RAPORT ANUAL
2006
AL ASOCIAŢIEI
CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA (VOLSIM)

Asociaţia CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA ,,VOLSIM” şi-a continuat activitatea în 2006,
singură şi în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii din localitate, judeţ şi ţară.
Motto: ”In comunitate pentru comunitate”, ceea ce exprimă dorinţa de a trăi în armonie alături de oamenii
din jurul nostru, ducând o viaţă creativă, astfel încât să nu pericliteze existenţa altora, îmbinând valorile
tradiţionale cu aspectele pozitive ale dezvoltării.
Scopul Asociaţiei Centrul de voluntariat Simeria ( VOLSIM ) este de a promova voluntariatul ca un mod de
implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă aceasta.

Contact:
335900 Simeria
tel. 0749059424
e-mail: volsim2005@yahoo.com
web: www.volsim 3x.ro

Cuvânt înainte
Fondatorii împreună cu membrii şi voluntarii asociaţei VOLSIM şi-au propus în anul 2006, ca
organizaţia să fie una din cele mai active şi eficiente ONG-uri din comunitatea locală.
Am avut atât succese, cât şi câteva eşecuri, fiind necesar să luăm câteva decizii esenţiale. O importantă
decizie a fost luata şi de către membrii asociaţiei care au contribuit la realizarea asigurării transparenţei în
activităţile asociaţiei.
Am dezvoltat programe de informare şi conştientizare a comunităţii locale, atât în SNV, cât şi cu alte
ocazii, organizând întâlniri de lucru, editând materiale , fiind mereu în mass-media locală.
O parte din comunitatea locală cunoaşte activitatea şi programele noastre, au deja încredere în
asociaţie, am avut numeroase semnale pozitive de la oameni care doresc să se implice în activitatea noastră.
Dorim ca în anii viitori să atragem mai mulţi voluntari, specialişti din diferite domenii, ca să devenim
mai profesionişti pentru atingerea obiectivelor, cât şi pentru managementul organizaţiei.
Problemele majore din anul de raportare au fost de natura resurselor umane (prea puţini voluntari au
fost implicaţi în programe) şi de finanţare, deoarece autorităţile locale şi centrale nu au strategii de finanţare
pentru sectorul non-profit.
Asociaţia noastră este într-o perioadă de creştere, atât pe plan profesional, cât şi organizaţional, suntem
optimişti în privinţa viitorului, credem că vom reuşi să confruntăm provocările zilnice.
Dorim să mulţumim sponsorilor noştri care ne-au ajutat să continuăm aceasta munca pentru un mediu
sănătos şi durabil, sperând că ne vor sprijini în continuare.
Totodată mulţumesc tuturor membrilor asociaţiei, membrilor activi şi voluntarilor, care au participat în
programele asociaţiei, precum şi partenerilor noştri, cu speranţa unei colaborării viitoroare, mai bună.
PREŞEDINTE,
TIBERIU NISTOR

Programele asociaţiei în anul 2006

Principalele programe ale organizaţiei în anul 2006 au avut ca obiect pe de-o parte implicarea în educarea
antialcool, antidrog, ecologică, precum şi activităţi de ajutorare a celor nevoiaşi şi sinistraţi.
Informaţii cumulate privind activităţile SNV 2006 în localitatea Simeria
Nr. organizaţii partenere în organizare
Nr. voluntari implicaţi în organizare
Nr. ore de voluntariat
Valoarea muncii voluntarilor (prin raportare la salariul minim)
Nr. voluntari recrutaţi în cadrul evenimentului
Nr. activitaţi organizate în cadrul evenimentului
Nr. sponsori şi finanţatori
Valoarea sponsorizărilor/finanţărilor/contribuţiilor în natură
Valoarea sponsorizărilor/finanţărilor/contribuţiilor în bani
Nr. apariţii media (presă scrisă/radio/televiziune)
Nr. organizaţii participante la eveniment
Nr. estimat de vizitatori
Nr. colaboratori/parteneri media
Nr. personalităţi locale care au vizitat evenimentul
Nr. beneficiari direcţi
Resurse financiare directe investite de organizatori

9
55
280
578 RON
6
8
3
50
50
1
9
50
1
5
800
100

Activităţile din cadrul SNV 2006 ce au fost incluse în Raportul Naţional SNV 2006
Data:
08.05.2006
Localitatea:
Simeria
Organizatori: Nr. organizatori activităţi-5
Asociatia ,,Centrul de voluntariat Simeria’’(VOLSIM)
Şcoala Generală nr.1 şi 2 Simeria
Colegiul Tehnic Feroviar ,,Anghel Saligny’’ Simeria
Primăria Oraşului Simeria
Activităţi:
-campanie stradală de promovare a SNV
-distribuire de fluturaşi la şcoli şi populaţie
-lipire afişe în oraş, la diverşi agenţi economici, instituţii publice
-campanie de colectare a 2% din impozitul pe venit pentru finanţarea asociaţiei
VOLSIM
Rezultate:
20 postere SNV-afişate în oraş
200 fluturaşi SNV-distribuiţi
50 baloane SNV-distribuite
50 cereri de sponsorizare (formularul 230)
5 voluntari recrutaţi în centru

Data :
09.05.2006
Localitatea:
Simeria
Organizatori: Şcoala Generală nr.2, Simeria
Colegiul Tehnic Feroviar ,,Anghel Saligny’’ Simeria
Centrul de Voluntariat VOLSIM, Simeria
Centrul de informare, integrare europeană Simeria
Grădiniţa nr.2, Simeria
Primăria Oraşului Simeria
CPC Simeria- Veche
Activitate:
„ Ziua Europei”-Activitatea este o aniversare a Zilei Europei, o încercare de
comunicare a unor date despre Europa, Uniunea Europeană şi nu în ultimul rând
o punte de legătură între români şi restul europenilor.
Acţiunea s-a desfăşurat în paralel la Şcoala Generală nr.2 Simeria, Colegiul
Tehnic Feroviar „Anghel Saligny” Simeria, Grădiniţa nr.2 Simeria şi CPC
Simeria Veche.
Materialele informative cu privire la Uniunea Europeana au fost prezentate de
profesori de la Şcoala Generală nr.2 Simeria, CPC Simeria şi de doi reprezentanţi
ai Centrului de Informare-Integrare Europeana Simeria
Elevii au înţeles necesitatea integrării ţării noastre în Uniunea Europeană în anul
2007.
Rezultate:
20 desene şi postere realizate pentru expoziţie
10 steguleţe cu UE
25 baloane inscripţionate
250 elevi participanţi au vizionat un CD, despre ţările Uniunii Europene
3 cadre didactice voluntare implicate
peste 70 de elevi implicaţi
Data:
10.05.2006
Localitatea:
Simeria
Organizatori: Primăria Simeria
Asociaţia Centrul de voluntariat Simeria (VOLSIM)
Colegiul Tehnic Feroviar „Anghel Saligny” Simeria
Activitate:
Promovarea Legii voluntariatului în liceu
Activitatea a avut la bază următoarele obiective: definirea activităţii de
voluntariat, principii de fundamentare a Legii voluntariatului, încheierea
contractului de voluntariat, drepturi ale voluntarului, obligaţii ale voluntarului,
executarea contractului de voluntariat
Rezultate:
5 voluntari implicaţi în promovarea Legii,
30 de elevi care au luat parte la prezentarea Legii (beneficiari direcţi ai activităţii
de promovare),
înmanare de 10 exemplare ale Legii voluntariatului
Data:
11.05.2006
Localitatea:
Simeria
Organizatori: Primăria Simeria
Asociaţia Centrul de voluntariat Simeria (VOLSIM)
Colegiul Tehnic Feroviar „Anghel Saligny” Simeria
Activitate:
-promovarea statutului personalului voluntar pentru situaţii de urgenţă în licee

Rezultate:

Acţiunea întreprinsă a avut următoarele obiective:
-prezentarea condiţiilor de încadrare a voluntarului;
-termenul de încheiere a contractului de voluntariat;
-reînoirea contractului de voluntariat,
-priorităţi la încheierea contractului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă;
-beneficii ale voluntarului în cazul încheierii contractului: uniformă, echipament,
hrană gratuită, compensaţii în bani pentru activităţile ce depăşesc 4 ore.
5 voluntari implicati în promovarea legii,
30 de elevi care au luat parte la prezentarea Legii-(beneficiari direcţi ai activităţii
de promovare),
înmanare a 5 exemplare a statutului personalului voluntar pentru situaţii de
urgenţă.

Data:
12.05.2006
Localitatea:
Simeria
Organizatori: Centrul de voluntariat VOLSIM Simeria reprezentat prin dl.Antinie C.
Şcoala Generală nr.2 Simeria reprezentată prin Consilier educativ, prof. Voica
Tiberiu, Inst. Voica Paula, Inst. Felciuc Emilia
Poliţia Oraşului Simeria, reprezentată prin dl.Pătruţiu Gheorghe
Şcoala Generală nr.1
Activitate:
“Binele sau răul ce-l facem împreună”-lupta împotriva delicvenţei şi a
drogurilor de orice fel. Activitatea a avut în vedere faptul că delicvenţa juvenilă şi
consumul de droguri(tutun, alcool ori stupefiante) reprezintă un real pericol
asupra sănătăţii umane. În urma dezbaterilor elevii au fost capabili să evalueze
obiectiv situaţiile de încălcare a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin, să cunoască
formele de manifestare a agresivităţii şi a factorilor de risc, să-şi formeze
deprinderi de intervenţie adecvată în cazuri de violenţă, abuz sau devianţă.
Rezultate:
120 elevi participanţi la dezbateri
Vizionare casetă video (60 elevi)
Întâlnire cu invitaţii (60 elevi + cadre didactice)
100 “fluturaşi” distribuiţi
Data:
Localitatea:
Organizatori:

Activitate:

Rezultate:

12.05.2006
Simeria
Primăria Oraşului Simeria
Şcoala Generală nr.2
Centrul de Pedagogie Curativa Simeria-Veche
Centrul de voluntariat Simeria(VOLSIM)
Expoziţie de desene pe teme ecologice
Expoziţia a avut drept scop promovarea ideii de protejare a mediului ambiant în
faţa factorilor nocivi, păstrarea unui mediu curat, conştientizarea importanţei
păstrării unui mediu curat de către populaţie.
120 desene pe teme ecologice
20 diplome înmanate participanţilor

Data:
13.05.2006
Localitatea:
Simeria
Organizatori: Centrul de voluntariat VOLSIM Simeria
Şcoala Generală nr.2 Simeria

Activitate:

Rezultate:

Primăria Simeria
„Oraşul meu, cel mai curat oraş”- ecologizarea câtorva străzi şi zone verzi din
oraş. Activitatea a avut ca scop cunoaşterea şi aprecierea comunităţii în care trăim
şi ne desfăşurăm activitatea. S-a vrut a fi un exemplu pentru locuitorii oraşului.
Elevii au deprins abilităţi practice necesare pentru păstrarea unui mediu curat şi
sănătos.
50 de elevi participanţi
3 cadre didactice voluntare
10 saci şi multe pungi cu resturi menajere strânse
2 parcuri şi mai multe zone verzi curăţate

Data:
14.05.2006
Localitatea:
Simeria
Organizatori: Primăria Oraşului Simeria
Centrul de voluntariat Simeria (VOLSIM)
Activitate:
Festivitate de premiere a celor mai activi voluntari ai SNV
S-a facut bilanţul SNV la Simeria
S-au făcut cunoscute principalele activităţi desfăşurate de voluntarii simerieni, s-a
insistat asupra beneficiarilor direcţi ai activităţilor desfăşurate,
S-au dezbătut planuri de acţiune pentru perioada imediat următoare,
S-a pus în practică activitatea de motivare a voluntarilor ca instrument de bază al
muncii cu voluntarii
Rezultate:
23 diplome înmanate
distribuire de sucuri şi cozonaci voluntarilor implicaţi în acţiune

Alte proiecte sau activităţii ale asociaţiei :
•

Proiect educaţional ECO în parteneriat cu ,,Parada costumelor ECO” avînd ca scop dezvoltarea simţului
artistic şi estetic ECO prin realizarea de costumaţii din materiale refolosibile,

•

Activităţi educative-preventive pe linie de droguri, prostituţie şi fumat, în

şcoli şi licee în baza

Protocolului de colaborare încheiat între Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog Hunedoara,
•

Activităţi de curăţenie la Liceul Waldorf înainte de începerea anului şcolar,

•

Activităţi comune cu ocazia Simpozionului Internaţional ECOFEST JUNIOR ed. IV-a,

•

Activităţi de curăţenie în zona centrală a oraşului cu ocazia Zilei mediului,

•

Activitate estraşcolară cu titlul ,,Balul toamnei,, în parteneriat cu Şcoala 2,

•

Activităţi de strîngere de fonduri pentru sinistraţii din Hârşova,

•

Convenţie Partenerială încheiată împreună cu Oraşul Simeria, Consiliul Local, Asociaţia ,,Cântecele
Streiului,, în vederea desfăşurării acţiunii caritabile ,, Nu sunteţi singuri,,

•

Activitate de recunoaştere a meritelor voluntarilor cu ocazia ,,Zilei internaţionale a voluntariatului,,
Mai putem menţiona prezenţa a 2 membri ai asociaţiei VOLSIM în ţară, la Cluj -Napoca şi Iaşi, aceştia

îmbogaţindu-şi cunoştintele în domeniul ONG.

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA FINANCIARĂ A ASOCIAŢIEI

Date financiare
Venituri totale- 7500 RON
Venituri din activitatea de bază- 7500 RON din care:
-venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile baneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor: 250
RON
Venituri din donaţii: 4500 RON
Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare: 2250 RON
Alte venituri din activitaţile fară scop patrimonial: 500 RON
Cheltuieli totale- 7500 RON
Cheltuieli din activitatea de bază – 7500 RON din care:
-cheltuieli privind stocurile: 450 RON
-cheltuieli cu alte servicii executate de terţi: 100 RON
Alte cheltuieli de exploatare - 6950
Casa şi conturi la banci: 1283 RON
Capitaluri proprii: 500 RON
Rezultatul exerciţiului – excedent - 784 RON
Cauzele realizării acestui rezultat: -Asociaţia VOLSIM a mobilizat în special de 2% din impozit şi au rezultat
peste 700 RON.
Cele mai mari greutăţi cu care se confruntă asociaţia: lipsa spaţiilor de desfăşurare a activităţilor sociale, lipsa
disponibilităţilor băneşti.
Propuneri în 2007
-

realizarea activităţilor, proiectelor în limita bugetului aprobat;
realizarea demersurilor necesare pentru dobîndirea unui sediu nou;
modificarea paginii de internet;
atragerea de sponsori în vederea derulării în condiţii normale a acţiunilor;
intensificarea acţiunilor privind impozitul de 2%, etc;
elaborarea de proiecte în parteneriat cu instituţiile publice.

