
 
 

DE CE SPRIJINESC FINANCIAR TABERELE ŞI CENTRELE DE 
CONFERINŢE CREŞTINE 

 
de Tony Danhelka  

 
 

A fost un timp când m-am întrebat de ce să dau banii pe care îi câştig prin sudoarea frunţii 

unei tabere creştine sau centrelor de conferinţe creştine. 

 

Cu siguranţă că sunt alte cauze care au nevoie mai stringentă de bani. Fiind un donator începător, 

nu aveam foarte mult de oferit, dar doream ca banii pe care îi dădeam să ajute. Voiam să fiu un 

donator generos, care să dea cu voie bună, dar nu prea ştiam cum puteam să folosesc din plin aceste 

daruri. 

 

Erau o grămadă de întrebări care îmi treceau prin minte: 

• De ce să donez bani, la urma urmelor, unei tabere creştine? 

• Va aduce vreo schimbare darul meu? 

• Merita tabăra darul meu? 

• Cum pot fi creativ în dărnicia mea? Ar fi fost bine să dau şi altceva decât bani? 

• Cum pot fi sigur că darul meu va fi folosit în mod eficient? 

• Arăta scrisoarea „de criză“ primită de la tabără că acea criză era una veritabilă? 

 

Sunt bucuros să afirm că de-a lungul anilor am găsit nişte răspunsuri clare la toate aceste întrebări. 

Acum nu mai pun la îndoială faptul că taberele şi centrele de conferinţă creştine merită o parte din 

banii mei. Am vizitat peste 100 de tabere şi centre de conferinţă pe întreg teritoriul SUA şi am 

discutat cu sute de persoane din staff-ul taberei şi cu taberişti. 

 

Există un motiv puternic care mă determină să doresc să dau în continuare: mii de creştini afirmă că 

şi-au început umblarea prin credinţă cu Domnul Isus într-o tabără. Alte mii spun că în tabără au luat 

decizii importante pentru viaţa lor. 
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Sondajul profesionist realizat în 1990 de către directorii de tabără şi conferinţe creştine ai CCI USA 

relevă că 14% dintre participanţi au devenit creştini în tabără şi 41% şi-au dedicat viaţa unei lucrări 

creştine. 

Dumnezeu foloseşte taberele creştine pentru a-i ajuta pe cei tineri şi pe cei mai în vârstă să iasă din 

rutina şi presiunile vieţii de zi cu zi. Tabăra te ajută să te cufunzi în natură, dându-ţi ocazia să te 

recreezi, să te implici în activităţi creative, să iei parte la scenete, la timpul devoţional, la focul de 

tabără şi la alte activităţi care îţi fac inima şi mintea receptive faţă de călăuzirea lui Dumnezeu. 

 

Cu cât vizitam mai multe tabere şi discutam cu staff-ul lor, cu atât mi se întărea convingerea că 

taberele creştine sunt o unealtă puternică în eliberarea sufletului oamenilor pentru a asculta şi a 

răspunde la călăuzirea lui Dumnezeu pentru vieţile lor. 

 

OUL SAU GĂINA? 
 

Pentru mine a devenit clar faptul că majoritatea taberelor nu pot funcţiona eficient fără venitul din 

donaţii. Taxa de participare pe care o plătesc taberiştii nu acoperă costul total pentru ca o tabără să 

funcţioneze normal. 

 

Am început să constat existenţa acelei dileme, ca şi în cazul discuţiei aprinse dacă a existat mai întâi 

oul sau găina. Cum ar putea o tabără să aibă personal angajat profesionist care să fie plătit 

rezonabil, cum ar putea să îşi modernizeze facililităţile pentru a fi în conformitate cu cele mai 

recente cerinţe de sănătate şi siguranţă, iar, pe deasupra, să mai şi dezvolte programe recreative şi 

pline de semnificaţie? 

 

Care dintre acestea trebuie să fie mai întâi: personalul angajat, facilităţile, programul sau banii care 

să asigure existenţa tuturor acestor lucruri? 

 

Taberele ar trebui să fie subvenţionate cu 20 până la 40% din costul lor de funcţionare prin 

veniturile din donaţii. Trebuie să caute sprijin financiar în afara lor pentru extinderea de capital. Au 

nevoie de ajutor prin contribuţii, dacă se vrea să se ţină ritmul cu aspecte importante cum ar fi 

achiziţionarea de clădiri şi vehicule noi, echipamentul modern de birou, proprietăţile suplimentare, 

etc.  

 

Majoritatea centrelor de tabără şi conferinţe au o activitate foarte intensă în timpul lunilor de vară şi 

au nevoie de ajutor din partea a peste 20 000 de studenţi. Unii dintre aceştia îşi pot permite să fie 
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voluntari sau să lucreze pentru o mică plată, dar majoritatea dintre ei au taxe de studiu de plătit şi 

merită un salariu convenabil. Taberele au nevoie de bani pentru a asigura ajutor de calitate şi 

personal bine instruit, angajat pe întreg anul calendaristic. 

 

Datorită costurilor enorme necesare pentru conducerea unui centru de tabără sau de conferinţe, 

multe dintre acestea îşi termină anul fiscal, de-abia având ceva fonduri pentru a-şi putea plăti 

facturile. Dacă ar fi să îşi întreţină clădirile şi vehiculele, să le dea angajaţilor salarii decente şi să 

ofere echipament modern, cu siguranţă că ar sfârşi prin a avea mii de dolari datorie. 

 

În plus, unele tabere lucrează cu cei care au o situaţie financiară mai precară şi nu îşi pot permite să 

achite taxele de participare, deci au nevoie de donatori care să împărtăşească porunca biblică de a-i 

sluji pe cei săraci şi nevoiaşi. 

 

Pentru a fi locuri sigure, sănătoase şi eficiente care să îi poată sluji pe oameni, taberele au nevoie de 

contribuţii băneşti în mod constant. 

 

CE FEL DE INIMĂ AI? 
 

Nu aştepta să îţi spună un membru de comitet sau din echipa taberei să dăruieşti. Domnul i-a spus 

lui Moise în Exod 25:2: „Vorbeşte copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine 

de la orice om care-l va da cu tragere de inimă.“ 

 

Cere-I lui Dumnezeu să îţi dea tragere de inimă pentru a da şi a investi cel mai eficient banii oferiţi. 

Fii apoi generos şi ascultă de călăuzirea Sa. Majoritatea creştinilor cunosc taberele care au nevoie 

de sprijin financiar. Fă-ţi o listă cu aceste tabere şi apoi fii un donator constant. 

 

Timp de mai mulţi ani, am fost un donator informat necorespunzător. M-am încrezut în conducerea 

organizaţiilor respective, însă loialitatea mea oarbă nu i-a ajutat nici pe ei şi nici măcar pe mine.  

DOREŞTI O COPIE DUPĂ... ?  

 

Iată câteva sugestii prin care poţi deveni bine informat:  

 Solicită celor de la centrul de tabără sau de conferinţe să îţi expedieze prin poştă o copie a 

crezului (statutului) lor, aprobat de comitetul de conducere. 

 Solicită-le să îţi formuleze într-un paragraf obiectivul lor principal. 
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 Solicită-le cel mai recent audit făcut de o firmă de audit profesionistă. Dacă nu au unul făcut, 

solicită-le situaţiile financiare de la sfârşitul anului fiscal, aprobate de comitet. 

 Cere-le o listă cu numele şi adresele membrilor comitetului de conducere şi află de cât timp 

este implicat fiecare membru în această lucrare. Întreabă-i câţi angajaţi au. 

 Solicită-le situaţia privind bugetul pe anul în curs. 

 Întreabă-i dacă sunt acreditaţi, iar în cazul în care nu sunt încă, întreabă-i în ce stadiu s-a 

ajuns cu acreditarea. 

 Solicită o copie după declaraţia privind scutirea de TVA de la Administraţia Financiară. 

Această declaraţie atestă faptul că tabăra desfăşoară activităţi non-profit şi poate oferi 

chitanţe pentru donaţiile primite, exclusiv TVA. 

 Întreabă dacă centrul de tabără este membru CCI Ro. Se implică acesta activ în evenimentele 

de instruire CCI şi în conferinţele pentru instruirea liderilor? 

 

Dacă cei de la centrul de tabără nu îţi pot răspunde prin trimiterea documentelor menţionate mai 

sus, întreabă conducerea de ce stau lucrurile aşa. S-ar putea să îţi ofere sau nu motive plauzibile 

pentru aceasta. Ceea ce este cert este că răspunsul pe care ţi-l vor da te va ajuta să devii un donator 

mai bine informat. Taberele conduse eficient îţi vor aprecia stilul perfecţionist şi că doreşti să fie 

răspunzători faţă de tine. 

 

EŞTI UN DONATOR INVENTIV? 
 

 Dă cu generozitate şi roagă-te ca Domnul să binecuvânteze darul pe care l-ai făcut 

în timp ce completezi cecul. Cere-le celor de la centrul de tabără să te treacă pe lista de 

corespondenţă pentru a fi la curent cu nevoile şi binecuvântările de care au parte. 

 Donează bani lunar şi scrie un bileţel de încurajare împreună cu cecul trimis. 

Personalul de la tabără va aprecia bileţelul nesofisticat de la un donator căruia îi pasă de 

ei. 

 Aranjează cu cei de la tabără să le vizitezi centrul. Treci pe acolo în concediu sau fă 

un drum special pentru a vedea centrul de tabără. Programează-ţi în prealabil un drum 

până acolo şi fii dispus să te întâlneşti cu echipa organizatoare. 

 Dă pentru nevoile generale şi permite liderului de tabără să decidă în ce loc e cea mai 

mare nevoie de bani. Sunt multe persoane care dau pentru anumite proiecte, dar 

majoritatea organizaţiilor au nevoie de libertate pentru a stabili pentru ce proiect vor fi 

folosiţi banii cel mai eficient. 
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 Şapte din zece adulţi nu au un testament scris. Cel mai mare dar se poate face printr-

un testament. Stabileşte o întrevedere cu avocatul tău şi concepe un testament. Trece 

tabăra pe care ai ales-o în acest document important şi lasă o moştenire eternă. Nu uita că 

dacă nu îţi vei face un testament, va decide guvernul pentru tine. 

 Unii prieteni de-ai mei au poliţe de asigurare pe viaţă pentru care beneficiarul este un 

anumit centru de tabără. În cazul în care survine brusc moartea, centrul de tabără va 

beneficia de aceşti bani. 

 Taberele au nevoie de voluntari. Donează pentru persoane specifice. Aproape 

jumătate din bugetele prevăzute pentru tabără sunt pentru plata salariilor şi a 

specialiştilor consultaţi. Implicarea constantă a voluntarilor la birou, în întreţinerea 

centrului, la gătit, etc., poate duce la reducerea cheltuielilor suplimentare. Medicii, 

asistentele medicale, învăţătorii, dactilografii, mecanicii, avocaţii şi alţii îşi pot oferi 

serviciile pentru care tabăra ar trebui altfel să plătească. 

 Gândeşte-te să oferi bani în dar ocazional. Fii dispus să faci un cadou pentru cineva 

sau pentru un proiect al centrului de tabără. Cu cât ajungi să cunoşti mai mult oamenii 

implicaţi, cu atât vei afla mai mult despre nevoile lor speciale. Verifică împreună cu 

coordonatorul pentru a te asigura că nevoia este legitimă şi roagă-te pentru călăuzirea lui 

Dumnezeu. 

 Fă o donaţie materială. Jucăriile de calitate, uneltele, mobila şi alte bunuri folositoare 

pot fi de mare ajutor. Solicită să ţi se dea un document în care să se specifice vechimea şi 

starea fiecărui bun în parte. Partea ta va fi să acorzi o anumită valoare acestor bunuri. 

Dacă produsele pot fi folosite şi nu sunt nişte vechituri, acesta poate fi un aranjament 

bun, atât pentru donator, cât şi pentru centrul de tabără. 

 

EŞTI O PERSOANĂ CARE DĂ CU BUCURIE? 
 

După toţi aceşti ani, încă sunt o persoană care dă cu bucurie... şi sunt convins acum mai mult ca 

oricând că taberele şi centrele de conferinţe creştine merită să primească daruri constante din 

partea poporului lui Dumnezeu.  

Te încurajez să te rogi pentru a primi un îndemn din partea Duhului lui Dumnezeu şi să asculţi de 

călăuzirea Sa oferind daruri generoase în mod constant. Sprijinind financiar un centru de tabără şi 

incluzându-l în felul acesta în bugetul tău, vei fi parte a unei lucrări cu impact enorm, în urma 

căreia vor fi schimbate vieţi şi va fi lărgită Împărăţia lui Dumnezeu. 
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Tony Danhelka este directorul executiv al centrului creştin din Riverwoods – un centru interdenominaţional care 

slujeşte familiile din zonele sărace, oferă programe de tabără şi programe de dezalcoolizare pentru bărbaţi. Fiind 

pastor baptist ordinat, a slujit timp de patru ani ca pastor asistent la biserica baptistă din Western Spring. A fost activ 

în comitetul de conducere al CCI USA şi director pentru regiunea centrală şi nordică.  
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CARTA DREPTURILOR DONATORULUI 

te că standardele şi liniile călăuzitoare ale centrului de 

nferinţe îţi oferă o cartă a drepturilor ca şi donator. Ai dreptul: 

ă ştii cum sunt administrate fondurile taberei. 

ă ştii care dintre proiectele pe care le finanţezi se realizează. 

ă ştii dacă tabăra respectă legile statului. 

ă limitezi sau să oferi bani pentru un anumit proiect. 

ă primeşti un răspuns la întrebările pe care le pui în legătură cu 

nanţele şi programele. 

ă vizitezi biroul şi locul unde se desfăşoară un anumit proiect 

entru a discuta cu staff-ul. 

ă nu se facă presiuni asupra ta să dai. 

ă afli dacă tabăra este administrată eficient. 

ă afli dacă la conducere se află un comitet responsabil şi cine sunt

embrii comitetului. 

ă afli dacă toate cererile de fonduri sunt plauzibile şi corecte. 

 după „Carta Drepturilor Donatorului“ emisă de Consiliul 

lic pentru Managementul Financiar)
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