Bună ziua, drag prieten!
Mai jos veti găsi informații interesante despre ultimele activități în cadrul organizației Tineri pentru
Cristos Moldova. Sperăm că veți citi cu bucurie și vă mulțumim pentru rugăciunile și susținerea
voastră.

«Voi sunteţi lumina lumii … să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri»
Matei 5:14-16
… intrând în curtea Centrului, se ținea strâns de mâna mamei și cu mare dificultate și
rugăminți a intrat în incinta acestuia. Era foarte atașată de mama
și cu mare frică, neîncredere și neclaritate privea în ochii ei mari și
nu înțelegea ce se întâmplă. Când a fost întrebată cum o cheamă, a
zis: ”dă-mi pace, du-te de aici”…
Aceasta a fost prima noastră întâlnire cu Nicoleta la Centrul de Zi ”Vino și
vezi”.

“Vino și vezi” este un proiect al AO “Tinerii pentru Cristos Moldova”, situat în orașul Orhei. Este un
centru de zi pentru copii cu dizabilități, care și-a deschis larg ușile pentru 8 beneficiari în luna ianuarie
anul 2011.
Pe parcursul anilor s-au efectuat schimbări atât pe plan organizațional - divizarea copiilor pe două
departamente - 3-15 ani și 16-25 ani; educațional - formarea capacităților de citit, scris și calcul
matematic; cât și de extindere - în a ajuta copiii care locuiesc mai departe de oraș (deplasarea Echipei
Mobile din specialiști ai centrului) și cei care au depășit vârsta de 25 de ani (Clubul Tinerilor).
Pe parcursul a 8 ani de activitate numărul de beneficiari a depășit cifra de 85 copii/adolescenți cu
dizabilități și familiile acestora.

Ca rezultat al activității centrului:



Părinții au posibilitatea de a se
încadra în câmpul muncii;



Copiii au posibilitatea să frecventeze
școala;



Marea majoritate a adolescenților și
tinerilor și-au format abilități de a trăi
cât mai independent;



Membrii din societate sunt mai
deschiși față de persoanele cu
dizabilități.


Centrul de Zi ”Vino și vezi” ofera servicii de
îngrijire, instruire și dezvoltare a abilităților și
deprinderilor de viață independentă conform
particularităților individuale a fiecărui
beneficiar.
Copiii beneficiază de servicii ca:



Logopedie;



Meloterapie;



Lodoterapie;



Psihopedagogie;



Terapie de grup;



Deprinderi de viață
independentă;



Orientare profesională.

Elevii din școală, unde frecventează
copiii, sunt mai prietenoși și deschiși
față de copiii cu dezabilități.

… acum Nicoleta este o fată foarte responsabilă, harnică și activă atât pe plan personal, cât și
educațional. Ne bucurăm că Nicoleta a reușit să cunoască nu doar literele și cifrele, dar și-a
îmbunătățit și dezvoltat abilitatea de comunicare. Părinții au încredere în ea, îi dau
responsabilități casnice: să facă ordine prin casă, să aranjeze
hainele, să ducă gunoiul, să pregătească gustări simple, să
spele vesela…
Îi mulțumim Domnului că putem să fim un
instrument în mâinile Lui, care aduce schimbare în
viețile copiilor speciali, părinților acestora și în
întreaga societate!

Motive de rugăciune:
- Să ne rugăm pentru Ionuț, unul dintre beneficiari, care la moment se
află într-o stare de sănătate foarte gravă, dar si pentru familia lui!!!
- Pentru buna desfășurare a programului de Paște, a târgului de
caritate, care se va organiza cu această ocazie în centrul orașului
împreună cu beneficiarii.

Cu respect,
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