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CÂND N-A MAI FOST LINIȘTE...

           Era încă aer rece de iarnă și noapte lungă când pe cerul
vecin s-a scris “război”. Când în comunitatea băcăuană au
început să se audă cuvinte străine, încărcate cu disperare și
confuzie. A fost mai întâi mobilizare de urgență, au fost uși
larg deschise, imagini cu mame și copii trecând granița,  au
fost anunțuri umanitare, camioane încărcate cu alimente.  
       Au urmat donații, organizare, responsabili, proceduri. Și
apoi s-a lăsat liniștea în urbe. Doar peste graniță zgomotul
războiului continuă. Dar în liniștea bacoviană s-au pus la
punct soluțiile strategice, resursele pentru cei care pe termen
lung trăiesc o nouă viață în Bacău, translatorii, cursurile,
școlile de vară, activitățile de integrare.    
    Unele femei și-au găsit locuri de muncă, altele sunt
voluntare pentru mica lor comunitate, copiii învață să fie iar
copii prin activități, sporturi și interacțiune. 
   Totuși, dincolo de resursele de timp, cunoștințe și
empatie, resursa financiară creează structuri-valoare pentru
orice formă ar prinde comunitatea. 
        Ea este necesară, uneori vitală pentru ca mecanismele să
funcționeze și oamenii să își continue viața. Iar această nouă     



formă de viețuire am surprins-o în povești, frânturi, imagini
și în amintiri scoase de multe ori din sertare închise cu lacăt
ori îngropate adânc ca și cum nu ar fi existat...

       În paginile ce urmează sunt doar câteva mărturisiri a ceea
ce ochiul nu ar vrea vreodată să vadă și inima să simtă,
cuvinte care, și așa prea sărace, își pierd, poate, sensul, din
traducere în traducere. Sunt amintiri care zugrăvesc o viață
atât de asemănătoare cu a multora dintre noi, cu bunici care
gătesc cea mai bună mâncare și copii care merg la școală și
joacă fotbal. 

       Nu putem schimba trecutul, nici realitatea, dar putem să
creăm contexte pentru amintiri noi, încărcate cu
generozitate, suport și spirit comunitar băcăuan. 

Echipa
Fundației Comunitare Bacău
 
 
 
 

*pentru a proteja persoanele în cauză unele nume au fost schimbate. 
*textele au fost traduse și editate pentru o mai bună înțelegere.



*

“24 februarie 2022 a fost pentru toți ucrainienii ziua în care
a început sfârșitul vieții așa cum o știam. A fost începutul
pierderilor, greutăților, ororii și a haosului. 

Orașe ruinate, zeci de mii de victime în rândul civililor, mii
dintre cei mai buni bărbați ai Ucrainei morți în timp ce își
apărau țara, familii separate, vieți distruse, confuzie, fără
viziune pentru viitor, doar cu speranța că această atrocitate se
va încheia și totul va fi așa cum a fost înainte. Războiul.
adus toate acestea în viața ucrainenilor!
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Din cauza confuziei și a lipsei unui
scop, cei mai mulți dintre oamenii

din patria mea nu pot să treacă peste
dorul de acasă care îi apasă și nu pot

găsi în ei puterea de a merge mai
departe.



Numele meu este Veronika. Am 38 de ani. Sunt o
ucraineancă ce trebuie să fie puternică în fiecare zi, mamă a
două fete minunate, fiica unor părinți grijulii și iubitori
care au trăit în Ucraina toată viața lor, care au trăit și bune
și rele și care nu vor să își părăsească patria. Sunt soția unui
bărbat care servește voluntar în Forțele Armate Ucrainene în
cel mai fierbinte punct al ostilităților din teritoriu. 

La sfârșitul lunii martie când conflictul militar a luat
amploare, când în fiecare zi auzeam explozii iar sirenele
aeriene funcționau non-stop, când deja coborâsem de prea
multe ori în beci și petrecusem noaptea acolo, atunci am
început să realizăm că acest război sângeros, sălbatic și crud
nu avea să se oprească. Așa că am decis împreună cu
întreaga familie ca eu și sora mea, alături de copii, să
părăsim Ucraina.  

A fost o decizie dificilă pentru toată familia pentru că urma
să ne părăsim casa, viața așa cum o știam, părinții, prietenii.
Am înțeles atunci că nu aveam să plecăm doar pentru o
lună. Știind că președintele atacatorilor noștri nu are milă
față de propriul popor, nu ne-am închipuit că ar putea fi
altfel în relație cu țara noastră. 
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Am ales România. De ce? Nu pot să explic exact de vreme ce
aveam mai multe opțiuni, dar cred că în subconștient am
știut că aici ne vom simți ca acasă. Și nu ne-am înșelat. Îi
mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi că am venit în
România! Și nu avem de gând să plecăm în altă parte. Mai
mult, am decis să rămânem permanent aici, să ne refacem
viața și să îl așteptăm, eu împreună cu copiii, pe soțul meu,
pentru a ne reîntregi familia. 

Mă bucur că am luat această decizie pentru viitorul nostru,
mă bucur că am un scop și le mulțumesc oamenilor care mă
sprijină și care sunt alături de mine atunci când am nevoie.

Cred că e o mare problemă atunci când cineva vrea să ajute
ucrainenii.   
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Și aici nu vorbim
despre mâncare,
cazare sau nevoi
de bază ci mai
degrabă de
lucruri
fundamentale. 



Din cauza confuziei și a lipsei unui scop, cei mai mulți dintre
oamenii din patria mea nu pot să treacă peste dorul de acasă
care îi apasă și nu pot găsi în ei puterea de a merge mai
departe. E extrem de dificil să ajuți o persoană care nu știe ce
vrea, nu știe pentru ce ar trebui să mai lupte. E a cincea mea
lună în România. Mă simt confortabil aici, calmă și
protejată. 

Am primit atât de mult sprijin și asistență de la voluntari,
organizații caritabile și oameni care nu au rămas
indiferenți.  În mod special vreau să mulțumesc celor de la
SOS Satele Copiilor care nu doar că ne-au oferit un acoperiș
deasupra capului și cele necesare mie și atâtor altor
ucraineni, dar ne-au înconjurat cu grijă, protecție și suport.
Ne fac pe noi și pe copiii noștri fericiți în fiecare zi!

Și în ciuda faptului că războiul din Ucraina a afectat atât
contextul din România cât și din alte țări, românii sunt încă
interesați de cursul evenimentelor, empatizează în mod
sincer cu ucrainenii și ne oferă toate resursele de care dispun.

Mulțumim mult pentru tot! M-am îndrăgostit de
România!”
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E aer de pădure și liniște, cu mașini trecând grăbite pe lângă
viețile aciuate în curtea de la SOS Satele Copiilor. O curte
mare și generoasă în care se amestecă limbile, viețile și
frânturile de amintiri. Dar prezentă și apăsătoare e speranța
de întoarcere acasă, de a-i vedea pe cei dragi, de a avea din
nou tihnă.
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Cele două profesoare ucrainene au lacrimi în ochi. Au fugit
împreună din orașul lor fără să își imagineze că undeva, într-
un sat de lângă Bacău vor găsi peste 50 de copii pe care să îi
ocrotească, învețe și cărora să le poarte de grijă.

E greu să răscolești constant imagini, situații și contexte, să
îți imaginezi în fiecare zi cum va fi viitorul de acum încolo.
Să te uiți în urmă gândindu-te la ai tăi, la viața pe care ai
lăsat-o în urmă și care era atât de generoasă cu tine.
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Aniei îi e dor de mare. De peștele proaspăt pe care îl mânca
la prânz alături de colege, de școala la care preda, de plaja pe
care ieșea la plimbare. Aceeași plajă pe care copiii se jucau
după școală sau în weekenduri, în  zilele lor fără griji. 

O fată blondă ne întrerupe conversația și pune pe masă un
trandafir roșu. Îi zâmbește Aniei și ochii ei îi mulțumesc.
Nu e nevoie de nicio traducere ca să înțelegi conexiunea
care există între ele. 
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Se simte siguranța și refugiul pe care l-au găsit lângă acești
oameni unii lângă alții încercând să treacă peste propriile
frici și dureri pentru a-i ajuta pe ei, copiii, să se bucure de
soarele de august și de liniștea unui loc unde e pace.

 
*

Acasă, în Nikolaev, se aud bombele. În fiecare seară
oamenii sar grăbiți din paturi, își strâng la piept copiii și se
ascund în adăpost până trece pericolul. Când se lasă liniștea
se cuibăresc înapoi în așternuturi pentru ca în câteva ore să
repete traseul. Uneori de 4 ori într-o noapte.
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Părinții mei au stat zile întregi la
granița teritoriului, în mașină, într-

o coadă de sute de mașini, doi
bătrâni, lăsându-și viața în urmă.

 

*

Apartamentul din cartierul tânăr, din marginea verde a
Kievului, era perfect pentru familia Galynei. Aveau vecini
minunați, fata ei avea prieteni, priveliștea ce însoțea cafeaua
de dimineață era cea pe care o visase. 

Și într-o noapte, cerul s-a înroșit și alarmele au pornit.
Sunetul bombelor încă îi răsună în urechi.

Masha, fata Galynei, avea o prietenă tare dragă. De curând,
prietena și mama acesteia se mutaseră într-un apartament
nou. Fusese un vis pentru care femeia muncise și
economisese ani și ani. Și mama și fiica au fost omorâte 
 într-un atac fulgerător la începutul lui martie 2022. Au
picat secerate în plină stradă.
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Galyna a știut că trebuie să plece. Mai întâi s-a refugiat la
părinții ei, unde a părut că sunt în siguranță pentru câteva
zile. Dar când militarii și-au făcut apariția a fugit mai
departe către România. A ajuns în siguranță la Bacău,
înfrigurată și cu un copil speriat de mână, dar părinții i-au
rămas în urmă. În scurt timp aceștia trăiau sub ocupație și
teroare.

“ Ocupanții puteau intra oricând și lua orice. Pur și simplu
ei făceau legea. Au pus șefi oamenii care erau de-ai lor și
cărora le dădeau putere. Părinții mei nu aveau decât foarte
rar acces la rețeaua de telefonie sau la internet. Soldații
mergeau și dădeau cartele de telefon la schimb pentru
pașapoarte ucrainene. Dar cel mai greu a fost cu
medicamentele, mai ales cele de diabet, de care părinții mei
aveau nevoie și la care nu aveau acces. Puteau să primească
azi o pastila de-un fel, mâine altceva, depinde în ce dispoziție
se găseau ocupanții. La un moment dat a apărut o
oportunitate de a ieși din teritoriu sub pretextul unei plecări
provizorii, fără bagaje, ca să nu bată la ochi. Au stat zile
întregi la granița teritoriului, în mașină, într-o coadă de
sute de mașini, doi bătrâni, lăsându-și viața în urmă. Nu
știu cum au rezistat...”

13



Dar Galyna simte cumva că părinții au găsit forță în
speranța de a-și revedea nepoata, Masha care le-a mai redat o
dată puterea de a trăi după ce l-au pierdut pe fratele Galynei. 

Acum, familia incompletă locuiește în Bacău iar Masha
râde din nou după luni de zile în care tristețea pusese
stăpânire pe ea. Mama ei o vede prea matură, crescută parcă
peste noapte și peste atributele ei de copil. Nici Galyna nu
știe câți ani s-au pus pe chipul ei dar simte că a îmbătrânit. Și
totuși lucrurile au început să pară mai senine de când a găsit
de muncă și s-a mutat alături de alți ucrainieni, acolo unde
și Masha poate socializa. 

Ziua Galynei se împarte între muncă și orele petrecute la
telefon cu soțul ei. Urmează să petreacă 5 zile împreună și
apoi el trebuie să se întoarcă la jobul care nu-i permite să fie
alături de familia lui. Dar Galyna s-a împăcat cu situația și  se
bucură de fiecare moment, de fiecare clipă de normalitate și
te contaminează cu optimismul ei. O umbră de îngrijorare
apare pe față când vorbește de dioptriile Mashei și un
control oftalmologic pe care se chinuie să îl obțină. 
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În rest, ia lucrurile așa cum vin, bucurându-se de țara pe
care o descoperă, de orașul care a adoptat-o și pe care îl
găsește minunat, de zâmbetele care apar din nou pe fața
copilului ei. 

În ușa casei de la SOS Satele Copiilor, tatăl Galynei privește
în gol, în fiecare seară în timp ce soția lui citește constant
știrile, așteptând, fără speranțe, să se întoarcă acasă. 
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Un nas umed adulmecă iarba și două labe apar pe masă.
Clifford e mascota Școlii de Vară de la SOS Satele Copiilor,
membru cu drepturi depline la atenția tuturor. Avea doar
două luni când Nikolai l-a purtat în brațe tot drumul din
Ucraina până în Bacău. Acum, când fratele mai mare al
copilului s-a întors în zona de conflict, iar tatăl lor e tot
acolo, Clifford e prietenul și alinarea lui Nikolai și un
reminder că timpul trece oricum iar viața lui a găsit o urmă
de normalitate în curtea de SOS.
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Tatăl lui T. e soldat. Din când în când reușește să sune în
România pentru a-și vedea copilul și soția. Iar T . plânge
înfundat în pernă neîndrăznind să mai întrebe când vor fi
din nou împreună. În camera de alături o bunică își
mângâie nepoțica în timp ce pisica lor toarce la picioare.
Afară noaptea se lasă peste Satul Copiilor și se aud clar
râsetele unor puști care joacă World of Warcraft în rețea, cu
prietenii lor de acasă.
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Elena nu a vrut să plece. Fericirea ei însemna familia lor de
patru și nici măcar amenințarea bombelor nu a putut să îi
despartă la început. Dar pentru soțul ei era prea mult să
trăiască între frica constantă pentru siguranța copiilor și
datoria pe care o simțea pentru a lupta alături de ceilalți. 

Într-un final, Elena a împachetat esențialul și a plecat
împreună cu copiii, dar inima ei a rămas undeva în
bucătăria mică în care luau toți masa dimineața.
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La început, după ce sunetul bombelor nu s-a mai auzit și au
văzut un nou acoperiș deasupra capului, copiii s-au refugiat
în lumea virtuală și în gadgeturile care le permiteau să nu
înfrunte noua realitate. Prea străină, prea bruscă și nouă
pentru ei, experiența refugiului a fost refuzată.

Acum însă, după ce zilele s-au transformat în săptămâni și
apoi în luni, preferă o altfel de fugă. Una afară, în curtea
mare, printre căsuțele unde se vorbește limba pe care o
cunosc și încă una care le devine familiară.

S-ar întoarce cu drag la școală, la colegii și cărțile lor, la
temele care altădată le păreau o corvoadă. Acum însă
încearcă să recupereze online, să țină pasul cu lecțiile de
matematică și scriere. Geografia și istoria lor se scriu și
rescriu în timp real.

 
*

“Am venit din capitala Ucrainei, Kyiv. Îmi este dor de
orașul meu pentru că este unul minunat cu multe atracții.
Îmi amintesc de vremurile liniștite, cele de pace, de școala 
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 mea și plimbările mele prin Kyiv, Khreshchatyk și
“Andriivs’kyi descent”.

Amintirile din viața mea trecută par atât de departe, dar se
înșiruie atât de viu în mintea mea. Mă trezesc dimineața și
merg la școală, apoi mă întorc acasă, mă odihnesc și îmi fac
temele. Ascult niște muzică și îmi plac mult formațiile și
cântăreți ucraineni pentru că sunt pur și simplu grozavi.
Urmează cursul meu de dans și seara mă joc pe Xbox sau
citesc. Trăiesc în Kyiv împreună cu familia mea…
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Acum mă gândesc des la tatăl meu pe care nu l-am văzut de
mult timp. Din păcate bărbații nu au voie să părăsească
țara din cauza războiului. Îmi amintesc de mama și bunica
care gătesc vareniki și borș (absolut delicios) sau cum îmi
cumpăr pui Kyiv și tort Kyiv, dintr-un supermarket din
apropiere. Îmi amintesc apartamentul meu unde pisica
doarme liniștită, camera mea unde meșteresc bijuterii din
mărgele în culorile mele preferate - negru și mov. Ucraina e
frumoasă și înfloritoare, iar oamenii ei, buni. 

Am observat aceste asemănări și cu România - Carpații,
oamenii generoși și natura frumoasă. “
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*

“Îmi amintesc atât de bine viața mea în Ucraina. Cum
într-o zi normală mergeam la școală apoi la cursurile de
muzică. Mă întorceam acasă să îmi fac temele și apoi să
dorm în patul meu. În weekend mă jucam pe telefon, aveam
activități, cântam la vioară și ieșeam afară cu prietenii mei.

Pasiunea mea a fost dintotdeauna să fac vederi și cartoline
diferite și mă gândesc cu dor la asta. Cel mai dor îmi este să
patinez cu prietenii în ajunul Anului Nou, să merg la
petrecerile aniversare, mi-e dor de excursiile împreună cu
mama mea prin țară și să primesc 12 puncte (cea mai mare
notă) la școală. 
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Îmi e dor de casa și prietenii mei! Îmi plac animalele, mai
ales pisicile și mi-e dor de animalele mele - două pisici și un
câine. Dintre felurile noastre tradiționale iubesc vareniki și
prăjitura cu miere pentru că bunica mea le gătește grozav. Și
borșul făcut de mama mea care este cel mai bun. Mi-e dor să
mănânc pelmeni și hrișcă și mi-e poftă de un sushi așa cum
mâncam în orașul meu. 

Călătoria în România a venit pe neașteptate pentru că
inițial pornisem către altă țară. Dar am fost suprinsă de
România, de drumul destul de scurt pe care l-am parcurs
până aici, de împrejurimile frumoase și de oamenii buni și
generoși. 
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“Îmi amintesc ca ieri ziua în care am ajuns în Republica
Moldova. Mătușa mea trimisese mamei un articol în care se
discutau efectele nocive ale sunetelor bombardamentelor
asupra copiilor. A fost argumentul final care a declanșat
plecarea noastră din Kyiv. Am luat autobuzul până la
Vinnitsya, un oraș mic din centrul Ucrainei pentru că
aveam rude acolo. Am stat o singură noapte și apoi am luat
alt autobuz pentru a ajunge la vamă. Am ajuns mai repede
decât credeam la graniță și am traversat-o pe jos, noaptea.
Era început de primăvară și aerul era rece. De partea
cealaltă a graniței câțiva voluntari drăguți ne-au oferit o
masă caldă. 

Următoarea oprire a fost la Chișinău, la cinci ore distanță,
unde se aflau deja rudele noastre. Mi-a plăcut orașul. O
femeie cu inimă mare ne-a cazat pentru trei săptămâni dar
apoi am decis să mergem mai departe, alături de mătușa
mea și familia ei. Voiam să fim împreună. 

Am ajuns în Bacău pentru că profesoara verișoarei mele era
aici de ceva timp și ea ne-a recomandat să mergem la SOS
Satele Copiilor, un loc unde, ne-a spus ea, mamele și copiii
sunt primiți în condiții bune. 
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A fost o mare surpriză pentru mine să găsesc aici un teren de
fotbal. În Ucraina jucam într-o echipă de fotbal și aveam
antrenamente în fiecare zi, iar acest sport este foarte
important pentru mine. Nu degeaba am rupt 4 perechi de
încălțări pe teren de când sunt în Bacău. Practicam și
karate, iar aici, la Școala de Vară, un antrenor vine și
exersează împreună cu noi. Mă simt în siguranță acum și e
foarte bine.
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România mi se pare
tare frumoasă. Suntem
aproape de natură aici
și când este timp, eu și
mama călătorim. Cel
mai mult mi-a plăcut
Brașovul. 



Dar îmi este dor de oamenii și lucrurile pe care le-am lăsat
în Ucraina. Mi-e foarte dor de tatăl meu. Nu l-am mai
văzut de șase luni și tot ce pot este să vorbesc cu el la telefon.
Mi-e dor de prietenii mei cu care jucam fotbal. Mi-e dor de
mâncărurile noastre pentru că îmi plac mult borșul și
vareniki. Mi-e dor de pace în Ucraina pentru că țara
noastră e minunată și merită mult mai mult. ”

 
 
 
 
 
 
 

Desen realizat de unul dintre copiii participanți la Școala de Vară SOS Satele
Copiilor.
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În casa Familială Bronx e forfotă de dimineață. Un pici
blond, prins de gâtul mamei împlinește astăzi 2 ani. E coadă
la aparatul de cafea în timp ce camera se umple de copii
ucraineni pregătiți să gătească împreună cu fetele de la
Bronx. Astăzi prepară paste de mai multe feluri, așa că își
pregătesc cu grijă ingredientele și se adună în jurul mesei.

Cuvintele se amestecă în aceeași oală cu merele și zahărul, în
timp ce afară mamele aranjează mesele pentru mica
petrecere. Într-un colț de canapea un puști de vreo 10 ani se
joacă pe telefon departe de orice se întâmplă în jurul lui.
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În sala de judo se aud doar râsete și bufnituri. Corpuri mici
care izbesc saltele și urmăresc mișcările antrenoarelor.
Ordonat și sacadat până cineva fuge între picioarele unei
mame.

Nina a plecat în miezul nopții cu un băiețel somnoros după
ea și cu un bebeluș de doar o lună. Au trecut granița știind
de la prieteni că undeva în Bacău există o șansă, un adăpost.
Fără cărucior, scutece, mâncare, haine, doar cu transpirație
rece în spinare și speranța că ființele mici agățate de mâinile
ei vor putea să doarmă liniștite.
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Sunt din Nikolaev, Ucraina. În urmă cu aproape 5 luni am
fost nevoită să îmi părăsesc țara pentru a-mi duce copiii în
siguranță în altă parte. Am doi fii. La momentul la care
am părăsit țara, unul dintre ei avea vârsta de 4 ani, iar cel
de-al doilea abia împlinise o lună.

A fost foarte dificil și înspăimântător pentru mine să iau
decizia de a pleca. Am hotărât să mergem în România, în
orașul Bacău, pentru că prietenii din Nikolaev erau deja
aici. Cu ajutorul rețelei Facebook am găsit cazare. Îi
mulțumim mult domnului care ne-a oferit gratuit un
apartament. 

Ne-a ajutat mult să ne acomodăm cu noul oraș, ne-a
aprovizionat cu tot ceea ce am avut nevoie pentru gospodărie.
Sunt extrem de recunoscătoare pentru ajutorul primit.

Tot prin intermediul Facebook am găsit o fată care ne-a
dăruit un cărucior pentru bebeluș și hăinuțe. Cunoștea
limba noastră așa că am apelat la ea pentru ajutor de mai
multe ori. Suntem recunoscători ei și soțului ei pentru tot ce
au făcut pentru noi.
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Dar în orașul nostru lucruri groaznice se întâmplă în fiecare
zi. Și acolo erau prietenii, rudele, oamenii apropiați nouă. Și
casa noastră. Și sufletește ne e foarte greu să fim departe de
toate acestea.

De o lună am început să venim la școala de judo și ne ajută
să ne relaxăm puțin. Băiatul meu cel mare iubește acest loc.
Le mulțumim lui Daniel și Gabrielei pentru activitățile pe
care le organizează și care ne ajută să ne petrecem timpul
într-un mod plăcut.

Mulțumită acestor oameni generoși și buni am putut să ne
aranjăm cât de cât o viață aici în România, și să ne simțim
puțin ca acasă.”
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Am fost nevoită să îmi părăsesc țara
pentru a-mi duce copiii în siguranță
în altă parte. Am doi fii. La
momentul la care am părăsit țara,
unul dintre ei avea vârsta de 4 ani,
iar cel de-al doilea abia împlinise o
lună.



*

“It helps to get distracted” ne spun profesoarele. O distragere
a atenției care să aducă o doză de normalitate în acest
context plin de frică și nesiguranță. Copiii joacă UNO și
limba în care comunică e un mix de română, ucraineană și
engleză. Dar e mai mult un limbaj al cuvintelor nespuse, a
bucuriei unor clipe în care uită că ei sunt refugiați, că în
scurta lor viață au cunoscut fugă, abandon și un conflict pe
care mulți nu îl înțeleg. Și că cei mai mulți dintre tații lor nu
sunt acolo să îi prindă, să îi aline, să joace mingea cu ei…
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Așezate pe  saltele, într-o cameră separată, câteva femei stau
de vorbă. În această micro-societate matriarhală, bărbații
sunt prezenți constant în griji, conversații și dor.

Familia Taniei e una de sportivi iar ea, o tânără gimnastă cu
o carieră  înainte. Acum se antrenează online și se uită la
filmulețele de la competiții. Îi e dor de sala de antrenament,
de prietenii ei de acasă, de emoțiile dinaintea concursului,
de visele pe care le avea. Sala de antrenament de la Bronx e
refugiul ei câteva ore pe săptămână când vine să își pună
corpul în mișcare, mușchii la treabă și să nu mai simtă
regretele.
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Siguranța copiilor noștri este
principala motivație care ne face să ne
adaptăm la noile lucruri din viața
noastră, să învățăm să trăim diferit
și să acceptăm cu recunoștință unde
suntem aici și acum.



“Fac gimnastica de
performanță de la 6
ani, unde m-a dus
mama mea. Pe la
12-13 ani a fost o
perioada mai grea
pentru mine, dar
am mers înainte.
Făceam 4-7 ore de
antrenament pe zi și
participam de 2 ori 
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pe lună la concursuri. Acum am ajuns ajutor de antrenor
pentru copii și sfătuiesc pe toți copiii să meargă mai
departe fără să se uite la nimic, oricât de greu ar fi.”



*
 

“Am reușit oarecum să ne adaptăm condițiilor. Poate doar
parțial. Stresul, depresia și dificultățile pe care le-a îndurat
familia noastră au fost greu de dus, dar cumva am reușit cu
ajutorul oamenilor trimiși de cel de Sus. În cazul nostru nu e
vorba de una, ci de trei familii. La un moment dat am avut
ocazia să plecăm în altă țară dar am refuzat categoric.
Românii sunt, așa cum îi percepem noi, apropiați de poporul
nostru, asemănători cu noi, ucrainenii, ca mentalitate și
valori, mai ales în ceea ce privește familia.
Siguranța copiilor noștri este principala motivație care ne
face să ne adaptăm la noile lucruri din viața noastră, să
învățăm să trăim diferit și să acceptăm cu recunoștință unde
suntem aici și acum“.

 
*
 

“În a 3-a zi de război am fugit din Ucraina în România
unde am fost primiți foarte bine, apoi am ajuns la Bacău
unde am fost ajutați de oameni și organizații. Momentan
suntem bine și suntem siguri că ne vom putea întoarce în
țară cu bine când se va termina.”
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“Hei! Numele meu este M., am 17 ani și sunt din Ucraina.
Anul acesta am terminat școala și simt că trebuie să
împărtășesc o poveste, povestea mea. 

În 28 martie 2022 am ajuns la SOS Satele Copiilor din
Bacău… Da, Bacău, în România… Familia mea nu mai
plecase niciodată într-o țară străină până să înceapă
războiul și niciodată nu ne-am fi imaginat că vom merge în
România. Eram stresați, îndurerați, nesiguri și fără vreo
perspectivă de viitor în față… Pe drum fiind, între cele două
țări, chiar nu mă gândeam că ceea ce urma să se întâmple
va arăta așa.

Doctori, echipa din administrație și multe alte persoane
ospitaliere ne-au întâmpinat. Au făcut efectiv tot ce le-a stat
în putință pentru a ne simți mai bine și mai confortabil
într-o perioadă atât de grea. Noi nu înțelegeam nici
româna, nici engleza, și cu toate acestea, era imposibil să nu
simțim căldura și empatia care veneau înspre noi.

Tata înțelege acum româna și el este cel care ne ajută să
deslușim întrebările. 
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E mai bine așa! La început nu înțelegeam nici măcar când
oamenii mă întrebau lucruri în engleză și mă speriam
atunci când nu puteam comunica. Totuși, cu cât am început
să fiu mai mult printre ei, să îi cunosc și să interacționez cu
ei, cu atât am reușit să memorez și mai multe cuvinte. 

Aici îmi place terenul de joacă, grădina cea mare și băncile
unde petrec timp cu prietenii. În weekend-uri, sunt voluntari
care vin și stau cu mine și cu ceilalți copii. Dansăm, ne uităm
la filme, ne jucăm. Chiar simțim că au devenit prietenii
noștri și cel mai important, ne-au inspirat pe mine și pe cei ca
mine să ne bucurăm de viață și să avem încredere că totul va
fi bine. 

Și cred că îmi iese bine să le urmez exemplul, pentru că,
acum, pe timpul verii, m-am înscris și eu ca voluntar la
Școala de Vară ”Dumbrava Minunată”, unde copiii
ucraineni și români desfășoară activități împreună. Jucăm
boardgames cu toții, desenăm, luăm ore de karate, avem
chiar și ore de psihologie și engleză, iar din când în când
explorăm noi locuri - facem excursii în alte orașe și stăm în
natură, în camping-uri.
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Cine s-ar fi gândit că vara aceasta voi avea acest zâmbet pe
față? Sunt recunoscătoare că am întâlnit cei mai buni
oameni și că am la rândul meu ocazia să ajut alți copii -
ucraineni și români.”

*

“Sunt A. am 12 ani și vin din Odessa. Am ajuns în
România în luna martie împreună cu mama și sora mea…
Tata a rămas în Ucraina să lupte în război… și îmi este tare
dor de el! 

De când am trecut granița și am ajuns aici, la Bacău, am
descoperit oameni foarte cumsecade, amuzanți, cu suflet
mare, care ne-au ajutat să facem față mai ușor situației
noastre. 

Am rămas surprinse de cât de repede am fost acceptate în
această comunitate și suntem recunoscătoare în fiecare zi
pentru felul în care oamenii se comportă cu noi.

Nu pot totuși să uit cât de dor îmi este de orașul meu…”
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“Ziua mea începe în liniște, fără bombe sau împușcături… și
cu mult entuziasm pentru primul meu job plin de
responsabilitate, ca voluntar. 

Îmi place aici! Casa noastră, deși temporară, este frumoasă
și confortabilă. Ne petrecem timpul în bucătărie și ne
ajutăm unii pe alții. Totuși, locul meu favorit este camera
mea cu balcon unde îmi petrec serile povestind cu prietena
mea despre cum ne-a fost ziua.

Când am venit aici, în primăvară, tata a descoperit o
biserică și de atunci, în fiecare sâmbătă, mergem acolo.
Surorile și preoții ne-au primit cu brațele deschise și mergem
uneori să îi vizităm în drum spre parc.

 Mi-e dor de școală și de dirigintele meu. Ar fi trebuit să
absolvim anul acesta sub îndrumarea lui, dar a fost luat la
război…Abia aștept să ne întâlnim cu toții sănătoși când va
fi pace.

În weekenduri facem piața, mergem la mall și petrecem
timp prin oraș, unde se întâmplă să ne mai întâlnim și cu
voluntarii români din Satul Copiilor.”
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Desen realizat de unul dintre copiii participanți la Școala de Vară SOS
Satele Copiilor.



*

“Am început să mai uit de război și de nenorocirile care se
întâmplă acasă. Coșmarurile totuși nu au dispărut, dar
măcar mă simt în siguranță într-un loc și printre oameni ce
îmi oferă căldură.

Din septembrie voi începe facultatea în Ucraina, dar voi
studia de aici online. Și sper să fie doar pentru moment căci
eu cred că vom câștiga acest război și mă voi putea întoarce la
cursuri.

Acum simt că am tot ce e nevoie pentru o viață în pace și îi
mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a călăuzit pe mine și pe ai
mei spre acest loc în vremurile grele ale războiului. Nu pot
scrie fără lacrimi în ochi, deși mă bucur că există oameni
buni precum cei de aici, care sunt deschiși să ofere sprijin
material și spiritual. 
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România este un loc unde vei fi ajutat și vei fi binevenit de
fiecare dată. Nu voi uita niciodată ce ați făcut pentru mine
și familia mea. Vă mulțumim!”

*

Gemenii nu au mai mult de un an jumate și în timp ce ei
gânguresc, mama lor își înghite cu greu lacrimile. De
aproape 4 luni au venit în Bacău și ea e într-o continuă
nevoie. 

Haine, scutece, șervețele umede, lapte. Dar mai ales are
nevoie de un cardiolog. Au fost complicații la naștere și cei
doi pui au nevoie de control medical periodic. Iar inima ei
de mamă nu se poate liniști până inimile mici nu sunt bine.
Unde să te îndrepți și cine să te ajute când nu vorbești limba
și nici nu știi ce să ceri? 
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 La Biroul de Consiliere și Integrare Refugiați Ucraineni al
Fundației de Sprijin Comunitar, problemele își găsesc
soluții. Cineva știe pe altcineva care e dispus și poate oferi o
soluție. De dimineață a venit Maria care are probleme cu
banca. Nu vorbește engleză și nu se mai descurcă pe cont
propriu. Nu că engleza ar ajuta mult atunci când e vorba de
acte notariale, de hățișuri birocratice care dau bătăi de cap și
românilor, darămite ucrainenilor. 
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 Dar la Biroul de Consiliere și Integrare se găsesc soluții. Așa
cum s-a găsit cardiologul care să asculte inimile gemenilor și
să liniștească sufletul mamei. Iar fericirea se vede în ochi.
Ochii nu mint niciodată. 

 Poveste lui E. și a gemenilor e spusă de Maryna, femeia care
după fuga din Ucraina s-a redescoperit în România. Mai
întâi ca beneficiar, apoi ca voluntar și în cele din urmă ca
angajat al Biroului. Are 34 de ani, e din Odessa și a venit în
Bacău încă de la începutul lunii martie, împreună cu cei doi
copii ai ei,  alte două prietene și copiii acestora. 

“Numele meu este Maryna, sunt din Ucraina și trăiesc deja
de 5 luni în Bacău. La un moment dat am ajuns la
Fundația de Sprijin Comunitar și am avut nevoie de ajutor,
iar Gabriela a fost lângă mine. După un timp a venit și
oportunitatea de a munci în cadrul FSC, de a ajuta
ucrainenii cu traducerea, apoi de a mă implica în proiectul c
Școalii de Vară. 

Primul meu gând, însă, a fost “ Eu nu am mai făcut asta!”.
Sunt economist și ultimul meu job era în domeniul
imobiliarelor înainte să fug din Ucraina. Și deși am doi
copii, nu am lucrat niciodată cu mai mulți și asta m-a
îngrijorat, dar am decis să încerc. 
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Am întâlnit oameni minunați și pot să spun acum că e o
experiență benefică mie. Îmi place să fiu printre copii. În
timp ce ei s-au împrietenit între ei, noi, mamele, am format
legături, iar Școala de Vară e un loc unde copiii au venit
mereu cu bucurie

Cred că aici, la FSC, am reușit să oferim un suport
important ucrainenilor. Au primit îngrijire medicală, ceea
ce e foarte important pentru că e foarte greu să ai acces la
doctori dacă nu vorbești engleză și mai ales dacă nu ești în
țara ta natală. Ajutoarele umanitare au fost extrem de
importante, mai ales hainele și lucrurile pentru copii -
scutecele și laptele praf. Toți sunt foarte recunoscători și chiar
dacă nu vorbesc engleză mă roagă pe mine să traduc
cuvintele de mulțumire.

Cum mă simt acum? Fericită! Chiar simt în inima că fac
lucruri bune pentru alți oameni și asta mă face fericită.“
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 Maryna a înțeles că implicarea activă este modul în care
poate să contribuie, să ajute și să fie vocea celor care nu se
făceau înțeleși. Și mai ales pentru copiii care, departe de casă,
școală și prieteni, erau din ce în ce mai afectați.

La Școala de Vară voluntarii fac exerciții de uitare cu cei
mici. Prin ateliere, artă, sport și joacă scot la suprafață
zâmbete și bucurie și pentru câteva ore dorul de casă se mai
estompează puțin. 

Copii care au uitat sunetul bombelor și ascultă muzică.
Copii care nu mai fug grăbiți spre adăpost, ci dansează.
Copii care lipesc, colorează, meșteresc, vorbesc, râd, aleargă,
împreună cu voluntarii băcăuani.

,Mă bucur enorm că le-au plăcut
activitățile și că s-au bucurat de
prezența noastră."

- voluntar FSC
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Nu uitați cât de important e să ajuți
și să iubești, fie în liniște, fie cu voce
tare, direct sau indirect, mult sau
puțin, important este că atât timp cât
ai un suflet bun și curat, mereu va
exista o persoană care datorită ție, a
mai zambit o zi”.

- voluntar FSC

A fost o experiență unică. Sper sincer
sa îi revăd cu bine și că orice s-ar
întâmpla, să nu uite că există oameni
care îi iubesc și au grijă de ei.

- voluntar FSC
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