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Ne i takojmë Cevi- it dhe me këte dy lëvizjeve të mëdha internacionale YMCA dhe YWCA, të shoqatave kishtare të meshkujve
të rinj dhe femrave të reja.

Ne i takojmë Cevi- it dhe me këte dy lëvizjeve të mëdha internacionale YMCA dhe YWCA, të shoqatave kishtare të meshkujve
të rinj dhe femrave të reja.

Ne udhëheqësit arsimohemi rregullisht dhe dëshirojmë të jemi
shembuj pozitiv. Ne dëshirojmë që konsiderata, pranimi dhe
besimi të jetësohen praktikisht në grupet tona.
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Në Cevi, kulturën e karakterizojnë vlerat kishtare. Në të gjitha
ofertat kemi të bëjmë me sfida aktive lidhur me pyetjet e besimit dhe jetës. Cevi bashkëpunon në sfera të ndryshme me
kishën reformuese, por është mbikonfesional.
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«Ne i besojmë zotit, njerëzve dhe vetës
sonë për të arritur diçka të madhe»
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