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”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 tinerii pentru Isus 

Cristos.”
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Obiective stabilite ... Activități realizate 

Să vedem gloria Lui Dumnezeu peste Moldova...

Centre de zi pentru copii în situație de risc

Vino și Vezi

Noi suntem cei care ... 

Resurse & dezvoltare

Campania ”Implică-te și tu”

Casa Terebint

Obiective stabilite pentru anul 2017
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RAPORT ANUAL 2016

Obiective stabilite pentru 
anul 2016.

	 Creșterea	numărului	de	parteneri	locali	și	
pregătirea	lor	pentru	lucrul	cu	copiii	și	familiile	
social-vulnerabile.

	 Mobilizarea	comunităților	creștine	din	
Republica	Moldova	prin	programe	de	susținere	a	
proiectelor	sociale	la	nivel	local.

	 Crearea	unui	centru	de	resurse	pent-
ru	lucrul	cu	copiii	care	va	elabora	programe	de	
instruire	în	limba	română	și	rusă	pentru	angajații	
centrelor	de	zi	din	Moldova	și	pentru	colegii	noștri	
din	Europa	de	Est.

	 Creșterea	numărului	de	beneficiari	ai	
Centrului	de	zi	Vino	și	Vezi	și	Casa	Terebint,	pre-
cum	și	dezvoltarea	parteneriatelor	cu	institutiile
relevante	la	nivel	local.	

Activități implimentate  
Rezultate obținute

	 Numărul	Centrelor	de	Zi	a	rămas	stabil,	dar	
există	un	proces	de	”rotație”	din	cauza	creșterii	
independenței	financiare	a	partenerilor.

	 15	proiecte	de	mobilizare	a	bisericilor	locale	
în	cadrul	proiectelor	”Noua	Generație”	și	Campania	
”Implică-te	și	tu”	(din	134	proiecte	aplicate).

	 Centrul	de	resurse	a	organizat	și	
desfăsurat	8	sesiuni	de	instruire	pentru	beneficiari	și	
echipa	TPCM;	a	elaborat	cursul	de	instruire	pentru	
voluntarii	din	regiunea	Europa	de	Est.
 
	 9	beneficiare	noi	la	Casa	Terebint	și	5	
absolvente	ale	proiectului	în	anul	2016.
Centrul	”Vino	și	vezi”	a	inițiat	Clubul	
adolescenților	cu	dizabilități	(17	beneficiari)	și	
Echipa	Mobilă.	

NOI SUNTEM CEI CARE ... 

... răspundem la chemarea Lui Dumnezeu de a fi creștini activi, 
empatici și productivi în viața spirituală și comunitară.

... credem că fiecare copil sau tânăr este important și 
valoros în ochii Lui Dumnezeu, având șansa de 
a face o alegere conștientă și asumată pentru 
a-L urma pe Cristos. 

... primii care vom răspunde la provocările și 
nevoile tinerilor, fiind sensibili la schimbare, dar 
rămânând strâns ancorați în Adevăr.

Vitalie Pupazan
Director executiv
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... și să câștige copii în situație de risc 
și tineri pentru Isus Cristos. 

1	Forum	pentru	liderii	de	tineret

2 Instruiri	pentru	echipa	TPCMoldova

2432
Beneficiari	în	toate	

proiectele

 1619 
Copii	

în	centrele	de	zi

32% 
Copii	care	și-au	

îmbunătățit	reușita	
școlară	

(mai	2016)

455 
Copii	implicați	în

	școala	duminicală/
tineret

447  
Copii	implicați	în	pro-
grame	de	creștere	

spirituală

 59 
 Tineri	mobilizați	în	
campanii	de	ajutorare

142 
Copii	care	și-au	îm-

bunătățit	capacitatea	de	
relaționare	cu	grupul

64  
Numărul	de	voluntari	
tineri	la	Centru	de	Zi

39 
Părinți	implicați

prin mobilizare, sprijin și echiparea 
bisericilor să fie sare și lumina în co-
munitățile lor...

3 Mese	rotunde	în	cadrul	Campaniei	
”Implică-te	și	Tu”

Localități	-	partenere	ale	
organizației	Tinerii	pentru	
Cristos		Moldova64

Centre	de	zi

Centru	de	plasament	pentru	
fete	adolescente	“Casa		
Terebint”

	Proiecte	Campania	
”Implică-te	și	Tu”

	Centru	de	zi	pentru	copii	cu	
dizabilități	”Vino	și	vezi”

Biserici	în	cadrul	proiectului
	Generația	Nouă

SĂ VEDEM GLORIA LUI DUMNEZEU PESTE MOLDOVA...SĂ VEDEM GLORIA LUI DUMNEZEU PESTE MOLDOVA...

2 Instuiri	pentru	liderii	din	centre	de	zi

1

1

42

15

23
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5 
		Absolvente
ale	proiectului 

6 
Fete	care	au	beneficiat	de	
stagii/pregătire	în	vederea	
angajării	în	câmpul	muncii	

10 
Fete	implicate	

în	activitățile	bisericii

9 
Fete	împlicate	

în	proiecte	sociale

7
Fete	care	și-au

	îmbunătățit	reușita	
școlară

28 
Beneficiare

CASA TEREBINTCASA TEREBINT
  Este un centru de plasament de tip familial pentru fete adolescente din 
familii social-vulnerabile. 

Realizări: 
- am oferit ajutor calificat pentru fiecare fată, ca 
aceasta să atingă potențialul ei maxim;
- am ajutat fetele să cunoască dragostea lui 
Dumnezeu;
- am dezvoltat la fete deprinderi de viață 
necesare pentru viitorul lor; 

 - am învățat fetele să acorde 
ajutor celor nevoiași prin călătoriile 
misionare;
- au fost oranizate lecții 
pregătitoare și imitate interviuri de 
angajare, pentru a dezvolta 
abilități profesionale. 

CENTRE DE ZI pentru copii în situație de risc
 Proiect implementat în parteneriat cu bisericile din localitățile rurale, 
presupune organizarea unui centru de zi pentru copii în situație de risc.  
Realizări: 
- Demararea si dezvoltarea activitații în cadrul a 42 Centre de Zi.

- Organizarea taberelor de zi în perioada iunie – august 2016 în  40 localități, cu 
participarea a 1103 copii.

- Îmbunătățirea condițiilor de activitate a Centrelor de Zi din 3 localități în 
parteneriat cu organizația olandeză Livingstone. Finisarea lucrărilor de construcție a 
unei biserici în satul Borceag, raionul Cahul (deschiderea oficială 29 iulie 2016).

Beneficiari ai Centrelor de zi, pe vîrste

676 
Copii	noi	în	

Centrle	de	zi

602 
Familii	
ajutate

199 
Voluntari
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RESURSE & DEZVOLTARERESURSE & DEZVOLTARE

.

 Centrul de Zi pentru copii / tineri cu dizabilități, care oferă servicii de kinetoterapie, 
logopedie, consiliere pedagogică, meloterapie,  etc. 

48 Beneficiari
 ai

 proiectului

28 Copii 
în

 centrul de zi

15 Adolescenți
și

tineri în cadrul 
Clubului 

6Copii noi în  
cadrul 

centrului de zi

7Copii 
integrați în 

școala

31% Progres în 
dezvoltare per-

sonală

28Părinți 
instruiți

Realizări: 

-	Serbarea	a	5	ani	de	existență	a	Centrului	de	Zi	,,	Vino	si	
Vezi”	cu	participarea	copiilor,	părinților,	autorităților	publice	
locale	și	raionale,	invitați	etc.			(25.01.2016)

-		Deschiderea	unei	noi	grupe	de	copii.	(09.03.2016)

-	Deschiderea	clubului	tinerilor	cu	dizabilități	
”Deosebiți”.	(14.09.2016)

-	Inițierea	serviciului	”Echipa	mobilă”.	(14.11.2016)

VINO ȘI VEZIVINO ȘI VEZI
 Acest departament este un instrument care îmbunătățește calitatea lucrului întregii 
organizații și vine cu o contribuție la lărgirea hotarelor Împărăției Domnului.

Realizări: 

- Centrul de resurse a organizat și desfăsurat 8 
sesiuni de instruire pentru beneficiari și 
echipa TPCM; a elaborat cursul de instruire pentru 
voluntarii din întreaga regiune a Europei de Est.

- Am desfășurat un forum pentru lideri de tineret. 
Elaborarea cursului de instruire online pentru YFC EE. 
Elaborarea site-lui ”Resurse”.
 
- Pe parcursul anului am prelucrat rapoartele pentru 
departamentele ”Copii la risc”, ”Terebint”, ”
Vino și vezi”

Materiale	promoționale	
elaborate	pe	parcursul	anului	

4

218

Membri	ai	echipei

Persoane	instruite	în	anul	2016

26   Parteneri	în	proiectele	
implimentate

135 Copii 
serviți la 
domiciliu
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 Campania de mobilzare a creștinilor pentru implicare în nevoile comunității.

Beneficiari

 677
Copii  

350
Oameni în etate 

328
Familii 

355

61890 lei 
Contribuția bisericii 103 

Persoane implicate din 
biserică

Uniforma școlară
 (pentru copiii săraci din s. Cuizăuca, r-nul Rezina)

 ”Proiectul a constat în selectarea a 10 copii din 10 familii 
defavorizate (din s. Cuizăuca, raionul Rezina), iar fiecare copil a primit în dar o 
uniformă școlara împreună cu un ghiozdan. Dacă copilul, înainte ca să primească 
darul părea nedumerit și cu o privire tristă ca a unui om matur, după ce îmbrăcau 
uniforma, încălțau pantofii și luau ghiozdanul în mână,  o rază de lumină și de 
fericire le sclipea în ochi, pe față apărea zâmbetul, iar în inimă mulțumirea.
 
 Acești copii participau activ și în programele taberelor de zi din localitate, 
simțindu-se în plină egalitate cu semenii săi, fiind că sunt gata pentru 1 septem-
brie. Chiar dacă în casele lor ei nu primesc 
atenția, iubirea, atașamentul și atitudinea cuvenită, prin aceste mici proiecte ne 
rugăm Domnului ca ei să simtă căldura și prezența Lui Dumnezeu în viața lor, să 
creadă în mila și neprihănirea Lui. Drept continuitate a proiectului, pe parcursul 
anului, vom menține legătura cu acești copii: vizitându-i acasă,
prezentând direcțiile de profilaxie pentru elevi. În felul acesta ne vom simți mai 
aproape de ei.”                                                

Diana Neghin

OBIECTIVE STABILITE pentru anul 2017
Creșterea	calității	și		spectrului	de	servicii	oferite	beneficiarilor	prin	instruirea	partenerilor	
locali	și	implementarea	proiectelor	noi. 

  Mobilizarea	comunității	creștine	din	Republica	Moldova	prin	programe	de
	susținere	a	proiectelor	sociale	la	nivel	local.

Impulsionarea	lucrării	de	tineret	prin	asigurarea	resurse-
lor	necesare	și
treiningurilor	în	domeniul	dezvoltării	profesionale	și	lead-
ership.	

Dezvoltarea	parteneriatelor	cu	instituțiile	publice	locare	
și	naționale,	organizații	din	domeniile	conexe	activității	
organizației	”Tinerii	pentru	Cristos	
Moldova”.	



Tel:  +373 22 53-66-48
Fax:  +373 22 77-54-92

Republica Moldova, or. Chişinău
bd. Dacia 10,  MD 2060

info@yfcmoldova.com
www.yfcmoldova.com




