
Nadia never thought she would struggle to
find a place to sleep, until she fled Ukraine,
on the 7th of March. “Not knowing where
we will be sleeping next, and leaving behind
my father, grandparents, friends and my
beloved home... these were the biggest
struggles,” recalls Nadia.

After 10 months of living in Romania, Nadia
has only proud words about her new
community. “I like the people of Romania,
how kind they are, always willing to help
us”. But her thoughts are still of home, and
she already has a plan in mind: she wants
to make her country proud, and she is
trying to be stronger, never give up, not
even when things become harder. 

“As a medical student and thinking about
all of this, it just drives me to do things
better and become a doctor, so that I can
help my people,” says Nadia. 

Nadia, 18 years old, Odessa, Ukraine
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Nadia nu s-a gândit niciodată cât de greu îi va
fi să găsească un loc unde să doarmă, până
când a fost nevoită să fugă din calea
războiului, pe 7 martie. „Cele mai mari
dificultăți au fost să nu știu unde urma să
înnoptez și să-mi las în urmă tatăl, bunicii,
prietenii și casa mea dragă,” își amintește
Nadia. 

După 10 luni de locuit în România, Nadia nu
are decât cuvinte de laudă pentru noua ei
comunitate “Îmi plac oamenii din România,
bunătatea lor, dorința lor de a ne ajuta de
fiecare dată.” Dar gândurile ei se îndreaptă
mereu către casă, iar ea are deja un plan în
minte: vrea să își facă țara mândră, așa că
încearcă să fie cât mai puternică, să nu
renunțe niciodată, nici măcar când lucrurile
devin grele. 

“Ca studentă la Medicină, vreau să mă
ambiționez să fac lucrurile mai bine și să
devin medic pentru a-mi ajuta semenii,”
spune Nadia.

Nadia, 18 ani, Odesa

Над�я н�коли не думала, що їй доведеться
стикнутися з труднощами, шукаючи м�сце
для сну, поки вона не втекла з України 7
березня. “Не знати, де ми спатимемо
наступної ноч�, залишити мого тата,
бабусю й д�дуся, друз�в � м�й улюблений
д�м... це було найважче”, - згадує Над�я. 

П�сля 10 м�сяц�в життя в Румун�ї Над�я з
великою горд�стю говорить про свою
нову сп�льноту. “Мен� подобаються люди
в Румун�ї, їхня доброта, готовн�сть завжди
допомогти нам”. Але її думки все ще про її
дом�вку, � в неї вже є план: вона хоче, щоб
її країна пишалася нею, � вона
намагається бути сильн�шою, н�коли не
в�дступати, нав�ть коли життя стає
складн�шим. 

“Я навчаюсь, аби стати медичним
прац�вником, � коли я думаю про поточну
ситуац�ю, це спонукає мене робити все
ще краще � стати л�карем, аби допомагати
своєму народов�”, - говорить Над�я. 

Над�я, 18 рок�в, Одеса 
 


