
4  FEBRUARIE – ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ IMPOTRIVA CANCERULUI 

 

FII SOLIDAR! INSPIRĂ SPERANȚĂ! -  îndemn la solidaritate adresat, de Ziua 

Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, angajaților D.G.A.S.P.C. Galați și persoanelor care 

au solicitat, în această zi, diverse servicii sociale la nivelul instituției. 

Aceștia au răspuns prin purtarea fundiței de culoarea lavandei – simbolul luptei 

împotriva cancerului și scrierea unui mesaj de susținere și încurajare. 

Fundițele au fost realizate la atelierul de creație de persoanele care fac parte din 

Grupul  Suport pentru Cancer  ”Împreună vom învinge!” din cadrul Centrului de Zi pentru 

Persoane cu Handicap Adulte ”Pentru Voi” și Centrului de Consiliere și Informare pentru 

Persoane Adulte aflate în Situații de Nevoie. 

        
 

 ”O viață fericită cu speranță și credință!” 

 ”Suntem aici! Nu ești singur în această luptă!” 

 ”Zâmbește! Iubește! Speră! Trăiește clipa!” 

 ”Fii puternică! Fii curajoasă! Nu renunța! Luptă!” 

 ”Ține-te de Dumnezeu, este singura funie care nu se rupe!” 

 ”Nu pot lua durerile unui pacient diagnosticat cu cancer, dar sunt alături de tine! 

Sănătate multă! Fii tare!” 

 ”Informează-te, renunță la prejudecăți!” 

 ”Sunt aici și voi lupta în continuare cu speranță și determinare!” 

 ”Credință! Speranță! Încredere! Viața este frumoasă! Zâmbește, roagă-te, iubește, 

gândește!” 



 ”Acolo unde este speranță, este credință. Acolo unde este credință, miracole se 

întâmplă!” 

 ”Nu uita să privești cerul! Acolo este cineva care are grijă de tine!”. 

Aceste mesaje de încurajare au fost adunate în COPACUL SPERANȚEI! 

           

 

Pandemia de coronavirus a schimbat viața fiecăruia dintre noi, dar cei care au ales să 

transmită un mesaj de speranță și-au reamintit că avem nevoie unii de alții și că fiecare 

poate juca un rol important în sprijinirea celorlalți. Manifestând o atitudine pozitivă, de 

încurajare, chiar și printr-un singur mesaj  le putem fi alături  ca să nu treacă singuri prin 

această experiență. 

”Împreună vom învinge! ”– grup suport pentru cancer 
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