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Familia Nica, adică familia 
Mirunei a evoluat frumos, iar 
adolescenta s-a evidențiat prin 
faptul că situația ei școlară s-a 
îmbunătățit și, în plus, și-a fă-
cut planuri de viitor, dovedind 
că este un copil serios, ceea 
ce a determinat-o pe Anca Stă-
nescu, asistent social în cadrul 
SOS Satele Copiilor Centrul de 
Consiliere București, să o pro-
pună într-un proiect care poate, 
dacă nu îi schimbă viața în to-
talitate, cu siguranță îi modifică 
viziunea asupra ei.  

O minivacanță de 
neuitat la Amsterdam

Miruna a avut în vara acestui 
an oportunitatea de a fi perso-
najul principal într-un documen-
tar despre dificultățile cu care se 
confruntă familia sa, realizat de 
un ziarist din Olanda, în colabo-
rare cu SOS Olanda. Filmul a ur-
mărit să evidențieze provocările 
pe care le trăiesc tinerii care pro-
vin din familii cu dificultăți mate-
riale, dar și dorințele acestora le-
gate de viitor. Au fost făcute fil-
mări în familia Mirunei, la Școala 

nr. 3 din Buftea și la Școala de 
Ofițeri de Poliție din Câmpina, 
unde adolescenta își dorește 
să fie admisă, având în vedere 
că vrea să se facă polițistă. Do-
cumentarul a fost lansat oficial 
în data de 21 octombrie în ca-
drul Festivalului de Film pentru 
Copii din Amsterdam. Miruna și 
verișoara sa au participat la eve-
niment, chiar la Amsterdam, în 
calitate de invitați speciali și ve-
dete pe covorul roșu. Filmul a 
fost foarte bine primit de public, 
iar Miruna a primit foarte multe 
felicitări și încurajări din partea 
celor prezenți.

În cadrul aceleași vizite în 
Olanda, cele două adolescen-
te au avut ocazia să viziteze o 
secție de poliție din Amsterdam, 
să cunoască orașul  printr-o 
plimbare cu vaporul pe canalul 
Amstel, dar și să viziteze muze-
ul Van Gogh din Amsterdam, vi-
zită care a impresionat-o pro-
fund mai ales pe Roxana care 
a descoperit aici „Irișii” pictoru-
lui olandez, despre care aflase 
la ora de desen, la liceu.

Condiții de trai mai 
bune

Familia Nica Eugen, adică 
părinții Mirunei, beneficiază de 
serviciile programului Asociației 
SOS Satele Copiilor România, 
din anul 2014, de când, cei doi 
soți Nica au decis să aibă grijă 
de încă patru copii, nepoți pa-
terni, după ce tatăl lor a mu-
rit, iar mama i-a abandonat. În 
acest fel, familia este compusă 
din 13 copii, 9 biologici și patru 
nepoți. Cel mai mare copil are 
18 ani, iar cel mai mic 10 luni. 

Familia locuia într-o casă 
mică. ”La început stăteam cu 
toții într-un spațiu mare, fără 
pereți și camere”, a povestit Mi-
runa, cel de-al doilea copil bio-

logic al familiei. Era un spațiu în-
ghesuit de 35 de metri pătrați, 
cu o singură fereastră și o sin-
gură ușa de intrare. ”La început 
nu aveam nicio intimitate, de-
loc, nici pentru a schimba haine-
le, niciun spațiu liniștit să îți faci 
temele”, a mai povestit fetița. 

Asistentul social a consili-
at familia în toată această pe-
rioadă, în strânsă colaborare cu 
specialiștii Direcției de Asistență 
Socială Buftea. Pornind de la 
faptul că familia nu avea condiții 
de trai potrivite unui număr atât 
de mare de copii, primul pas a 
fost oferirea de sprijin legat de 
situația locativă. 

În cadrul parteneriatului din-
tre asociație și Consiliul Local 
Buftea, prin DAS Buftea, fami-
lia a reușit să își îmbunătățească 
condițiile de trai. Au acum un 
spațiu mai mare de locuit, con-
tractat de la primărie, cu o sumă 
modică. Au fost ajutați cu materi-
ale de construcții, reușind să îm-
partă spațiul disponibil în patru 
încăperi în care se poate locui.  

Mama lucrează, iar tatăl, 
este în concediu de creștere 
a copilului. Ambii părinți au 
fost consiliați vocațional să 
se gândească cum să își 

îmbunătățească situația  fian-
ciară, pentru că trebuiau să 
obțină și o măsură de protecție 
și pentru a deveni reprezentanții 
legali ai celor patru nepoți. Iar 
pentru aceasta trebuie îndepli-
nite anumite  condiții. Și atunci 
mama a decis să lucreze.  

Familia a evoluat așadar și 
pe plan locativ, și pe plan finan-
ciar. Sunt foarte mulți copii, dar 
reușesc să acopere cheltuielile 
lunare. În plus, au fost ajutați 
cu rechizite, haine, medicamen-
te, servicii medicale de speciali-
tate, diverse  consultații, copiii 
merg  la diverse activități de igi-
enă personală, educație rutieră, 
educație sexuală, excursii. 

Miruna își dorește foarte 
mult să devină polițist. Acum 
are camera ei, de când le-a dat 
domnul primar și spațiul nou și 
se poate pregăti în liniște pen-
tru liceu. În cadrul familiei, sunt 
și alți copii care au talente ar-
tistice. Astfel, Adrian este unul 
dintre cei patru nepoți căru-
ia îi place să cânte la daraba-
nă. Alexandra, Miruna și Ro-
xana cochetează și cu actoria.  
Adrian, Alexandra, Roxana, toți 
nepoți ai familiei Nica, cât și Mi-
runa, au participat doi ani con-

secutiv la concursul SOS Copiii 
au talent. Fetele au ajuns în fi-
nală, unde au câștigat locul al 
treilea cu o secnetă din Cara-
giale.

Sprijin pentru 21 de 
familii cu 70 de copii

SOS Satele Copiilor mai are 
în grijă, în Buftea, 21 de fami-
lii, cazurile fiind referite de că-
tre Direcția de Asistență Socia-
lă Buftea.  Apoi se face o eva-
luare și cazurile sunt prelua-
te în program. „Avem famiii 
cu situații foarte grele, locati-
ve, financiare, copii în risc de 
abandon școlar, copii neînscrși 
la grădiniță sau la școală, am 
avut și un copil de 12 ani care 
nu avea certificat de naștere, 
copil neînscris la medicul de fa-
milie, conflicte relaționale în-
tre părinți și copii, alcoolism. 
În momentul de față, sunt 70 
de copii în cele 21 de familii. 
Toți preșcolarii și școlarii sunt 
înscriși  la grădiniță și la școală, 
toți sunt susținuți cu rechizite 
și cu haine. Sunt susținuți cu 
produse de igienă personală și 
igienă locativă”, ne-a spus An-
ca Stănescu.

Viața familiei Nica s-a schimbat în bine, cu sprijinul Primăriei Buftea și al 
Asociației SOS Satele Copiilor

O şansă în plus pentru Miruna
Miruna este o fetiță fericită pentru că, datorită 
sprijinului Asociației SOS Satele Copiilor România 
și cel al Primăriei și Consiliului Local Buftea, ea 
și familia ei au depășit o mare parte a situațiilor 
dificile care le marcau viața, iar acum se simt 
mult mai la adăpost. Miruna a avut o șansă în 
plus și, alături de ea, și verișoara ei, Roxana. A dat 
norocul peste aceste fete, dacă putem spune așa, 
deoarece familia lor, deși se confrunta cu foarte 
multe probleme, a dovedit că este dispusă să își 
depășească condiția.
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