
 ”Împreună depășim șocul imprevizibil și durerea sufleteasca!"  

Proiectul e coordonat de Conferință SVP Sfântul Iacob, din Câmpulung Muscel, 

Romania 

Durata proiectului : martie, aprilie, mai 2022 

  

Grupul de lucru: membrii svp, preotul Paulet Petru, surorile Sfântului Paul, 

lucrători Caritas.  

Proiectul se adresează unui număr de 23 persoane refugiate din calea războiului din 

tinutul Ucrainei. 

Grupul de refugiați e format din 15 copii și 8 adulți, din care 7 mămici și un tătic. 

Copiii au vârste cuprinse între 2 ani și 15 ani. Refugiații provin din partea de sud a 

Ucrainei, din zona Odessa și Micolaev. Înfricoșați de zgomotul sirenelor, al 

bombardamentelor și fum au luat hotărârea ca pentru siguranța copiilor samearga 

în România. Aceasta de la începutul lunii martie. Au venit la Câmpulung cu un 

autocar escortați de potitia națională. Trei mămici au soții care lucrează în armată 

și sunt foarte îngrijorate, unul activează pe un tanc iar doi cu pusti mitraliera. Au 

un bagaj emoțional destul de greu, sunt neliniștite. Vorbesc mult la telefon pentru a 

afla vesti de la soți și se interesează de situația locuințelor și a țării. Una dintre ele 

era administrator al unui bloc și ne a arătat cum fusese bombardat pe la jumătate. 

Se străduiesc sa și tina moralul ridicat, pentru a nu influenta negativ copiii. Sunt 

câțiva copii care au lacrimi în ochi și plâng de dorul taticilor. Sunt doua familii cu 

4 copii, una e și cu tăticul. Au nevoie de obiecte de stricta necesitate și de mult 

suport sufletesc. 

Părintele Paulet Petru alături de membrii svp, de surorile Sfântului Paul, de Caritas 

încercăm să i ajutam sa depășească aceasta situație, sa le oferim confort spiritual, 

siguranță și securitate. În acest scop lucram cu copiii și adulții pentru a înlătură 

trauma sufletească. Rodica Babeu face activități cu copiii:jocuri, activități de arte 

vizuale, de dezvoltare personală, de matematica și antrenament grafic. Deja le am 

cumpărat obiecte de strict necesar: cartele telefonice, deodorante și chiloți. Pentru 

copii am cumpărat rechizite școlare pentru a putea susține activitățile. Urmează ca 

pe parcurs sa cumpărăm cele necesare. 



Necesar obiecte de stricta necesitate: 

Cartele telefonice, Deodorante, Detergenti, Dezinfectanti, Pasta dinti, Papuci, 

Medicamente, Papuci, Sampon, Lenjerie intima 

Rechizite scolare:creioane colorate, caiete de lucru, blocuri desen, hârtie alba și 

colorata, foarfeci, stilouri, plastilina. 

Coordonator proiect:Babeu Rodica, președinta SVP Conferință Sfântul Iacob, 

Campulung Muscel 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


