“Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul.
Dar vai de cine este singur şi cade fără
să aibă pe altul care să-l ridice!”
Eclesiast 4:9-10

A sosit toamna…, iar cu ea au reînceput activitățile în cadrul tuturor proiectelor organizației Tinerii
pentru Cristos Moldova. Copiii și lucrătorii au revenit din vacanță cu forțe noi și proaspete. Este perioada
deosebită de reîntoarcere în lucrare cu noi idei si mult entuziasm! Avem un drum lung înainte… Sunt
copiii care-au așteptat mult, și e o responsabilitate mare care o simțim pentru ei!

Cu siguranță, cel mai frumos eveniment din acestă toamnă a fost deplasarea întregii echipe
TPCM la Conferinta Regională YFCEE, ce s-a desfășurat în Minsk, Belarus. A fost un timp minunat
și

binecuvîntat

petrecut

împreună

cu

întreaga

echipă

YFC

din

Europa

de

Est.

Am avut parte de hrană spirituală din abundență în fiecare dimineață și seară. De asemenea, n-au
lipsit și seminare pentru creștere profesioanală și spirituală. Punctul forte, însă, a fost activitatea

de ”TeamBuilding” din prima zi, când, prin exerciții practice am învățat cât de important este lucrul
în echipă. A fost, cu adevărat, un timp special!

Reveniți în Moldova, ne-am cufundat întru totul în pregătirea seminarului de toamnă pentru lucrătorii
din centrele de zi din întreaga țară. Acest fel de seminare se organizează de două ori pe an – primăvara
și toamna. La acest seminar au participat 75 persoane de toate vârstele: de la adolescenți până la cei
în etate. În cadrul trainingului am studiat și dezvoltat ideea importanței lucrului în echipă pentru orice
lucrare.

Inspirați de activitățile avute în Minsk am
oferit participanților posibilitatea de a testa
unitatea și funcționalitatea echipei locale
prin exerciții teoretice și practice.
Participanții au rămas foarte mulțumiți, plini
de energie și idei noi pentru dezvoltarea
echipelor locale și îmbunătățirea
activităților din centrele de zi.

Părerea participanților:

”A fost o experiență nemaipomenită”;
”Numaidecât vom desfășura aceste activități
și cu copiii de la centru”; ”Datorită acestui
seminar am înțeles cât de important este
lucrul în echipă, am înțeles cât de important
este fiecare membru al echipei”.

A fost o experiență frumoasă și pentru noi,
organizatorii acestui seminar energic si
deosebit! Ne rugăm ca acesta să aibă întradevăr un impact pozitiv!

Susțineți-ne în rugăciune pentru Centrele de Zi pentru copiii în situație de risc, centrul de zi “Vino si
vezi” pentru copiii cu dezabilități, proiectul ”Casa Terebint” și pentru întreaga organizație TPCM!
Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte!

Cu respect,
Echipa "Tinerii Pentru Cristos Moldova"

