Ziar editat la Simeria de „PRESA MICĂ”

Ediţie specială dedicată Săptămânii Naţionale a Voluntariatului

Poate v-aţi întrebat, stimaţi cetăţeni ai oraşului Simeria, de ce în această săptămână noi, copiii pe care
dumneavoastră ne vedeaţi trecând (de multe ori neobservaţi) de la şi înspre şcoală, ne-am făcut simţită prezenţa
civică mai mult ca oricând. Poate chiar v-aţi supărat că v-am dat o „lecţie” celor certaţi cu bunul simţ şi buna purtare
în societate. Prin activităţile noastre am vrut să arătăm că nu ne place să trăim într-un oraş murdar, că ar fi bine să
nu mai trecem nepăsători pe lângă cei care au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, că nu domnul primar este de vină
că piaţa este murdară, că fiecare dintre noi avem datoria să ajutăm la clădirea unei societăţi civilizate. Credeţi că am
spus vorbe „mari sau grele”? Nicidecum! Sunt doar realităţi pe care încercăm să vi le prezentăm, pe scurt. Ne-am
bucurat că nu am lucrat în zadar: mulţi simerieni ne-au încurajat să „o ţinem tot aşa, fiindcă e bine”, mulţi sunt
oameni bine educaţi, ştiu că un gunoi nu se aruncă la întâmplare, că păstrând natura curată, trăim într-un mediu
sănătos. Acestora le-am adresat cuvinte de laudă. Deşi am fost jigniţi de unii dintre cei care sunt „certaţi cu buna
purtare” , am hotărât să nu le publicăm fotografiile, însă din partea noastră primesc o mare ”bulină neagră”.
În paginile micului nostru ziar vă vom prezenta câteva dintre acţiunile desfăşurate de voluntarii simerieni din
cadrul Asociaţiei Volsim. Pe curând şi... „la multe fapte bune”!!!

Emima Buble, cls a IV-a E- redactor Presa Mică „Junior”

Ce este
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului (SNV)
-un cadru pentru
recunoaşterea şi aprecierea
publică a voluntarilor şi a
muncii voluntare, demonstrând

importanţa contribuţiei
acestora la soluţionarea
problemelor comunităţii
-un eveniment construit pe
convingerea organizatorilor că

există în România foarte mulţi
oameni care au potenţialul să
contribuie la soluţionarea
creativă a problemelor
comunităţii, dar nu ştiu cum să
se implice

-o demonstraţie a convingerii
că stă în puterea noastră să ne
facem viaţa mai frumoasă
-un eveniment în plină
creştere, atât din punct de
vedere al acoperirii la nivel
naţional, cât mai ales din punct
de vedere al diversităţii şi
impactului său asupra nivelului

de informare a populaţiei cu
privire la voluntariat ca metodă
de participare activă şi de
educaţie nonformală

Fotografiile din ziar surprind
aspecte din timpul campaniei
de promovare a oluntariatului
şi acţiunilor de ecologizare

