Bună ziua, drag prieten!

Mai jos veti găsi informații interesante despre ultimele activități în cadrul organizației Tineri pentru
Cristos Moldova. Sperăm că veți citiți cu bucurie și vă mulțumim pentru rugăciunile și susținerea voastră.

”Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească”.
1 Cor. 3:6
Tinerii pentru Cristos Moldova dorește să vadă în Moldova o nouă generație de copii, adolescenți, tineri și
adulți, o generație care cunoaște sensul vieții și are un scop cu ea, dar cel mai important – o generație cu
frica de Dumnezeu, o generație care Îl cunoaște pe Dumnezeu.

Pentru ca aceasta să devină realitate, am inițiat în cadrul organizației
mai multe proiecte, printre care ”CampaniaImplică-te și tu” , care este
o inițiativă prin care dorim să încurajăm și să mobilizăm creștinii din
bisericile locale să se împlice mai mult în viețile celor nevoiași din comunitate.

În lunile februarie-martie are
loc aplicarea proiectelor, iar în
aprilie selectarea celor 10
proiecte cîștigătoare. Proiectele care
vor fi selectate vor primi ajutor
financiar în sumă de 10 000 mdl.

Implementarea proiectelor
are loc în perioada lunilor mai-decembrie.
În decembrie organizăm masa rotunda,
unde fiecare beneficiar face o descriere
a proiectelor și prezintă rezultatele.

Împlică-te 2018
În anul 2018 au fost depuse 60 de proiecte
din diferite localități ale Moldovei și au fost
selectate 13. Iată câteva din ele: Organizarea

spălătoriei sociale pentru oameni de vârsta a
treia cu dizabilități - Terebna; Amenajarea
unui

parc

și

sădirea

copacilor - Cahul; Spălătorie socială -Brânza,
Crasnoarmeiscoe; Contsruirea sobei pentru o

familie

de

orfani

cu

dizabilități - Orhei;Frizerie sociala pentru
persoanele în etate -Șoldănești ș.a.

Rezultate
Pentru realizarea cu succes a proiectelor
partenerii noștri au colaborat strâns cu
biserica,

APL

și

școala.

Deși

s-au

confruntat cu multe încercări și greutăți,
majoritatea dintre ei și-au atins scopul.
Ca rezultat, au beneficiat de ajutor circa
23 familii, 60 bătrâni, 3 văduve, 2 orfani.
De asemenea, în unele proiecte printre
beneficiari

se

numără:

biserica,

grădinița, o întreagă comunitate.

În așa fel, biserica devine parte activă în societate, având un impact pozitiv asupra comunității,
îndeplinindu-și menirea de a fi sare și lumină în societate.

În curînd...
În scurt timp dăm start la un nou concurs de idei pentru campania ”Implică-te și tu”.
Pe 15 februarie 2019!
Vă rugăm să ne susțineți în rugăciune pentru noul an de activitate în
cadrul campaniei ”Implică-te și tu”, și în cadrul tuturor proiectelor al
TPCM!
Domnul să vă binecuvinteze!!!

