RAPORT ANUAL
2007
AL ASOCIAłIEI
CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA
(VOLSIM)

AsociaŃia CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA (VOLSIM), face parte din
ReŃeaua NaŃională a Centrelor de Voluntariat din Romania, a continuat activitatea în 2007,
singură şi în parteneriat cu alte instituŃii şi organizaŃii din localitate, judeŃ şi Ńară.

Motoul nostru: ”În comunitate pentru comunitate”, ceea ce exprimă dorinŃa de a trăi în
armonie alaturi de oameni din jurul nostru, ducând o viaŃă creativă, astfel încât să nu
pericliteze existenŃa altora, îmbinând valorile tradiŃionale cu aspectele pozitive ale
dezvoltării.

Contact:
335900 – Simeria
Str. A. Iancu 7/C/47
tel. 0749059424
e-mail: volsim2005@yahoo.com
web: www.volsim.ro

Scopul AsociaŃiei Centrului de Voluntariat Simeria ( VOLSIM ) este de a promova voluntariatul ca un mod de
implicare a comunităŃii în soluŃionarea problemelor cu care se confruntă aceasta.

CUVÂNT ÎNAINTE
Trei ani greu de uitat

AsociaŃia VOLSIM este o organizaŃie neguvernamentală, neafiliată politic, independentă şi
nonprofit, legal constituită în anul 2005, din oraşul Simeria.
,,Trei ani greu de uitat“ acumulând şi investind cu o bună doză de optimism, prin eforturi,
aşteptând succesul în acŃiuni, activităŃi, proiecte şi parteneriate pentru comunitatea locală.
Au trecut, şi încă foarte repede, anii în care entuziasmul şi devotamentul faŃă de un crez s-au
dovedit oarecum de ajuns pentru ca misiunea noastră să fie onorată. Profesionalizarea a
devenit şi în acest sector non-profit, o condiŃie sine qua non pentru a rămâne credibili şi
competitivi. Şi această arena a nonprofitului e măcinată de adversităŃi, excese şi înguste
înŃelegeri ale conceptului de parteneriat, a voluntariatului în sine. În această competiŃie am
învăŃat să ne gospodărim, să rămânem pe această scenă, să fim mai cunoscuŃi în
comunitatea locală, am câştigat încrederea celor mai mulŃi.
Ca preşedinte al Consiliului Director, mulŃumesc în acest moment tuturor colegilor
mei, care au participat la diversele acŃiuni în anul 2007, au acceptat să crediteze cu numele
lor activitatea VOLSIM. Atragerea tinerilor în activităŃi de voluntariat s-a datorat şi cadrelor
didactice care au fost conştienŃi de standardele şi condiŃiile Uniunii Europene referitoare la
importanŃa educaŃiei nonformale a tinerilor, urmărind astfel implicarea activă a acestora în
activităŃi de voluntariat.

Unul din adevărurile de care nu mă îndoiesc este acela că tot ce nu te ucide te face
mai puternic. Şi la o clipă festivă, fie din SNV, fie de Ziua InternaŃională a Voluntariatului,
etc., se cuvine să fim recunoscători tuturor celor ce ne-au făcut să devenim mai robuşti în
viaŃa de zi cu zi.

Tiberiu Nistor
Preşedinte C.D.

CAPITOLUL I

Programele asociaŃiei în anul 2007

Principalele activităŃi, programe, etc. ale organizaŃiei în anul 2007 au avut ca obiect
promovarea voluntariatului prin distribuirea de pliante, CD, afişe, postere, campanii de
atragere a 2% din impozitul pe venit pentru finanŃarea asociaŃiei, acŃiuni de ecologizare a
zonelor verzi din oraş şi a Parcului dendrologic Simeria, acŃiuni de colaborare/parteneriare
cu instituŃiile din oraş în vederea prevenirii consumului de droguri, a delincvenŃei juvenile,
acŃiuni de strângere de fonduri, sprijinirea unor tineri aflaŃi în dificultate, intermedierea unor
consultaŃii oftalmologice gratuite pentru persoane din comunitatea locală, distribuirea de
medicamente gratuite provenite din donaŃii celor interesaŃi, organizarea ediŃiei a III-a a
”Serii de caritate” - „Nu sunteŃi singuri!”, cu scopul de a ajuta persoanele sărace din oraş,
organizarea Săptămânii NaŃionale a Voluntariatului în oraşul Simeria, acŃiuni de
recunoaştere a activităŃii voluntarilor noştri.
A XIII-a întâlnire a ReŃelei NaŃionale a Centrelor de Voluntariat din Romania, a avut
loc la Cluj-Napoca, la sediul Pro Vobis – Centrul NaŃional de Voluntariat în zilele de 27-28
februarie 2007, la care a participat şi un reprezentant al Centrului VOLSIM.
S-au discutat subiecte ca: prezentarea proiectului “Building Capacity of the Support
Infrastructure of the Voluntary Sector in Romania” implementat de Pro Vobis în perioada
01/01/07 – 31/12/08, prezentarea unei posibile tipologii a centrelor de voluntariat, propuneri
pentru modificarea / îmbunătăŃirea sistemului de evaluare, clasificare şi planificare S.N.V.
2007. Fiecare participant prezentând centrul de voluntariat pe care îl reprezintă şi câteva din
proiectele semnificative desfăşurate de la ultima întâlnire a ReŃelei.

InformaŃiile cumulate privind activităŃile S.N.V. 2007 organizate de AsociaŃia Centrul de
voluntariat Simeria (VOLSIM)

Nr. organizaŃii partenere în organizare
Nr. voluntari implicaŃi în organizare
Nr. ore de voluntariat
Valoarea muncii voluntarilor (prin raportare la salariul minim)
Nr. voluntari recrutaŃi în cadrul evenimentului
Nr. activităŃi organizate în cadrul evenimentului
Nr. sponsori si finanŃatori
Valoarea sponsorizărilor/ finanŃărilor/contribuŃiilor în natură
Valoarea sponsorizărilor/ finanŃărilor/contribuŃiilor în bani
Nr. apariŃii media (presă scrisă/televiziune/radio)
Nr. organizaŃii participante la eveniment
Nr. estimat de vizitatori
Nr. colaboratori-parteneri media
Nr. personalităŃi locale care au vizitat evenimentul
Nr. beneficiari direcŃi
Resurse financiare directe investite de organizatori

10
275
590
1180
5
10
46
190
270
2 /1
10
400
2
5
1000
524

InformaŃii privind fiecare activitate desfăşurată în cadrul SNV 2007 în SIMERIA:
Data:
Localitatea:
Organizator:
Parteneri:

22.04.2007
Simeria, zona centrală
AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria(VOLSIM),
Consiliul Local Simeria, Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel
Saligny, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria,

Activitate:

Campanie stradală de promovare a
în Simeria,
300 fluturaşi distribuiŃi, 40 formulare 230 distribuite, 50 pliante
distribuite, 10 ecusoane, 100 baloane, montare un banner şi lipire
afişe cu 2%, au fost echipaŃi 10 voluntari cu insigne, tricouri şi sepci
inscripŃionate cu VOLSIM, etc;
Au fost distribuite 40 CD cu activităŃile asociaŃiei
23.04.2007
Simeria
AsociaŃia Centrul de voluntariat Simeria(VOLSIM),
Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel Saligny, Centrul de
Pedagogie Curativă Simeria

Rezultate:

Data:
Localitatea:
Organizator:
Parteneri:
Activitate:

Rezultate:

Data:
Localitatea:
Organizator:
Parteneri:
Activitate:

Rezultate:

Data:
Localitatea:
Organizator:
Parteneri:

Campanie de promovare a
în şcoli.
,,Cu mic cu mare" ecologizarea spaŃiului aflat în parcul din P-Ńa
Unirii şi pe strada Avram Iancu de la GrădiniŃa cu program normal
pâna la şcoala generală nr.2, în parcul Tineretului, precum şi în
Parcul Dendrologic. Elevi au desprins abilităŃi practice necesare
pentru păstrarea unui mediu curat şi sănătos, fiind premiaŃi.
Concurs cu desene în şcoli având ca tematică educaŃia rutieră, mediul
şi dezastrele naturale
EducaŃie rutieră ,,ViaŃa are prioritate,,
100 fluturaşi distribuiŃi, 20 formulare 230 distribuite, 20 ecusoane,
100 pliante distribuite, 30 baloane, 10 pixuri, 10 brelocuri, etc;
8 clase participante a 215 elevi, 10 voluntari, curăŃând 3 parcuri şi
alte zone verzi, primind premi (pix, breloc, sucuri, etc.) + 64 elevi
implicaŃi în tematica sus amintită.
Au fost distribuite 40 CD cu activităŃile asociaŃiei
24.04.2007
Simeria, zona centrală
AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria(VOLSIM),
Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel Saligny, Centrul de
Pedagogie Curativă Simeria
Realizarea unei campanii de promovare a voluntariatului în Simeria
distribuire de fluturaşi, formularul 230, pliante, baloane, pixuri,
brelocuri, etc;
Continuarea concursului în şcoli având ca tematică educaŃia rutieră,
mediul şi dezastrele naturale.
Mediatizarea cazurilor sociale prin care cetăŃenii sunt îndemnaŃi să ia
atitudine în soluŃionarea problemelor din comunitate.
100 fluturaşi distribuiŃi, 10 formulare 230 distribuite, 20 ecusoane,
100 pliante distribuite, 20 baloane, 10 pixuri, 10 brelocuri, etc, cu
participarea a 30 elevi şi a cadrelor didactice; 60 elevi implicaŃi în
tematica concursului; 28 elevi au strâns suma de 70 RON pentru
cazurile sociale.
25.04.2007
Simeria, în sala de festivităŃi a Consiliului Local, zona centrală, piaŃă
AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria(VOLSIM),
Consiliul Local Simeria, Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel
Saligny, Centrul de Pedagogie Curativa Simeria,

Activitate:

Rezultate:

Data:
Localitatea:
Organizator:
Parteneri:
Activitate:

Rezultate:

Data:
Localitatea:
Organizator:
Parteneri:
Activitate:

Rezultate:

Data:
Localitatea:
Organizator:
Parteneri:
Activitate:
Rezultate:

ExpoVolsim - s-a realizat un stand de prezentare a desenelor având
ca tematică educaŃia rutieră, mediul şi dezastrele naturale
“Agent de mediu pentru o zi, şi apoi pentru o viaŃă” – voluntarii,
timp de o oră au stat în zona centrală şi în piaŃa din oraş, atrăgând
atenŃia trecătorilor dacă se observă că aruncă o Ńigară, ambalaj, etc.
sugerându-le să nu mai facă acest lucru, să se implice astfel ca oraşul
să arate cât mai curat şi mai civilizat.
60 elevi implicaŃi în standul de prezentare a desenelor, fiind admirate
de peste 100 vizitatori, iar cele mai bune lucrări au fost premiate;
16 elevi au fost agenŃi de mediu.
26.04.2007
Simeria, Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel Saligny, Liceul
Waldorf
AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),
Consiliul local Simeria, Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel
Saligny, Liceul Waldorf, PoliŃia Simeria, I.P.J. Hunedoara
“Binele sau răul ce-l facem împreună” –acŃiune de prevenire în
şcoli şi licee, punându-se accent pe: prezentarea datelor statistice
privind evoluŃia delicvenŃei juvenile la nivelul judeŃului Hunedoara şi
a localităŃii, pe noŃiuni generale de drept penal-minoritatea, despre
traficul, deŃinerea şi consumul de droguri- precum şi efectele asupra
sănătăŃii umane în cazul consumului de droguri, formele de
manifestare, factori de risc, etc.
17 cadre didactice, 3 profesionişti în domeniu, 263 elevi din 10 clase
au urmărit filmul documentar ,,Captivi în libertate”.
Au fost distribuite pliante cu tematică preventivă în cea ce priveşte
consumul de droguri.
27.04.2007
Simeria, Şcoala Generală Simeria, Colegiul Anghel Saligny, Liceul
Waldorf
AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),
StaŃiunea Silvică, Consiliul Local Simeria, Colegiul Anghel Saligny,
Liceul Waldorf
ECOSIM - realizarea unui concurs de ecologizare în StaŃiunea
Silvică între elevi de liceu, promovând voluntariatul celor tineri întrun mod cât mai distractiv şi mai plăcut.
20 voluntari au igienizat şi au strâns 60 saci plastic, fiind motivaŃi
fiecare cu câte o diplomă, o ciocolată, un pix, cafea, suc, propunând şi
alte asemenea acŃiuni.
28.04.2007
Simeria
AsociaŃia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),
Consiliul Local Simeria, Astra Asigurări
Festivitate de premiere a celor mai activi voluntari ai
(diplome, masă , etc). S-a realizat bilanŃul acestei săptămâni.
MulŃumirea celor prezenŃi, pentru realizarea tuturor obiectivelor
propuse în S.N.V. Au fost înmânate 22 diplome, 6 tricouri (Astra),
insigne cu sigla VOLSIM.

CAPITOLUL II

Alte proiecte şi activităŃi ale asociaŃiei :
* Proiect educaŃional ECO în parteneriat cu ,,Parada costumelor ECO” având ca
scop dezvoltarea simŃului artistic şi estetic ECO, prin realizarea de costumaŃii din
materiale refolosibile. Festivalul internaŃional de mediu Ecofest a avut loc la Simeria
în data de 02-03 mai 2007
Organizatori :
Coordonatorii ECO- Şcoala Generală Simeria, prin AsociaŃia „Volsim” Simeria
Sponsor: Primăria Oraşului Simeria, S.C. TITAN 99
Colaboratori:
MEC-ISJ Hunedoara, Casa Corpului Didactic- Deva, Palatul Copiilor- Deva,
Centrul de informare Europa al jud. Hunedoara, I.C.A.S. Simeria, Romsilva- Ocolul
Silvic Simeria, Liceul Waldorf – Simeria, C.P.C. Simeria-Veche, DirecŃia pentru
Tineret a judeŃului Hunedoara, InstituŃia Prefectului-Compartimentul Integrare
Europeană şi RelaŃii Externe.
Parteneri media: cotidianul Cuvântul Liber, revista Jebo, ProTv, Antena 1 Deva,
revista Viitorul la pătrat, ziarul Junior, InformaŃia Simeriană.
ParticipanŃi: elevi şi cadre didactice din Ńară şi străinătate
Evaluare: 120 broşuri, 10 postere, 200 CD-uri, portofolii, 5 articole în presă, premii
(premiul 1,2,3) trofeul festivalului (pentru elevi).
* ACTIVITATI: prezentare a 400 de desene pe teme de mediu.
Comisia de jurizare a fost formată din 9 membri.
Membrii comisiei de jurizare au ales 20 de lucrări pe care le-au jurizat în funcŃie de 5
criterii, cel mai important fiind: mesajul ecologic trimis.
* Mai putem menŃiona prezenŃa unui voluntar al asociaŃiei VOLSIM la ConstanŃa, în
vara acestui an la întâlnirea R.C.N.V. din România.
În luna august 4 voluntari au participat la un proiect ecologic pe litoralul românesc.
* În perioada 01.08.2007-20.08.2007 au fost distribuite medicamente gratuite pe
bază de reŃetă locuitorilor oraşului Simeria. Medicamentele au fost sponsorizate de la
S.C. FloresFarm SRL Simeria.
Institutorii de la Şcoala Generală Simeria au organizat „CARNAVALUL
TOAMNEI”, care s-a vrut a fi nu numai o preluare a sărbătorii de Halloween, ci şi o
aniversare a celui mai bogat anotimp, toamna, cunoaşterea acestuia, a importanŃei şi
a frumuseŃii lui. De asemenea, s-a avut în vedere integrarea elevilor în circuitul
activităŃilor extraşcolare, prin coordonarea atentă a elevilor. Proiectul educaŃional a
avut mai multe secŃiuni, respectiv „Cel mai frumos costum de carnaval”,
„Miss/Mister Boboc, regele/regina balului, desemnaŃi în urma concursurilor de
dans”, Concurs de desene „Toamna pe hârtie”, Concurs de abilităŃi practice „Cel mai
fioros bostan”. Parteneri şi invitaŃi la activitatea cadrelor didactice au fost Centrul de
Voluntariat VOLSIM din Simeria şi AsociaŃia culturală „NEW AGE”. Pe holul şcolii
şi în sala de festivităŃi au fost organizate expoziŃii cu lucrările dedicate toamnei, iar
*

bostanii, pregătiŃi de sărbătoare, stăteau aliniaŃi aşteptând oaspeŃi. La sfârşitul
acŃiunii toŃi elevii au fost premiaŃi cu diplome, dulciuri şi sucuri.
* În data de 8 octombrie 2007 s-a semnat un protocol de colaborare în domeniul
educării pentru reintegrarea persoanelor private de libertate, după punerea lor în
libertate, protocol semnat între AsociaŃia ,,Centrul de Voluntariat Simeria
’’(VOLSIM) şi Penitenciarul Barcea-Mare.
Obiectivele colaborarii:
• dezvoltarea de programe şi de acŃiuni comune pentru prevenirea consumului
de droguri în rândul persoanelor aflate în penitenciar;
• organizarea în comun a unor cursuri de pregătire pentru specialişti în
domeniile: juridic, asistenŃă socială, juridic, psihologic, pedagogic şi alte
domenii conexe în vederea prevenirii;
• iniŃierea de proiecte pentru evaluarea, consilierea, reabilitarea şi resocializarea
persoanelor private de libertate;
• elaborarea şi distribuirea de materiale de informare, educare, conştientizare.
* Participarea Centrului de Voluntariat Simeria (VOLSIM), la ConferinŃa NaŃională
organizată de Provobis Cluj-Napoca.
În perioada 18-20 noiembrie 2007 la Cluj-Napoca a avut loc ConferinŃa NaŃională:
,,Voluntariatul dincolo de concept’’. ConferinŃa din acest an continuă tradiŃia
conferinŃelor naŃionale despre voluntariat, oferind participanŃilor oportunitatea
schimbului de idei şi experienŃe în domeniul voluntariatului. Pentru ProVobis
conferinŃa din acest an a marcat aniversarea a 15 ani de activitate în sectorul
nonprofit şi 10 ani de activitate în promovarea şi dezvoltarea voluntariatului. Un
reprezentant al ,,AsociaŃiei Centrul de voluntariat Simeria’’(Volsim) a participat la
acest eveniment. În 21 noiembrie 2007, a avut loc întâlnirea ReŃelei Centrelor de
Voluntariat, care au aprobat programul comun pe 2008, alăturându-ne la Campania
NaŃională de promovare a voluntariatului ,,E timpul să fim altfel! FAPTELE
NOBILE NU SUNT PE BANI”
* Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) a organizat cea de a III-a ediŃie a Galei
de decernare a premiilor pentru implicarea în comunitate. Voluntarii simerieni şi
totodată susŃinătorii acestora au fost prezenŃi la sărbătoarea dedicată lor: Ziua
InternaŃională a Voluntarilor.
* Gala de decernare a premiilor pentru implicare în comunitate - eveniment local,
devenit tradiŃie a Centrului de Voluntariat Simeria, este o oportunitate de a mulŃumi
celor care au adus contribuŃii importante comunităŃi simeriene: voluntari,
coordonatori de voluntari, instituŃiilor/organizaŃiilor ce derulează programe de
voluntariat, finanŃatorilor, sponsorilor, etc. Nominalizări au fost pe categorii, la care
s-au acordat diplome.
* AsociaŃia ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’(VOLSIM), Consiliul Local al oraşului
Simeria, AsociaŃia Culturală ,,Cântecele Streiului’’ Simeria, prin parteneriat au

organizat în 7 decembrie 2007 SEARA DE CARITATE - editia a III-a sub genericul
,,Nu sunteŃi singuri!’’
Fondurile obŃinute în urma organizării acestui spectacol, precum şi bunurile vândute
în cadrul bazarului au fost destinate pentru procurarea de alimente pentru persoanele
nevoiaşe din Simeria şi satele aparŃinătoare, acestea au fost de peste 3000 RON,
adică pentru 150 persoane.
Sponsori: S.C. Marmosim S.A. Simeria, S.C. L’Essor Developing S.R.L. BârceaMare, S.C. Simpan S.R.L. Simeria.
Desfăşurătorul serii:
• organizarea unei expoziŃii de vânzare de obiecte (icoane, obiecte artizanale)confecŃionate de elevi ai Şcolii generale din oraş, Liceului Waldorf, C.P.C.
Simeria-Veche, C.I.T.O., etc.;
• finalizare de strângere de fonduri pentru un tânăr implicat într-un grav
accident de circulaŃie, în valoare de peste 1500 lei;
• spectacolul de caritate susŃinut de:
Grupul de dansuri populare coordonat de înv. Doinel Şotangă
Solista Elena Miclauş, fraŃii Marişca, David Ilie
Mândru că sunt voluntar! (implicarea activă a voluntarilor simerieni în organizarea
serii de caritate ,,Nu sunteŃi singuri!’’)
ExpoziŃie de icoane: Şcoala Generală Simeria şi GrădiniŃa
Solist Nelu-Ban Fântână
* S-a lansat publicaŃia "Portret de Voluntar", publicaŃie ce reuneşte 40 de portrete de
voluntar din Romania, din care unul din localitatea noastră. PublicaŃia prezintă
activitatea voluntarilor, fiind un instrument de clarificare a întrebărilor cu privire la
cine sunt şi ce fac voluntarii în România.
* În data de 9 decembrie 2007, AsociaŃia ,,Centrul de Voluntariat Simeria
(Volsim)’’, a organizat o excursie la Catedrala Ortodoxă din Alba-Iulia. Beneficiarii
acestei excursii gratuite au fost 24 de pensionari din Simeria. MulŃumim pe aceasta
cale sponsorului excursiei, o societate comercială din oraş, care doreşte să rămână
anonimă. Catedrala ortodoxă, cunoscută şi sub numele de Catedrala Încoronării,
constituie expresia artistică a unităŃii noastre naŃionale realizată prin actul din 1918.
În prezent aici se afla sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia.
Propuneri pentru anul 2008:
-participarea la întâlnirile reŃelei, în Campania NaŃională de promovare a
voluntariatului;
- un seminar informativ pentru promovarea voluntariatului ca formă de implicare a
comunităŃii locale;
- activităŃi diverse în Săptămâna NaŃională a Voluntariatului (S.N.V.)- ed. a IV-a;
- realizarea activităŃilor, proiectelor în limita bugetului aprobat;
- realizarea demersurilor necesare pentru dobândirea unui nou sediu;
- atragerea de sponsori în vederea derulării în condiŃii normale a acŃiunilor;
- intensificarea acŃiunilor privind direcŃionarea impozitului de 2%, etc;

- crearea unei imagini mai clare despre ce înseamnă să fii voluntar;
- elaborarea de proiecte în parteneriat cu instituŃiile publice.

CAPITOLUL III
SITUAłIA FINANCIARĂ A ASOCIAłIEI
Date financiare privind activitatea AsociaŃiei „Centrul de Voluntariat Simeria”
(VOLSIM)
Venituri totale - 12027 RON
Venituri din activitatea de bază - 12027 RON din care:
- venituri din cotizaŃiile membrilor şi contribuŃiile băneşti sau în natură a membrilor
şi simpatizanŃilor: 449,45 RON
Venituri din donaŃii: 2215 RON
Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare: 6328,36 RON
Alte venituri din activitaŃile fără scop patrimonial: 3032,09 RON
Cheltuieli totale - 9940,55 RON
Cheltuieli din activitatea de bază – 9940,55 RON din care:
- cheltuieli privind stocurile: 8740 RON
- cheltuieli cu alte servicii executate de terŃi: 1200 RON
Alte cheltuieli de exploatare Casa şi conturi la bănci: 3529,29 RON
Rezultatul exerciŃiului : excedent 2087 RON
Cauzele acestui rezultat: AsociaŃia VOLSIM s-a mobilizat în special pentru
direcŃionarea a 2% din impozit către asociaŃie.
Bugetul AsociaŃiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’(VOLSIM) RON
Anul 2008
Nr.
Categoria de venit
crt.
1. Alte venituri
2. Venituri din donaŃii
3. Venituri din cotizaŃii
4. Venituri din sponsorizări
5. Cheltuieli privind stocurile
6. Cheltuieli cu alte servicii realizate de terŃi
7. Alte cheltuieli de exploatare

Realizat Propus
in 2007 in 2008
3032,09 3500
2215
2500
449,45
600
6328,36 6000
8740
9000
1200
3000
0
300

Grad de realizare
a veniturilor %

300

