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COMUNICAT DE PRESĂ 

Campanie umanitară a Asociației “Salveză o inimă” 

Bogdan Lăzăroi a învins cancerul 

  

Asociația “Salvează o inimă” a derulat, în perioada 22 iulie – 1 noiembrie 2014, 

campania umanitară ”Viață pentru Bogdan”, menită să-l salveze pe Bogdan (14 ani) de 

la o boală cumplită care le-ar fi putut doborî chiar la începutul vieții sale - cancerul.  

Grație sumei de peste 16.000 de lei (12.000 în contul mamei și 4.215 de lei pe 

platforma online - http://salveazaoinima.ro/campaigns/bogdan-lazaroi/), donate în timp record 

de românii din țară dar și din Diaspora, Bogdan și mama lui au putut merge la Institutul de 

Oncologie Pediatrică San Matteo Pavia-Italia, iar rezultatele investigațiilor au fost 

îmbucurătoare pentru familia Lăzăroi: crunta lui boala lui în remisie și lunar va realiza analize 

în țară. 

“Nu am cuvinte să îmi exprim recunoștința pentru ajutorul pe care l-ați acordat băiatului 

meu. Sunteți niște îngeri ai lui Dumnezeu. Bogdan este mai fericit ca niciodată și pregătit să-și 

trăiască viața în cel mai frumos mod posibil. Îi mulțumim echipei “Salvează o inimă” pentru 

sprijinul necondiționat pe care ni l-a oferit, mulțumim presei, mulțumim oamenilor cu suflet. Vă 

mulțumim din suflet tuturor”, afirmă Elena Lăzăroi, mama lui Bogdan, la întoarcerea în țară. 

“Ne bucurăm nespus când vedem bucuria nemărginită pe care o are o mamă când își 

vede fiul salvat de la o tragedie. Așa m-am simțit când am văzut-o pe Elena Lăzăroi de mână 

cu Bogdan, după ce s-au întors din Italia. Radiau de fericire și îmi repetau întruna că le 

mulțumeșc enorm jurnaliștilor care au mediatizat acest caz și oamenilor care au ajutat la 

salvarea lui Bogdan. Tânărul va putea, în sfârșit, să își trăiască adolescența și să se bucure de 

viață așa cum se cuvine, datorită vouă. Vă mulțumim! ”, declară Vlad Plăcintă, președintele 

Asociației “Salvează o inimă” și organizatorul campaniei umanitare “Viață pentru Bogdan”. 
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Asociația “Salvează o inimă” a fost inființată pe data de 17 decembrie 2012, și își dorește să reunească 

sub același acoperiș un număr cât mai mare de profesioniști din diferite domenii, oameni bine pregatiți și motivați, 

oameni de bine, oameni simpli, cinstiți și onești, oameni care cu suflet și dedicare pot ajuta în campaniile și 

proiectele noastre și astfel împreună să ne atingem scopul final de a lăsa copiilor noștri o moștenire valoroasă, 

mărturie a faptului că noi oamenii, comunitatea în ansamblul ei, suntem tot ce trebuie și suficient pentru ca 

lucrurile să meargă într-o direcție bună 
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