Projekt Miciurin. Budget 2019
Lön
Transporter
Matpaket. 20 per månad
Förbrukningsmaterial. Hygienartiklar. Husgeråd
Aktiviteter. Fritid och undervisning. Material
Skolmaterial. Böcker och skrivmaterial
Underhåll. Fastighet och inventarier
Julfest, sommarläger
Bränsle. Uppvärmning av bostäder
Oförutsett
Summa kostnader

SEK Mån
1 800
500
2 100
250
300
150
100
400
1 100
200

SEK År
21 600
6 000
25 200
3 000
3 600
1 800
1 200
4 800
13 200
2 400

6 900

82 800

Projektets ekonomiska redovisning ingår som en del i Marieborgskyrkans församlings ekonomiska redovisning och revision av projektets redovisning sker
därmed som en del av revisionen av församlingens verksamhet.
Inga arvoden betalas ut. Allt arbete i projektet utförs ideellt. Alla pengar som
samlas in går till verksamheten i Moldavien. Vi skickar pengar en gång varje
månad och får redovisning av mottagna pengar och hur pengarna som skickats föregående månad använts.

PROJEKT MICIURIN

Ett litet projekt
som gör stor skillnad i Miciurin
i Moldavien

När du vill veta mer om projektet eller om du vill stödja projektet ekonomiskt?
Kontakta Gunnar Lindén, 070–230 55 62 eller linden.vastervik@telia.com
Alla som meddelat att de vill stödja projektet och som lämnat en e-postadress
får informationsbrev några gånger varje år. Om du stödjer projektet genom enstaka bidrag eller genom bön och vill ha informationsbrevet, meddela din epostadress till linden.vastervik@telia.com.
När du vill stödja projektet ekonomiskt skickar du pengar till BG nr 224–4424
eller till SWISH nr 123 609 04 92. Märk gåvan med Ditt Namn.
Varje hundralapp gör stor skillnad i Miciurin.
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Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. Antalet innevånare är ca 3,5 milj.
Efter att Sovjetunionen upplöstes förlorade många sina arbeten och flyttade
från landet för att söka arbete och försörjning för sig själva och sina familjer.
I byn Miciurin i norra Moldavien bor ca 1 600 personer. En del av dem är äldre
med låg eller ingen inkomst. Flera av byns familjer är fattiga och behöver hjälp
för att alla i familjen ska kunna äta sig mätta varje dag och för att man inte ska
frysa under vintern.
Några familjeförsörjare åker till Ryssland, Italien eller andra länder för att under
del av året arbeta och skicka hem pengar.
Projekt Miciurin startade hösten 2015. Verksamheten bedrivs till största delen i
den lilla pingstkyrkan i Miciurin. Där samlas barn och vuxna för måltider, gudstjänster, bibelundervisning och bön, läxhjälp, gemenskap och fritidsaktiviteter.
Projektet erbjuder barn i Miciurin lagad mat tre dagar i veckan och matpaket
med basvaror erbjuds familjer med små inkomster som inte räcker för familjens
försörjning.
Ansvarig för att genomföra arbetet i Miciurin är Roman Donos. Hans hustru
Svetlana och volontärer är också viktiga personer för att allt arbete ska kunna
genomföras. Alla dessa personer har anknytning till en kristen församling i staden Drochia som ligger ca 6 km från Miciurin.
När projektet startade hösten 2015 lovade 25 personer att stödja projektet ekonomiskt genom att varje månad skicka ett i förväg bestämt belopp. Vi gjorde så
för att kunna ge vännerna i Moldavien förutsättningar att planera verksamheten
för minst ett år i taget. Vid starten hade vid budgeterat kostnader på 30 000
SEK per år.
Efter ett år hade vi blivit några fler understödjare. 2018 har 35 personer varit
understödjare. Vi har 2019 löfte om stöd med 4 500 SEK per månad. Förutom
det månatliga stödet behöver vi 2019 samla in 28 800 SEK genom enstaka gåvor, särskilda kolekter eller särskilda aktiviteter då projektet presenteras för att
klara det uppsatta budgetmålet.
Under sommaren 2018 fick vi förfrågan om vi kunde hjälpa till att finansiera köp
av en begagnad bil. En bil är nödvändig för transport av personer, matvaror

och material till och från de byar där de är verksamma. Roma och Sveta saknade körduglig bil och saknade resurser för att själva köpa en.
Bistånd Östeuropa och Samhjälp i Jönköping ger ekonomiskt stöd till verksamheter som Roma och Sveta driver på andra platser inte långt från Miciurin och
Drochia. Därför blev det naturligt att vi tillsammans med dem ville försöka finansiera inköp av en begagnad minibuss. Under hösten 2018 samlade vi tillsammans in 74 000 SEK. Roma och Sveta hade själva motsvarande ca 10 000
SEK. Med hjälp av dessa medel kunde de under slutet av året köpa en bättre
begagnad minibuss.
Projektet omfattar följande verksamheter;
Lagad mat serveras till barn tre gånger i veckan
Frukost med varm mat serveras till äldre personer
Matpaket med basvaror till ca 20 familjer varje månad
Läxhjälp och fritidsaktiviteter
Bibelundervisning
Omsorg om och stöd till funktionsnedsatta. Besök i hemmen.
Undervisning i socialt uppträdande
Bidrag till bränsle för uppvärmning av bostäder under vintern
Bidrag till skolmaterial
Julfest för barn
Sommarläger för barn
Bidrag till underhåll och förbättring av kyrkbyggnaden
Bidrag till köksutrustning och undervisningsmaterial
Roman och hans medarbetare besöker också personer som är funktionsnedsatta eller av annan anledning har svårt att komma till kyrkan. De får en stund
med samtal och gemenskap och lagad mat från måltiderna som serveras i kyrkan.
När barnen får äta sig mätta, får stöd att utvecklas som individer och får framtidshopp genom undervisning i det kristna budskapet, då klarar de skolarbetet
bättre. Barnen själva men också deras familjer känner sig upprättade. De ges
förutsättningar till utbildning och senare arbete. Så blir projektet en hjälp till
självhjälp och långsiktigt.
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