
Casa SUS INIMA Bucuresti 

Casa Sus Inima București este 

complet mobilată și dotată, are o 

capacitate de cazare de 14-16 

paturi, dispune de trei băi, două 

bucătării, curte interioară și o 

zonă de triaj cu bucătărie și baie 

proprie, necesară în contextul 

pandemiei de COVID-19, 

complet separată de restul casei. 

Casa SUS INIMA Bucuresti se 

adreseaza pacientilor oncologici 

care fac radioterapie in centrele 

din Bucuresti.

ASOCIATIA SUS INIMA 

Contact donatii/sponsorizari: 

Andreea Comsa 

0729.093.970 

Asociația Sus Inima este o asociatie 
nonprofit, care vine in sprijinul 

persoanelor afectate de cancer si a 
apartinatorilor lor. 

 Intreaga activitate se bazeaza pe 
donatii si sponsorizari.

#susinima pentru ca nimeni sa nu 
treaca singur prin cancer

U N  P R O I E C T

Casa SUS INIMA Bucuresti, se 

afla pe strada Luigi Cazzavillan, 

nr. 44, in sectorul 1, Bucuresti. 

Contact cazare: 0751.138.783 

www.susinima,eu

CASA SUS 
INIMA 

BUCURESTI



„Am fost foarte impresionată de ce a făcut 
Carmen la Casa Sus Inima Sibiu și i-am spus 
că aș vrea s-o susțin în continuare. Ea mi-a 
propus atunci să replicăm modelul de la 

Sibiu la București și eu m-am gândit și am 
zis că voi încerca să aduc fonduri. Așa am 
apărut eu în peisaj și încerc să susțin Casa 

Sus Inima București pe partea de strângere 
de fonduri” – Andreea Comșa, coordonator 

Casa Sus Inima București.

Andreaa Comsa -  
coordonatoarea Casei SUS INIMA Bucuresti 

foto credit: Radu Gospodinov 

CA S A  S U S  I N I M A  B U C U R E S T I

În Casa Sus Inima București, situată în sectorul 1, pe strada Luigi Cazzavillan nr. 44, oferim în mod gratuit pacienților 

oncologici care fac radioterapie cazare și alte servicii precum consiliere psihologică, consiliere în nutritie și navigare 

oncologică 

INVESTITIE:   

Dupa o activitate asidua de renovare si reabilitare care a durat 4 
luni jumatate, Casa SUS INIMA Bucuresti, a fost deschisa in luna 
noiembrie 2020. “Unul dintre dezvoltatorii imobiliari care 
activează pe piața din București s-a oferit să o ajute cu zugrăveala, 
cu materiale de construcție precum gresie și faianță și cu 
montajul lor, cu schimbatul unor obiecte sanitare. O altă 
companie cunoscută, din domeniul amenajărilor și designului 
interior, s-a oferit să livreze bucătăria. “ Andreea Comsa

SERVICII :   

Casa Sus Inima București este complet mobilată și dotată, are o 
capacitate de cazare de 14-16 paturi, dispune de trei băi, două 
bucătării, curte interioară și o zonă de triaj cu bucătărie și baie 
proprie, necesară în contextul pandemiei de COVID-19, complet 
separată de restul casei. De asemenea, beneficiarii primesc o 
masa calda la pranz si au access la toate serviciile centrului de 
suport oncologic SUS INIMA, oferite gratuit: consiliere 
psihologica, navigare oncologica, consiliere in nutritie, etc.

CONFORT SI  SIGURANTA:   

Casa Sus Inima București este complet mobilată și dotată, are o 
capacitate de cazare de 14-16 paturi, dispune de trei băi, două 
bucătării, curte interioară și o zonă de triaj cu bucătărie și baie 
proprie, necesară în contextul pandemiei de COVID-19, complet 
separată de restul casei.

Curtea interioara ca spatiu 
de intalnire. 

Detaliile care fac diferenta

Unul din spatiile tip living 
din casa.

Meniuri echilibrate livrate de 
partenerii asociatiei.

Camere aerisite si luminoase Igienizare continuua a 
spatiilor comune.


