LANSARE DE CARTE CARITABILA - ,,Jurnal de bancher pe
drumuri"
Locul desfasurarii: Libraria Carturesti, Gr?dina Verona, St. Arthur Verona nr. 13 - 15
Organizator: Fundatia HOSPICE Casa Sperantei

Cartea ,, Jurnal de Bancher pe Drumuri ",
semnat? de Codru? Nicolau, se dore?te o
cronic? de c?l?torie dedicat? celor care nu se
pot bucura de frumuse?ile acestei lumi, din
cauza unui diagnostic necru??tor care le
limiteaz? orizontul. Autorul, de profesie bancher,
alege s? transpun? experien?ele sale ?ntr-un
jurnal captivant, din care nu lipsesc peripe?iile
pline de haz ?i descrierile fascinante ale locurilor
vizitate de acesta. Cartea va fi lansat? ?n 27
august, ?ncep?nd cu ora 19.00, la Libr?ria
,,C?rture?ti" - Gr?dina Verona, St.

Arthur Verona nr. 13 - 15, iar la eveniment vor lua parte Chris Simion ?i Radu B?tr?nu.
Autorul jurnalului de c?l?torie, Codru? Nicolau, a decis ca toate drepturile lui de autor
provenite din v?nzarea c?r?ii sale s? fie direc?ionate c?tre HOSPICE Casa Speran?ei, ?n
sprijinul celor care sufer? de boli incurabile. V? invit?m s? lua?i parte la acest eveniment
caritabil, organizat ?n beneficiul HOSPICE Casa Speran?ei. Pentru confirm?ri de
participare v? rug?m s? trimite?i un email la patricia.puschila@hospice.ro sau
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: 20 august 2013
Participare: Intrare libera
Cristina Nica - Specialist de Comunicare
cristina.nica@hospice.ro
0725828233
FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI

Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Libraria Carturesti, Gr?dina Verona, St. Arthur Verona nr. 13 - 15 Strada Arthur Verona 13 –
15

