
 O realitate dureroasă, tragică 
 

Necazul războiului din Ucraina a 
adus pe calea pribegiei deja sute de 
mii de cetățeni ucraineni și poate a 
depășit un milion când veți citi acest 
material... Cozi de 20-30 km la vămi-
le Siret, Sighet sau Giurgiuveni, ore 
și zile de stat la coadă, mame singure 
cu copii speriate, în frig. Aceștia au 
părăsit orașele lor bombardate ca și 
Kiev, Harkov sau Odessa și multe 
altele cu nume mai puțin cunoscute. Nevoia, suferințele acestor oameni 
ne-au mobilizat. Unii nu au bani, nu au carduri iar alții au fugit cu griv-
ne ucrainene asupra lor, moneda națională ucraineană care nu se schim-
bă la bancă în România momentan. Presa românească și internațională 
abundă în relatări ale catastrofei umanitare în desfășurare. Tragedia este 
și mai mare prin faptul că bărbații – soți, părinți – sunt opriți în țară da-

torită Legii Marțiale și peste graniță 
trec femeile și copiii. Din rapoartele 
culese de la fața locului reiese că cei 
mai mulți refugiați fac parte din clasa 
medie și câțiva superioară, cu contac-
te în Europa de Vest și ceva bani asu-
pra lor iar acum apar cei fără bani, din 
clasa de jos, cu mai mari nevoi. După 
prima săptămână de război și exod al 
refugiaților ne așteptăm la creșterea 
substanțială a celor din urmă.  

Cine suntem? 
Misiunea Bunului Samaritean a început în 1993 în România iar din 

1997 are personalitate juridică. A asistat tineri proveniți din casele de 
copii în criza majoră din anii 1990 când erau obligați să plece din insti-
tuția respectivă, mulți rămânând pe stradă sau sub poduri și care aveau 
nevoi similare refugiaților de azi: hrană, adăpost, tranzit spre un oraș 
mai mare cu locuri de muncă sau haine și servicii de transport.  
 

Cum lucrăm? 
Asociația și partenerii verifică pe teren situația și acordă asistență 

directă refugiaților conform nevoilor de mai jos, finanțează partenerii ce 
îngrijesc refugiați ori le remit ajutoarele umanitare necesare în natură, 

conlucrează cu autorități de stat inclusiv 
vamale din România și Ucraina, după 
caz și investește în același scop în orga-
nizații recunoscute din Ucraina ce ope-
rează orfelinate, spitale, etc.  
 

Beneficiarii programului sunt două 
categorii de refugiați: 
1. Pe teritoriul României — fie că doar 

traversează țara spre destinația fina-
lă sau rămân pe termen mediu și lung aici până la rezolvarea situației 
lor. 

2. Pe teritoriul Ucrainei (refugiați interni) care au cerut adăpost la Mă-
năstirea din Bănceni, la 20 km de granița Ucrainei cu România sau în 
alte părți. 

 

Ce nevoi am identificat? 
Donațiile binefăcătorilor sunt alocate programului de asistență al refu-

giaților care împlinește nevoi ca și cele de mai jos, respectiv aspecte lo-
gistice și administrative:  

Articole de primă necesitate (alimente, haine, produse de igienă 
personală, etc) dar și paturi, saltele, lenjerie 

Medicamente, pansamente și produse de dezinfectare  
Transport – costuri cu transportul acestora de la vamă sau de la un 

centru de cazare din România către destinația finală (de obicei la rude 
ale lor) din Europa de Vest (Italia, Germania, Elveția, etc) sau altă opțiu-
ne. Se vor achita bilete de tren, autocar sau unde este cazul, avion pentru 
persoanele care nu au posibilități financiare sau au fonduri insuficiente. 

Cazare de tranzit pentru refugiații care nu au cazare gratuită 
asigurată sau nu au bani de a acoperi costuri de cazare plecând din Ro-
mânia către destinația finală în alte țări.  

Plata de chirii atunci când refugiații au nevoie de asta o per ioa-
dă mai îndelungată. În această categorie de oameni sunt oameni care do-
resc să se întoarcă în țara lor după ce se termină războiul sau pur și sim-
plu au pierdut tot ce aveau în Ucraina, nu au unde merge și au nevoie de 
susținere până își găsesc un loc de munca și își pot relua viața din nou. 

Costuri cu traducere și taxe notariale pentru obținere de acte 
necesare, traducere în raport cu autoritățile, furnizorii de servicii de tran-
sport, cazare, etc. 

Cheltuieli cu combustibil, depozitare donații, pliante de infor-
mare, consumabile, management, etc. 



 Construire, reparare și extindere de locuințe pe termen lung 
când refugiații se stabilesc în România nemaiavând nimic în Ucraina. 

Prevenire trafic de ființe umane dată fiind vulnerabilitatea re-
fugiaților, majoritatea femei și copii 

O nevoie mai specială este la Mănăstirea Bănceni, Ucraina, unde 
înaintea războiului se îngrijeau peste 400 persoane în nevoie cu special 

copii orfani, copii cu handicap locomotor, copii bolnavi de SIDA, 

oameni vârstnici. Pentru a acoper i 
toate nevoile lor s-a creat un întreg com-

plex de clădiri: cantina, case de copii, 
biserici, cămin de bătrâni și copii cu SI-
DA, clinica medicală, etc. Acum la 
acești copii și vârstnici s-au adăugat pes-

te 1000 de refugiați, totalul celor  ce 
trebuie hrăniți și îngrijiți zilnic fiind în 
jur de 2000 de persoane. O parte din ne-

voile lor le acoperă mănăstirea din mun-
ca lor iar restul este din donațiile binevo-
itorilor. La mănăstire, pentru îngrijirea 

refugiaților, e nevoie foarte mare astfel: 
de la mâncare la produse de igiena per-
sonală și dezinfectanți, medicamente și 

pansamente, etc.  
Alte nevoi identificate pe parcursul evenimentelor  în desfășura-

re în Ucraina. 
 

Cum poți ajuta? 
 Pentru a dona online, prin PayPal, vă rugăm să accesați 

www.bunulsamariteanbeius.ro/donatii 
 Pentru transfer bancar, vă rugăm folosiţi datale bancare de mai jos: 
 

Numele beneficiarului este: Asociația Bunul Samaritean Beius  
Numele băncii: Bancă Comercială Română, Sucursala Beiuş 
Swift cod: RNCBROBU 
Pentru donaţii în Lei: RO83RNCB0034021802850001 
Pentru donaţii în Euro: RO56RNCB0034021802850002 
Pentru donaţii în Dolari SUA: RO29RNCB0034021802850003 
 

    Sponsorizare. Dacă reprezinți o firmă poți ajuta în baza unui 
contract de sponsorizare. Pentru întrebări contactați-ne pe  
email: nikki.ciorna@goodsamaritan.ro  sau la tel.: 0720642238.  

https://www.bunulsamariteanbeius.ro/donatii
mailto:Nikki.Ciorna@goodsamaritan.ro

