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Familia G: 
în exil cu 6 copii
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Nu e deloc ușor să crești 6 copii. Dar oare cât 
de greu poate fi să ai 6 copii și să îți abandonez 
casa, orașul, țara. Cât de greu poate fi să pleci
în necunoscut cu 6 copii după tine? O știe doar 
familia G, pe care războiul i-a evacuat brusc 
din viața lor liniștită și i-a transformat în 
refugiați la Galați.

L este o mama eroină care a trăit o viață normală 
alături de soț și cei 6 copii în mica lor căsuță 
dintr-un orășel din Ucraina. Viața pentru ei era una 
obișnuită: soțul lucra, copiii mai mari se duceau la 
școală și începeau să facă primii pași către o viață 
independentă, iar ea avea grijă de gospodărie și de 
mezinul familiei, în vârstă de 2 ani. În februarie se 
gândeau că poate anul acesta își vor permite să 
meargă la mare. Și își imaginau cât de mândru vor 
fi la recitalul de deschidere a școlii, când își vor 
vedea fiica cântând pe scenă. 

Dar acele zile nu au mai venit…
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Nu știe ce va fi la anul, 
dar știe ce va face în 
viață

„ 

Peste toate 
neajunsurile a mai venit 
și pandemia

mai bine acolo unde pandemia 

a pandemiei, a unei perioade 

Ziua în care ,,acasă” 
nu a mai avut sens

Nu au crezut nicio secundă 
că va veni războiul. „Am trăit 
o viață fericită până când 
războiul a venit în țara noastră. 
Nu am crezut niciodată că 
într-o secundă voi fi nevoită 
să las totul în urmă… Am 
decis să părăsim țara pentru a 
ne proteja copiii și propriile 
noastre vieți.”, a relatat mama 
celor șase copii.

,,Frică. Durere. Incertitudine. 
Așa a descris familia G ziua în 
care „acasă” a rămas doar o 
amintire printre ruine.

Am văzut oamenii care ne 
așteptau cu ceai, mâncare 
caldă, pături, medicamente 
și mașini care să ne ducă în 
centre de cazare. Am fost 
copleșiți de bunătatea 
oamenilor care nici nu ne 
înțelegeau limba, dar erau 
acolo să ne ajute. Acela a fost 
momentul în care eu și soțul 
meu am putut să le spunem 
copiilor că totul o să fie bine”, 
a povestit L.

Își amintește cu emoție și 
recunoștință momentul în 
care a pășit în apartamentul 
pe care l-au găsit cu ajutorul 
unor voluntar. Nu le-a păsat 
că era aproape gol, au dormit 
toți pe o saltea. Era prima 
seară în care se bucurau de 
liniște și puteau să viseze din 
nou la viitor.

Au făcut două zile până la 
granița cu România și încă o 
zi până au putut trece toți 
vama. ,,Atunci am putut să
iau prima gură de aer. 

Un cadou de mărțișor

În ziua de mărțișor familia G a 
pășit pentru prima dată în 
Centrul de Refugiați din Galați 
al Fundației „Inimă de Copil”.
 „Prietenii noștri ne-au spus să 
nu ne facem griji, deoarece aici, 
în Galați, vor contacta o 
organizație pe care o știu și care 
ajută refugiații. Așa am ajuns la 
Fundație și au început să se 
întâmple minuni în viața 
noastră. Am primit cel mai 
frumos mărțișor- un nou început.

 Ne-au ajutat cu un aragaz, 
mașină de spălat, frigider, 
lenjerie de pat, haine, veselă, 
alimente etc. Familia noastră 
a simțit o mare grijă din partea 
Fundației. Pentru mine, 
Inimă de Copil este o echipă 
care face bine necondiționat 
și un nou acasă pentru familia 
mea.”, a mărturisit L.



Ajută-ne să scriem 
povești cu final 
fericit! 

Donează și tu!

Niciun om pe lumea aceaste nu trebuie să cunoască ce înseamnă războiul. 
Inimă de Copil ajută copiii și părinții din Ucraina să treacă mai ușor peste 
dezrădăcinare. Oferim suport medical, educațional, emoțional și economic. 

Împreună facem eforturi pentru ca vecinii ucraineni să se acomodeze cât 
mai ușor în comunitatea noastră. Pentru că unul dintre principiile care ne 
ghidează este incluziunea. Facem acest lucru încă din primele zile ale 
războiului, la doar câteva zeci de kilometri distanță de Ucraina.

Aici la fundație, credem în bunătate și în binele care face bine, orice ar fi . 
Ne lăsăm ghidați de poveștile copiilor și tinerilor pe care îi ajutăm și ne 
facem un scop din a da mai tare vocile lor. Ei sunt cei pentru care, zi de zi, 
suntem aici.


