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Asociaţia  CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA (VOLSIM),  face parte 

din Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat din România,   a continuat activitatea în 

2008, singură şi în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii din localitate, judeţ şi ţară.

Motoul nostru: ”În comunitate pentru comunitate”, ceea ce exprimă dorinţa de a 

trăi în armonie alături de oameni din jurul nostru, ducând o viaţă creativă, astfel încât să nu 

perecliteze  existenţa  altora,  îmbinând  valorile  tradiţionale  cu  aspectele  pozitive  ale 

dezvoltării.

Contact:

335900 – Simeria, judeţul Hunedoara, România

Str. Avram Iancu 7/C/47

tel. 0354417495; 0749059424; 0726026172

e-mail: volsim2005@yahoo.com

web: www.volsim.ro
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CUVANT  ÎNAINTE

Voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, iar în acţiunile de voluntariat sunt 

implicate  toate  categoriile  sociale  (copii,  tineri,  adulţi,  pensionari,  etc.),  reprezentând o modalitate  de 

implicare pentru comunitatea locală.

Ţinând cont de complexitatea vieţii umane în societatea noastră şi de provocările secolului al XXI-

lea care au drept consecinţa o regândire a rolului şi a ponderii  factorilor din domeniul  asociativ,  care 

contribuie la educaţia de-a lungul întregii vieţi a diferitelor categorii din populaţia locală, voluntariatul este 

şi trebuie să devina o prioritate pentru noi. Este necesar ca educaţia să fie în spiritul respectării drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al dezvotării individului, al schimbului 

fiecăruia liber de opinii, cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, 

a respectului pentru semenii noştri, pentru natură şi mediul înconjurător.

În scopul asigurării instrucţiei şi educaţiei  tinerei generaţii, în acord cu standardele de calitate la 

nivel european, este necesară o abordare mai amplă a voluntariatului, ţinând cont de resursele financiare şi 

umane, precum şi priorităţile locale depistate.

Este necesar ca educaţia extraşcolara (informală) să permită adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 

competenţelor  din  zonele  de  interes  ale  elevilor,  cultivarea  interesului  şi  dezvoltarea  înclinaţiilor  în 

domeniul voluntariatului comunitar.

Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea 

capacitaţilor de a lucra în echipă pentru rezolvarea unor sarcini complexe, a dezvoltării personalităţii şi 

formarea trăsaturilor pozitive de caracter. 

De când am luat fiinţă, am acumulat succese, dar ne-am confruntat şi cu  momente dificile, ne-am 

îmbogăţit experienţa şi am ajuns la acel punct în care, noi, cei din Asociaţia VOLSIM am simţit că putem 

face mai multe lucruri bune pe viitor faţă de ceea ce am făcut până acum. Pentru creşterea calităţii şi a 

eficienţei serviciilor noastre am derulat activităţi şi proiecte de dezvoltare organizaţională, de colaborare şi 

parteneriat.

Preşedinte C.D.
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CAPITOLUL I

Prezentarea Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria''(VOLSIM)

Prezentarea organizaţiei:

Asociaţia  ,,Centrul  de  voluntariat  Simeria''(VOLSIM),  este  o  organizaţie  neguvernamentală, 
neafiliată politic, independentă şi nonprofit, înfiinţată din anul 2005, în oraşul Simeria.

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, legal constituite;
• 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  ţara  şi  din  străinătate  în  vederea  dezvoltării  şi 

promovării voluntariatului;
• Dezvoltarea de programe de voluntariat proprii sau în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii, 

legal constituite;
• 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;
• 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 
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 consultantă;
• 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 legale legate de atingerea scopului şi a obiectivelor.
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              Membrii fondatori ai Centrului de Voluntariat Simeria ,,Volsim''

Nr. 
crt. Nume si prenume Profesia

1 Antinie  Constantin Colonel(r) jr-secretar 
2 Bedea  Iulius - Gelu Consilier  
3 Cotelea   Constantin Profesor
4 Filipescu  Adrian Colonel(r) 
5 Nistor  Dorina Psihopedagog
6 Nistor  Tiberiu Inginer dipl. -preşedinte 
7 Oprişa  Adrian Economist - vicepreşedinte
8 Toşcută  Liliana - Victoria Profesor
9 Vinczi  Gavril Psiholog - vicepreşedinte 

Structura de conducere a Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria ” (VOLSIM)
 este următoarea:

Adunarea  generală  (AG)  –  constituită  din  totalul  membrilor  asociaţi  şi  deschisă  tuturor  membrilor 
(asociaţi, simpatizanţi, onorifici), reprezintă organul suprem de decizie al organizaţiei;
Consiliul Director (CD) – organul de decizie al organizaţiei în perioada dintre două AG;
Comisia de cenzori – organul de control financiar al organizaţiei.

     Consiliul Director este compus din 5 membri, aleşi pe o perioadă de 2 ani, mandatul lor putând fi 
prelungit. Preşedintele este de drept şi preşedintele Consiliului Director. În cazuri excepţionale, AG poate 
revoca membrii CD înaintea expirării mandatului. 

Structura Consiliului Director este următoarea:

- Preşedintele Consiliului Director: Ing.Dipl. Nistor Tiberiu - preşedintele Asociaţiei 

„Centrul de Voluntariat Simeria” (Volsim)

      

- Vicepreşedinţi:                        Oprişa Adrian                         -  economist

                                                   Sîrbovici Cristian          -  student

                                                    Vinczi Gavril                   -  psiholog

- Secretar:                                    Antinie Constantin          -  colonel(r)
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CAPITOLUL II

ACŢIUNI DESFĂŞURATE - IANUARIE -OCTOMBRIE  2008

      
         Asociaţia VOLSIM, membră în cadrul Reţelei Centrelor de Voluntariat din România s-a alăturat 

Centrului  Naţional  de  Voluntariat  Pro  Vobis,  iniţiator  în  Campania  Naţională  de  promovare  a 

voluntariatului  în  perioada  ianuarie-aprilie  2008,  Campania  a  fost  un  efort  de  comunicare  pe  canale 

diverse,  orientată către categorii  diverse de public.  Sloganul campaniei  a fost "E timpul  să fim altfel! 

Faptele nobile nu sunt pe bani." prin care Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria(Volsim) şi iniţiatorii au 

trimis un mesaj, au atras atenţia asupra pericolului materialismului extrem în care banul devine măsura 

mult prea multor lucruri şi asupra pericolului automatismului de a reacţiona doar dacă primeşti ceva în 

schimb. 

      În data de 28.02.2008 s-a organizat  un seminar  informativ,  susţinut  de d-na Mirona Tapalagă, 

coordonator programe în cadrul Centrului de Voluntariat ProVobis Cluj-Napoca. La seminar au participat 

reprezentanţi ai Primăriei oraşului Simeria, ai Poliţiei de Proximitate Simeria, reprezentanţi ai Colegiului 

Tehnic Feroviar ,,Anghel Saligny’’din localitate, reprezentanţi ai şcolilor din localitate, seminar în care s-a 

promovat conceptul de voluntariat. Au fost prezentate studii în domeniul voluntariatului din România, 

s-au discutat  probleme de organizare a activităţii  de voluntariat  în ţara  şi  pe plan local,  s-a distribuit 

publicaţia  ,,Portret  de  voluntar’’ material  publicat  sub  egida  campaniei  naţionale  pentru  promovarea 

voluntariatului  "E  timpul  să  fim altfel!".  Publicaţia  a  reunit  40  de  portrete  de  voluntari  diverşi  care 

activează  în  domenii  diferite  şi  în  localităţi  diferite  din  România.  Publicaţia  este  un  instrument  de 

clarificare a întrebărilor cu privire la cine sunt şi ce fac voluntarii în România.

        Centrul Naţional de Voluntariat  Pro Vobis, în parteneriat  cu Reţeaua Naţionala a Centrelor de 

Voluntariat,  a  organizat  în  perioada 14 aprilie-20 aprilie  2008 Săptămâna Naţională  a  voluntariatului, 

eveniment la care s-a alăturat şi Centrul de voluntariat Volsim Simeria astfel:
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Informaţii cumulate privind activităţile S.N.V. 2008 în localităţile: Simeria, Deva şi Hunedoara    

Nr. organizaţii partenere în organizare 14
Nr. voluntari implicaţi în organizare 640
Nr. ore de voluntariat 1280
Valoarea muncii voluntarilor (prin raportare la salariul minim) 4000
Nr. voluntari recrutaţi în cadrul evenimentului 12
Nr. activităţi organizate în cadrul evenimentului 11
Nr. sponsori si finanţatori 9
Valoarea sponsorizărilor/ finanţărilor/contribuţiilor în natură 850
Valoarea sponsorizărilor/ finanţărilor/contribuţiilor în bani 790
Nr. apariţii media (presă scrisă/radio/televiziune) 1 TV Deva, 2- presa scrisă 

Simeria, Pro şi Contra şi 
Hunedorean Expres

Nr. organizaţii participante la eveniment 24
Nr. estimat de vizitatori 1200
Nr. colaboratori-parteneri media 2
Nr. personalităţi locale care au vizitat evenimentul 7
Nr. beneficiari direcţi 3000
Resurse financiare directe investite de organizatori 3638

Informaţii privind fiecare activitate desfăşurată în cadrul SNV 2008 în Simeria: 

Data: 14.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM)
Activitate: Campanie stradală de promovare  a  , a 2% în localitatea Simeria
Rezultate: 23  voluntari  au  primit  tricouri  şi  au  difuzat  sau  distribuit  200  fluturaşi,  20 

baloane, 10 insigne, 10 ecusoane,  20 afişe, un banner, 70 cereri  230 privind 
dirijarea a 2% către Asociaţia VOLSIM Simeria.

Data: 15.04.2008
Localitatea: D e v a
Organizator:
Parteneri:

Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);
I.P.J.Hunedoara;
Grup Şcolar „Horea” Deva;
Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva;
Şcoala Generală ,,Lucian Blaga’’ Deva.

Activitate: Campanie  de prevenire  a  delicvenţei  juvenile  şi  a  victimizării  minorilor,  de 
răspundere penală a lor, oferta educaţională a M.I.R.A., de promovare a 

,  a  voluntariatului,  vizionare  film  ,,Alcoolul  nu  te  face 
mare’’,  a  spotului  TV  din  Campania  Naţională  de  promovare  a 
voluntariatului ,, E timpul să fim altfel! Faptele nobile nu sunt pe bani’’. 

Rezultate: 7 voluntari au prezentat activităţile de mai sus unui număr de 16 cadre didactice 
şi 190 elevi, distribuind 4 afişe, 24 pliante, 30 fluturasi, 6 baloane, 6 insigne, 
3 mape, etc.

Data: 16.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
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Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);

Activitate: Z i u a    r e c r u t ă r i i
Rezultate: 23 voluntari au recrutat şi monitorizat viitorii voluntari pentru activităţile din 

,  distribuind  materiale  promoţionale.  Nr.  voluntarilor  recrutaţi 
pentru activităţile din S.N.V. fiind 12.

Data: 17.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
Organizator/i:
Parteneri:

Primăria oraş Simeria- prin Compartimentul protecţie civilă;
I.Ş.J. Hunedoara prin Palatul copiilor Deva;
Subfiliala de Cruce Roşie Simeria;
Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);

Activitate: Concurs ,,Cu viaţa mea apăr viaţa” - cu  tematică de prevenire şi intervenţie la 
dezastre.

Rezultate: Parcurgerea probei teoretice (30 întrebări tip grilă) din domeniul situaţiilor de 
urgenţă şi practic constând din transportul cu targa a unei victime şi alergarea 
cu masca pe figură a unui concurent din fiecare echipaj.
Premierea echipajelor (4 elevi) câştigatoare cu 400 RON, 16 insigne ,,Cu viaţa 
mea apăr viaţa”, 4 diplome pentru: 
Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Simeria;
Liceul Waldorf Simeria;
Şcoala Generală Simeria.

Data: 17.04.2008
Localitatea: H u n e d o a r a
Organizator/i:
Parteneri.

Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);
I.J.P. Hunedoara;
Poliţia municipiului Hunedoara;
Colegiul Naţional ,,Iancu de Hunedoara”.

Activitate: Campanie  de prevenire  a  delicvenţei  juvenile  şi  a  victimizării  minorilor,  de 
răspundere  penală  a  lor,  oferta  educaţională  a  M.I.R.A.,  de  promovare  a 

,  a voluntariatului,  vizionare film ,,Alcoolul nu te face mare’’,  a 
spotului TV din Campania Naţională de promovare a voluntariatului ,, E timpul 
să fim altfel! Faptele nobile nu sunt pe bani’’ 

Rezultate: 5 voluntari au prezentat activităţile de mai sus unui număr de 2 cadre didactice 
şi 70 elevi, distribuind 10 pliante, 10 fluturaşi, 1 mapă, 2 baloane, 3 insigne, 
1 afiş, etc.

Data: 18.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);
Activitate: EcoSim- acţiune de igenizare în Parcul Dendrologic, în zona din Piaţa Unirii şi 

Parcul Tineretului. 
Rezultate: Promovarea voluntariatului în rândul preşcolarilor, elevilor şi tinerilor într-un 

mod cât mai plăcut şi distractiv. 
Participanţi  -  422  de  la:  Asociaţia  VOLSIM,  Primăria  Simeria,  Staţiunea 
Silvică,  Liceul  Waldorf Simeria,  Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”  Simeria, 
Şcoala Generală Simeria, Asociaţia „Altitudine” Arad, Grădiniţa Casa Piticilor, 
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Gradiniţa  cu Program Prelungit  şi  Gradiniţa  cu Program Normal  Simeria  au 
adunat două remorci de gunoi, în special de pe alei, poteci, Canalul Strei, din 
parc, iar cei mai harnici au primit materiale promoţionale, răcoritoare, etc.

Data: 19.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM);
Activitate: VoluntExpo, târg de voluntariat - expoziţie cu vânzare în P-ţa Unirii, diversitatea 

obiectelor,  materialelor,  etc.,  ilustrând eforturile  realizate  în  unităţile  de 
învăţământ/societăţi. 

Rezultate:  Participanţi: Asociaţia VOLSIM, Liceul Waldorf Simeria, Centrul de Pedagogie 
Curativă  Simeria-Veche,  Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny”  Simeria,  Şcoala 
Generală Simeria, Şcoala Primară Cărpiniş, Grădiniţa Casa Piticilor, Grădiniţa cu 
Program  Prelungit  şi  Grădiniţa  cu  Program  Normal  Simeria,  Primăria  oraş 
Simeria prin Bibliotecă au organizat o expoziţie unicat în Simeria. Banii rezultaţi 
(492  RON)  se  vor  folosi  pentru  nevoile  Liceului  Waldorf,  C.P.C.  Simeria  –
Veche, Şcoala Primară Cărpiniş, precum şi pentru alte acţiuni specifice Asociaţiei 
VOLSIM. Peste  300 de vizitatori  au rămas  impresionaţi  de cele  văzute.  S-au 
distribuit materiale promoţionale, 24 de cereri 230 privind dirijarea a 2% către 
ONG-uri. 

Altă activitate: “Mişcare fără poluare” - revigorare - mersul cu  bicicleta, tricicleta, role, etc. de 
la mic la mare.

Rezultate: Participanţii au făcut un gest menit să-i facă pe localnici mai atenţi la mediu în 
care trăiesc, mişcarea înseamnă un comportament sănătos.
Peste 220 participanţi şi spectatori prezenţi la turul cu  bicicleta şi role din P-ţa 
Unirii – Parcul Tineretului şi retur, escortaţi de Poliţia oraşului Simeria- Serviciul 
Circulaţie, vârsta participanţilor a fost cuprinsă între 5 şi 65 ani. 
S-au distribuit materiale promoţionale, 20 baloane, 10 insigne, 30 fluturaşi, 200 
ciocolate, etc.

Data: 20.04.2008
Localitatea: S i m e r i a  -   S i m e r i a – V e c h e
Organizator/i: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM)
Activitate: ,,Ziua voluntarilor,,  –   dedicată  recunoaşterii  meritelor  voluntarilor  –  ieşire  la 

iarbă verde la Cabana REVA
Rezultate: Mulţumire  sufletească  a  celor  25  voluntari  şi  invitaţi  pentru  realizarea 

obiectivelor  din  S.N.V.  Am  împărtăşit,  comentat  şi  evaluat  , 
sărbătorind evenimentul aşa cum se cuvine, cu muzică la maxim, jucând fotbal, 
volei, etc.

Data: 15.04.2008- 22.04.2008
Localitatea: S i m e r i a
Organizator/i: P r i m ă r i a   o r a ş    S i m e r i a
Activitate: Ample acţiunii de ecologizare pe teritoriul administrativ.

S-au  curăţat  zonele  din  imediata  apropiere  a  cursurilor  de  apă,  a  căilor  de 
comunicaţii  şi  transport,  parcuri  şi  pieţe  din oraş  şi  satele  aparţinătoare, 
locurile de joacă pentru copii, curţile unităţilor de învăţămant, în gospodării 
şi  asociaţii  de  proprietari.  Plantare  de  arbuşti  ornamentali  şi  copaci  în 
special pe străzi şi instituţii şcolare. 
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Rezultate: Participanţi – 35 angajaţi ai Primăriei, 50 cadre didactice, 220 elevi, 70 voluntari, 
peste 250 angajaţi de la S.C. şi peste 1000 cetăţeni s-au mobilizat pentru cea mai 
amplă  acţiune cu ocazia Zilei Pământului.
Primăria  a  pus  la  dispoziţie  gratuit  saci  de  gunoi,  arbuşti  şi  puieţi,  asigurând 
transportul voluntarilor, gunoiului, mănuşi de unică folosinţă, etc.
S-au  plantat  340  arbuşti  ornamentali.  Hărnicia  participanţilor  la  acţiune  s-a 
materializat în peste 50 saci de gunoi menajer adunat de personalul primăriei şi 70 
de mc de gunoi adunaţi de ceilalţi participanţi.

        
 În data de 8 iunie 2008, voluntarii simerieni ai asociaţiei Volsim Simeria s-au implicat activ în 

desfăşurarea Festivalului Internaţional de Mediu care a avut loc la Simeria. Contribuţia lor a constat în 
asigurarea protocolului, în primirea invitaţilor, organizarea exponatelor ce urmau a fi jurizate.
Tema generală a concursului a fost: „ECOturismul. ECOresponsabilitatea - o şansă de a învăţa 
respectul pentru natura şi cultura locală, o modalitate de a conserva patrimoniul natural şi cultural”

Scopul: 
      -     antrenarea copiilor în vederea realizării de lucrări ECO cu mesaje PRO NATURĂ 

- formarea unei  bune conduite ecologice la copii în aşa fel încât să cultive sentimentul iubirii lor 
pentru natură

                                                                  SECŢIUNI ale Concursului
I.     ECOTURISMUL - călătoria responsabilă spre o zonă naturală. 
II.    ARII PROTEJATE
III.   MODALITĂŢI DE PROIECTARE A ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI  EXTRAŞCOLARE ECO 
IV.   JURNAL DE CĂLĂTORIE. 
V.    ECO SPIRITUALITATE
VI.   ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ ŞI EFECTELE EI  -  „Bună dimineaţa, Soare!” 
VII.  ENERGIA  regenerabilă şi neregenerabilă
VIII. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A VIEŢII
IX.    ACTIVITĂŢI ARTISTICE ECO

Proiectul internaţional ECOFEST JUNIOR a cuprins în agenda manifestărilor şi un SIMPOZION 
ECO cu tema „ECO turismul. ECO responsabilitatea - o şansă de a învăţa respectul pentru natura şi cultura 
locală, o modalitate de a conserva patrimoniul natural şi cultural”, precum şi CONCURSUL 
INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE ECO adresat copiilor. 
Ambele manifestări sunt avizate şi înscrise din nou în Calendarul Activităţilor Educative al MECT- 2008 
 
 I. INSTITUŢII ORGANIZATOARE: 
PRIMĂRIA ORAŞULUI SIMERIA
ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII SIMERIA
GRĂDINIŢA „CĂSUŢA PITICILOR” SIMERIA
ŞCOALA  „L. LYNGDAL” - NORVEGIA

II. COLABORATORI locali - coordonatori ECO pentru ediţia a VI-a:
Clubul Copiilor Hunedoara 
Palatul Copiilor Deva 
Şcoala Generală Nr. 6 Hunedoara 
Liceul de Artă „Sigismund Toduţă”Deva
Liceul „Horea” Deva
Centrul de Pedagogie Curativă Simeria Veche
Liceul Waldorf Simeria
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Simeria
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Şcoala Generală „Lucian Blaga” Deva 
Şcoala „Andrei Mureşanu” Deva

III. PARTENERI : 

ASOCIAŢIA DE VOLUNTARIAT „VOLSIM”
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEO-ECOLOGIE BUCUREŞTI
„GREEN PEACE” ROMĂNIA
 FUNDAŢIA „PLANETA ALBASTRĂ”
FUNDAŢIA TERRA MILENIUL III
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA
DIRECŢIA SILVICĂ DEVA- REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA
OCOLUL SILVIC SIMERIA
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL RETEZAT
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR- INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE- 
ARBORETUMUL SIMERIA
ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI “ŞOIMUL ROMÂNESC” SIMERIA
ASOCIAŢIA „HANS SPALINGER” SIMERIA
S.C. REVA S.A. SIMERIA
PARCUL TURISTIC SIMERIA - STREI
A.N.T.S. HUNEDOARA
S.C. ANALYTICA S.R.L.
FUNDAŢIA „ADEPT ”

IV. COLABORATORI INTERNAŢIONALI: 

ORGANIZAŢIA “LEAVE NO TRACE” SUA
SKOLE LYNGDAL - NORVEGIA
FESTIVAL NATURE DE L'OURTHE MOYENNE - BELGIA
SC ICR HALY COMPANY DI RECUPERO SRL - Verona, ITALIA
BEGONAZPI IKASTOLA - ŢARA BASCILOR, SPANIA
YSGOL GYMRAEG BRYNMAWR- SOUTH-WALES -ŢARA GALILOR
GULISTAN - ILKOGRETIM OKULU- ISPARTA - TURCIA
GRUNDSCHULE ALBERTINE- SCHERER, BIRKENHEIDE - GERMANIA
ECOLE NOTRE DAME LES LILAS - FRANŢA
Şcoala "PANAYOT VOLOV" VARNA - BULGARIA
Şcoli din ITALIA, FRANŢA, BULGARIA, NORVEGIA, PORTUGALIA, ELVEŢIA

 ADRESABILITATEA PROGRAMULUI 
Cadre didactice, studenţi, angajaţi, specialişti ai instituţiilor sau societăţilor care prin natura profesiei 
promovează educaţia ecologică, practicanţi ai ECOturismului, orice persoană care iubeşte natura, 
reprezentanţi ai partenerilor. La sfârşitul concursului au fost premiate lucrările pe secţiuni. 

       În perioada 18.07.2008 -19.07.2008, 10 voluntari ai Asociaţiei ,,Centrul de voluntariat Simeria’’ au 
participat la un program de conştientizare şi responsabilizare a populaţiei cu privire la colectarea selectivă 
a deşeurilor electrice si electronice, inclusiv becuri, iniţiată de Recolamp si Rorec, cu sprijinul Roddia, 
având responsabilităţi în colectarea deşeurilor.
         Ideea programului a fost  colectarea selectivă a deşeurilor electrice şi electronice (DEEE). Ne dorim 
să  promovăm  punctele  de  colectare  ale  deşeurilor  electrice  şi  electronice  (DEEE),  inclusiv  surse  de 
iluminat,  care  se  află  în  lanţurile  de magazine  (Praktiker,  Real,  etc.).  În  aceste  magazine  s-a  realizat 
“Colţul Verde” un loc unde s-au distribuit materiale de informare cu privire la necesitatea colectării şi 
reciclării DEEE-urilor şi un container pentru surse de iluminat şi aparate electrocasnice mici. 
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În data de 19.07.2008, în “Ziua Verde”, o caravană de biciclişti (20 voluntari) s-au plimbat  prin 
oraşul Deva, oprindu-se în locuri intens populate, ca să împartă materiale informative trecătorilor şi să le 
vorbească  despre  importanţa  reciclării  DEEE-urilor.  În  aceasta  zi,  vountarii  au  împărţit  flyere  pe  tot 
parcursul zilei şi la un concert.

La sfârşitul luni iulie, la Geoagiu Băi a avut loc un training, implementat de Provobis, având tema 
Managementului Voluntarilor, la care care a participat şi un reprezentant al centrului nostru, Sârbovici 
Cristian.
 
             În perioada 1 septembrie - 8 septembrie Primăria oraşului Simeria a iniţiat o amplă acţiune de 
colectare de ajutoare pentru sinistraţii din Moldova şi Maramureş, afectaţi de ploile abundente din luna 
august. Un număr de 15 voluntari ai Asociaţiei au participat la colectarea de ajutoare pentru sinistraţi care 
au constat în haine, lenjerie de pat, produse alimentare, produse electrocasnice. Voluntarii au organizat 
puncte  de lucru-  de  primire  a  ajutoarelor,  au  asigurat  permanenţa  la  punctul  de lucru  şi  au  ajutat  la 
transportul ajutoarelor şi încărcarea lor în mijloacele  de transport. S-au colectat 2500 de lei, reprezentând 
donaţii de la populaţie, alimente în valoare de 500 de lei, 460 saci cu haine şi lenjerie de pat. Transportul 
produselor de îmbrăcăminte s-a realizat prin grija Consiliului Judeţean Hunedoara.

                 În data de 16 noiembrie 2008, Asociaţia  Centrul de voluntariat Simeria (VOLSIM) a organizat 
o excursie la mănăstirea Izvorul lui Miron din judeţul Timiş. Excursia a fost destinată pensionarilor din 
Simeria. Finanţarea excursiei s-a obţinut prin bunăvoinţa a 3 agenţi economici din oraş. Un număr de 22 
de pensionari din Simeria au participat la slujba religioasă ce a avut loc la mănăstire.

              "Portret de Voluntar" aflat  la cea de-a doua ediţie anuală a reunit în acest an 64 de portrete de 
voluntari entuziaşti din întreaga ţară, de toate vârstele şi din toate domeniile. Publicaţia a apărut în cadrul 
proiectului  "Dezvoltarea  infrastructurii  pentru  voluntariat  în  România",  finanţat  de  către  Ministerul 
Afacerilor Externe din Olanda prin programul MATRA. Paginile publicaţiei  demonstrează încă o dată 
diversitatea voluntarilor şi a activităţilor pe care aceştia le pot desfăşura în beneficiul comunităţii sau al 
semenilor aflaţi în nevoie. Voluntarii au fost nominalizaţi de către organizaţiile în cadrul cărora activează, 
în urma unui apel public lansat de către Pro Vobis, iniţiatorul proiectului. Portretele voluntarilor redau 
descrierea  activităţilor  derulate  de  aceştia  şi  a  beneficiarilor  acestora,  cât  şi  gândurile  împărtăşite  de 
voluntari şi colaboratorii acestora referitor la munca lor de voluntariat şi beneficiile acesteia atât pentru 
comunitate, cât şi pentru dezvoltarea personală a voluntarilor.
Din partea Asociaţiei  ,,Centrul  de Voluntariat  Simeria"  a fost  desemnat  voluntarul  Cristian Sârbovici, 
vicepreşedinte al asociaţiei, cel mai activ voluntar pe parcursul anului 2008.

Conferinţa Naţională ”Voluntariatul: Competenţe şi validare”, Cluj-Napoca, 2-4 octombrie 2008

După o seară minunată în Cluj-Napoca în care CFR Cluj a remizat cu Chelsea, am participat la 
Conferinţa Naţională ”Voluntariatul: Competenţe şi validare”, care a avut loc în acelaşi oraş începând 
cu  2-4 octombrie  2008.  În  prima zi  am participat  ca  şi  voluntar  pe  un şantier  al  asociaţiei  „Habitat 
Humanity” care construieşte locuinţe pentru cei defavorizaţi. Am debitat şi asamblat toate panourile ce 
compun o locuinţă pentru cei defavorizaţi. Conferinţa a fost organizată în parteneriat cu Centrul pentru 
Studiul Democraţiei (CSD) din cadrul facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării a 
Universităţii Babeş-Bolyai. La conferinţa din acest an s-au dezbătut teme importante pentru mişcarea de 
voluntariat din România: competentele dobândite în cadrul activităţii de voluntariat şi procesul prin care 
acestea pot fi validate. Regăsim din ce în ce mai des voluntariatul în dezbaterile din spaţiul public, nu de 
puţine ori în contextul educaţiei nonformale şi al capacităţii acestei activităţi de a ajuta la dobândirea unor 
deprinderi  şi  competente.  În acelaşi  timp însă,  activităţile  de voluntariat  sunt mai  mult  sau mai  puţin 
recunoscute în cadrul procesului formal de educaţie sau ca experienţă profesională, actuala legislaţie în 
domeniu fiind destul de superficială cu privire la competenţele dobândite prin voluntariat şi modul în care 
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acestea pot fi recunoscute şi/sau validate. Participanţii au avut ocazia sa discute cu specialişti din domeniul 
educaţiei  şi  al  resurselor  umane  despre  competentele  dobândite  în  cadrul  activităţii  de  voluntariat  şi 
posibilitatea de validare a acestora, precum şi să afle informaţii despre procese de validare utilizate în 
diferite ţări europene. Rezultatul conferinţei a fost o declaraţie care a reunit argumentele pro şi contra 
validării competenţelor dobândite prin voluntariat, alături de o listă a competenţelor generale pe care o 
persoană le poate dobândi prin derularea activităţilor de voluntariat  şi sugestii  cu privire la un posibil 
proces  de  validare  a  acestor  competenţe.  În  ultima  zi  s-au  dezbătut  probleme  referitoare  la  Reţeaua 
centrelor de voluntariat din România, din care şi Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria VOLSIM face 
parte,  la  care  s-a  alăturat  şi  Sîrbovici  Cristian,  nominalizat  pentru  anul  2008  în  broşura  "Portret  de 
voluntar".
  
             0 5. 1 2. 2 0 0 8

Asociaţia ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’(VOLSIM), a organizat în 5 decembrie 2008 SEARA DE 
CARITATE - ediţia a-IV-a sub genericul ,,Nu sunteţi singuri!’’

Fondurile obţinute în urma organizării acestui spectacol, precum şi bunurile vândute în cadrul bazarului 
au  fost  destinate  pentru  procurarea  de  alimente  pentru  persoanelor  nevoiaşe  din  Simeria  şi  satele 
aparţinătoare, precum şi un ajutor pentru copii minerilor orfani din Petrila.

S-au adunat peste 3500 RON.

Desfăşurătorul serii:
• organizarea unei expoziţii de vânzare obiecte (icoane, obiecte artizanale)-confecţionate de elevi ai 

Şcolii generale din oraş, grădiniţe, Liceului Waldorf, C.P.C., C.I.T.O. Simeria-Veche, etc.;
• strângere  de fonduri  pentru copii  minerilor  decedaţi  la  Mina Petrila.  Acţiunea  s-a  continuat  la 

Şcoala Generală Simeria, Colegiul Tehnic „A. Saligny”, Grădiniţa PN 1, Primăria Simeria, Liceul 
„Sabin Drăgoi” din Deva.

• spectacolul de caritate.

0 5. 1 2. 2 0 0 8

Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) a  organizat cea de-a IV-a ediţie a  Galei de Decernare 
a Premiilor pentru Implicarea în Comunitate.  Voluntarii simerieni şi totodată susţinătorii acestora au 
fost prezenţi la sărbătoarea dedicată lor: Ziua Internaţională a Voluntarilor.
         Gala de Decernare a Premiilor pentru Implicare în Comunitate - eveniment local, devenit  tradiţie a 
Centrului de Voluntariat Simeria, este o oportunitate de  a mulţumi şi a răsplăti eforturile facute în timpul 
anului  a  celor  care  au  adus  contribuţii  importante  comunităţi  simeriene: voluntari,  coordonatori  de 
voluntari,  instituţiilor  /  organizaţiilor  ce  derulează  programe  de  voluntariat,  finanţatori,  sponsori, 
etc.  Nominalizarile au fost pe categorii, la care s-au  acordat diplome. 

A XVIII-a Întâlnire a Reţelei la Cisnădioara, 11 – 13.12.2008

Participanţii  la  întâlnirea  reţelei  au  evaluat  proiectul   MATRA de  întărire  a  infrastructurii  de 
voluntariat din România, al cărui beneficiar direct a fost RNCVR prin centrele de voluntariat membre, 
această întâlnire fiind folosită pentru a realiza evaluarea finală a proiectului.

În urma acceptării de către CEE Trust a scrisorii de intenţie depuse de Pro Vobis cu privire la 
organizarea  unei  caravane  a  centrelor  de voluntariat,  de a  promova implicarea  activă  a  cetaţenilor  în 
rezolvarea unei probleme a comunităţii  în care trăiesc,  promovare ce se va realiza în octombrie 2009, 
printr-o activitate de voluntariat public. S-au stabilirea datelor întâlnirilor ale R.N.C.V. din România, a 
perioadei din SNV, a termenelor de finalizare a  Newsletter RNCV.
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Prin iniţiativa celor de la Peace Corps, peste 20 ONG-uri am participat la acţiunea ,,Craciun la 
Castel,,. Fiecărei organizaţii i-a fost repartitat câte un spaţiu unde să poată organiza jocuri pentru copii, 
activităţi  artistice  şi  de  divertisment.  Evenimentul  din  perioada  12  -  14.12.2008 a  avut  loc  pentru  a 
promova ONG-urile româneşti. Cu această ocazie s-a împodobit un brad de către asociaţia noastră, copii 
au colorat desene, am organizat un stand cu vânzare la care nu a lipsit Moş Craciun.

Vineri,  19.12.2008, un grup de 4 voluntari  s-au deplasat  la Petrila cu scopul de a fi alături  de 

familiile  minerilor  decedaţi  în urma accidentului  de la  mina  din localitatea  amintită.  Prin  intermediul 

acestei acţiuni umanitare, beneficiind de sprijinul Poliţiei Petrila, au fost distribuite 15 pachete şi sume de 

bani în valoare de peste 2100 lei.

În  ajunul  Crăcinului,  Asociaţia  VOLSIM,  cu  Moş  Craciun  în  acţiune,  a  efectuat  o  vizită  la 

Spitalul  din  localitate,  C.I.T.O.  Simeria-Veche,  împărţind  cadouri.  20  copii  şi  tineri  au  beneficiat  de 

pachete cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Tot în acest an, Asociaţia VOLSIM, a  încheiat colaborări şi parteneriate cu  unităţile şcolare din localitate. 

            Sponsori anului 2008:

 S.C. Aprotera S.A., S.C. Marmosim S.A. Simeria, S.C. Titan 99 S.R.L., S.C. Instant Internaţional S.R.L., 

S.C. Concret Prod S.R.L. Bârcea-Mare, S.C. Simpan S.R.L. Simeria, S.C. Artima S.A., S.C. Marmogranit 

S.R.L., L`essor Developing 2000 S.R.L, S.C. Monumente Miki, S.C. Mastan Max, S.C. Larimar Com 

2005, A.I.S.P. Şoimul Românesc, Datecom S.R.L., S.C. Eurosport DHS S.A., S.C. Trans Diana Import 

Export S.R.L.

Şi nu în ultimul rând trebuie să mulţumim celor care au fost alături de noi, atât financiar cât şi material, 

pentru donaţile primite.

Respectând profilul unităţii (asociaţiei) pe anul 2008, am obţinut următoarele rezultate :

Venituri totale - 18652,06 RON

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile baneşti sau în natură a membrilor : 575 RON
Venituri din donaţii: 5392,5 RON
Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare: 12546,79 RON
Alte venituri din exploatare: 70,84 RON
Venituri din dobânzi: 4,27 RON
Venituri din activităţi diverse: 133,50 RON

Cheltuieli totale - 19314,40 RON

Cheltuieli cu combustibilul - 357,68 RON
Cheltuieli cu alte materiale consumabile - 6626,75 RON
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar - 4151,07 RON
Cheltuieli cu materialele nestocate - 20,73 RON
Cheltuieli cu protocolul, reclama şi publicitatea - 350 RON
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane - 2050 RON
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Cheltuieli  poştale şi taxe de comunicaţie - 691,23 RON
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate - 152,63 RON
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi - 507,45 RON
Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate - 20,83 RON
Donaţii şi subvenţii acordate - 4386,03 RON

Casa şi conturi la bănci - 3209,13 RON
Viramente interne - 7,11 RON
Rezultat final - deficit 662,19 RON

Cauzele realizării deficitului de 662,19 RON sunt: 
- în anul 2008 asociaţia nu a avut parte de finanţări importante pe plan local din cauza situaţiei economice 
actuale din zonă, iar toate fondurile obţinute prin donaţii şi sponsorizări au fost direcţionate spre realizarea 
activităţilor propuse.

Cele mai  mari  greutăţi  cu carela ora actuală se confruntă asociaţia  sunt lipsa personalului  calificat  
pentru scrierea proiectelor, lipsa sponsorilor, implicarea redusă a unor voluntari, etc.

Pentru îmbunătăţirea pe viitor a activităţii economice, care să fie în avantajul asociaţiei, conform 
statutului, facem următoarele propuneri: implicarea activă a voluntarilor prin atragerea a 2% din impozitul 
anual al contribuabililor, mediatizarea centrului prin atragerea de noi sponsori şi membri.

************************************************************************** *********
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	EcoSim- acţiune de igenizare în Parcul Dendrologic, în zona din Piaţa Unirii şi Parcul Tineretului. 
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	,,Ziua voluntarilor,, –  dedicată recunoaşterii meritelor voluntarilor – ieşire la iarbă verde la Cabana REVA
	Ample acţiunii de ecologizare pe teritoriul administrativ.
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