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CAPITOLUL I
Prezentarea Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria''(VOLSIM)
Prezentarea organizaţiei:
Asociatia ,,Centrul de voluntariat Simeria'' (VOLSIM) este o organizaţie neguvernamentală, neafiliată
politic, independentă şi nonprofit, înfiinţată în anul 2005, în oraşul Simeria.
Asociaţia Volsim este membră a Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România
(RNCV) şi membru fondator al Federaţiei organizaţiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului
din România (VOLUM).
Scopul organizaţiei:
- promovează voluntariatul ca mod de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se
confruntă aceasta.
- promovează implicarea activă în viaţa comunităţii şi crede în potenţialul nelimitat al fiecărui membru
din comunitate de a participa la prevenirea şi soluţionarea problemelor comune.
Obiectivele Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria'' (VOLSIM)
-

Recrutarea şi formarea de voluntari pentru alte organizaţii şi instituţii, legal constituite;
Acordarea de consultanţă organizaţiilor/instituţiilor pentru elaborarea unei strategii cu privire la
voluntariat;
Instruirea şi supervizarea managerilor de voluntari cu privire la managementul voluntarilor;
Organizarea de campanii şi evenimente de promovare a voluntariatului şi de apreciere a muncii
prestate de voluntari în folosul comunităţii locale;
Colaborarea cu alte centre de voluntariat din ţară şi din străinătate în vederea dezvoltării şi
promovării voluntariatului;
Dezvoltarea de programe de voluntariat proprii sau în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii;
Sprijinirea creării de noi centre de voluntariat;
Dezvoltarea de programe sociale în domenii deficitare sau în care nu există iniţiative similare;
Atragerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de voluntariat proprii şi a altor organizaţii şi
instituţii;
Promovarea tinerilor şi dezvoltarea sectorului asociativ de tineret;
Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă civilă;
Promovarea concepţiei de protecţie civilă a populaţiei şi bunurilor materiale din comunitate în
situaţii de urgenţă civilă.

Pentru atingerea obiectivelor propuse „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) a desfăşurat
în anul 2010 următoarele activităţi:
- Elaborarea de proiecte şi programe de voluntariat;
- Iniţierea sau participarea la programe regionale, naţionale şi internaţionale cu privire la voluntariat;
- Organizarea de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferinţe, forumuri, expoziţii,
simpozioane şi colocvii;
- Programe de instruire, formare, cercetare, informare şi consultanţă;
- Editarea de publicaţii şi realizarea de materiale în legătură cu scopul şi obiectivele propuse;
- Activităţi economice legate de scopul şi obiectivele asociaţiei în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
- Alte activităţi legate de atingerea scopului şi a obiectivelor.

În perioada 5-6 martie 2010 d-nul Antinie Constantin, secretar al asociaţiei Volsim a participat la
întîlnirea RNCVR care a avut loc la Satu-Mare. În cadrul întîlnirii s-a prezentat bilanţul Caravanei
Voluntarilor din 2009, s-a făcut o evaluare a reţelei (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări),
s-a discutat asupra ghidului de bune practici, s-a discutat asupra modalităţilor de colaborare cu centrele
de voluntariat, s-au schiţat acţiunile comune cu ocazia SNV 2010.
Sub sloganul „Orice ai face, fii Eco - Friendly!” s-au desfăşurat activităţile cuprinse în Proiectul „Tineri
în acţiune” – „Youth in Eco Action”, derulat între 7-16 aprilie 2010, în Eskisehir, Turcia. Acest program
de formare a fost implementat de DEM, Experimental Training Center Turcia şi susţinut de Comunitatea
Europeană pentru Tineret .
Scopul general al acestui curs internaţional de formare a fost de a atrage tineri din toate ţările europene,
capabili de a transpune în proiecte rezolvarea unor probleme ecologice.
Din România a fost selectată echipa formată din doi parteneri, care au demonstrat că munca în echipă
este cea mai avantajoasă în orice situaţie: cea a Festivalului Internaţional „ECOFEST JUNIOR” Simeria,
coordonată de institutor Cernescu Mărioara şi cea a Asociaţiei de Voluntariat „VOLSIM”, coordonată de
Tiberiu Nistor.
Mesagerii acestor organizaţii, care şi-au cîştigat prestigiul pe plan local şi naţional prin activităţi
ecologice, au fost institutor Petronela Luncan şi Isabela Pop, care au avut bucuria de a le promova şi la
nivel internaţional.
Asociaţia Volsim a susţinut financiar deplasarea celor 2 persoane în Turcia.
Bilanţul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului
Simeria, 19-25 aprilie 2010
Pro Vobis - Centrul Naţional de Voluntariat împreună cu RNCVR - Reţeaua Naţională a Centrelor
de Voluntariat din România a organizat Săptămîna Naţională a Voluntariatului în perioada 19-25 aprilie
2010, în toate comunităţile unde există centre de voluntariat, organizaţii care implică voluntari şi oameni
cu iniţiativă.
În cadrul ediţiei 2010, oameni cu iniţiativă din comunităţi urbane şi rurale din 34 de judeţe plus
capitala şi-au pus imaginaţia şi entuziasmul la contribuţie pentru a planifica un total de peste 500 de
acţiuni de voluntariat prin intermediul cărora să fie soluţionate probleme identificate în comunitatea
locală.
La Simeria s-au desfăşurat un număr de 12 activităţi de voluntariat în perioada 19–25 aprilie 2010
după cum urmează:
Data: 19 aprilie
Localitatea: Orăştie - Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu”
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria şi I.P.J. Hunedoara
Descrierea activităţii: Prevenirea comportamentelor de risc: a avut loc o expunere de materiale video cu
tema ,,Delincvenţă vs Libertate’’, după care s-au dezbătut cu elevii şi cadrele didactice prezente aspecte
legislative legate de comportamentele de risc, dezavantajele pe termen lung ale terebilismului specific
adolescenţei. Rezultate:115 elevi ai claselor 9-12, 3 cadre didactice, 5 cursuri de educaţie civică şi de
prevenire a comportamentului de risc distribuite.
Data: 19 aprilie
Localitatea: Simeria, Piaţa Unirii
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria
Descrierea activităţii: s-au distribuit materiale informative primite de la reţea, pliante, afişe promovare
voluntariat, cereri 230, afişe program Tineret în Acţiune, pixuri, baloane, s-a organizat un tîrg de
voluntariat cu vînzare de obiecte create de elevi ai Şcolii Generale Simeria şi ai Şcolii Waldorf, s-a
transmis prin staţie la nivel de oraş spotul SNV-ului.

Rezultate: 40 postere afişate, distribuit 300 de fluturaşi SNV, 60 tricouri, 250 de baloane, 30 de cereri
230, 40 de afişe program TIA, 50 pixuri, obiecte vîndute în valoare de 200 lei, 18 spoturi SNV transmise
prin staţia de amplificare înaintea demarării SNV şi în timpul desfăşurării acţiunilor din SNV.
Data: 20 aprilie
Localitatea: Rapoltu Mare- Şcoala Generală
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria şi I.P.J. Hunedoara
Descrierea activităţii: Prevenirea comportamentelor de risc: a avut loc o expunere de materiale video cu
tema ,,Delincvenţă vs Libertate’’, după care s-au dezbătut cu elevii şi cu cadrele didactice prezente,
aspecte legislative legate de comportamentele de risc, dezavantajele pe termen lung ale terebilismului
specific adolescenţei.
Rezultate: au participat 66 elevi, 4 cadre didactice.
Data: 20 aprilie
Localitatea: Şcoala Generală Simeria
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria şi I.P.J. Hunedoara
Descrierea activităţii: Prevenirea comportamentelor de risc: a avut loc o expunere de materiale video cu
tema ,,Delincvenţă vs Libertate’’, după care s-au dezbătut cu elevii şi cu cadrele didactice prezente,
aspecte legislative legate de comportamentele de risc, dezavantajele pe termen lung ale terebilismului
specific adolescenţei.
Rezultate: au fost prezenţi 257 elevi, 11 cadre didactice.
Data: 20 aprilie
Localitatea: Simeria, jud. Hunedoara
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, Primăria Simeria, A.N.P.C.D.E.F.P.,
AIDD Simeria şi Europe Direct.
Descriere activitate: Diseminare informaţii despre programul TIA - s-au informat participanţii la seminar
asupra următoarelor probleme: prezentarea programului operaţional TIA, axele prioritare ale
programului, termene limită pentru depunerea proiectelor, priorităţile programului pentru anul 2010,
priorităţile naţionale ale programului, bugetul programului pe 2010 pe axe de acţiune, noutăţile anului
2010.
O scurtă prezentare a Asociaţiei Volsim Simeria, Centrului Europe Direct al jud. Hunedoara, Biroul
pentru Consiliere Cetăţeni Simeria, prezentarea cardurilor pentru tineri, rularea unui film în care au fost
evidenţiate diferite proiecte în care sunt angrenaţi cetăţeni ai U.E, difuzare spot SNV 2010.
Rezultate: distribuţie 50 de mape cu material informative TIA, 40 pixuri, 40 ilustrate foto Simeria, 40 de
ilustrate foto cu activităţile SNV, 1 film despre programele din U.E., difuzare prezentare în powerpoint
despre TIA, 35 de elevi ai consiliilor elevilor de la CT „Anghel Saligny” Simeria şi Şcoala Generală
Simeria, beneficiari ai informării.
Data: 21 aprilie 2010
Localitatea: Simeria-Veche, Centrul de Pedagogie Curativă
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, C.P.C. Simeria
Descriere activitate: 10 voluntari ai Asociaţiei Volsim s-au deplasat la C.P.C Simeria, pentru continuarea
lucrărilor de vopsire a clădirilor CPC, unde cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea în vederea
înfrumuseţării clădirilor şi protecţiei acestora împotriva agenţilor nocivi de mediu, acţiune de plantare de
pomi în curtea CPC. Voluntarii s-au implicat activ, lucrînd în echipă.
Rezultate: 50 mp de clădire vopsite, 20 de arbuşti plantaţi

Data: 22 aprilie
Localitatea: Simeria (şcoli, grădiniţe, licee, parcuri, căi de comunicaţii, maluri ale rîurilor, operatori
economici)
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, Primăria Simeria.
Descriere activitate: ,,Ziua Pămîntului”, ecologizare generală în oraşul Simeria. Elevi ai şcolilor din
oraş, precum şi voluntari ai Asociaţie Volsim s-au deplasat în marş spre Parcul Dendrologic Simeria în
vederea ecologizării albiei canalului Strei şi a aleilor şi spaţiilor verzi din parc. S-au strîns peturi, deşeuri
metalice şi plastice de pe albia rîului Strei. Acţiunea s-a încheiat cu recompensarea celor care s-au
implicat la acţiune, recunoasterea meritelor acestora şi o scurtă prezentare a activităţii Volsim şi a
reţelei, evidenţierea principalelor oportunităţi pe care le regăsim în voluntariat. Elevii şi tinerii au
conştientizat că indiferent de vîrstă, sex, naţionalitate, dar cu aceeaşi idealuri pot schimba ceva în viaţă
şi în jurul lor. Am realizat că împreună putemt influenţa pozitiv mentalitatea şi viziunea privind mediul
cît şi impactul lui asupra sănătăţii.
Rezultate: 50 de saci cu deleuri strînşi, 100 de elevi şi 10 cadre didactice participanţi la acţiune.
Data: 22 aprilie
Localitatea: Călan
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria
Descrierea activităţii: ecologizare în parcurile din oraş, curăţenie şi înfrumusetare zone verzi, alei,
trotuare, distribuire afişe, pliante SNV 2010, sesiune informativă privind voluntariatul, participanţi elevi
ai şcolilor din oraş, lucrări de curăţenie în curţile şcolilor.
Rezultate: 25 saci gunoi colectaţi, 4 afişe lipite, 25 ilustrate distribuite, 75 de elevi şi cadre didactice,
voluntari, care s-au implicat activ în proiect.
Data: 23 aprilie
Localitatea: Deva, Liceul Teoretic Traian
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria şi I.P.J. Hunedoara, Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Hunedoara -,,Decebal’’
Descrierea activităţii: prevenirea comportamentelor de risc: a avut loc o expunere de materiale video cu
tema ,,Delincvenţă vs Libertate’’, după care s-au dezbătut cu elevii li cu cadrele didactice prezente,
aspecte legislative legate de comportamentele de risc, dezavantajele pe termen lung ale teribilismului
specific adolescenţei. Cu această ocazie s-au mai dezbătut următoarele teme: violenţa în familie,
infractorul din perspectiva psihosocială, racolarea tinerilor de către găştile de cartier, aspecte legislative
legate de comportamentele de risc.
Rezultate: au fost prezenţi 75 elevi ai claselor 9-12 şi 4 cadre didactice, 10 cursuri de educaţie civică
distribuite
Data: 23 aprilie
Localitatea: Deva
Organizatori: I.P.J. Hunedoara şi Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, Poliţia Simeria
Descrierea activităţii: campanie stradală „Alianţă pentru siguranţă”: campanie stradală de protecţie
împotriva furturilor din locuinţe şi din autovehicule. Acţiunea s-a desfăşurat în zona centrală a
municipiului Deva. Scopul acţiunii a vizat informarea cetăţenilor cu privire la măsurile minime de
siguranţă pe care ar trebui să le adopte în vederea prevenirii victimizării, pe acest segment de infracţiuni.
Pe parcursul derulării activităţii, poliţiştii şi voluntarii au purtat discuţii cu cetăţenii şi au împărţit flyere
cu caracter informativ - preventiv.
Rezultate:100 pliante distribuite

Data: 24 aprilie
Localitatea: Hunedoara, Palatul copiilor
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, Palatul Copiilor Hunedoara, Şcoala
Generală Simeria şi Grădiniţa „Căsuţa Piticilor”, Direcţia Judeţeana de Tineret Hunedoara.
Descrierea activităţii: Medi@ Junior - Jurnalismul şcolar-activităţi în parteneriat educaţional naţional,
primirea delegaţiilor participante la schimbul de experienţă, rolul educaţiei extraşcolare/nonformale în
şcoala românească, vizitarea unităţii Clubul Copiilor Hunedoara, a standului expoziţional Medi@
Junior, lecţii demonstrative, lucru pe ateliere, lansare de carte, prezentarea activităţii Centrului Metodic
din Municipiul Hunedoara, lansare de carte la Castelul Corvinilor din Hunedoara, vizitarea galaeriilor de
arta, dezbateri, referate, demonstraţie de carturi şi aeromodele, vizitarea standului expoziţional Medi@
Junior, program artistic, activităţi în plen, prezentarea materialelor pe zone şi a premiilor Media Junior
Data: 25 aprilie 2010
Localitatea: Simeria-Veche
Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria
Descrierea activităţii: recunoaşterea meritelor voluntarilor implicaţi în organizarea S.N.V. 2009.
Festivitate de premiere. Decernarea diplomelor participanţilor la SNV 2010, s-a prezentat filmul
derulării evenimentelor din Caravana Voluntarilor şi activităţile centrelor de voluntariat din ţară.
Rezultate: decernarea a 30 de diplome particianţilor la SNV.
Le mulţumim tuturor celor care s-au implicat activ în cadrul activităţilor din SNV, voluntari, elevi,
cadre didactice, tuturor partenerilor noştri: Primăria Simeria, AIDD Simeria şi Centrul Europe Direct al
Jud. Hunedoara, I.P.J. Hunedoara, Poliţia Simeria, Inspectoratul de Jandarmi ,,Decebal” Hunedoara,
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Simeria, Şcoala Generală ,,Sigismund Toduţă’’ Simeria, Colegiul
Naţional “Aurel Vlaicu” Orăştie, Şcoala Generală Rapoltu Mare, Şcoala Waldorf Simeria, grădiniţe din
oraş, A.N.P.C.D.E.F.P, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria Veche, Liceul Teoretic Traian Deva,
Palatul Copiilor Hunedoara, Direcţia Judeţeană de Tineret Hunedoara şi alţii care au fost alături de noi,
cu dorinţa de a veni cu propuneri de activităţi pentru anul în curs, precum şi pentru SNV 2011.
Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD) şi Centrul „Europe Direct” al judeţului
Hunedoara, în colaborare cu Primăria Simeria, au organizat în data de 30 aprilie 2010 la restaurantul
„Ursul Negru” din localitate, o manifestare deosebită.
În prezenţa a circa 200 de invitaţi, s-a desfăşurat Gala „Oameni de succes - Simeria 2010”, care a adus
în atenţia participanţilor la manifestare persoane din viaţa publică a oraşului ce au desfăşurat activităţi
remarcabile în diferite domenii şi care au înregistrat rezultate deosebite din punct de vedere profesional.
La secţiunea Organizaţii Non-Guvernamentale, Asociaţia „Centrul de voluntariat VOLSIM” a fost
premiată ca cea mai activă organizaţie nonguvernamentală din oraş.
În data de 3 iunie 2010 a avut loc Adunarea generală de constituire a Federaţiei VOLUM şi a reunit 25
de membri fondatori, cărora li s-au alăturat pînă în prezent alţi 15, Federaţia VOLUM avînd în prezent
un număr de 40 de membri. Asociaţia Volsim Simeria a fost reprezentată de d-nul Nistor Tiberiu care a
participat la întîlnirea din luna iunie şi a depus actele asociaţiei pentru aderare la federaţie, fiind
acceptaţi ca membri fondatori.
În luna decembrie a anului 2010 a dobîndit personalitate juridică Federaţia VOLUM (Federaţia
Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România). Federaţia VOLUM s-a constituit
în urma unui efort coordonat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat şi finanţat
de Guvernele Islandei, Principatului Lichtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului
Economic European şi Fundaţia CS Mott.

Duminică, 13 iunie 2010, un număr de 5 voluntari de la Asociaţia VOLSIM au participat la o
acţiune de conştientizare şi responsabilizare a picnicarilor, „Grătar curat 2010”, demarată de Asociaţia
MaiMultVerde şi Golden Brau, marcă a Heineken România.
Deplasarea prefaţează acţiunea din data de 3 iulie 2010 , cînd aproximativ 50 de voluntari vor fi
prezenţi la o amplă acţiune de ecologizare a lacului Cinciş din jud. Hunedoara.
Turiştii au fost informaţi asupra necesităţii păstrării unui mediu curat şi au fost invitaţi să ia parte
la acţiunea din 3 iulie.
Au fost distribuiţi saci menajeri pentru strîngerea deşeurilor. Voluntarii au oferit îndemnuri de
păstrare a curăţeniei către turiştii prezenţi.
S-au identificat zonele din raza lacului Cinciş care urmează a fi ecologizate, s-au stabilit
persoanele de legatură şi s-au discutat aspecte organizatorice cu privire la acţiunea ce urmează a fi
demarată şi s-au făcut fotografii cu zonele de interes ce vor fi curăţate.
A fost o zi deosebit de frumoasă, turiştii au fost foarte încantaţi de proiect, unii dintre ei chiar
exprimîndu-şi dorinţa de a participa la acţiune şi au venit cu propuneri pentru a putea păstra un mediu cît
mai curat: invitarea autorităţilor locale la acţiune, amplasarea de coşuri de gunoi cît mai aproape de
malul lacului, pentru a facilita depozitarea deşeurilor menajere, stabilirea unor măsuri de sancţionare
prin aplicarea de amenzi celor care nu protejează natura.
Odată cu apariţia primilor stropi de ploaie, cei cinci voluntari au finalizat misiunea din aceasta
zi, urmînd ca ultimele aspecte organizatorice să fie detaliate la sfîrşitul săptămînii viitoare.
În luna iunie Asociaţia Volsim a susţinut în calitate de partener demersurile Şcolii Generale din
Simeria de organizare a Festivalului Internaţional Ecofest Junior.
Aproximativ 250 de elevi români, dar şi din Slovacia, Italia, Spania şi Turcia au participat la a VII-a
ediţie a Festivalului Internaţional "Ecofest Junior", găzduit de Şcoala Generală din Simeria, la finele
săptămînii trecute. Festivalul, care s-a desfăşurat pe 10 secţiuni, e gîndit ca o modalitate de mobilizare şi
implicare a comunităţilor locale şi a tinerilor în lupta pentru protejarea mediului înconjurător şi s-a
bucurat de un real succes.
Sîmbătă, 3 iulie 2010, MaiMultVerde şi Golden Brau au continuat proiectul „Grătar Curat
2010” printr-o acţiune de conştientizare şi curăţenie în zona Baraj Cinciş Hunedoara. La Cinciş au
participat 90 voluntari de la Volsim, MaiMultVerde, ISU HD, Garda de Mediu HD, 3 bărci (1-ISU şi 2
particulare), 2 consilieri locali de la Primăria Teliucu Inferior, 1 reprezentant de la SGA, o maşina de 16
tone cu peste 400 saci adunaţi. MaiMultVerde şi Golden Brau au continuat acţiunile de informare şi
curăţenie din proiectul „Grătar Curat 2010” în judeţul Hunedoara
Voluntarii Asociaţiei Volsim au transmis participanţilor la picnic mesajul „Un grătar bun este un grătar
curat” şi au strîns peste 400 saci de deşeuri.
Sîmbătă, 28 august 2010, în oraşul Simeria, respectiv satele Uroi, Cărpiniş, Bîrcea Mare, Simeria
Veche, Săuleşti, precum şi în localităţile Geoagiu şi Orăştie a avut loc campania - Marea Debarasare.
Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec în parteneriat cu primăriile oraşelor Simeria, Geoagiu şi
Orăştie a desfăşurat o amplă acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
Proiectul s-a desfăşurat sub sloganul ,,Locul deşeurilor nu e în casă. Trimiteţi-le la plimbare!˝
În cadrul acţiunii un rol important l-au avut voluntarii Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria”
(Volsim) care s-au implicat în acţiuni de distribuire de fluturaşi şi lipire de afişe cu scopul de a promova
acţiunea, organizarea punctelor de colectare ale deşeurilor, completarea biletelor de tombolă, colectarea
deşeurilor electronice şi electrocasnice şi încărcarea acestora în mijloacele de transport. Pentru buna
desfăşurare a acţiunii au fost amenajate mai multe puncte de colectare a deşeurilor.
Acţiunea a fost de un real succes. S-au colectat peste 9 tone de deşeuri. Pe raza administrativteritorială a oraşului Simeria s-au strîns un număr de 549 de deşeuri electronice şi electrocasnice.

Persoanele care s-au prezentat cu cel puţin un obiect la punctele de colectare au participat la
tombola cu premii care a constat în 5 biciclete DHS şi 50 de tichete de cumpărături în valoare de 100 de
lei.
Cele mai multe premii s-au câştigat la Simeria şi datorită numărului foarte mare de participanţi la
tombolă 240 de persoane au completat tichete de tombolă.
Premiile cîştigate de către locuitorii de pe raza oraşului Simeria au constat în : 4 biciclete şi 29 de tichete
valorice în valoare de 100 lei.
Voluntarii participanţi la acţiune şi cîştigătorii tombolei au primit diplome de participare.
Organizatorii companiei şi-au propus în primul rând să sensibilizeze cetăţenii cu privire la
colectarea deşeurilor, cunoscut fiind faptul că unele componente din majoritatea produselor conţin
materiale periculoase precum plumb, mercur, arseniu şi cadmiu, care pot polua constant mediul
înconjurator dacă sunt aruncate laolaltă cu alte deşeuri.
Orice deşeu electric recuperat înseamnă mai puţine materiale periculoase eliminate la întîmplare,
mai mult spaţiu disponibil, mai puţine materii prime cheltuite şi costuri mai mici la utilităţi, deoarece
noua generaţie de echipamente electrice şi electronice respecta ultimele standarde de eficienţă energetică
asumate de către toţi producătorii mondiali.
Le mulţumim tuturor celor care s-au implicat activ în acţiune: Asociaţiei Române pentru
Reciclare RoRec, Primăria Simeria, delegaţilor săteşti, precum şi locuitorilor care şi-au adus aportul la
succesul acţiunii.
În data de 25 septembrie 2010, cînd se sărbătoreşte Ziua Naţională a Curăţeniei s-a derulat la
Simeria proiectul “Let`s Do It, Romania!”, cel mai mare proiect de implicare socială organizat pînă în
prezent în Romania, care şi-a propus curăţarea mormanelor de gunoi generate de oameni (turişti sau
localnici) într-o singură zi. Proiectul a fost implementat cu succes în Estonia (2008), Letonia şi Lituania
(2009), Portugalia (martie 2010) şi Slovenia (aprilie 2010).
Obiective:
→ Curăţarea deşeurilor din arealele naturale de pe suprafaţa întregii ţări;
→ Conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa conservării mediului şi a educării semenilor,
adoptării unui comportament responsabil, informării în ceea ce priveşte protecţia mediului;
→ Conştientizarea autorităţilor asupra riscurilor depozitării neconforme a deşeurilor (amenzi de
200.000 euro);
→ Implicarea cetăţenilor, indiferent de etnie, religie, statut profesional, uniţi de un obiectiv comun;
→ Implicarea autorităţilor centrale şi locale în sprijinirea activă a proiectului;
→ Implicarea firmelor de specialitate (firme de elaborare hărţi GIS, trusturi media, firme de publicitate
şi relaţii publice, operatori de salubritate, co-incineratori, colectatori şi / sau reciclatori);
→ Implicarea persoanelor publice;
→ Prevenirea reapariţiei gunoielor;
→ Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor;
→ Repetarea acţiunii de curăţenie periodic (anual, o dată la doi ani, etc.).
Mormanele de gunoi identificate şi curăţate în cadrul acestei campanii au fost deşeurile (sticle de
plastic, hîrtii, doze de băutură, articole de uz casnic) aruncate de către cetăţeni în areale naturale.
Organizator: Asociaţia EcoAssist.
Parteneri: Primăria Simeria, Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (Volsim), OGA Hunedoara,
Poliţia Simeria, Poliţia TF Simeria, CT ,,Anghel Saligny’’ Simeria.
Zona curăţată: Parcul Dendrologic Simeria, rîul Streiul Mic, drumul de la trecerea peste calea ferată,
zona bariera Săuleşti, pînă la ieşirea pe strada 1 Decembrie din Simeria, zona Simeria -Veche, zona de
acces spre rîul Mureş, malurile rîului Mureş, malurile rîului Strei.
Le mulţumim tuturor celor care şi-au adus aportul la buna desfăşurare a proiectului.

În data de 5-7 noiembrie 2010 a avut loc întîlnirea centrelor naţionale de voluntariat de la Deva,
Conacul Archia. Pro Vobis a implementat proiectul intitulat "Centrul de Voluntariat - Resurse şi
Oportunităţi pentru Comunitate" prin care ne dorim să dezvoltăm încă 10 noi centre de voluntariat în
ţară, întîlnirea a început printr-o sesiune dedicată întîlnirii dintre centrele vechi şi cele noi, astfel încît s-a
facilitat un schimb de experienţă.
Asociaţia Volsim a fost reprezentată de d-nul Nistor Tiberiu în calitate de preşedinte al asociaţiei.
Asociaţia ,,Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) împreună cu Primăria Simeria au organizat în
data de 3 decembrie, la restaurantul ,,Ursul Negru’’ din Simeria, ediţia a VI-a a serii de caritate „Nu
sunteţi singuri!”
Sumele obţinute din vînzarea biletelor, sponsorizările şi donaţiile în cuantum de 2500 lei au fost utilizate
pentru cumpărarea de produse alimentare, în vederea ajutorării persoanelor cu venituri mici, a copiilor şi
tinerilor defavorizaţi din Simeria. Cei prezenţi au avut parte de muzică bună şi un tîrg de voluntariat cu
produse confecţionate de elevi de la CT ”Anghel Saligny” Simeria, Şcoala Waldorf.
Invitaţii serii de caritate au fost: Valentin Tănase, Nelu Ban Fîntînă, Cristian Fodor, David Ilie,
Mihai de la Simeria, Cucuruz Daniel, Iar Corina, Bianca Munteanu, Doinel Hindorean, Ciorogar
Adinel, iar prezentatorii serii de caritate din acest an au fost: Mărioara Cernescu şi Alin Ciurariu.
S-a sărbătorit şi Ziua Internaţională a Voluntarilor prilej prin care au fost oferite diplome celor
mai merituoşi voluntari din acest an.
Le mulţumim sponsorilor, donatorilor, tuturor persoanelor care au achiziţionat bilete, soliştilor de
muzică uşoară şi populară şi voluntarilor simerieni care au fost ca de obicei la înălţime, implicîndu-se
activ în organizarea acestui eveniment.
În data de 5 decembrie 2010 a apărut publicaţia „Portret de voluntar” ajunsă la cea de-a patra ediţie,
aceasta reuneşte poveştile excepţionale de implicare ale celor mai dedicaţi voluntari nominalizaţi de
organizaţii mari şi mici din întreaga ţară, într-un gest public de apreciere şi de recunoaştere a dăruirii
acestora. În paginile publicaţiei din acest an am regăsit poveştile a 89 de voluntari de toate vîrstele şi
pregătirile, 89 de poveşti de implicare într-o diversitate de cauze bune pe parcursul anului 2010 în
diferite colţuri ale ţării. În paginile revistei din partea Asociaţiei Volsim a fost nominalizat Iordache
Daniel - voluntarul anului 2010.
În perioada 10-12 decembrie 2010 a avut loc la Castelul Huniazilor din Hunedoara evenimentul
,,Crăciun la Castel”, organizat de organizaţia ,,Crucea Roşie” din Uricani. Asociaţia Volsim a fost
reprezentată de 5 voluntari care au participat la activităţi după cum urmează:
- împodobire brad: 3 voluntari s-au ocupat de împodobirea bradului,
- organizare stand: standul va cuprinde informaţii despre asociaţie, pliante cu activităţile desfăşurate,
steagul asociaţiei, produse specifice sărbătorilor de Crăciun: lumînări de lemn, icoane, moş crăciun pe
lemn, ornamente de brad, etc.
În perioada Crăciunului, Moş Crăciun de la Volsim s-a deplasat la mai multe familii cu copii, din
Simeria şi din Deva şi a împărţit daruri.

2011-Ce ne propunem?
- dezbaterea oportunităţii privind aderarea la Serviciul European de Voluntariat;
- participarea la întîlnirile reţelei, în Campania Naţională de promovare a voluntariatului;
- participarea la acţiuni comune cu Federaţia VOLUM , din România;
- participarea la acţiuni comune cu R.N.C.V. din România;
- activităţi diverse în Săptămîna Naţională a Voluntariatului (SNV)- ed. a VI-a;
- realizarea activităţilor, proiectelor în limita bugetului aprobat;
- realizarea demersurilor necesare pentru dobîndirea unui sediu;
- atragerea de sponsori în vederea derulării în condiţii normale a acţiunilor;
- intensificarea acţiunilor privind impozitul de 2%, etc;
- crearea unei imagini mai clare despre ce înseamnă să fii voluntar;
- motivarea voluntarilor cu ocazia ,,Zilei Internaţionale a Voluntarului”
-elaborarea de proiecte în parteneriat cu instituţiile publice în scopul susţinerii activităţilor de voluntariat

CAPITOLUL III. SITUAŢIA FINANCIARĂ A ASOCIAŢIEI
Date financiare privind activitatea
Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM)
Bugetul
Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria”(VOLSIM)
Pe anul 2010
Clasificare
Total venituri
Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile
baneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor
Venituri din donaţii
Venituri din sume sau bunurile primite prin
sponsorizare
Venituri din donaţii 2%
Venituri din dobînzi conform pla.
Venituri din dobînzi
Cheltuieli cu combustibilul
Cheltuieli cu alte materiale consumabile
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de
inventar
Cheltuieli cu materialele nestocate
Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli cu protocolul, reclama şi publicitatea
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri
Cheltuieli poştale şi taxe de comunicaţie
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele
asimilate
Donaţii şi subvenţii acordate
Total cheltuieli

Capitol bugetar
Realizări 2010
18779
1285

LEI
Prognozat 2011
25060
900

3870,35
5588,94

2000
8000

7849,93
138,95
45,80
50,01
3401,61
3064,44

7000
10
150
1000
10000
2500

548,32
0
935,21
0
848,32
559,68
263,30
4522,73
0

2000
500
1200
2000
1000
500
300
3960
100

7117,32
21311

0
25060

La finalul anului 2010 rezultatul net al exerciţiului este un deficit de 2532 RON.

