
Sase suflete si 554 lei
Doi baieti si doua fete, de 6,5, 3, si 1 an jumate numara pe degete familia Ivan. O binecuvantare, ar spune
unii. O mare bataie de cap, ar spune altii. Dar nu copiii sunt problema aici, pentru ca ei, ca niste
prichindei ce sunt, isi vad linistiti de jocurile "serioase" ale copilariei. Altu-i baiul. Banii si sanatatea
precara a tatalui, care condamna sase suflete la o viata saracacioasa ce curge greu, cu cei 554 lei care intra
in "vistieria" familiei. in fiecare luna. "234 lei pensia de handicap a sotului plus alocatia copiilor de 320
de lei" imi face calculul simplu Nicoleta, mama celor patru copii, destainuindu-ne ca in jur de 100 de lei
se duc lunar pe tratamentul sotului, Florin, operat nu de mult de cancer la rinichi. Asadar le raman pentru
trait si mai putini bani - 454 lei - si numai cine are copii mici stie de cate lucruri are nevoie un micut
pentru a se face mare. 
  
  454 lei este suma care trebuie sa le ajunga adultilor si prichindeilor din familia Ivan si pentru taxe si
pentru mancare si pentru haine si pentru scutece si pentru...si pentru...Cu toate acestea, insa, marea
ingrijorare a parintilor este gradinita a celor mai mari dintre copii. "Doi dintre copii trebuie sa mearga la
gradinita. Au fost la gradinita din Turnisor, la patru ore, dar acum ca ne-am mutat pe strada Mitropoliei,
au fost transferati. Problema este ca va trebui sa platim vreo 300 de lei numai pentru asta.", mai spune
Nicoleta. Asa ca, desi cu masa se mai descurca, datorita sprijinului oferit de cantina sociala, gradinita este
cea care ii ingrijoreaza cel mai mult pe cei doi parinti. "Ce as vrea, ar fi sa rezolvam cumva cu gradinita",
marturiseste mama. 
  
  Dincolo de toate aceste probleme care ii framanta pe cei doi parinti, mai ramane saracia. Aspra, dura si
atat de nepasatoare la zbaterile lor. Tocmai de aceea, orice ajutor ce ii poate fi oferit familiei Ivan este
mai mult decat binevenit. Indiferent ca vorbim despre bani, haine, jucarii sau mancare. Iar cei care vor sa
ajute aceasta familie, pot sa sune la numarul de telefon al Nicoletei: 0741.673.533, sau pot face donatii in
contul deschis la Brd Sibiu pe numele Ivan Florin: RO52 BRDE 330 SV 6971 1203 300.
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