
Organizatii Romania 

Nume organizatie Misiune 

ASCOR Organizatie crestin ortodoxa pentru studenti, ce are 
drept scop practicarea credintei si spiritualitatii 
crestin-ortodoxe si implicarea tinerilor in viata 
Bisericii 

Asociatia "Tinerilor Crestini Ortodocsi" Organizatie crestin ortodoxa care isi propune sa 
ofere tinerilor oportunitati de dezvoltare activa si 
armonioasa prin promovarea valorilor crestin 
ortodoxe, educationale, morale, culturale, civice, 
sociale si ecologice 

Asociatia Ortodoxa Social-Misionar-Culturala pentru 
Rromi, sf. Moise Arapul 

Organizatie crestin ortodoxa care are drept scop 
practicarea credintei si spiritualitatii in randul 
comunitatilor de romi si implicarea acestora in 
activitati religioase si sociale 

Biserica Romano-Catolica, Sf. Treime, Cluj-Napoca, 
numita si Biserica Piarista 

Grup de intalnire a tinerilor romano-catolici; 
intalniri saptamanale 

Asociatia Tinerilor Crestini din Transilvania Organizatie reformata ce ofera loc de intalnire si 
formare a tinerilor din punct de vedere cultural si 
religios 

Asociatia Nationala de Tineret "David Ferenc" Organizatie promoveaza valorile unitariene 
(liberalism religios, libertate de constiinta, 
responsabilitate sociala) si doreste consolidarea 
traditiilor maghiare prin dezvoltarea omunitatilor 

Departamentul de Tineret si Copii al Comunitatii 
Regionale Penticostale Cluj 

Grupurile de tineret isi propun sa-I familiarizeze pe 
adolescenti si pe cei tineri cu mesajul crestin 
propovaduit de biserica Penticostala 

Asociatia "Tineri pentru Misiune" Scopul organizatiei este de a evangheliza cat mai 
multi tineri si de a aduce cuvantul evangheliei 
aproape de cat mai multi oameni 

Asociatia Eclesia Scopul grupului este de a organiza intalniri prin care 
sa familiarizeze cuvantul bibiliei in randul tinerilor 

ASTRU - Asociatia Tineretului Roman Unit ASTRU are ca misiune formarea intelectuală, 
morală şi spirituală a tineretului, promovarea 
ecumenismului, redescoperirea şi asumarea 
valorilor spiritualităţii răsăritene, trăirea şi 
practicarea carităţii creştine, cultivarea 
sentimentului naţional potrivit principiilor creştine 

Parohia Greco-Catolica "Andrei Muresanu", Cluj 
Napoca 

Grup de intalnire a tinerilor greco-catolici; intalniri 
saptamanale 

Fundatia Sfintii Martiri Brancoveni Organizatia are misiunea de a  raspandi invataturile 
crestin-ortodoxe in randul tinerilor 

Asociatia Tinerilor Ortodocsi "Orthograffiti" Organizatia are misiunea de a  acţiona în direcţia 
formării şi educării unui tineret sănătos din punct 
de vedere sufletesc şi spiritual, implicat, puternic, 
capabil să se bucure de frumuseţea tinereţii şi să 
răspundă echilibrat provocărilor vârstei 

Liga Tinerilor Crestin Ortodocsi Roman Organizatia isi propune sa promoveze credinta 
crestin-ortodoxa in randul tinerilor (mediul pre-



universitar si universitar) 

Asociatia Civica a Tinerilor Ortodocsi Romani 
(A.C.T.O.R. 

Întărirea funcţionării democraţiei în România pe 
temeiul principiilor civice şi valorilor moralei 
creştine, specifice identităţii spaţio-temporale a 
poporului român şi identităţii primordiale a omului 
în general. Organizatia sprijina Biserica Ortodoxa 
Romana in demersul ei social si cultural 

Asociatia Tinerii Crestin Ortodocsi, Bucuresti Organizatie care are misiunea de a promova viata 
liturgica crestin ortodoxa si valorile crestine in 
randul tinerilor, studentilor. Desprins dintr-o 
initiativa ASE 

Asociatia "Tinerii Icoanei" Grup de intalnire a tinerilor din parohia Biserica 
Icoanei. Misiunea acestui grup este de a familiariza 
tinerii cu valorile crestine 

Asociatia "Pro Vita Christiana" - Sfanta Ecaterina, 
Brasov 

Organizatie crestina care ofera servicii pentru 
comunitate, copii, tineri si adulti. Isi propune sa 
promoveze valorile crestine bazate pe traditiile 
romanesti 

Fundatia Crestina "Arsenie Boca" Asociatie misionara care isi propune sa refaca 
demnitatea statala, deteriorata de actiuni anti-
sociale, atat in interiorul tarii cat si in afara ei. 

Oastea Domnului Asociatie misionara cu evenimente si intalniri si 
pentru tineri 

Ortodoxia Tinerilor Organizatie de tineret, promovare credinta si 
spiritualitate crestin ortodoxa in randul tinerilor 

MIRA Organizatie studenteasca, promovare valori 
culturale, traditionale, educationale si crestin 
ortodoxe. ONG Studenti Fac. Teologie Iasi 

Uniunea Tinerilor Catolici "Micii Apostoli" ONG tineri . Activităţi intelectuale şi spirituale ale 
tinerilor catolici organizate la Diaconia din 
Regiunea Covasna-Braşov 

Asociaţia Baróti Szent Adalbert Egyesület ONG tineri. Misiunea este de a educa tineri pentru 
o viata crestina 

Asociatia "Tineri pentru Cristos" ONG tineri. Misiunea este ca fiecare tanar din 
Romania sa aiba ocazia sa-l cunoasca pe Isus Cristos 
si sa devina membru activ intr-o biserica locala 

Asociatia "Credinta Crestina a Romilor din Romania" ONG cu misiune umanitara pentru romii aflati in 
nevoie, inclusiv tineri 

 

Organizatii Polonia 

Nume Organizatie Misiune 

Christian Young People Association, Polish YMCA Promovarea valorilor crestine prin intermediul 
activitatilor si evenimentelor organizate. 
Atragerea tinerilor in organizatie prin explicarea 
valorilor crestine. 



"Diamond" Christian Education Center Ajutarea copiilor din mediile defavorizate prin 
promovarea valorilor crestine 

Jewish Polish Children and Youth Divison Pastrarea identitatii evreiesti in randul tinerilor 

Polish Jewish Youth Organization  Pastrarea identitatii evreiesti in randul tinerilor 

Christian Charity Service Organizatia promoveaza valorile crestine, actele 
de caritate si activitatile in folosul altor persoane 

Christian Culture Foundation Organizatia a fost infiintata pentru a promova 
cooperarea internationala in spiritul valorilor 
crestine 

Asociatia Catolica "Civitas Christiana" Promovarea valorilor crestine In cadrul integrarii 
europene si intarirea sentimentului religios in 
cadrul unei Europe crestine 

Asociatia Studenteasca Crestina Promovarea valorilor crestine in randul 
studentilor si dezvoltarea spiritualitatii tinerilor 

Asociatia "Social Welfare, Rehabilitation and Social 
Reintegration" 

Dezvoltarea de programe educationale si sociale 
pentru diverse categorii de persoane aflate in 
nevoie 

Asociatia Tinerilor Catolici, Arhidieceza Lublin Ajutarea tinerilor sa devina constienti de 
misiunea catolica si sa ajunga cetateni cat mai 
activi in societate promovand la randul lor valorile 
crestine 

Intalnirea Mondiala a tineretului catolic, Cracovia Socializarea tinerilor catolici din toate tarile, 
discutii misionare. 

 

Organizatii Spania 

 

Nume Organizatie Misiune  

NEPSIS Coagularea tinerilor romani crestin ortodocsi din 
strainatate 

Parohia Ortodoxa Getafe Promovarea valorilor crestine si a identitatii 
romanesti in randul tinerilor 

Parohia Ortodoxa Parla Promovarea valorilor crestine si a identitatii 
romanesti in randul tinerilor 

Parohia Ortodoxa Aranjuez Promovarea valorilor crestine si a identitatii 
romanesti in randul tinerilor 



Parohia Ortodoxa Arganda del Rey Promovarea valorilor crestine si a identitatii 
romanesti in randul tinerilor 

Parohia Ortodoxa Coslada Promovarea valorilor crestine si a identitatii 
romanesti in randul tinerilor 

Parohia Ortodoxa Leganes Promovarea valorilor crestine si a identitatii 
romanesti in randul tinerilor 

Parohia Ortodoxa Mostoles Promovarea valorilor crestine si a identitatii 
romanesti in randul tinerilor 

 

Organizatii UK 

Nume Organizatie Misiune  

Institutul Polonez de Actiune Catolica din UK Promovarea si pastrarea valorilor crestine in randul 
polonezilor din UK 

Misiunea Catolica Poloneza in Anglia si Wales Promovarea si pastrarea valorilor crestine in randul 
polonezilor din UK 

Parohia Unita Reformata Balham Promovarea si pastrarea valorilor crestine in randul 
polonezilor din UK 

Parohia St John, The Evangelist, R.C. Polish Church Promovarea si pastrarea valorilor crestine in randul 
polonezilor din UK 

 


