DeMolay vrea să
Transforme tinerii cu vârstele
cuprinse între 9 și 21 in lideri
excepționali.
Învețe tinerii să își trăiască
viată conform celor șapte virtuți
principale.
Ofere tinerilor o îndrumare de
calitate și un mentorat bun.

ÎNCEPE
EXPERIENȚA TA
ÎN DEMOLAY
ASTĂZI !

Permită tinerilor să poată să își
controleze și sa își modeleze
singuri propriile experiențe in
DeMolay.

În

Povestea
Succesului
DeMolay International
10200 NW Ambassador Drive
Kansas City, MO 64153
Toll Free: 1-800-DEMOLAY
(1-800-336-6529)
Email: DeMolay@DeMolay.org

Nostru

Acesta este

Capitolul Unu

Distrează-te împreuna cu
prietenii tăi
Fă lucrurile pe care le iubești
cu prietenii tai! Capitolele
DeMolay urmăresc
interesele membrilor
și te ajuta să ai mai
multă distracție
cu prietenii tai
decât daca ai fii
singur. Implica-te
și fă-ți amintiri
care vor rămâne
mereu alături de
noii tai prieteni.
Tu controlezi
conținutul
experienței tale
in DeMolay.

Fă-ți prieteni peste
tot in lume
Când te alături Organizației
DeMolay formezi o conexiune imediata
cu peste 15.000 de DeMolay activi și mii
de membrii „alumni” din toata lumea.
Experiența ta DeMolay nu se va rezuma
doar la capitolul tău. Fă cunoștință cu
toți prietenii tai din tara, din tarile vecine
dar poate chiar și cu cei aflați peste tot in
lume.

Ajută la modelarea comunității tale
Capitolele DeMolay își doresc să devina
parți vitale în comunitățile din care fac
parte. Ele deseori se oferă să strângă bani
pentru cauze nobile. În anii precedenți,
Capitolele au strâns bani pentru: diverse
studii în cercetare medicala, s-au oferit
să ajute cantinele locale și multe alte
activități. Prin a te înscrie în DeMolay
devii o parte din istoria serviciului
comunității.

Găsește pe cineva care să
te ajute să te dezvolți
„Advisorii” din DeMolay sunt aici
ca să te ajute și să te îndrume pe
parcurs ce avansezi in DeMolay,
dar și în viată. Ei sunt modele
pozitive care își canalizează tot
interesul lor asupra ta. Ei te vor
îndruma în Capitolul tău si oricând
ai nevoie de ei – chiar daca este
despre scoală, să iți găsești un loc
de munca sau în relația ta cu alte
persoane, ei te vor ajuta.
„Advisorii” care iți vor deveni
mentori au experimentat sute de
situații in viată. Ei sunt uniți de
dorința de a ajuta tinerii de astăzi
pentru ca aceștia să ajungă mai
buni decât ei.

Dezvoltă-te ca și un lider
Tinerii DeMolay își conduc singuri
Capitolele. „Advisorii” sunt acolo ca
să ghideze tinerii și să se asigure ca
lucrurile merg lin, ei nu decid
activitățile unui Capitol. Pe
parcursul experienței tale în
DeMolay ai ocazia să iți descoperi
calitățile tale de lider într-un
mediu lipsit de stres unde prietenii
tai împreuna cu „Adviserii” te ajuta
sa te dezvolți. Cu cat vei creste mai
mult in DeMolay vei avea mai multe
oportunități să iți conduci prietenii,
tara sau chiar si mai mult de atât.
Aceasta experiența poate fi vitala în
construirea încrederii în sine și mai
ales în pregătirea ta pentru succesul
de mai târziu.

