
Ajutati-o pe Abi sa mearga la scoala
Abigail Ursu are epilepsie si nu poate merge la o scoala normala. Pentru o scoala speciala din Sibiu, are
insa nevoie de bani.

 Despre povestea lui Abigail Ursu am scris si intr-un numar trecut. Ea are 12 ani, este din comuna
Cartisoara si de sapte ani are epilepsie. Pe langa aceasta boala, Abigail Lavinia are si handicap mental
sever, tulburari de comportament si sechele de encefalita. Nu a avut o copilarie normala, iar lucruri
simple precum cititul, scrisul si mersul la scoala i-au fost interzise de boala. Cu toate diagnosticele date
de doctori, Abi a dovedit ca poate intelege ceea ce i se spune si poate invata lucruri noi universului ei.
„Am incercat tot felul de tratamente, am fost la doctori in Sibiu, Targu Mures, Cluj, Bucuresti. Am reusit
sa-i micsoram numarul de crize. inainte avea si 30 de convulsii intr-o singura zi. Doctorii spuneau ca nu
va putea invata niciodata nimic, dar nu este asa si sunt convinsa ca un specialist, daca s-ar ocupa de ea ar
avea rezultate ", declara Maria Ursu, mama lui Abi. Parintii vor sa o duca la o scoala speciala si pentru a o
reintegra in societate. Dar nu au bani pentru asta. „Nu costa scoala, ci chiria si intretinerea in Sibiu. Noi
suntem modesti, nu avem bani. Trebuie sa gasim o garsoniera si sa ne mutam acolo. in Cartisoara suntem
izolati si este izolata si ea ", continua Maria. Pentru ca Abi sa mearga la o scoala speciala din Sibiu nu e
nevoie de multi bani. Cei care vor si pot sa o ajute, au la dispozitie urmatoarele conturi deschise pe
numele Gheorghe Ursu la Banca Carpatina. in dolari RO83CARP033000112855US01, in euro

 RO26CARP033000112855EU01 si in lei RO69CARP033000112855RO01. „Nu vrem s-o pierdem si pe
ea. E singurul copil care ne-a mai ramas ", spune familia Ursu, care a pierdut deja un copil in 2007, rapus
de leucemie.
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