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Atât prin toate activitățile, resursele și programele 
educaționale, cât și prin exemplul personal al 
fiecărui profesor, Colegiul „Richard Wurmbrand”, 
împreună cu familia, asigură un cadru în care 
copilul să își cultive pasiunea pentru:

Viziune

a învăța continuu,
a-L iubi pe Dumnezeu,
a se implica în comunitate.

Colegiul „Richard Wurmbrand” există și datorită 
susținerii tale! 

Implicarea ta poate face diferența!

Generozitatea comunității ˇpoate crea mai multe
oportunități pentru ca elevii să poată beneficia de 
o experiență educațională creștină, unică! 

Doar împreună putem avea un impact pe 
termen lung!

Suntem fideli misiunii de a oferi copiilor cel mai 
bun mediu pentru învățare. 

Te provocăm să te dedici realizării 
acestui proiect!
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Bibliotecă
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Cămin
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Scop

Construirea unui campus în valoare de 
14.000.000 de Euro, pe o suprafață de 20.000 mp, 
pentru ca destinul a 1.200 de copii să fie schimbat!

Campus

Aria construită: 7.200 mp
Aria desfășurată construită: 24.800 mp

Subsol cu parcare, adăpost ALA și rezervă apă.

Sală de spectacole cu foyer, amfiteatru, spații 
protagoniști.

Sală de sport cu terenuri, bazin înot, sală de forță, 
cabinete medicale și spații tehnice.

Cămin pentru cazarea copiilor orfani și a celor  din 
mediul rural; bucătărie și sală de mese.

Un corp principal cu foyer, zona expo și cafenea, 
birouri administrative, bibliotecă.

Trei corpuri de clădire pentru ciclul primar, 
gimnazial și liceal cu câte 20 de săli de clasă 
și laboratoare.



26 Scriem istorie de 26 de ani.

600 Investim în viețile a 600 de copii.

500

200

763

Am influențat viețile
a peste 500 de absolvenți.

Am oferit burse pentru 56 de 
elevi din Republica Moldova.56

80

15

Am asigurat accesul la educație 
pentru 200 de copii orfani.

Dezvoltăm o echipă de 80 
de oameni entuziaști.

Încurajăm lectura 
pentru 763 de cititori activi.

Susținem cauza a 15 copii 
cu dizabilități.

Cifre

Colegiul „Richard Wurmbrand” 
în



Te rugăm să bifezi unul sau mai multe 

moduri prin care crezi 

că poți susține viziunea școlii. 

Completează cu datele personale

și returnează-l 

dirigintelui/învățătorului.

Vino alături de noi în această 
călătorie în care vrem să 
implicăm comunitatea. 

Vom investi într-o școală nouă 
și vom inspira o națiune!



Să fac parte din echipa de organizare 
a campaniei de promovare a campusului

Să facilitez prezentarea viziunii 
prietenilor și partenerilor mei

Să direcționez 20% din impozitul pe profit 
al unei companii

Să particip ca voluntar în cadrul activităților 
de strângere de fonduri

Să redirecționez, în calitate de contribuabil, 
3,5% din impozitul pe venit

Să susțin în rugăciune proiectul campusului

Să fac o donație singulară: __________________ lei

Să contribui lunar cu suma de _______________ lei

Nume __________________________________________

Telefon ________________________________________ 

E-mail _________________________________________

Doresc să mă implic în 
susținerea viziunii 

Colegiului „Richard Wurmbrand”:
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