ecuatorului!

Pacientii adulti au fost internati 
in medie pentru 10.6 zile, iar co-
piii pentru 5 zile.

Contractul cu Casa de Asigurari 
de Sanatate a acoperit 76% din 
costurile pe zi de spitalizare (fata 
de 54% in 2007).

61 medici au beneficiat de prac-
tica clinica in cadrul unitatii cu 
paturi in vederea obtinerii ates-
tatului in ingrijiri paliative si alti 
15 pentru schimb de experienta.

La HOSPICE pot sa 
vin si sa pun orice 
intrebari despre 
boala mea si stiu 
ca cineva are timp 
si pentru mine, imi 
explica totul ca sa 
inteleg.
Asa e mai usor sa 
imi suport boala.

M. P. - Pacient Centrul de Zi 
HOSPICE





















Cine spune ca generozitatea se 
opreste la portile crizei economice? 

Nu stim. Dar nu are dreptate. 

Si este un fapt confirmat de cei 
aproape 200 de participanti la Ba-
lul de caritate “Floare de Colt” edi-
tia a VIII-a din 15 noiembrie 2008. 

Balul a fost organizat la Hotelul 
Athenee Palace Hilton, de CMG   
Romania (compania care editeaza 
revistele Magazinul Progresiv si Ho-
tel Restaurant Bar expert) si a reusit 
sa stranga o suma impresionanta: 
132,000 euro pentru sustinerea ser-

SPONSORI BAL 2008 
Academia Ecvestra Mogosoaia, Allen & 
Overy, Antic Horologivm, Candole Partners                                                                                                               
Coca-Cola Hellenic, Cushman&Wakefield, 
DTZ Echinox, Elmet Construct, Ernst&Young, 
Forum Auto, Fundatia Vodafone, GlaxoS-
mithKline, Hilton Diagonala Mar Barcelona, 
Hyder Consulting Romania, Investment 
Solution Group, JW Marriott Grand Ho-
tel, Kotanyi Condimente, M Associates                                                                                                                                    
M.M.K. Estates, Macromex, Mivan Develop-
ment, New Montana Hotel Sinaia, Next, 
Novartis, Orange Romania, Pambac, Procter 
& Gamble, Raiffeisen Bank, Roberto’s Larkoti 
Fitness&Wellness, Rosia Montana Gold Corpo-
ration, Royal Bank of Scotland, Sodexo, Tiriac 
Air, Unicredit Tiriac Bank, Volvo, Zenith Group
PARTENERI MEDIA BAL 2008 
Magazinul Progresiv, Revista Hotel Restaurant 
Bar Expert, Business Review, Evensys, 
Revista Luxury, 
Romantica, Libertatea.

ARTISTI
Stefan Caltia, Nicolae Badiu, Irina Florescu, 
Floarea Peia, Agnes Ferencz
Designeri:Diana Bobar, Coca Zaboloteanu, 
Nora Balanica
DONATORI OBIECTE LICITATIE
Lord Digby Jones, Tesca Barnett
SPONSORI INDIVIDUALI
HE Mr. Robin Barnett
Princess Marina Sturdza
Lavinia Spandonide
David Lechleiter
Lillah Houghton
Tim Wilkinson
Colin Lovering
Mirela Meita
Delia Burnham
Adriana Mintulescu
Veronica Savanciuc
Mihaela Radulescu
Marie Rose Mociornita
Radu Boitan

Dani Otil
Fergus Cass                                                                                                                                    
Nora Balanica
Alex & Emma Donaldson
Hankie Van Der Ent
Radu  Ghira 
Traian Ionita 
Mike Kenington
Paul Wood
Elena Birjovanu & Carolina Rusu
Alexandru Aspricioiu
Mark Crossey
Charlie Ross
Adrian Rosca
Cristina Jansen
Gillian Shotbolt & Paul Becheanu
Irina Mateescu

viciilor HOSPICE existente cat si 
pentru noua unitate-spital 
HOSPICE pe care intentionam sa o 
ridicam in Bucuresti. 

Vedeta Mihaela Radulescu a fost 
pentru al 6-lea an consecutiv cea 
care alaturi de John Whitbread, 
manager CMG, a animat atmosfera 
si i-a ajutat pe invitati sa inteleaga 
cat de necesar este ajutorul lor 
pentru bolnavii ingrijiti la HOSPICE. 

Excelenta Sa, Printesa Marina   
Sturdza a transmis mesajul sau de 
sustinere a cauzei Fundatiei HOS-
PICE Casa Sperantei si a inmanat 

un premiu Fundatiei Vodafone, in 
semn de multumire pentru suportul 
acordat Fundatiei. 

BALUL DE 
CARITATE CRIER 2008

daca e bal, al 8-lea sa fie
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VOLUNTARI

200 de oameni care indiferent 
de varsta au acordat 12693 de 
ore din timpul lor liber

Numarul voluntarilor a crescut 
fata de anul 2007, ajungând la sfar-
situl lui 2008  la aproximativ 200. 

200 de oameni care indiferent de 
vârsta, studii sau domiciliu (din 
Brasov sau din localitatile din 
jur) ne-au acordat 12.693 de ore 
din timpul lor liber în anul 2008. 

Prezenta voluntarilor în HOSPICE 
s-a facut simtita în numeroase ac-
tivitati, multe dintre ele purtând 
amprenta initiativelor proprii:

Campanii de informare  în nu-
meroase licee din judet pe tema 
preventiei HIV/SIDA. 

Idei proprii de realizare a craf-
turilor, ce s-au materializat prin 
diverse obiecte decorative si ac-
cesorii valorificate la standurile 
organizate de HOSPICE de Ziua 

Îndragostitilor, 1 martie, 8 mar-
tie sau sarbatorile de iarna.

Organizarea a diferite pro-
grame de divertisment pentru 
adultii si copiii din Centrele de 
Zi – teatru de papusi, recital la 
pian sau diverse momente ar-
tistice în cadrul serbarilor de 
sfârsit de an.

De asemenea, voluntarii parti-
cipa zi de zi la activitatile 
HOSPICE, în functie de prefe-
rintele si abilitatile fiecaruia; 
astfel, ne bucuram când vedem 
ca ei ne-au dedicat:

1.152 ore/luna de activitati cu 
pacientii copii în Centrul de Zi 
si Centrul Edu, Clubul de Va-
canta, Tabara de Vara, serbari 
sau meditatii la domiciliu, timp 
în care s-au jucat alaturi de co-
pii, dar si-au asumat respon-
sabilitatile de adulti.

864 ore/luna de activitati cu 
pacientii adulti în Centrul de Zi, 
care implica organizarea Cen-
trului pentru primirea pacien-
tilor, oferirea companiei si con-
versatie cu pacientii, asistarea 
persoanelor cu mobilitate re-
dusa la diferite activitati (ser-
virea mesei de prânz, jocuri de 

table, sah ori rummy sau ajutor 
în confectionarea de obiecte 
decorative)

9.548 ore de activitati admi-
nistrative, cum ar fi receptie, 
tehnoredactari, întretinerea 
cladirii, gradinarit, curatat za-
pada, reciclare hartie, bucata-
rie, dar si traduceri sau întâm-
pinarea voluntarilor straini si 
prezentarea orasului.

1.128 ore în numeroasele cam-
panii de atragere de fonduri 
(campania 2%, Luna Florii de 
Colt, standuri, concerte de ca-
ritate, maraton, distribuirea de 
materiale informative)

Prin urmare, voluntarii au fost 
alaturi de noi si în anul 2008, fi-
ind un ajutor indispensabil pen-
tru HOSPICE!
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PROGRAME
DE FINANTARE

granturi si subventii

CONSILIUL LOCAL BRASOV
Subventie acordata pentru servi-
ciile sociale acordate de fundatie 
in Brasov, în baza Legii nr.34/1998. 
Suma : 100.000 lei

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI 
EGALITATII DE SANSE
Subventie acordata pentru servici-
ile sociale acordate de fundatie in 
Bucuresti, în baza Legii nr.34/1998. 
Suma: 53.400 lei

PHARE 2004 (CONTINUARE)
“Campania de constientizare asu-
pra problemelor bolnavilor incur-
abili „Nu pierde nici o clipa! Tine-o 
langa tine”. Suma: 81.516 EUR

GLAXOSMITHKLINE INTERNA-
TIONAL: PROIECTUL „RAZA DE 
SPERANTA”
„Imbunatatirea îngrijirii paliative a 
copiilor cu boli incurabile din Eu-
ropa de Sud-Est”. Anul III (iulie 
2007-iulie 2008). 
Suma: 100.000 GBP

FUNDATIA VODAFONE ROMA-
NIA PROIECTUL 
„INGRIJIM IMPREUNA”
Ingrijire si consiliere pentru per-
soane cu boli incurabile în stadii 
avansate”. 
Suma: 100.000 USD

“HOSPICES OF HOPE 
ROMANIA” - 
MAREA BRITANIE SI SUA
Proiect permanent de co-finan-
tare a serviciilor si programelor               
de educatie. 
Suma: 1.435.599 lei

CASA DE ASIGURARI DE 
SANATATE BRASOV
Prin contracte pentru furnizarea 
de servicii de îngrijiri paliative în 
sectiile cu paturi, în ambulator si 
la domiciliu: Suma: 1.052.880 lei 
(spital); 46.283 lei (ambulator); 0 
lei (domiciliu)

OPEN SOCIETY INSTITUTE, 
NEW YORK
„Educatie pentru personalul sani-
tar, pentru îmbunatatirea accesu-
lui la medicatia pentru controlul 
durerii”. 
Suma: 75.000 USD

COMMUNITY FUND 
INTERNATIONAL 
Proiectul „Ingrijirea paliativa spe-
cializata pentru bolnavii HIV/SIDA”. 
Suma (iulie 2007-iulie 2008):
126.210 GBP

FUNDATIA BLUE HERON 
„Fiecare copil conteaza”- Proiect 
de îmbunatatire a standardelor de 
îngrijire pentru copiii cu boli incu-
rabile limitatoare de viata si HIV/
SIDA. Suma: 100.000 USD

COMPANIA LLOYDS TSB 
(MAREA BRITANIE) 
Proiect de dezvoltare a voluntar-
iatului si a serviciilor sociale si de 
„bereavement”. Suma (august 
2007-august 2008): 17.960 GBP 

CONSILIUL JUDETEAN 
BRASOV
Contributie la Campania 
“SALVEAZA HOSPICE” pentru 
Ingrijiri Paliative la domiciliu in Ju-
detul Brasov. Suma: 100.000EUR

Sunt incluse si cheltuielile de personal.

Sunt incluse sumele acumulate de donatii pentru viitoarea constructie 
HOSPICE din Bucuresti, precum si finantari pentru 
proiectele cu derulare in 2009
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HOSPICE IN CIFRE

CHELTUIELI HOSPICE 2008

VENITURI HOSPICE 2008

SERVICII PACIENTI     3.782.130 LEI     69%

ATRAGERE FONDURI       2.180.523 LEI     34%

HOSPICES OF HOPE       1.435.599 LEI     22%

FONDURI PUBLICE         1.421.597 LEI     22%

PROIECTE EDUCATIE          114.818 LEI      2%

ALTE FONDURI         150.725 LEI      2%

                  FINANTARI
NERAMBURSABILE         1.185.157 LEI     18%

PROEICTE EDUCATIE        481.496 LEI       9%

ATRAGERE FONDURI        457.392 LEI       8%

PROIECTE ADVOCACY       391.846 LEI       7%

ADMINISTRATIVE     365.821 LEI       7%

TOTAL     5.478.685 LEI   100%

TOTAL     6.488.420 LEI   100%
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