
Mana unui copil costa  8.150 de euro
Se spune ca exista un pret pentru orice. Viata unui om este, insa, nepretuita. S-a intrebat, insa, cineva,
vreodata cat costa mana unui copil? Nici mai mult, nici mai putin de 8.150 de euro. Aceasta este suma pe
care parintii unei fetite trebuie sa o plateasca pentru ca micuta lor, Taissia, sa ramana un om intreg.
Nimeni nu-si doreste un copil bolnav, insa soarta cinica a adus nenorocirea si disperarea in familia
micutei care are nevoie de toata compasiunea semenilor. 
  
  Taissia a fost operata in Germania, de tumoare la bratul drept, si a ajuns la spitalul din Heidelberg, dupa
ce medicii din Romania au spus ca mana copilului trebuie amputata. Prima operatie a fost o reusita, insa
pentru vindecarea bratului mai sunt necesare cateva interventii chirurgicale. Parintii Taissiei trebuie, insa,
sa plateasca 8.150 de euro spitalului din Germania pana vineri, 29 iunie, pentru ca operatia programata
pentru data de 9 iulie sa mai aiba loc. Mama si tatal copilului nu au reusit sa stranga pana acum decat
2.000 de euro, fapt pentru care au nevoie disperata de ajutor. 
  
  Pentru multi dintre noi zilele isi continua cursul, netulburate, insa pentru Taissia orice ora care trece fara
banii atat de necesari o apropie de un verdict ingrozitor, care ii va nenoroci intreaga viata. Dar noi o putem
ajuta. Joi, 28 iunie, in Sala de lectura a Bibliotecii Judetene ASTRA aflata la etajul V al Corpului B se va
desfasura un eveniment prin intermediul caruia ii putem intinde o mana de ajutor Taissiei. "GAGAGA si
altii ca el" este spectacolul umanitar care se va desfasura joi, de la ora 18 la Biblioteca Astra si la care vor
participa si Luana Prodea si Laurentiu Stoian. in sala se va afla si o urna pentru donatii, toti banii stransi
fiind directionati catre ajutorarea Taissiei. 
  
  Pentru a avea o contributie la insanatosirea copilului nu este neaparat nevoie sa mergem la spectacol. O
putem face si stand acasa, printr-o donatie in conturile deschise la Banca Comerciala Carpatica: TAISSIA
ŞTEFANA DINU, RO79CARP033600790845RO01 - RON, RO36CARP033600790845EU01 - EURO.
(A.C.)
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