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RAPORT ȘCOALA DE SABAT ȘI LUCRAREA PERSONALĂ
-

Lectura și adaptarea studiilor biblice trimestriale pentru majori și copii (MyBible First);
Emisiunea „Școala Cuvântului” – conversie spre valențe practice și misionare; contribuție grafică și moderare
comentarii on-line;
Resursă – redactare introduceri și schiță pentru dezbaterea studiului de majori;
Convenții cu directorii departamentului (Sibiu - 21-25 iulie 2021; 16-17 ianuarie 2022);
Întreținere canal Școala de Sabat în Adventist Groups;
Continuare postare conținut în aplicația pentru telefon Studii Biblice;

LUCRAREA PERSONALĂ
-

„Anul lucrării personale” – catalogul anului misionar, producție, promovare, monitorizare proiecte;
Săptămâna de consacrare – format video; producție și promovare materiale din 1-10 octombrie 2021
Contribuții la procesul de consultare despre starea Bisericii: laici (Sătic, 26-28 sept. 2021), pastori (Sătic, 14 dec.
2021);
Conectare și comunicare inițiative externe (GC, EUD);
Asigurare transfer financiar de sponsorizări europene pentru proiecte naționale și regionale;
Circa 10 noi cursuri de misiune.

ASOCIAȚIA SERVICIUL UMANITAR PENTRU PENITENCIARE
-

Activități sociale și moral-spirituale în sistem online, la nivelul unităților penitenciare;
Activități prin corespondență (Sola Scriptura și ASUP);
Aprobarea servirii Sfintei Cine în toate penitenciarele unde erau membri adventiști;
Pastorul a fost singura persoană ce a avut intrare în pandemie în unitățile de detenție și a reușit oficierea
serviciului divin;
Predici online înregistrate și oferite unităților pentru sistemul de televiziune cu circuit intern;
Semnarea noului protocol între Administrația Națională a Penitenciarelor și ASUP pentru o perioadă de 3 ani
(reglementează și activitatea on-line și prin corespondență);
Semnarea noului protocol între Administrația Națională a Penitenciarelor și Biserică printr-un act adițional de
prelungire cu încă 3 ani;
Echiparea voluntarilor cu 100 tablete pentru activitatea online, proiect aprobat de Diviziune pentru programe online în pandemie;
S-a obținut sponsorizarea de către EUD a salarizării pentru doi angajați, pentru o perioadă de 3 ani.
Reabilitarea Centrului de Reintegrare Buciumeni, cu finanțare de la EUD (achiziție materiale de construcție,
mobilier etc);
Activități extra-penitenciare (donații materiale, alimente, rechizite, sprijin pentru construcții etc);
Șase convenții regionale ASUP, la nivelul Conferințelor Uniunii, în vederea organizării deschiderii activităților fizice;
Site de prezentare ASUP.RO cu informații de interes, imagini, video și text;
Reluarea activităților fizice în multe unități penitenciare. Redeschiderea completă se va face treptat pe măsură ce
unitățile pot oferi cadrul necesar și când voluntarii vor putea reveni în activitate;
Ajutor pentru refugiați, printr-o sponsorizare din partea LMN USA pentru refugiații ucraineni;
Achiziție o autoutilitară Iveco mai veche, pentru recondiționare și uz în activitatea extra-penitenciară.
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ASOCIAȚIA SOLA SCRIPTURA
-

Total centre de corespondență: 56; din care 50 librării. În anul 2021 s-au deschis 3 librării noi, în parteneriat cu EVS;
Secretari/librari implicați în interacțiunea cu cursanții: 69;
Cursanți înscriși în 2021: 2.912, din care prin corespondență poștală 1.407 (1 ianuarie – 31 decembrie 2021), și
online 1.505 (1 ianuarie 2021 – 14 aprilie 2022) față de 929 în 2020;
1.049 absolvenți ai cursurilor (corespondență: 543 în anul 2021 și online 506 (2021- prezent);
Oferta de cursuri: 6 prin corespondență poștală, 16 on-line, din care 8 cursuri noi;
Curs interactiv săptămânal pe Zoom, pentru lectura Bibliei verset cu verset;
172 de activități (clase de studiu/cluburi, caravana sănătății, împărțire de pliante și participare activă la alte
evenimente organizate de biserică);
Implementare „Pune umărul pentru orașul tău”, inițiativă de activitate misionară în centrele de influență Sola;
Întâlniri pentru strategie și viziune cu EVS și cantonament național Sola Scriptura (Sătic, 2-5 septembrie 2021);
Șase întâlniri de lucru pe Conferințe, via Zoom și altele cu prezență fizică (Banat, 26 feb. 2022, Moldova, 20 februarie
2022; Muntenia, 3 aprilie 2022; Oltenia, 3 octombrie 2021, Transilvania Nord, 19 martie 2022; Transilvania Sud, 20
martie 2022);
Promovare asociație: broșura Gândul de dimineață (48.000 buc.) și 140.000 pliante.
DANIEL BRÎNZAN, director
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