COMUNICAT DE PRESĂ POST‐EVENIMENT
LAURA BRETAN, PER‐ERK HALLIN și COSTEL BUSUIOC au cântat la Iași,
pentru 254 de copiii cu dizabilități
din Centrele Star of Hope Romania
GALA STAR OF HOPE 2018
Campania DĂRUIEȘTE SPERANȚĂ
PER‐ERIK HALLIN ‐ fost pianist în trupa lui Elvis Presley ‐ împreună cu LAURA BRETAN și COSTEL BUSUIOC
au cântat pentru susținerea a 254 de copii cu dizabilități (și a părinților acestora) din 5 Centre de Terapie Star
of Hope Romania (Iași, Bârlad, Suceava, Botoșani, Dorohoi). Concertul a avut loc în cadrul GALEI STAR OF
HOPE 2018 (campania DĂRUIEȘTE SPERANȚĂ), joi, 13 decembrie 2018, începând cu ora 17.00, pe scena
Teatrului National ”V. Alecsandri”. Amfitrioana serii a fost cunoscuta jurnalistă Raluca Aftene (TVR Iași).
Evenimentul a fost transmis LIVE VIDEO online, pe www.radioarmonia/live și urmează să fie difuzat pe
canalul de televiziune TVR Iasi și TVR 3.
Evenimentul a fost organizat de către Fundația Star of Hope Romania, în parteneriat cu Primăria Iași, Camera
de Comerț și Industrie Iași și TVR Iași.
Printre cei prezenți s‐au numărat Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași, Lennart Eriksson, președintele
Organizatiei Star of Hope International (Suedia), Ulrika Kallin, director Star of Hope Suedia, Paul Butnariu,
președintele Camerei de Comerț și industrie Iași.
”Ne bucurăm că, de Centenar, artiști precum Per‐Erik Kallin, Laura Bretan sau Costel Busuioc au ales să rupă
din timpul lor și să vină în România pentru a susține cei peste 250 de copii cu dizabilități din Centrele noastre
de terapie”, a specificat Aurora Vatamaniuc, presedintele Fundației Star of Hope Romania.
Lennart Eriksson, președintele Organizației Star of Hope International (Suedia) a ținut să precizeze că
”românii au dovedit că pot face și lucruri foarte frumoase, lucruri mari și că, acum când au modele demne de
urmat ar fi păcat să nu construiască acasă o afacere, un proiect pentru ei, pentru familia lor, pentru
comunitatea în mijlocul căreia trăiesc, pentru România în esență”.
În cadrul Galei Star of Hope 2018, invitații au participat la o licitație tăcută și au achiziționat un tablou ce
poartă semnătura artistului plastic Bogdan Bârleanu, 2 tablouri semnate de pictorul Alexandru David dar
și produse realizate de mămicile copiilor cu dizabilități din Centrul Star of Hope Bârlad și Micii Meseriași
Bârlad.
Fondurile obținute în cadrul acestei Gale vor fi folosite pentru a susține terapia recuperatorie a celor 254
de copii cu dizabilități.
LAURA BRETAN ‐ ambasadoare a copiilor cu dizabilități ‐ a uimit auditoriul cu vocea sa de înger și a ridicat
sala în picioare. Pianistul suedez PER‐ERIK HALLIN ‐ fost pianist in trupa lui Elvis Presley ‐ a adus zâmbetul pe
fețele copiilor prezenți atunci când, special pentru ei, a interpretat o piesă cu vocea celebrului personaj de
desene animate rățoiul Donald. Interpretarea artistului COSTEL BUSUIOC i‐a făcut pe toți cei din sală să

aplaude indelung. Un moment‐surpriză, de excepție, l‐au oferit membrii Corului Liceului Teoretic Filadelfia
Suceava. Ei au interpretat câteva piese cu ajutorul unor... tuburi din sticlă!
În cadrul evenimentului de gală, au fost premiați atât părinți ale căror vieți pot fi model pentru oricine cât și
partenerii și sponsorii care, de‐a lungul anilor, s‐au implicat în susținerea copiilor cu dizabilități din Centrele
Star of Hope Romania.
La categoria PĂRINTE MENTOR, firma DIQIS a oferit un premiu Elenei Ștefănescu (mamă adoptivă a unui
copil cu dizabilități).
”Sperăm ca, din puținul pe care‐l dăruim, să se adune și să meargă acolo unde trebuie. Până acum, 2 ani la
rând, am sprijinit‐o pe Smaranda, pentru lecțiile de logopedie. Anul acesta îl vom sprijini pe Răzvan, pentru
asigurarea transportului”, a menționat Ioanna Olărescu, firmele FRAROM INTERNATIONAL EST și DIQIS.
Firma Magnus AB Thor a oferit un premiu Biancăi Băitanu (beneficiar al Centrului Star of Hope Iași, în prezent
‐ studentă la Facultatea de Artă Sacră Iași).
Firma NICHI a oferit un premiu doamnei Dorina Mihăiță (mamă foster a unei adolescente din programul
Centrului Star of Hope Iași).
Firma Mesopotamia a oferit un premiu pentru Anca Ștreangă (mama unui copil cu sindrom Down si
coordonator Centrul Star of Hoe Suceava) și grupul celor 5 copii premiați judo‐special needs.
Firma Medicover a oferit premiul pentru Micii Mederiași Bârlad (grup de mame cu copii cu dizabilități în
Centrul Star of Hope Bârlad).
”Medicover Romania a ales să susțină, să ajute, pentru că uitându‐mă la ei, mă gândesc ca printre ei ar
putea fi un viitor coleg, un viitor colaborator sau chiar medic”, a precizat Gabriela Turcu, manager
MEDICOVER
Fundația Star of Hope Romania a oferit STEAUA RECUNOȘTINȚEI sponsorilor Mesopotamia si Frarom
International Est, pentru solidaritate și generozitatea față de copii cu dizabilități din Centrele Star of Hope
Romania. Trofeul STEAUA RECUNOȘTINȚEI a fost oferit și canalalului de televiziune TVR IAȘI și postului de
radio RADIO ARMONIA.
Evenimentul Gala Star of Hope 2018 a fost posibil datorită susținerii din partea: KOSAROM, FRAROM
INTERNATIONAL EST, MEDIAROM GRUP, PRIMA CAR, MEDICOVER, MESOPOTAMIA, FARMACIA ARIS,
QUARTZ MATRIX, FOCALITY, MATEROM, MAGNUS AB THOR, BELLARIA, WISE, NICHI, DAL CONSULTING
SRL, CENTRUM GYM, MULTIASIG RĂDĂUȚI, LABORATORUL SYNLAB, ROTARY IAȘI 2000, VINURI GRAMA,
STRA ROM, TERMOSERVICE, PROIECT 10+, YVES ROCHER, AGEO BIZ, AGEO EVENTS, BIOCOMP, COFETĂRIA
PALIBO, DRĂGHICI DENTAL, JUNIOR & FAMILY DENTAL CLINIC, CATERINE (IE ROMANEASCA), HARMONY
CAFE, RHEMA, LICEUL TEORETIC FILADELFIA SUCEAVA, COLEGIUL TEHNIC ”I. C . ȘTEFĂNESCU” IAȘI, FONSS
(FEDERATIA ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU SERVICII SOCIALE), FUNDATIA ENABLE,
ECHO (European Children's Help Organisation), FEDERATIA PARINTILOR CARE AU COPII CU DIZABILITAȚI,
AGORA CHRISTI.

Partenerii media: TVR IASI, IASI LIFE TV, TELEM, INFINIT TV, MEDIA TV, DOROHOI NEWS, TELEMOLDOVA,
WINK IASI, ZIARUL DE IASI, IASIFUN, EVENIMENTUL, REVISTA GLARE, AGORA PRESS, DĂRĂBANENI.RO,
RADIO ARMONIA, RADIO ROMANIA, VIVA FM, RADIO HIT .
Gala STAR OF HOPE 2018 a fost parte a proiectului PĂRINTE ÎMPUTERNICIT, COMUNITATE INCLUZIVĂ
realizat în parteneriat cu Consiliul Local Iași, în baza Legii 350/2005 . Totodată, evenimentul de Gală a
completat campania DĂRUIEȘTE SPERANȚĂ pentru susținerea activităților de terapie recuperatorie în
Centrele Star of Hope.
Prin acest eveniment, Fundația Star of Hope Romania a atras, din nou, atenția asupra problematicii
complexe privind copilul cu dizabilitate dar și asupra situațiilor dramatice prin care trec familiile copiilor cu
dizabilități, în special cele provenind din mediul rural. Pentru a ajuta acești copii să aibă acces la terapie
recuperatorie în orașele apropiate și pentru dezvoltarea serviciilor sociale e nevoie în continuare de sprijinul
comunității.
Conform Raportului publicat de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
din cadrul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, pe 31 martie 2018,
în România sunt 63.217 persoane cu dizabilități.
În județul Iași, conform aceluiași raport, sunt 27.000 de persoane cu diverse dizabillități,
dintre care peste 3000 sunt copii.
În 5 Centre de Terapie Recuperatorie ale Fundației Star of Hope Romania sunt 254 de copii cu dizabilități și
aproape 500 de părinți. Autismul, sindromul Down sau orice altă formă de dizabilitate nu alege. Lovește la
întâmplare, lovește copilul bogat, lovește copilul sărac. Trântește la pământ mame, tați și ucide visuri. Într‐o
secundă, un diagnostic medical sec frânge destine, destramă familii, îndepărtează prieteni, aruncă în
necunoscut mame sau tați care strigă neputincioși după ajutor...
În mediul rural, serviciile de terapie recuperatorie sunt aproape inexistente.
Accesul la serviciile de terapie recuperatorie din mediul urban este limitat dramatic din cauza costului
mare pentru deplasare.
Părinții copiilor cu dizabilități sunt singuri, autoizolați, nu reușesc
să depășească starea de șoc creată de dizabilitatea copilului
și au nevoie de consiliere și susținere.
Star of Hope Romania a initiat campania DĂRUIEȘTE SPERANȚĂ
atât pentru informarea comunității
cât și pentru susținerea părinților,
pentru a avea acces la terapia recuperatorie
atât de necesară copiilor cu dizabilități.
În 2018, în programul Centrului de Terapie și Consiliere Star of Hope Iași au fost înscriși 90 de copii cu
dizabilități.
60% sunt cazuri sociale, 50% sunt din mediul rural.
Aproape 50% sunt copii cu sindrom Down,
20% ‐ cu autism, restul ‐ cu diverse alte dizabilități.
Centrul Star of Hope Bârlad are ca beneficiari 22 de copii cu dizabilități.

95% sunt cazuri sociale iar 50% provin din mediul rural.
La Centrul Star of Hope Dorohoi sunt înscriși 28 de copii cu dizabilități.
95% reprezintă cazuri sociale.
50% dintre copii provin din mediul rural.
La Centrul Star of Hope Botoșani, 29 de copii cu dizabilități beneficiază de terapie și consiliere.
85% dintre copii sunt cazuri sociale, 90% fiind din mediul rural.
Centrul Star of Hope Suceava oferă servicii de terapie recuperatorie pentru 20 de copii cu dizabilități.
90% sunt cazuri sociale.
50% dintre copii provin din mediul rural.
Despre Fundația Star of Hope Romania:
*peste 26 de ani de activitate în slujba copilului
*6 CENTRE DE ZI pentru pentru copii și tineri cu dizabilități Iași, Bârlad, Botoșani, Dorohoi, Suceava,
Chișinău
*7 CENTRE DE ZI pentru copii aflați în situații de risc de abandon familial și școlar în Murgeni (jud. Vaslui),
Babadag (jud. Tulcea), Pantelimon (jud. Ilfov), Valea Seacă (jud. Bacău), Huși (jud. Vaslui), Dimăcheni (jud.
Botoșani), Botoșani
*intervenție și sprijin material, moral și financiar pentru părinții și familiile copiilor din proiecte
*sesiuni de informare/instruire a cadrelor didactice din comunitate privind modalități de lucru cu copilul cu
dizabilități/copilul aflat în risc de abandon școlar sau familial
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