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Lucrarea are culori 



Adaptat timpului, 
dar  ancorat pe stâncă



CINE SUNTEM NOI?
...cei care credem că fiecare copil și tânar este 

important și valoros în ochii Lui Dumnezeu ...



 Pentru  AO Tinerii pentru Cristos Moldova fiecare an de slujire este o călăto-
rie împreună cu Dumnezeu. 
 Încrederea că El va lucra, va asigura resursele necesare, va revărsa din Ha-
rul și Binecuvântarea Sa este de fiecare data un pas al credinței pentru întreaga 
echipă și anul care a trecut nu a fost o excepție. 
 Doar în acest fel poate fi privit acest raport și rezultatele despre care 
menționăm aici. 
 În anul 2018 suntem chemați să-L slujim și să fim sensibili la nevoile celor 
din jur. Vom putea face această lucrare doar totalmente dependenți de Harul Său.
 Vă îndemn să păstrați în rugăciunile voastre  echipa și lucrarea AO Tinerii 
pentru Cristos Moldova. 

Vitalie Pupazan
Director executiv

"Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te 
în El, și El va lucra” Psalmii 37:5



Departamente și proiecte



Reușite 2017  &  Reusite 2016

28       
Parteneri în cadrul 
proiectului Generția 
nouă

  Localități-partenere Proiecte
 ”Împlica-te și Tu”

42     Centre de zi 31     Casa  Terebint

53     Centru de Zi ”Vino și 
Vezi”

64 *
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14 15* 

23* 

82 

* reușitele 2016



”Lăsați copilașii să vină 
la Mine, și nu-i opriți; 

căci Împărăția Lui 
Dumnezeu este a celor 

ca ei”
Marcu 10:14



622
copii noi 
în Centre 

de zi

1906
copiilor 

în centre 
de zi

423
copii 

împlicați 
în pro-

grame de 
creștere 

spirituală

159
numărul 

de 
voluntari 
tineri la 

Centre de 
zi

436
familii 
ajutate



39% din copii-beneficiari care și-au îmbunatațit reușita școlară 

625 copii care și-au îmbunătățit capacitatea de relaționare cu grupul

CENTRE DE ZI  pentru copii în stuație de risc



12 experți
32 lideri tineri
2 eveniment
132 tineri instruiți
13 proiecte sociale

Generația nouă  
proiect pentru lideri tineri  



Adaptat timpului, 
dar  ancorat pe stâncă



12
fetele care 

și-au îm-
bunătațit re-
ușita școlară

31
fete

18
fete 

implicate în 
proiecte 
sociale

5
absolvente

ale 
proiectului

13
fete care au 

beneficiat de 
stagii 



Casa Terebint centru de plasament pentru fete-adolescente

Vă mulțumesc pentru sansa 
de a fi parte a acestui proiect. 
Suntem cu adevarat o familie  

minunată

Mi-ați marcat profund viata și 
pe mine, mi-ați fost exemplu de 
urmat.Vă multumesc pentru tot 
ce ați făcut pentru mine, aveți 

un loc special în inima mea!

Memoriile mele vor  ține mereu 
de persoanele din casă. Minun-
ate persoane cu inimă mare! 
Mi-ati oferit șansa să-mi real-

izez visul. 

Viața noastră constă din mo-
mente  minunate și nu prea 
bune, fericite si triste, dar Ter-
ebint este ca o luminiță, ca o 

pace pentru viețile noastre.

 Da, acest loc mi-a schimbat 
perspectiva si m-a învățat lu-

cruri bune

Vă mulțumesc pentru toate 
lucrurile bune pe care le-ați 
făcut pentru viața mea, pentru 
ca m-ați învățat să merg înainte 

spre un viitor mai bun. 



Vino și vezi  centru de zi pentru
 copii / tineri cu dizabilități

Te laud că sânt  o
 făptură așa de
 minunată

Paslmul 139: 14



8 copii
 integrați în 
școală
18persoane  
în clubul tener-
ilor cu dizabil-
ități 

12 copii cu 
progres în 
dezvoltarea
 personală
8 părinți
 implicați

53 beneficiari 
16 media 
frecvenței în 
Centru de zi
2 copii noi
11 adolescenți

1 echipa
 mobilă
8 copii vizitați 
de echipa 
mobilă



48 proiecte aplicate

13 proiecte cîstigătoare

6 proiecte din partea 
bisericilor Otodoxe

5 proiecte din partea 
bisericilor protestante



Instruiri:

2 instruiri în cadrul 
Proiectului Copii la risc,  
88 persoane instruite
3 instruiri internationale, 
34 persoane instruite 
1 instruire de cresterea 
capacitaților a echipei  

E-learning: 

Curs de instruire pentru lucratorii centrelor de 
zi pentru 3 ani de zile cu 67 lecții
Un curs de instruire pentru tineri lideri cu N 
lectii

Mese rotunde: 

2 mese rotunde  în cadrul Campaniei ”Impli-
ca-te și tu” 



Viața are culori .... 
 Sunt o fată de 13 ani,  
mă numesc Valeria și sunt 
elevă în lasa a VII-a  a gim-
naziului ”Grigore Vieru” din 
N.
Cațiva ani în urmă în cadrul 
școlii s-a organizat o tabără 
creștină, unde eu am cu-
noscut despre Dumnezeu. 
Mai mult, am aflat că la 
noi în Purcari activează un 
centru de zi, unde copiii 
studiază Biblia. Am fost 
nerăbdătoare să merg și eu 
acolo. Frecventând centrul, 
am cunoscut multe lucruri 
despre Mântuitorul lumii, 
despre dragostea Lui mare, 

iar profesorii de acolo, dl 
Ion și soția lui Eugenia m-au 
ajutat să înțeleg care-i 
calea corectă, pe 
care trebuie să 
merg, ca să ajung 
la Isus.
La centru vin 
cu bucurie, 
aici mă simt 
iubită. 
Învățăm 
versete 
și as-

culăm 
istorioare 
din Biblie.  Părinții 

nu mă opresc, căci văd că 
eu învăț aici doar lucruri 
bune.  Am devenit mai as-
cultătoare, mai liniștită, mai 
prietenoasă. Știu acuma că 

Dumnezeu mă iubește 
și mi-a dat un dar: 

să scriu 
cân-
tece 

și poe-
zii. Și 

mai știu, 
că de câte 

ori greșesc 
înaintea Lui 

și vin și-mi cer 
iertare, El ma iar-

tă...  Inima mea este 
plină de bucurie și-i 



mulțumesc lui Dumnezeu și 
domnului Ion că se îngrijesc 
de mine. 
Doamne, îți mulțumesc 
pentru toate! 
Cu drag, Valeria.
 



Viața are culori .... 
Dina, are 21 ani. 
 Frecventează Centrul din 
septembrie, 2016. Este o fată foarte 
emoțională și sensibilă, grijulie și em-
patică cu semenii săi. Din primele zile 
Dina s-a adaptat  foarte ușor.  De la în-
ceput a fost stabilit să frecventeze doar 
4 ore  pe zi, dar nu aг trecut nici 2 luni și 
ea a dorit să frecventeze programгul in-
tegral. Dina are 2 frați mai mari care țin 
foarte mult la ea, o motivează să fie cât 
mai responsabilă și plină de încredere.
  Acasă părinții o implică în ac-
tivități casnice (spală vesela, rufele, face ordine, aduce apă de la fântână, merge cu toată 
familia la strâns lemne din pădure, etc. De asemenea, este încurajată să ajute persoanele în 
etate, ceea ce ea face cu plăcere. Ajută vecinele în vîrtă (le aduce apă, merge la magazin după 
pâine). 



 În cadrul activităților din Centru, Dina a format abilități ca: confecționarea felicitărilor 
și pungilor din hârtie, confecționarea accesoriilor pentru păr, croșetarea covorașelor, dec-
orarea obiectelor  reciclate, etc. 
 Din cele enumerate mai sus, din discuția cu mama și observația personalului, Dina a 
înregistrat  progrese  atât intelectuale, profesionale și sociale.
  La nivel intelectual posedă cunoștințe la următoarele materii: l. română (cunoaște 
câteva literele din alfabet, 
poate să-și scrie numele), 
matematică (citește 
numerele și face calcule 
matematice ușoare), la 
nivel profesional - are for-
mate unele  abilități care 
i-ar aduce pe viitor un mic 
suport financiar, iar la nivel 
social este comunicabilă, 
vine și pleacă singură de 
la Centru prietenoasă și 
sensibilă la nevoile altora. 





“Să vedem Gloria lui Dumnezeu 
peste Moldova prin mobilizare, 

sprijin și echiparea bisericilor să 
fie sare și lumină în comunitățile 
lor și să câștige copii în situație 

de risc și tineri pentru 
Isus Cristos.”




