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Jurnalul de Ilfov a re-
latat pe larg cazul Ilincăi 
Moise, născută prematur 
pe 30.07.2018, la 27 de 
săptămâni, cu afecțiunile 
menționate anterior, 
având însă șansa de a du-
ce o viață puțin mai ușoară 
după ce se va opera la 
o clinică din Barcelona. 
Doar că fetița provine din-
tr-o familie monoparenta-
lă, fiind crescută doar de 
mamă, iar costurile sunt 
foarte mari pentru a fi su-
portate de către aceasta. 
Așa că, pe 21 septembrie, 
pentru ea s-a organizat 
de către Asociația ”Ma-
ma, ai încredere în tine!”, 
un nou eveniment carita-
bil, la care invitați speciali 
au fost Carmen Șuiu, psi-
holog, dr. Alexandru Her-
dea, medic specialist orto-
pedie pediatrică - chirur-
gie ortopedie pediatrică, 
doctor în științe medica-
le și asistent universitar în 
catedra de Ortopedie Pe-
diatrică - UMFCD, medic în 
cadrul Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii “Gri-
gore Alexandrescu” și Sil-
via Georgiana Păunel, so-
prană, care a încântat pu-
blicul în debutul și la fi-
nalul evenimentului. Mo-

deratorul întâlnirii a fost 
Roxana Domnica, fonda-
tor MORE Networking, 
iar participarea a fost pe 
bază de donație minimă 
de 200 de lei. S-au licitat 
de către cei din sală di-
ferite obiecte vestimen-
tare, de artă, ședințe fo-
to etc, iar banii strânși au 
fost oferiți Ilincăi, care are 
nevoie,  într-o primă fază, 
de 15.000 de euro. Con-
turile bancare disponibile 
pentru donații sunt: pen-
tru lei: RO12BTRLRON-
CRT0567709401 și pen-
tru euro: RO59BTRLEUR-
CRT0567709401.

”Mama, ai 
încredere în tine!” 
militează pentru 
îmbunătățirea 
vieților celor 
cu probleme 
medicale

”Principalele activități 
întreprinse la Asociația 
<<Mama, ai încredere în 
tine!>> sunt promova-
rea responsabilității so-
ciale, respectul, empa-
tia, altruismul, deschide-
rea, integritatea, acțiunea, 
perseverența și implicarea. 

Obiectivele noastre sunt de 
a îmbunătăți viața oameni-
lor prin stimularea psiho-
senzorio-motorie prin in-
cluderea persoanelor cu 
tulburări de dezvoltare, 
tulburări de limbaj, retard 
motor, retard mintal și ori-
ce alte tulburări de dezvol-
tare, în diverse terapii, de-
rularea de programe de 
asistență socială adresate 
copiilor născuți prematur și 
derularea de programe de 
asistență socială adresate 
copiilor cu  boli care nece-
sită recuperare prin kine-
toterapie, logopedie, ore 
cu psiholog”,  ne-a decla-
rat fondatoarea asociației, 
Cristina Mazilu.

”A fost o seară pen-
tru Ilinca! Și mulțumim tu-
turor oamenilor cu suflet 
mare, care au fost alături 
de noi! Nu este ușor, însă 
cu  voință, determinare și 
bunătate, vom reuși! Ilin-
ca, în primăvară, nu pu-
tea sta singură în picioare, 
iar acum face pași singu-
ră. Exact cum spunea dr. 
Alexandru Herdea - medic 
specialist ortopedie pedi-
atrică la Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii ”Gri-
gore Alexandrescu”, căruia 
îi mulțumesc pentru impli-
care, Ilinca este un copil cu 

care s-a lucrat foarte mult 
(Iulia Maria Moise, mama 
ei, știe cel mai bine), ca-
re are șanse mari de recu-
perare!”, a mai spus Cris-
tina Mazilu, mulțumind tu-
turor celor care ajută la 
recuperarea Ilincăi și ce-
lor implicați în organizarea 
evenimentului caritabil.

”Ilinca este norocoa-
să cu asociația <<Mama, 
ai încredere în tine!>>, 

care depune mari efor-
turi pentru a o ajuta. Sper 
că va reuși să se opereze 
și să fie bine! Dar, pentru 
aceasta este nevoie de re-
surse financiare și invit în 
continuare oamenii să do-
neze pentru ea!”, a trans-
mis, la rândul său, psiho-
logul Carmen Șuiu.

”Ilinca a început tera-
piile de la vârsta de 4 luni 
și datorită lor, acum, fa-

ce pași independentă. Es-
te un copil voios, energic, 
empatic, cu o voință de 
fier. Dumnezeu îmi trans-
mite zilnic să am încrede-
re și știu că o să fie bine”, 
ne-a spus la finalul eveni-
mentului și mama Ilincăi, 
optimistă la gândul dru-
mului care se așterne îna-
intea fetiței hotărâtă să-l 
parcurgă depășind orice 
obstacol, spre vindecare.

O seară dedicată unei fetițe care merită o viață bună!

Eveniment caritabil pentru Ilinca Moise
 Micuța de doar patru ani se luptă cu afecțiuni grave, iar speranța ei la o viață mai bună vine din Spania, însă 

costurile intervențiilor medicale și ale recuperării sunt prea mari pentru mama sa, părinte unic

Încă un eveniment caritabil sub motto-ul ”Viața 
are prioritate”, dedicat Ilincăi Moise, a avut loc 
săptămâna trecută, în București, în organizarea 
Asociației ”Mama, ai încredere în tine!”. Banii 
care s-au strâns o vor ajuta pe mama fetiței să 
achite costurile recuperării postoperatorii ale 
micuței, aceasta suferind de parapareză spastică, 
hidrocefalie, miopie și hipoacuzie bilaterală.


