
YFC România lucrează in România sa ajute tineri cu vârsta între 5 și 25 de
ani in dezvoltarea lor personală, educațională, socială și spirituală oferind
activitati saptamanale libere (cluburi pentru copii, meditatii, grupuri de
tineri, sport, muzica) si evenimente anuale (weekend-uri și tabere). 

“Căci am fost flămând și Mi-ați dat de mâncat; Mi-a fost sete și Mi-ați dat
de băut; am fost străin și M-ați primit; am fost gol și M-ați îmbrăcat; am
fost bolnav și ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță și ați venit pe la Mine.” 

Matei 25:35−36

Youth For Christ
Romania



Youth for Christ are activități săptămânale în 9 locații. 
- Printre populația rromă din regiunea Baraolt (centrată în Augustin).
- Printre minoritatea Ungară în Oradea, Târgu-Mureș și Brașov. 
- Printre populația Română în Brătășanca, Moreni și Slatina. 
YFC România primește, de asemenea, tineri de peste tot din țară în noul ei centru,
Poarta Oilor, situat în Gârbova. 

2000:numărul de tineri care participă la cel puțin o activitate YFC pe an. 

400:numărul de tineri care participă la activitățile săptămânale. Nu
este necesar nimic pentru ca ei să participe la aceste activități
decât acordul părinților. 

30:numărul de membri din asociație (nu include numărul de voluntari
și sta care ajută pe timpul verii). 

Câteva numere

Prezentare



YFC România a reușit să plătească 47% din costul total al
complexului până la sfârșitul anului 2022. YFC România are
până în 2026 să finalizeze toate plățile. 

Poarta Oilor:

YFC România a avut grijă de 50 de refugiați timp de 3 luni. Criza ucraineană:

Taberele sunt punctul culminant al anului pentru sute de tineri.
Anul acesta, YFC România a organizat 25 de tabere pentru
mai bine de 1,500 de copii și tineri. 

25 de tabere:

YFC România a început să dezvolte activități regulate într-o nouă locație: Moreni.
1 locație nouă pentru activități regulate:

Contact: o ce@yfc.ro

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

Mai multe informații:

 la Poarta Oilor, YFC România a sărbătorit 25 de ani ai asociației și
creșterea uimitoare pe care Dumnezeu a adus-o acestei lucrări-
vedeți video: https://youtu.be/fAYVy29EvlY

Iunie 2022:

nașterea proiectului “3000 de pași, care marchează începutul unei
creșteri excepționale pentru YFC România. În mai puțin de 2 ani,
asociația și-a dublat membrii și impactul.

Februarie 2019:

nașterea YFC România. YFC România face parte din Youth for
Christ International (https://yfci.org/) care este activ în peste
100 de țări din lume. 

Iunie 1997:

Date importante

Puncte culminante 2022



25 camps:
YFC România este susținută de o rețea de 200 de donatori regulați. Aceste donații acoperă
costurile de bază, dar depindem de donații în plus pentru a ne realiza proiectele pe 2023. Iată
câteva nevoie pentru anul 2023: 

Toate donațiile pot fi făcute direct în contul YFC România:
Nume: Tineret Pentru Cristos
Banca: Banca Unicredit Tiriac (Arad, Piața Avram Iancu, Nr. 13, Corp A, Jud. Arad, Romania)
IBAN (€): RO71 BACX 0000 0007 5393 6001
IBAN (RON): RO98 BACX 0000 0007 5393 6000
Cod Swift: BACXROBU

Avem de asemenea parteneri în Franța, Elveția și alte țări care pot transfera donații locale.  Avem de asemenea parteneri în Franța, Elveția și alte țări care pot transfera donații locale.  
Pentru mai multe informații: https://yfc.ro/donate/

Ca și orice altă asociație, YFC România are și ea costuri administrative (contabilitate, întâlniri
de echipă, costuri de birou, etc…) pe care trebuie să le acoperim. 

25,000 Euro: Costuri administrative

Membrii echipei care lucrează împreună cu noi sunt oameni care sunt pasionați de lucrarea
lor și o experimentează ca fiind o chemare. Totuși, am vrea să îi susținem mai bine în salariile lor,
care la acest moment nu reflectă munca multă pe care o depun. 

25,000 Euro: Ajutor pentru salarii

Activitățile săptămânale sunt făcute cu resurse foarte mici. Totuși, trebuie să închiriem 3 locații
și ne place să putem oferi gustări, jocuri și evenimentele speciale din când în când. 

25,000 Euro: Ajutor pentru misiunile locale

Noi primim copii din 3 categorii sociale în taberele noastre: copii ai căror părinți pot plăti prețul
total al taberelor, alții care iși pot permite să plătească numai o parte din cost și pe cei care vin
din familii care nu își permit costul acestor tabere. 
Vă cerem ajutorul pentru ultimele două categorii de copii. 
20 Euro= 1 zi de tabără pentru 1 copil, însemnând ca 100 Euro acoperă o tabără de 5 zile pentru 1 copil. 

25,000 Euro: Ajutor pentru taberele de vară

Poarta Oilor este deja o binecuvântare majoră pentru lucrarea noastră, deschizând uși noi în
multe moduri. Deși am reușit sa plătim 47% din prețul total al acestei baze de slujire națională,
suntem conștienți în permanență că noi termene limită continuă să vină. Acestea fiind spuse,
avem nevoie să ajungem pe 60% plătiți până în August 2023 și să avansăm la următorul pas. 

200,000 Euro: Poarta Oilor 

2023 - Câteva nevoi


