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Cuvânt înainte

În calitate de pre edinte al Asocia iei Volsim, am demarat ac iuni de strîngere a
fondurilor prin Cererea 230, prin amplasarea de urne i sponsorizări/dona ii unde s-au strîns
19696 RON. În baza acestor sume strînse am putut ajuta persoane bolnave în valoare de
26575 RON, ajutînd semenii afla i în suferin ă.
Am fost prezent aproape la toate activită ile asocia iei, venind cu solu ii i sprijin
pentru cei care au cerut acest lucru. Împreună, cu ajutorul membrilor i al voluntarilor am
reu it să avem reu ite în activită ile, proiectele, colaborările i parteneriatele încheiate.
Am dezvoltat programe de informare şi conştientizare a importan ei voluntariatului în
cadrul comunită ii locale, jude ene, atît în SNV, cît şi cu alte ocazii, organizînd întîlniri de
lucru, editînd materiale, fiind mereu în mass-media jude eană i o data pe postul TVR1.
Asociaţia noastră este în creştere, atît pe plan profesional, cît şi organizaţional,
încheind protocoale de colaborare benefice comunită ii locale.
Mulţumim celor care au fost alături de noi, ne-au ajutat să continuăm această muncă
pentru un mediu sănătos şi durabil.
Ne dorim pentru viitor colaborări mai fructuoase.

PRE EDINTE,
TIBERIU NISTOR
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Pentru atingerea obiectivelor propuse „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) a
desfă urat în anul 2013 următoarele activități:
- Elaborarea de proiecte i programe de voluntariat;
- Ini ierea sau participarea la programe regionale, na ionale i interna ionale cu privire la voluntariat;
- Organizarea de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferin e, expozi ii, simpozioane i
tabăra în domeniul situa iilor de urgen ă;
- Programe de instruire, formare, cercetare, informare i consultan ă;
- Editarea de publica ii i realizarea de materiale în legătură cu scopul i obiectivele propuse;
- Activită i economice legate de scopul i obiectivele asocia iei în conformitate cu legisla ia în vigoare;
- Alte activită i legate de atingerea scopului i a obiectivelor.
Acțiuni/activități desfă urate în anul 2013
În data de 28 februarie un grup de 20 voluntari ai asocia iei noastre au participat la activitatea de
confec ionare de măr isoare cu ocazia zilei de 1/8 Martie ,, Ziua Femeii’’ unde s-au confec ionat un număr
de 350 de măr isoare. Distribu ia acestora s-a făcut în data de 1 martie, la doamne din ora ul Simeria.
În data de 7 februarie 2013 d-nul Antinie Constantin s-a deplasat în localitatea Băcia pentru a prezenta
unui grup de 48 de elevi ai claselor gimnaziale o prelegere avînd ca temă minoritatea, violen a, situa ia
disciplinară între anii 2012-2013 i consecin ele încălcării normelor de conduită socială, precum i teme
antidrog sau trafic de persoane. S-au distribuit pliante cu recomandări.
În data de 26.03.2013, ora 17.30, la c. Gen. ”Sigismund Todu ă” a avut loc Adunarea Generală a
Asocia iei Volsim.
Programul adunarii a fost urmatorul:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de activitate pe anul 2012/Analiza SWOT a Asocia iei VOLSIM
Prezentarea situa iei financiare a asocia iei;
2. Prezentarea raportului cenzorului;
3. Aprobarea bilanţului pe anul 2012, a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi descărcarea de
sarcini a Consiliului Director.
4. Direc ionarea a 2% din impozitul pe venit pentru finan area Centrului-distribuirea de cereri 230;
5. Propuneri de proiecte pe anul 2013-Anul European al Cetă enilor, în special pentru SNV i asigurarea bazei
umane i materiale pentru desfă urarea acestora;
6. Diverse.
În data de 11 aprilie a avut loc Adunarea Generală a Federa iei Volum. Delegarea pentru votul
nostru a avut-o Asocia ia Centras Constan a.
În data de 25 aprilie s-a colectat de la magazinul Artima Simeria suma de 305 lei care a fost virată
în contul lui DANCI RAUL RAZVAN.
În data de 27.04 a avut loc activitatea de colectare de de euri electrocasnice de pe raza
administrativ-teritorială a ora ului Simeria. Au participat 10 voluntari pe baza de contract de voluntariat cu
Asocia ia RoRec.
În urma campaniei desfă urate de Asocia ia Română ptr Reciclare RoRec în parteneriat cu Primăria
Simeria i Asocia ia Volsim Simeria în data de 27 aprilie 2013 au fost colectate DEEE-uri în greutate totală
de 6125 kg.
În perioada 22-27.07.2013 au participat din partea Asocia iei Volsim 5 voluntari la tabăra de pregătire
pentru situa ii de urgen ă ce a avut loc la Straja, Lupeni. Consiliul Jude ean Hunedoara a finan at tabăra cu
suma de 1000 lei.
În perioada 13-18 mai 2013 a avut loc la Simeria Săptămâna Na ională a Voluntariatului.
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Programul din SNV:
Cine: Colegiul Tehnic TF "Anghel Saligny" Simeria, în parteneriat cu Asocia ia VOLSIM i Colegiul
"Iancu de Hunedoara" din Hunedoara.
Ce: "Trenule ul prieteniei"- activită i de caritate (colectare de fonduri pentru sus inerea unui elev
bolnav)
Cînd: 13.05.2013, orele 08-13
Unde: c. Gen."Sigismund Todu ă" Simeria
Contact: Baciu Camelia , camelia.baciu@yahoo.com
Cine: Colegiul Tehnic TF "Anghel Saligny" Simeria, în parteneriat cu Asocia ia VOLSIM i coala
”Samuel” Deva.
Ce: "Să ocrotim natura"- activită i de ecologizare i sădire de pomi
Cînd: 15.05.2013, orele 09-14
Unde: Parcul Dendrologic Simeria,
Contact: Baciu Camelia, camelia.baciu@yahoo.com
Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria
Ce: Campanie stradală de promovare a S.N.V, distribuire flutura i, pliante cu anul european al cetă enilor
precum i pliante cu organiza ia, formulare 2%.
Cînd: 13.05.2013, orele 15-17
Unde: Centrul ora ului Simeria
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro
Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria în parteneriat cu Inspectoratul de Poli ie al
Jude ului Hunedoara, Poli ia Simeria
Ce: Activitate de combatere a violen ei în institu iile de învă ămînt
Cînd: 14.05.2013, orele 11-13
Unde: Colegiul Tehnic T.F. ,,Anghel Saligny’’ Simeria, Sala festivită i a colii
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro
Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria în parteneriat cu Colegiul Tehnic T.F. ”Anghel
Saligny” Simeria
Ce: Amenajare de spa ii verzi prin plantare de tuya orientalis cu voluntari i elevi în comunitatea locală.
Cînd: 15.05.2013, orele 10-13
Unde: Asocia ii de proprietari i strazi, Simeria
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro
Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria în parteneriat cu Colegiul Tehnic T.F. ”Anghel
Saligny” Simeria , cu grădini e i coli din subordine, ICAS Simeria i C.P.C. Simeria.
Ce: „Cu mic cu mare la ecologizare”
Cînd: 16.05.2013, orele 09-13
Unde: Parc dendrologic i institu ii de învă ămînt Simeria
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro
Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria în parteneriat cu Crucea Ro ie-Subfiliala
Simeria, SVSU Simeria, Colegiu Tehnic T.F. ‚Anghel Saligny” Simeria
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Ce: Concurs “Cu via a mea apar via a” i Prietenii Pompierilor faza pe ora
Cînd: 17.05.2013, orele 10-14
Unde: Primăria ora ului Simeria
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro
Cine: Asocia ia Centrul de Voluntariat (VOLSIM) Simeria
Ce: Sărbatoarea Voluntarilor - Recunoa terea meritelor voluntarilor implicati i a partenerilor în
organizarea S.N.V. 2013.
Cînd: 18.05.2013, orele 16-20
Unde: malul Streiului, Simeria Veche
Contact: Nistor Tiberiu, volsim2005@yahoo.com, 0749059424, www:volsim.ro
Cine: Colegiul Tehnic TF "Anghel Saligny" Simeria, în parteneriat cu Asocia ia ,, Centrul de voluntariat ''
Simeria (VOLSIM)
Ce: Proiectul Na ional "Lumea pove tilor"-"Medi@Junior" care se desfă oară pe sec iuni: sec iunea I
pentru copii-crea ii plastice, sec iunea II pentru cadre didactice, sec iunea III moment artistic, inclus în
calendarul activită ilor aprobate de MECTS.
Cînd: 17.05.2013, orele 14.30-17.30
Unde: c. Gen."Sigismund Todu ă" Simeria - sala de festivită i
Contact: Hărăgu Rodica, rodica_haragus@yahoo.com
În perioada 6-8 iunie 2013 a avut loc Festivalul ,,Copil ca tine sunt i eu” , la care Asocia ia Volsim
Simeria a fost partener.
În perioada 14-16 iunie, Simeria, sat Uroi s-a desfă urat festivalul de zbor “Îngerii prieteniei” la care am
fost prezen i cu voluntari, ajutînd la desfă urarea ac iunii.
În perioada 21-24 iunie 2013 a avut loc Festivalul ,,Eofest Junior”, la care Asocia ia Volsim Simeria
a fost partener.
În data de 5 iulie 2013 s-a colectat de la magazinul Artima Simeria suma de 629 lei care a fost
virată în contul lui DANCI RAUL RAZVAN.
În data de 3 septembrie în parcul dendrologic Simeria a avut loc o activitate de promovare a
voluntariatului prin intermediul TVR. Au participat 11 voluntari ai asocia iei. A avut loc o campanie de
ecologizare a parcului dendrologic Simeria. Voluntarii au participat la diverse interviuri. Un sumar al
ac iunii a fost prezentat la TVR, în jurnalul de seară.
În data de 28 septembrie a avut loc Campania ”Let,s do it Romania”, campanie de ecologizare la
nivel na ional i la nivelul ora ului Simeria, la care au participat i voluntarii asocia iei unde s-au adunat
420 saci de plastic de de euri.
În luna decembrie s-au împăr it 28 pachete cu dulciuri i jucării primite de la o funda ie belgiană
către copiii din Centrul Social de Urgen ă Bîrcea Mare.
În data de 13 decembrie 2013 a avut loc seară de caritate ,,Nu sunte i singuri!’’ la sala de festivită i
a c. Gen. ”Sigismund Toduta” Simeria. S-a desfă urat un spectacol de caritate, cu invita i, interpre i de
muzică populară i u oară, o tombolă i vînzare de produse pentru un caz social: elevul DANCI RAUL
RAZVAN din Simeria, diagnosticat cu leucemie. În urma ac iunii au fost sprijinite i 5 familii nevoia e din
ora cu pachete alimentare.
În 2013 pentru ajutorarea unor cazuri de boli incurabile, asocia ia a virat în contul a 7 persoane
suma totală de 26.575 lei, din care S.C. AVS Textil din Deva a sponsorizat 4 persoane grav bolnave cu
suma de 9000 lei.
În anul 2013 pentru Danci Raul Razvan s-au donat în contul mamei sale suma de 11575, iar pentru
Varga Liliana suma de 6850 lei. În perioada sărbătorilor de iarnă, în ajunul Crăciunului, Mo Craciun de la
Volsim s-a deplasat la 7 copii distribuind pachete de sărbători.
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Bugetul Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’(VOLSIM)
pe anul 2014
Clasificare
Total venituri
Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în
natură a membrilor şi simpatizanţilor
Venituri din donaţii
Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare
Venituri din dona ii 2%
Venituri din dobînzi conform pla.
Resurse din subven ii de la buget
Total cheltuieli
Cheltuieli cu alte materiale consumabile
Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar
Cheltuieli cu comisioane i onorarii
Cheltuieli cu protocolul, reclama i publicitatea
Cheltuieli cu deplasări, deta ări i transferuri
Cheltuieli po tale i taxe de comunica ie
Cheltuieli cu servicii bancare i asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i
Cheltuieli cu contribu ii organisme ară
Dona ii i subven ii acordate

LEI
Realizat 2013
Prognozat 2014
43466,27
44053
900
800
8756,55
9100
19696,43
2,29
5011
40432,72
2108,76
2602,88
1500
72,12
975,50
661,67
169,65
5124,01
200
26928,13

8000
10250
20000
3
5000
39575
3000
3000
1500
75
900
700
200
5000
200
25000
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