ACTIVITĂŢI PROPUSE :
 Elaborarea de proiecte şi programe
de voluntariat
 Iniţierea sau participarea la
programe de voluntariat
 Organizarea de seminarii, conferinţe,
simpozioane, colocvii

Simeria 2007

CE ESTE ?
Asociaţia - Centrul de voluntariat
VOLSIM Simeria

Asociaţia
Centrul de voluntariat

Simeria
« VOLSIM »

 Instruire, formare, cercetare,
informare şi consultanţă
 Editarea de publicaţii, materiale
pentru scopurile propuse

- este o organizaţie
neguvernamentală, neafiliată politic,
independentă şi nonprofit.
SCOPUL
- promovează voluntariatului 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.

 Activităţi economice legate de scopul
propus de centru
 Alte activităţi specifice
protecţiei civile

OBIECTIVELE
CINE ?
Orice persoană poate deveni membru
al Asociaţiei Centrul de voluntariat
VOLSIM Simeria, fără nici o
discriminare dacă aderă la scopul şi
obiectivele propuse.

“În comunitate,
pentru comunitate”
Sediu social
Simeria, Cod 335900
Str. A. Iancu, bl. 7, sc. C, ap. 47
Jud. Hunedoara, cod 335900
România
Tel.. 0749059424
E-mail volsim2005@yahoo.com
www.volsim.ro

- recrutarea şi formarea de voluntari
- acordarea de consultanţă
instituţiilor,
- managementul voluntarilor,
- organizare de campanii şi
evenimente de promovare a
voluntariatului,
- dezvoltarea programelor de
voluntariat,
- colaborarea cu alte centre şi
instituţii.
- promovarea concepţiei de protecţie
civilă

SCURT ISTORIC
Primele centre de voluntariat au
apărut în S.U.A. după primul război
mondial, avînd ca scop reconstruirea
societăţii prin aportul tuturor celor
interesaţi.
Apoi centre de voluntariat au mai apărut
în Germania, Anglia, România.
Primele centre de voluntariat din
România au apărut în 1997 la Cluj-Napoca
(Pro Vobis) şi Botoşani (Activ).
În 1999 apar centre noi la :
- Baia Mare - Assoc
- Bucureşti - Equilibre
- Timişoara - Aidong
În 2001 apar :
- Reţeaua Naţională a Centrelor de
voluntariat
- prima Conferinţă Naţională cu privire la
voluntariat
- lansarea revistei Centrelor de voluntariat
În 2002 apar alte centre la :
- Zalău,
- Rîmnicu Vîlcea,
- Constanţa,
- Turda,
- Iaşi,
- Satu Mare,
Alte informaţii despre reţeaua centrelor de
voluntariat găsiţi la : www.voluntariat.ro

DE CE VOLUNTARIAT ?
Pentru că este o activitate benevolă,
necondiţionată.
Pentru că este nevoie de resurse
umane noi pe lîngă cele clasice.
Pentru că oamenii vor să se implice
dar nu ştiu cum să o facă.
Pentru că există potenţial uman
suficient pentru activităţi
voluntare.
Pentru că instituţiile publice au
nevoie de voluntari, nu doar de
angajaţi.
Pentru că toate companiile se
implică în problemele comunităţii.
Pentru că orice comunitate trebuie
întărită prin participarea
membrilor la activităţi comune.

IMPORTANŢA

VOLUNTARILOR

Voluntarii contribuie la formarea
unei imagini publice pozitive a
organizaţiei.
Voluntarii iau decizii neafectate de
subiectivism.
Voluntarii sunt cei mai eficienţi în
atragerea de fonduri şi sponsorizări.
Voluntarii contribuie la diversificarea
serviciilor din comunitate lor.
Voluntarii aduc diversitatea şi ţin
cont de nevoile tuturor.
Voluntarii pot sprijini persoanele cu
dizabilităţi, nevoi speciale sau
defavorizate.
Voluntarii aduc cu ei schimbarea
necesară în comunitate.

Pentru că :
Voluntariatul - este o activitate
publică desfăşurată din proprie
iniţiativă, de o persoană fizică în
folosul altora, fără a primi o
recompensă materială.

A SOSIT MOMENTUL !
VĂ AŞTEPTĂM !

