AST?ZI - Andrei Ro?u ?n conferin?? de pres? dup? traversarea
?not a Canalului M?necii
Locul desfasurarii: HOSPICE Casa Sperantei - Bucuresti
Organizator: HOSPICE Casa Sperantei

Bucure?ti - Ast?zi, 2 iulie 2015, reprezentan?ii
presei sunt invita?i s? participe la Conferin?a de
pres? extraordinar? a primului rom?n care a
traversat ?not Canalul M?necii. ?nt?lnirea cu
Andrei Ro?u va avea loc la sediul funda?iei
HOSPICE Casa Speran?ei din Bucure?ti, din
strada T?m?ioarei nr. 121-123, ?ncep?nd cu ora
16.20. Ultratriatlonul non-stop Arch 2 Arc include
140 de km de alergare (Londra - Dover),
traversarea ?not a Canalului M?necii (distan?a
real? de 50-60 de km) ?i pedalarea a aproape
300 de kilometri, de la Calais la Paris. Andrei
Ro?u a devenit primul rom?n care a traversat
?not Canalul M?necii ?n data de 30 iunie dup?
ce a ?notat aproape 21 de ore ?i unul dintre cei
22 de sportivi care au reu?it s? termine
ultratriatlonul Enduroman Arc2Arc.
Demersul lui Andrei a fost dedicat unei cauze umanitare foarte iubite de el, HOSPICE
Casa Speran?ei. Scopul lui este s? str?ng? 90.000 de lei pentru HOSPICE ?i astfel s?
sus?in? serviciile gratuite de ?ngrijire oferite copiilor ?i adul?ilor cu boli incurabile. Cu
fondurile str?nse, HOSPICE va oferi 380 de vizite de ?ngrijire la domiciliul pacien?ilor ?i
c?te 14 zile de internare pentru 10 pacien?i. Reprezentan?ii presei sunt ruga?i s?
confirme participarea prin telefon la 0733 553 402 sau prin email la
daniel.bujorean@hospice.ro.

Despre FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI
HOSPICE Casa Speran?ei, organiza?ie non-profit înfiin?at? în 1992, a introdus conceptul
de îngrijire paliativ? în România. HOSPICE este cea mai mare funda?ie din ?ar?, care ofer?
gratuit servicii specializate de acest tip. (www.hospice.ro) Organiza?ia î?i desf??oar?
activitatea în Bra?ov ?i Bucure?ti, îngrijind copii ?i adul?i diagnostica?i cu boli incurabile.
HOSPICE a dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativ?, care sunt oferite în centre de zi,
ambulatorii ?i unit??i proprii pentru internare, la domiciliul pacien?ilor ?i în spitalele

partenere. HOSPICE Casa Speran?ei dezvolt? îngrijirea paliativ? la nivel na?ional ?i
interna?ional prin informare, prin programe educa?ionale dedicate profesioni?tilor,
pacien?ilor ?i comunit??ii ?i prin îmbun?t??irea legisla?iei în materie.
Confirmare pana la data: 2 iulie 2015
Participare: Intrare libera
Cristina Nica - Specialist de Comunicare
cristina.nica@hospice.ro
0725828233
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