
Camin Aurora



Valentin E  -89 
Är en underfundig ung man som tycker väldigt mycket om bilar och gärna har en i var 

byxficka. Han är mest nöjd när han får sitta på altanen och se på när de andra 
aktiverar sig. 



Andrei -89
Lång och ståtlig kille som kommunicerar med några ord och gester. Genom sin 
fadderfamilj från sverige har han fått möjlighet att göra saker som han tycker 

om, bla att åka tåg, rulltrappa och gå på Mc Donaldsrestaurang.  



Ana Maria -87 
Har genomgått både njur-och benoperationer i Sverige, tack vare insamlade 

medel just till detta ändamål, genom Skärhamsbrödernas engagemang.  
Hennes njurproblematik måste dagligen följas upp. 



Ana är den som välkomnar alla gäster med öppen famn till Aurora! Hon är en 
av de 3 som talar av Auroras ungdomar. 

Hon har full koll på vad som händer på och kring Aurora och hur personalen 
arbetar, letar man efter något kan man alltid fråga Ana.



Simona L -89 
Simona är döv men har ett tydligt kroppsspråk. Hon är en bestämd ung kvinna 

som vet precis vad hon vill och inte vill. Älskar allt vad godis heter! 



Laura -79 
I Juli 2015 kom Laura till Aurora efter att även hon tillbringat hela sitt liv på 

olika institutioner. Tycker mycket om musik och är intresserad av internet och 
datorer där hon kan kommunicera med dem hon känner.



Simona P -90
Simona saknar talat språk. Kommer från en fattig familj uppe i bergen med 14 syskon. 

Nyfiken på allt som händer runt omkring.



Oana V -88
Energisk ung tjej som nästan aldrig sitter still. Har svårt att hitta något som intresserar 

henne men glad för att vara kring de andra boende. Oana får besök av sin mormor 
varje födelsedag. 



Valentin D  -89
Gillar att ta i och arbeta hårt med veden. Har inget behov av att vara med de 

andra men trivs bäst när han får hjälpa Auroras vaktmästare i arbete.



Marius -89
Marius är otålig och svår att nå ibland, mår bäst efter hårt kroppsarbete vilket 

gör honom lugn. Vill ha ordning och reda omkring sig. 



Alexandra f-88
Alexandra kom till Aurora 2014 med allt hon ägde i en liten plastkasse från 

LIDL. Hon tycker om att dansa och är förtjust i allt rött i klädväg.



Bianca -88
Bianca är halvsidesförlamad och sitter nuförtiden i rullstol. Hon har 

försämrats pga en tumör i hjärnan som inte går att operera bort, hon blir 
långsamt sämre. Hon har ett gott liv trots sina svårigheter. Hon har inget talat 

språk och känner ibland en stark frustration och oro. 



Loti -89
Är social och oftast glad.  Saknar talat språk, men kan härma ljud. Tycker om vackra 

saker och gärna fina kläder. Är väldigt fäst vid sin ”Auroramamma”.



Ioana
Ioana är opererad för grå starr men ser idag ingenting. Trivs allra bäst i sin 

fåtölj i vardagsrummet när de andra är runt omkring henne. 



Alina -88
Alina mår periodvis väldigt dåligt och är beroende av personal runt sig som 

kan förstå och möta hennes behov. Har svårt med förändringar och när 
rutiner inte följs



Barn som vuxit upp på Aurora:

Oana som bor i Sverige sedan år 2013

Valentin T

Daniel

Razvan



Oana -89
Oana hittade kärleken i en av de svenskar som vart nere och arbetat på 
Aurora. Är nu gift och bor i Sverige. Hon saknar ibland sina ”syskon” på 

Aurora.



Valentin T -91 Avled år 2006  
Var blind hade en hjärnskada som han fått under fostertiden efter en 

infektion hos mamman. Han somnade in lugnt och stilla år 2006. 
Myndighetspersoner utanför Aurora var förvånade över att han levt så länge 

och tillskrev detta den goda omvårdnaden han fått genom åren. 



Daniel -89 avled år 2010 
Daniel hade en CP-skada  med spastisk tetraplegi (armar och ben som inte lydde). Han 

fick en plågsam tid innan han dog då hans andningsmuskelatur inte fungerade. 



Razvan -88 dog 2017
Hade ett svårt liv både fysiskt och psykiskt. Hade upprepade tarminfektioner 
som med operationer och sammanväxningar ledde till hans död 2017. Han 
hade ett svårt liv med mycket ångest som trots modern medicinering inte 

hjälpte honom. 
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