
A Fiatalok Krisztusért (Romániai YFC) szervezet az 5 és 25 év közötti
generációt szólítja meg, segítve ezen korosztály személyes, oktatásbeli,
szociális és szellemi fejlődését heti rendszerességű, ingyenes alkalmak
révén: gyerekalkalmak, korrepetálások, ifjúsági csoportok, sport és zene
által, valamint éves rendezvényeken keresztül (kirándulások, táborok,
koncertek, konferenciák). 

“Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok;
jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és felruháztatok;
beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.”

Máté 25, 35 – 36

A Romániai
Youth For Christ



A Romániai Youth For Christ 9 településen folytat heti foglalkozásokat: 
- a roma közösség számára Erdővidéken (Ágostonfalva központtal)
- a magyar kisebbség körében Nagyvárad, Zilaj, Marosvásárhely és Brassó városokban
- a román népesség részére Brătășanca, Moreni és Slatina településeken.
Az új YFC központban, Poarta Oilor-on (amely Szászorbón található), Románia egész
területéről látunk vendégül és szolgálunk fiatalok és gyerekek felé. 

2000:azon fiatalok és gyerekek száma, akik egy év leforgása alatt
legalább egy YFC eseményen részt vesznek pl. karácsonyi
ünnepség, szaladóverseny, tábor stb.

400:a heti aktivitásokon résztvevő fiatalok és gyerekek összessége. A
részvételhez egyetlen feltétel a szülői beleegyezés.

30:a szervezet munkaközösségét jelőlő szám, a rengeteg önkéntesen
és időszakosan (pl. nyári időszakban) szolgálókon kívül.

Néhány számadat

Bemutatás



A 2022−es év végéig a Romániai YFC a Poarta Oilor központ
teljes árának 47%-át sikerült átutalja és 2026−ig kell kifizesse
a fennmaradó összeget.

Poarta Oilor:

Szervezetünk összesen 50 menekültet látott el 3 hónapon keresztül. Ukrán válság:

Fiatalok és gyerekek százai számára a nyári táborok jelentik az év
fénypontját. Ebben az évben a Romániai YFC 25 tábort szervezett,
melyen több mint 1500−an vettek részt. 

25 tábor:

Nagy öröm számunkra, hogy új településen szólíthatunk meg fiatalokat. A helység
neve Moreni.

1 új fiók nyílt rendszeres tevékenységek számára:

Elérhetőség: o ce@yfc.ro

www.yfc.ro
https://www.youtube.com/channel/UCxHJKCAC10ZnGJelMrmLV4w
https://www.facebook.com/yfcromania/
https://www.instagram.com/yfcromania/

Bővebb info

ekkor ünnepelhettük a szervezet létezésének 25. évfordulóját és
annak csodálatos növekedését Poarta Oiloron. Ld a
videofelvételen: https://youtu.be/fAYVy29EvlY

2022 június:

a “3000 lépés” projekt indulása, amelynek köszönhetően a
Romániai YFC eddig nem tapasztalt fejlődési ugrásnak örvendhet.
Kevesebb, mint 2 év alatt az alapítvány megkétszerezte tagjainak
számát és befolyását. 

2019 február:

a Romániai YFC megalakulásának dátuma. A szervezet a Nemzetközi
YFC-hoz tartozik (https://yfci.org/), amelyben több mint 100
képviselteti magát

1997 június:

Néhány dátum

2022 Kiemelkedő történései



25 camps:
A Romániai YFC-ot 200 rendszeres adományozó támogatja. Ezen adományok fedezik az
alapszükségleteket, azonban további adományoktól függünk, hogy megvalósíthassuk a
2023−as évre kitűzött terveinket. Íme szükségeink 2023−ban:

Minden adományt hálásan fogadunk a Romániai YFC bankszámláján:
Név: Tineret Pentru Cristos
Banki adatok: Banca Unicredit Tiriac (Arad, Piața Avram Iancu, Nr. 13, Corp A, Jud. Arad, Romania)
IBAN (€): RO71 BACX 0000 0007 5393 6001
IBAN kód (RON alapú számla): RO98 BACX 0000 0007 5393 6000
Cod kód: BACXROBU

Franciaországból, Svájcból és néhány más országból partnereink révén tudunkFranciaországból, Svájcból és néhány más országból partnereink révén tudunk
adományokat fogadni. Bővebb info a https://yfc.ro/donate/ oldalon. 

Mint minden alapítványnak, a Romániai YFC-nak is vannak adminisztrációs kiadásai (könyvelő,
csapat-találkozók, gyűlések, irodai kellékek…), melyeket fedeznie kell.

€ 25,000: adminisztratív költségekre 

Munkatársi közösségünk csupa lelkes és a szolgálatra Istentől elhívott egyénekből áll. Mindazáltal
szeretnénk őket jobban támogatni fizetésükben, amely messze nem tükrözi befektetett
munkájuk mértékét. 

€ 25,000: munkatársak fizetésére

A heti alkalmak működéséhez nagyon kevés anyagi rész szükségeltetik. Azonban 3 helyiség
bére nyomja vállunkat és lehetőségeinkhez mérten szeretjük megáldani a gyerekeket és
fiatalokat új játékokkal, ropikkal, valamint néha-néha különleges kényeztetésekkel. 

€ 25,000: a helyi foglalkozások működtetésére 

3 különböző szociális rétegből szólítunk meg fiatalokat és gyerekeket. Vannak, akiknek szülei ki
tudják fizetni a táborok valós költségét, mások fedezni tudják a teljes összeg egy részét, ismét
mások számára nehézséget okoz bármennyit fizetni. 
Az utóbbi két kategóriába eső egyének számára kérünk segítséget. 
20 € = 1 napi táborozás 1 személy részére, vagyis 100 € fedez egy 5 napos tábort/fő

€ 25,000: nyári eseményekre 

Poarta Oilor, a Romániai YFC legelső missziós központja már mostanáig is óriási áldást jelentett
szolgálatunk számára, új ajtókat nyitva meg több irányban. Bár sikerült 47%-át kifizetni a
létesítmény teljes árának, folyamatosan tudatában vagyunk az újabb határidők közeledtének.
Legközelebbi dátumunk 2023. augusztus, amikorra át kell utaljuk az ár 60%-át és haladnunk
kell a következő lépések felé. 

€ 200,000: Poarta Oilor-ra 

2023 - Különböző szükségek


