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 Dumnezeu este autoritatea si puterea noastra, o relație profundă personală 
cu El este vitală pentru fiecare. Să ascultăm și să auzim vocea Lui este prioritatea 
noastră, astfel încât să facem pași care sunt doar după voia Lui, chiar dacă pare im-
posibil. 
 Obiectivul nostru nu este să facem organizația TPCM să arate bine, dar să 
zidim Împărăția lui Dumnezeu. Vrem să fim liderii care vin să slujească, nu să fie 
slujiți. Dragostea noastră să fie mai evidentă decît puterea sau să avem dreptate. Noi 
știm că suntem încă departe de perfecțiune, dar suntem în creștere. Niciodată nu 
vom fi mulțumiți să stăm într-o zonă de confort și vom schimba strategia noastră 
după cum e necesar, mereu vom lupta pentru scopul nostru. 
 După ce Îl ascultăm pe Dumnezeu, pășim prin credință, chiar înainte ca să  
avem siguranta banilor. Ne dorim să încurajăm echipa să-și folosească potențialul la 
maximum  și să fim siguri că oamenii înțeleg importanța lucrului pe care îl fac. In-
treprindem măsuri pentru a soluționa (îmbunătăți) situațiile de conflict. TPCM nu 
se focusează  doar pe misiunea ei, dar de asemenea stabilește relații de colaborare 
cu alte organizații, pentru ca împreună să putem face lucruri mari. 
             Biserica este trupul lui Dumnezeu pe pământ și centrul planurilor Sale. Ast-
fel, scopul nostru este să ne asociem, să echipăm bisericile și să încurajăm unitatea 
între toate părțile trupului.

“Să vedem Gloria lui Dumne-
zeu peste Moldova prin mobi-
lizarea, sprijinul și echiparea 
bisericilor pentru a fi sare și 
lumină în comunitățile lor, 
precum și să câștige copii în 
situație de risc și tineri pen-

tru Isus Cristos.”

Despre noi ...
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Obiectivele anului 2015

- Creșterea pregătirii voluntarilor și a 
numărului de Centre de Zi în cadrul 
proiectului „From hopelesness to restor 
life ”;
- Cresterea numarului de beneficiari ai 
Proiectului Casa Terebint;
- Evaluarea copiilor și pregătirea planu-
lui de acțiune per copil pentru ben-
eficiarii Centrului de Zi pentru copii cu 
disabilități Vino și Vezi; 
- Lansarea noului proiect The next Gen-
eration – program de instruire pentru 
tineri în domeniul de leadership.

 Cu bucurie dorim să vă împărtășim și dumeavoastră ce rezultate a îngăduit 
Dumnezeu să vedem în acest an în cadrul programelor implementate de TPC Moldova. 
Prezentul raport reflectă rezultatele obținute de întreaga echipă TPC Moldova în cele 
mai importante proiecte implementate. 
 În acest an TPC Moldova împlinește 15 ani de slujire în mijlocul comunității 
creștine din țara noastră. Deși timpurile s-au schimbat, totuși mottoul ”ADAPTAT 
TIMPULUI, DAR ANCORAT PE STÎNCĂ” ne încurajează să folosim cele mai noi 
metode și instrumente pentru a cîștiga tînăra generație pentru Cristos. 
Și în anul ce a trecut proiectele TPC Moldova s-au axat pe oferirea de ajutor și mângâiere 
copiilor și tinerilor aflați în situații dificile. Asistența a fost oferită în mare parte prin 
intermediul bisericilor locale sau proiectelor proprii. 
Sper ca raportul pe care îl citiți sa nu fie doar o broșură cu informații, ci o sursă de 
inspirație pentru noi programe și lucrări de slujire în comunitatea în care vă aflați. 
Dumnezeu sa vă binecuvinteze!

Director national TPC Moldova,
Vitalie Pupazan 

“Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă”



Lăsați copilașii să vină la Mine...

În cadrul acestui proiect noi sprijinim 43 de biserici și ONG-uri locale pentru a deschide un Centru 
de Zi pentru copii în situație de risc în comunitățile lor. Proiectul reprezintă un parteneriat între 
biserica locală și Tinerii pentru Cristos Moldova.

 La Centrul de Zi copiii servesc masa și iau parte la o serie de activități specifice, cum ar fi: 
jocurile, pregătirea temelor pentru acasă, lecții biblice, canto, mâini dibace, deprinderi de viață și 
altele. Activitățile sunt selectate pentru a răspunde nevoilor copiilor. Programul de la Centrul de Zi 
îi ajută să-și dezvolte o imagine de sine sănătoasă, îi îndrumă către o relație personală cu Isus și spre 
atingerea potențialul lor maxim dat de Dumnezeu.

 Întâlnirile au loc de regulă în clădirea bisericii. În cazuri particulare activitățile Centrului de 
Zi se desfășoară la școală sau în alte clădiri publice.

 Numărul de copii beneficiari ai unui Centru de Zi începe cu minimum 20 de persoane, care 
au de la 3 până la 5 întâlniri pe săptămână, în dependență de posibilitățile bisericii și de nevoile co-
munității. Activitățile sunt planificate după lecții și durează aproximativ 3 ore.
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Mă numesc Mihaela și sunt din satul B. Eu am 13 ani și sunt în clasa a 7-a. Eu îmi iubesc 
părinții și avem o relație armonioasă în familie. Sora mea are 11 ani și ne înțelegem de 
minune. Chiar dacă cei mai mulți copii nu iubesc școala, mie îmi place la școală și cred 
că m-aș plictisi stând toată ziua acasă. Eu mă descurc cel mai bine la limba română, dar 
și foarte mult îmi place să desenez. 

 Eu frecventez Centrul de Zi de la vârsta de 8 ani. Când am venit prima dată 
eram o fetiță micuță și rușinoasă, din cauza că de obicei copiii mă ocoleau și mă rid-
iculizau din cauza handicapului meu. Aici însă am văzut că atât copiii, cât și învățătorii 
m-au primit așa cum sunt. La început nu știam prea multe despre Domnul Isus și în 
general ce înseamnă să fii un om credincios. Învățând mai multe istorioare din Biblie 
am aflat cât de mult mă iubește Isus. Când am înțeles acest lucru l-am acceptat pe Isus 
ca Mântuitor. De atunci am o viață fericită și-L simt pe Dumnezeu în fiecare zi în viața 
mea. Eu mă rog mult și aș vrea ca și părinții mei să-L cunoască pe Domnul Isus ca 
Mântuitor. 

 Nadejda – pedagog la CDZ: “Sunt foarte încurajată și mulțumită de schim-
barea Mihaelei. Este un copil activ și responsabil, chiar dacă are acest handicap. Mama 
ei deja de o perioadă frecventează biserica și ne-a mărturisit că ceea ce a făcut-o să se 
apropie de biserică a fost faptul că noi ca și echipă de la CDZ, și ca biserică am acceptat-
o pe fetița ei și nu facem nici o diferență, chiar dacă arată altfel decât ceilalți copii. Chiar 
și copiii au îndrăgit-o și nu o privesc suspicios, se joacă împreună, socializează și pot 
spune că au devenit o echipă puternică. Slavă Domnului.”

COPIII LA RISC



 Proiectul “Copii la risc”, 
destinat susținerii bisericilor lo-
cale active, a înregistrat o dez-
voltare considerabilă în anul 2015, 
atît ca număr de beneficiari (co-
pii, parteneri), cît și în ce privește 
pregătirea profesională a echipei 
de voluntari implicați. 
 Interesul pentru dez-
voltarea pe termen lung a copi-
lului aflat în dificultate impune și 
anumite acțiuni care ar asigura, 
pe lîngă hrană și protecție, in-
tegrarea lui socială și facilitarea 
accesului la educație. Centrul de 
Zi deschis împreună cu biserica 
locală prezintă un loc sigur și o 
punte pe care copilul o poate fo-
losi în dezvoltarea sa cognitivă, 
emoțională și spirituală. 
 În anul 2015 efortu-
rile noastre au fost concentrate pe 
identificarea problemelor speci-

fice cu care se confruntă copiii și 
familiile lor și asigurarea că  vol-
untarii implicați în proiect dețin 
toate instrumentele și cunoștințele 
necesare lucrului cu beneficiarii. 

•Creșterea numărului de benefi-
ciari direcți pînă la 1000, iar a bi-

sericilor și ONG-urilor partenere 
pînă la 35. 
•Echiparea voluntarilor și 
partenerilor cu instrumente și 

cunoștințe practice în lucrul lor. 
•Dezvoltarea parteneriatelor cu 
instituțiile publice și alți actori 
din comunitate. 
•Creșterea calificării profesio-
nale a voluntarilor și partener-
ilor locali pentru oferirea de ser-
vicii calitative beneficiarilor.
 Pe lîngă activitățile 
de care s-au bucurat copii care 
frecventează Centrele de zi (lecții 
biblice și deprinderi de viață, jo-
curi, pregătirea temelor pentru 
acasă) centrul de zi are menirea 
de a ghida atît copiii, cît și fami-
liile lor  în identificarea căilor de 

soluționare asituațiilor grele în 

care se află. Voluntarii centrului 
asigura un mediu unde copilul se 
poate dezvolta multilateral. 

 Instruirea voluntarilor a 
constat în acest an în organizarea 
a doua sesiuni de training pe teme 
specifice. 
 Prima instruire 
organizată în luna mai 2015 a avut 
scopul de a familiariza voluntarii 
cu specificul activității comisiilor 
intersectoriale organizate de pri-
mari la nivel local. A fost identifi-
cat rolul pe care îl pot avea liderii 
centrelor de zi în cadrul acestor 
comisii și cum această structură 
facilitează procesul de identifi-
care a soluțiilor pentru fiecare caz 
în parte. La această instruire au 
participat 90 persoane inclusiv 12 
asistenți sociali din localități. 

Copii la risc: Obiective pentru 2015:

Instruiri organizate în 
cadrul proiectului:

42 Centre de Zi active la finele 
anului 2015

 (16 Centre deschise în anul 2015)
1342 copii care frecventează

 Centrele de Zi  597 băieți și 745 
fete)

575 copii noi la centrele de zi. 
412  copii au înregistrat creșteri la 

reușita școlară
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“Nu te teme, căci Eu sunt cu 
tine; nu te uita cu îngrijorare, 
căci Eu sunt Dumnezeul tău; 
Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în 

ajutor. Eu te sprijin cu dreapta 
Mea biruitoare“

Isaia 41:10

 A doua sesiune de instruire a cuprins domeniul psihopeda-
gogic și a fost organizată în luna octombrie,  avînd  100 de participanți. 
Tematica instruirii: ”Comunicarea eficientă cu copiii – lucrul cu copiii 
traumatizați”. Trainingul a fost oferit de unul din voluntarii de la Centrul 
de Zi din or. Drochia - practică pe care dorim să o continuăm și în anii 
următori. 
 O instruire adăugătoare pentru încurajarea colectării de fon-
duri la nivel local a fost oferită liderilor de biserici. Trainingul a fost orga-
nizat în parteneriat cu International Stewart pentru 45 persoane. 

- Creșterea numărului de parteneri locali (cu sau fără suport fi-
nanciar din partea Tinerii pentru Cristos Moldova) și pregătirea lor în 
lucrul cu copiii și familiile social-vulnerabile;
- Mobilizarea comunității creștine din Republica Moldova prin 
programe de susținere a proiectelor sociale la nivel local;

Focus 2016:

- Creșterea capacității organizaționale a partenerilor locali 
prin asigurarea independenței financiare (partiale) pentru un număr 
de 10 biserici;
- Construirea de noi parteneriate la nivel regional/raional cu 
diferiți actori comunitari - instituții publice, reprezentanți ai societății 
civile etc;   
- Diversificarea serviciilor oferite de catre Tinerii pentru Cris-
tos Moldova și partenerii locali copiilor beneficiari și familiilor lor; 
- Creșterea reușitei scolare a peste 40% din copiii beneficiari 
prin implementarea de programe specifice și contactul pe termen lung 
cu instituțiile școlare;
- Implementarea proiectului pilot de masurare a indicilor de 
dezvoltare individuală a copiilor din Centrul de Zi prin utilizarea in-
strumentului ”scorecards”.

Căci Domnul dă 
înţelepciune; din gura 
Lui iese cunoştinţă şi 

pricepere.
Proverbe 2:6



RESURSE ȘI DEZVOLTARE

La începutul anului 2015 au avut loc multe schimbări în structura 
organizației. Una dintre aceste schimbări esențiale a fost formarea unui nou 
department- RESURSE ȘI DEZVOLTARE, care ar răspunde la toate nevoile 

proiectelor din cadrul organizației. Acest departament însumează în sine 
toate proiectele de instruire, atît pentru lucrătorii organizației, cît și pentru 

lucrătorii centrelor de zi, atît de pe teritoriul țării noastre, cît și de peste 
hotarele  ei:  deservirea site-urilor, prelucrarea buletinelor informative, 

colectarea și prelucrarea informațiilor, pregătirea și desfașurarea  
onferințelor în cadrul organizației, etc. În fața departamentului 

au fost puse multe sarcini, dar cea  de bază a fost implemen-
tarea  proiectului „Noua Generație”.
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 Acest proiect are scopul de a 
echipa o nouă generație de lideri, care 
să răspândească cu încredere Evanghe-
lia și să răspundă nevoilor sociale din 
întreaga țară. Participanții sunt instruiți 
în baza unui curriculum bine struc-
turat, bazat pe e-learning, conferințe 
și lucru practic ghidat. O mare parte 
din informație va fi transmisă on-line, 
în format text, audio, prezentări video, 
precum și prin participarea la un forum 
on-line.
 Beneficiari: Tineri din bi-
sericile locale cu potențial și dorință de 
a-și dezvolta  abilitățile de lideri: lideri 
de tineret, lideri de slujire în biserică, 
voluntari etc. 
 Aplicația practică: 
Participanților li se va propune să se 
implice de 2 ori pe an într-o activitate de 
inițiativă evanghelică sau socială din co-
munitatea lor, în perioada Crăciunului 
și în sezonul de vară. În apropiere de 
Crăciun, TPCM le va propune idei 
de implicare în comunitate și biserica 
locală, monitorizând evoluția personală 
a fiecăruia. În timpul verii, participanții 
vor putea implementa propriile idei, 
prin crearea unei propuneri de proiect și 
elaborarea unui plan de acțiune concret. 
Toate acestea vor fi parte din procesul de 

instruire. Cele mai promițătoare proiecte 
vor fi susținute cu resurse financiare din 
partea TPCM. Toți participanții vor avea 
parte de ghidare și suport în implemen-
tarea proiectelor. 

 
 
 

 Din iunie pîna în decembrie, în 
cadrul proiectului am reușit :
-să stabilim o colaborare cu organizația  
 Net Foundation pentru ciclul de 
instruire al platformei online;
- să finalizăm  un curs de formare și 
familiarizare cu un reprezentant al 
organizaței  Net Foundation;
- să elaboram un curriculu; 
- să stabilim primele teme de studiu,  în 
colaborare cu liderii de tineret și păstorii;
- să formăm un grup de studenți, care 
sunt înregistrați pe platforma online și 
care fac cursul de leadership.
  La etapa actuală, în proiect 
sunt implicați 14 păstori, lideri de tineret  
și persoane cu experiență în domeniu, 
gata să o împartășească cu tinerii. Pe 
platformă sunt înregistrați 45 de studenți.

  
 Pentru  proiectul ”Noua 
Generație”:
- Pînă în august de finalizat primul 

curs pentru prima grupă;
- Desfășurarea forumului pentru tineri, 
avînd scopul de a pune în practică 
cunoștințele obținute  în cadrul instru-
irii de pe platformă și crearea condițiilor 
pentru creșterea cooperării;
-  Realizarea unei analize a primului an 
de proiect  și planificarea următoarei 
faze de pregătire a studenților. 

 Pentru Departamentul Resurse 
și Dezvoltare:
- Formarea unei echipe creative a de-
partamentului și dezvoltarea abilităților 
profesionale.
- Formarea centrului de resurse  accesi-
bile online  pentru lucrarea cu tinerii.
- Elaborarea unui program de instruire 
în limba rusă pentru angajații centrelor 
de zi, disponibil  și pentru colegii noștri 
din Europa de Est.
- Crearea unui centru de resurse pentru 
lucrul cu copiii, orientat pentru Europa 
de Est.
- Actualizarea constantă a informațiilor 
de pe site.
- Pregătirea și desfășurarea seminarelor 
de instruire în cadrul proiectului “Copiii 
la risc”.

”Noua Generație” 

Obiective 2016:

Am reușit:



CASA TEREBINT
Și în anul 2015 Domnul a fost bun cu noi, da, 
a fost bun...! 
 Dacă mă uit în spate prin tot ce-
am trecut, ce-am realizat, cum am reușit să 
soluționăm problemele, la ce nivel de comu-
nicare am ajuns cu fetele, ce obiceiuri fru-
moase am reușit să introducem, ce activitați 
minunate am avut împreună... nu am decît să 
spun: ”Slavă Domnului!”
 Am respectat și în acest an viziunea 
proiectului, care este: crearea oportunităților 
pentru adolescente și tinere care au capacități, 

dar nu au posibilități de a atinge potențialul 
lor maxim.
 Obiectivele principale, de aseme-
nea, au fost respectate, ele fiind: oferirea unei 
dezvoltări armonioase a adolescentului, oferi-
rea unui spaţiu locativ timp de un an în casă 
pentru 10 fete,  sustinerea celorlalte 10 fete 
din proiect la cămine și anume: efectuarea 
lucrărilor de reparație, amenajarea camerelor, 
dotarea cu mobilier, saltele, linjerie de pat ș.a  
 Alt obiectiv important a fost 
căpătarea deprinderilor de viaţă în vederea 

pregătirii pentru viața independentă, oferirea 
posibilităţilor de a învăţa o profesie,  impli-
carea în activităţi speciale pentru vîrsta lor.
 Activitatea din cadrul casei a fost 
și ea foarte diversă și solicitantă (repartizarea 
responsabilităţilor, prepararea bucatelor, aju-
tor la temele pentru acasă, ore de meditaţii, 
deprinderi de viaţă, întîlniri individuale, con-
siliere, discuţii, analize, evaluarea lucrului în 
casă, organizarea zilelor de naștere, întîlniri 
de grup, discuţii pe teme planificate, zile culi-
nare - învăţarea şi prepararea diferitor bucate, 
rugăciune, părtașie, ș.a.)
 Ceea ce mi-am propus cu ardoare 
să implementăm în proiect și să motivăm fe-
tele, este să le învățăm pas cu pas cum să se 
implice, la rîndul lor, în slujire. Tot așa, cum 
au fost ajutate ele să-și depășească condiția, 
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să facă o facultate, să locuiască în condiții 
ireproșabile, să se alimenteze sănătos și să fie 
asigurate cu tot ce au nevoie, la rîndul lor, să 
le ajutăm să îndrăgească slujirea, să dorească 
să ajute pe alții mai nevoiași și mai triști decît 
ele. Am început prin vizitele de la spitalele 
din municipiu (am vizitat bolnavi din diferite 
secții a 4 spitale), pregătirea de cadouri (au 
fost repartizate circa 200 cadouri), felicitări 
foarte creative, confecționate pînă la miez 
de noapte (de asemenea, peste 200), pro-
grame pentru bolnavi (scenete, cântări, poe-
zii, mărturii). Totul s-a facut cu dragoste și 
dorință, care venea din inimile lor!  
 Au urmat vizitele la 5 familii din 
satul Crasnoarmeisc, Hîncești, unde s-a facut 
misiune de ajutorare, alăturîndu-ne echipei 
TPCM...Spre finele vizitelor, împreună cu fe-
tele am prezentat un bogat program de Craci-
un copiilor (s-au adunat vreo 100) la centrul 
de zi din localitate, după care am repartizat 
daruri.
 Ne propunem și ne rugăm din 
adîncul inimii să binecuvînteze Dumne-
zeu intențiile noastre și tot ce ne gîndim 
să implementăm în programul nostru de 
activități pentru anul 2016. Dar tot ce dorim 
să facem, este doar sfîntă voia Creatorului 
nostru, să creștem acesti copii în cunoașterea 
adevărului care le va face LIBERE! Să se 
îndrăgostească de El, să vrea să-L slujească tot 
restul vieții lor! 
 Prima dată am auzit de acest proi-

ect de la prietena surorii mele, cu ajutorul 
ei am accesat proiectul. Dar fără voia Dom-
nului nu era posibil acest lucru. Înainte de a 
face parte din acest proiect, în care nu prea 
speram să fiu aleasă, deoarece urmau să fie 
selectate doar 9 fete (fiindcă erau multe fete, 
poate și mai nevoiașe decît mine). Dar Dom-
nul are cu fiecare un plan și îi mulțumesc din 
inimă că fac parte din această minunată “fam-
ilie”.  
 M-am simtit foarte bine și la locul 
meu chiar din primele zile, fiindcă fetele erau 
foarte cuminți, deștepte și liniștite, practic 
găseam despre ce să vorbesc cu toate. M-am 
atașat foarte mult de ele. La sărbători era ve-
sel și amuzant, toate aveam idei neobișnuite, 
îndeosebi pedagogii noștrii ... deci surprizele 
au fost de neuitat. Sunt mulțumită pentru că 
într-adevar lucrarea Domnului s-a văzut în 
fiecare din noi și acum am parte de studiile pe 
care mi le doream foarte mult și de alte multe 
lucruri frumoase. Și de asemenea mulțumesc 
mult atît personalului, cît și celor care susțin 
proiectul financiar.
  Acest proiect este o mare binecu-
vântare pentru mine și toate fetele, el este un 
răspuns la rugăciunile și visele noastre. Dum-
nezeu să vă răsplătească bunătatea!

Doina, beneficiara proiectului Casa Terebint



Obiective pentru 2015:

VINO ȘI VEZI
 Centrul de zi “Vino și vezi” este un 
proiect al organizației A.O. “Tinerii pentru 
Cristos Moldova”, situat în orașul Orhei.

 Centrul de zi oferă servicii de în-
grijire, instruire și dezvoltare a abilităților și a 
deprinderilor de viață independentă conform 
particularităților individuale  ale fiecărui ben-
eficiar.
 Scopul Centrului – depunerea tu-
turor eforturilor întru evitarea înscrierii co-
piilor/adolescenților în orfelinate, internate 
și alte instituții de specialitate pentru copii 
cu  CES și dezvoltarea abilităților pentru viața 
independentă.

 Dezvoltarea abilităților sociale, 
relaționale și gospodărești a beneficiarilor 
Centrului de Zi. 

 Elaborarea planului de lucru 
individual multisectorial pentru fiecare copil 
beneficiar și implementarea lui împreuna cu 
specialiștii centrului, pedagogi, părinți etc. 
începând cu septembrie 2015. 
 Promovarea serviciilor și 
realizărilor Centrului de Zi ”Vino și Vezi” 
în comunitatea Orhei în scopul creșterii 
toleranței și implicării locuitorilor în rezolva-
rea problemelor copiilor cu nevoi speciale. 
 Dezvoltarea relațiilor de colaborare 
cu instituțiile de resort la nivel regional și 
orășănesc. 
 Diversificarea gamei de servicii 
oferite copiilor prin implicarea voluntarilor 
în program. 
 Creșterea pregătirii profesionale a 
lucrătorilor Centrului de Zi prin sesiuni de 
schimb de experiență și instruiri regulate.
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Pe parcursul anului am reușit să atingem scopurile 
stabilite:

În anul 2015 Centrul de Zi ”Vino și vezi” a oferit servicii pentru un 
număr de 23  copii și adolescenți. Copiii au beneficiat de ședințe de 
kinetoterapie, logopedie, meloterapie, masaj terapeutic, psiholog etc.    
 - Deși am planificat ieșiri împreună cu copiii de două ori pe 
lună, din cauza condițiilor meteo nefavorabile am avut doar 12  ieșiri 
în oraș și suburbii (ieșiri în parcul local, centrul orașului,  prezentarea 
instituțiilor publice de stat, excursie la mănăstirea Curchi, excursie la 
grădina zoologică). 
 - Pentru a diagnostica nivelul de dezvoltare a fiecărui copil 
și perspectivele de dezvoltare au fost efectuate un șir de teste. În urma 
rezultatelor obținute am elaborat împreună cu toți specialiștii centru-
lui un plan de lucru cu fiecare copil luând în calcul  particularitățile 
individuale. 
 - Colaborarea Centrul de Zi cu Administrația Publică 
Locală s-a materializat în anul trecut prin participarea copiilor la eve-
nimentele speciale și sărbătorile organizate în orașul Orhei  (Hramul 
orașului, Ziua internațională a copiilor - 1 iunie, etc.). Copiii au 
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prezentat expoziții ale creațiilor proprii și 
programe artistice.
 - Am reușit să stabilim o colabora-
re mai strânsă cu grădinița din apropiere, cu 
două licee și cu Direcția de Asistență Socială. 
 - La organizarea diferitor activități 
în cadrul Centrului și în afara lui, am expri-
mat nevoia de implicare a voluntarilor. Pe 
parcursul anului am avut 4 voluntari, dintre 
care un voluntar are program stabil de două 
ori pe săptămână câte o oră.
 - Adolescenții au fost implicați în 
diferite activități gospodărești pentru a-și 
forma abilități de lucru individual și pentru 
creșterea încrederii în forțele proprii;
 - O dată la două luni am organi-
zat în cadrul echipei instruiri, lecții, mese 
rotunde cu diverse teme, cum să fim eficienți 
în lucru cu copii/adolescenți cu CES.

 Creșterea numărului de benefi-
ciari prin deschiderea unei noi grupe de 
copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani. 
Creșterea pregătirii și  implicării 
părinților în procesul educativ al copiilor 
prin sesiuni de instruire individuale și în 
grup. 
 Inițierea relațiilor de parteneri-
at cu medicii de familie și conducerea 
instituțiilor medicale antrenate în lucrul 
cu copiii beneficiari.
 Creșterea pregătirii profesio-
nale a lucrătorilor Centrului de Zi prin 
instruiri regulate și sesiuni de schimb de 
experiență cu instituții similare din țară și 
de peste hotare.
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Istoria Danei: 
 Dana este o fetiță drăguță, plină de energie și surprize pe care am cunoscut-o cu 2,5 ani în 
urmă.
 Când venise la noi prima dată cu mama ei, nu a dorit să plece, zicea: “Eu vreau sa fiu cu copiii, 
îmi place aici și nu vreau acasă.”  A fost foarte drăguță și atașată, ceea ce mai rar întâlnim la ceilalți copii, 
dar “surpriza” a fost când a început să frecventeze Centrul, total diferită cum am văzut-o în prima zi. Nu 
dorea să se implice în activități, motiva ca îi este frică, nu stătea la masă mai mult de 3 minute, motiva că 
are dureri în picior sau dureri de cap…a fost o perioadă destul de dificilă și plină de șlefuirea răbdării.
 Împreună cu mama Danei și  colegii, am aplicat diferite metode pentru a o ajuta și forma 
conduite de viață. Timp de 1 an de zile, Dumnezeu a lucrat mult la răbdarea noastră,  au fost zile când  
ziceam că ne oprim…,am obosit…,nu mai știm ce să facem, dar vedeam că ea are nevoie și  trebuie să 
o ajutăm. 
 Acum doar ne uităm în urmă și ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu și călăuzirea Lui în 
lucrare. Dana, fata care avea frică, acum, inițiatoarea de activități, jocuri și distracție.

CÎND CERI DE LA DUMNEZEU RĂBDARE
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