Scopul asociaţiei este de a promova voluntariatul ca un mod
de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor
cu care se confruntă aceasta

ASOCIAŢIA ,,CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA’’ (VOLSIM)
MEMBRU

MEMBRU FONDATOR

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016
AL ASOCIAŢIEI CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA
(VOLSIM)

Contact:
335900 – Simeria, judetul Hunedoara, Romania
Str. A. Iancu 7/C/47
tel. 0749059424, 0726026172
e-mail: volsim2005@yahoo.com
web: www.volsim

Cuvânt înainte

În calitate de preşedinte al Asociaţiei Volsim am continuat activitatea cu mult suflet în activităţiile de
voluntariat, iar la Gala Naţională, pentru rezultate deosebite în gestionarea voluntarilor am primit premiul
publicului pentru cel mai votat centru de voluntariat al anului 2016 din România.

Am organizat a III-a ediţie a Tabarei de pregătire în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă,
alături de alte forţe de sprijin din judeţul Hunedoara, strângere de fonduri pentru persoane bolnave grav,
precum şi alte activităţi pentru comunitatea locală.
Mulţumim celor care au fost alături de noi, implicarea activă a colaboratorilor, membrilor şi voluntarilor
în activităţile asociaţiei care ne-au ajutat să continuăm aceasta muncă pentru un mediu sănătos şi durabil în
acţiunile noastre şi pe viitor, o colaborare mai fructuoasă.

PREŞEDINTE,
TIBERIU NISTOR

CAPITOLUL I

Prezentarea Asociaţiei ,,Centrul de voluntariat Simeria''(VOLSIM)
Asociaţia ,,Centrul de Voluntariat Simeria''(VOLSIM) este o organizaţie neguvernamentală, neafiliată politic,
independentă şi nonprofit, înfiinţată în anul 2005, în oraşul Simeria.
Asociaţia Volsim este membră a Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din Romania (RNCV) şi
membru fondator al federaţiei organizaţiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului din România
(VOLUM).

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 ţară 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 initiaţive similare;
- Atragerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de voluntariat proprii şi a altor organizaţii şi instituţii;
- Promovarea tinerilor şi dezvoltarea sectorului asociativ de tineret;
- 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 în
anul 2016 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 consultanţă;
- 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.
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 Consilului Director. În cazuri excepţionale, AG poate revoca
membri CD înaintea expirării mandatului.

Activităţi, programe, proiecte desfasurate in anul 2016

- în data de 22.01.2016 s-au achiziţionat 9 indicatoare turistice pentru Parcul Dendrologic în valoare de 1324
lei,
- în perioada 15.03.2016 - 16.03.2016 dnul Nistor Tiberiu a participat la Cluj-Napoca la Conferinţa Naţională
de Diseminare –Wake–Up Call: Volunteer Manager Role,
- s-a achiziţionat în data de 14.03.2016 un sistem audio karaoke în valoare de 1100 lei, care a fost donat la
CTTF ,,Anghel Saligny’’ Simeria, Grădiniţa cu program prelungit,

- în data de 21-22.04.2016 dnul Nistor Tiberiu a participat la Bucureşti la Conferinţa Naţională - Impactul
Voluntariatului în România şi la Adunarea Generală a Federaţiei Volum din care facem parte.
- în data de 13.04.2016 s-au achiziţionat cărţi şi jucării în valoare de 305 lei pentru cabinetul de logopedie din
cadrul Şc. Gimn. Simeria,
- în data de 14.04.2016 s-au achiziţionat un videoproiector, un ecran de proiecţie în valoare de 1360 lei
pentru Şc. Gimn. Simeria
- în cadrul SNV s-au predat 20 buc. tuya către Penitenciarul Bârcea Mare Hunedoara, 20 de buc. tuya către
CTTF ,,Anghel Saligny’’ Simeria şi 20 buc. tuya către Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, precum şi
încă 20 buc. tuya către biserica ortodoxă din Josani şi care s-au plantat la acţiunile de voluntariat din cadrul
SNV.

Rezultate SNV

Organizarea Săptămânii Naţionale a voluntariatului la nivelul oraşului Simeria cu următoarele activităţi:
1. Desfăşurarea unor acţiuni de prevenire a violenţei în şcoli - 80 de elevi implicaţi, 8 cadre didactice,
prezentarea unui film documentar şi discuţii asupra filmului cu elevii.
2. Campanie de plantat tuya - 100 de bucăţi plantate.
3. Organizare minicros pe două categorii de vârstă - 250 de copii participanţi şi 20 de cadre didactice, 250 de
diplome eliberate.
4. Ecologizarea unor suprafeţe la Centrul Cultural şi de Creaţie Simeria cu sprijinul deţinutilor de la
Penitenciarul Bârcea Mare, 2 remorci cu vegetaţie rezultate în urma acţiunii.
5. Organizarea sărbătorii voluntarilor - 10 diplome oferite celor mai merituoşi voluntari.
6. Campanie stradală de promovare a S.N.V - distribuire fluturaşi, afişe cu SNV “Orice zi e bună pentru a fi
voluntar!”,

formulare 2%.

În data de 12.05.2016 au fost desfăşurate cu sprijinul Poliţiei Simeria:
- activităţi de promovare a siguranţei minorilor pe reţelele de socializare, materiale legate de
infracţionalitatea juvenilă.
- în data de 10.05.2016 cu sprijinul IPJ Hunedoara şi Poliţia Simeria la Şc. Gimn. Simeria a avut loc un
simpozion cu privire la combaterea delincvenţei juvenile şi măsuri preventive de combatere a delincvenţei în
şcoli în prezenta a 10 profesori şi aproximativ 200 de elevi.

În perioada 29.07.2016 - 05.08.2016 a avut loc ediţia a III-a a Taberei pentru Situaţii de Urgenţă,
editia a III-a -29.07.2016-05.08.2016
Parteneri: Primăria Simeria, S.C.R.R. Fil. Hunedoara + Subfiliala Simeria, I.S.U. Hunedoara, Serviciul
Judeţean de Ambulanţă Hunedoara, Asociaţia SALVITAL Hunedoara., S.V.S.U. Simeria, Serviciul Public
Salvamont Hunedoara, Asociaţia VOLSIM Simeria, Asociaţia Civilă de Prim Ajutor şi Intervenţie la
Dezastre (A.C.P.I.D.)
 Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă civilă (organizarea taberei de voluntariat pentru situaţii
de urgenta din Simeria), acţiune prin intermediul căreia s-au instruit 60 de beneficiari în domeniul
situaţiilor de urgenţă. S-au acordat certificate de participare si certificate de primul ajutor.
 Organizarea taberei pentru situaţii de urgenţă la Simeria a avut drept rezultate 60 de voluntari
participanţi, 8 instituţii partenere, cursuri de prim ajutor, intervenţii la situaţii de urgenţă, 60 de
tricouri distribuite, 100 de pixuri distribuite, 60 de diplome de participare, sprijinul Consiliului
Judeţean Hunedoara 8000 lei finanţare atrasă şi 5600 lei din fonduri proprii.
* Organizare simpozioane şi conferinţe pe teme ecologice cu sprijinul membrilor asociaţiei şi a cadrelor
didactice (Ecofest Junior, Media Junior) SIMPOZIONUL NAŢIONAL "MEDI@JUNIOR, ediţia a VII-a,
ce se desfăşoară în data de 18.06.2016, ora 14, la Şcoala Gimnazială 64 "Ferdinand I" din Bucureşti, sector 2.
- dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor pentru o comunicare eficientă;
- achiziţionarea de informaţii de la profesionişti şi punerea în practică a bunelor practici de comunicare.
 Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria a câştigat Premiul Publicului la categoria Centre de
Voluntariat din România, în urma Galei Voluntarilor desfăşurată în data de 14 decembrie 2016 la
Bucureşti. Volsim a fost cea mai votată asociaţie de voluntariat pe reţelele de socializare.
Le mulţumim tuturor celor care ne-au acordat votul, voluntari, simpatizanţi, prieteni din toate
colţurile ţării şi mai ales comunităţii simeriene care prin votul acordat ne-a sprijinit pentru obţinerea
acestui premiu. Este o mare realizare pentru noi şi pentru întreaga comunitate din care facem parte.
Vă mulţumim tuturor pentru încrederea acordată!
 Ajutoare umanitare acordate pentru boli grave
500 lei - ajutor Guţu Petru, 1990 lei - reparare procesor auditiv, baterii, etc, 2000 lei - Danci Raul
12611 lei - Kurti Lajos, 3500 lei -Varga Terezia, 500 lei Tomuţă Remus, 6500 lei Ţârlea Iulia
În total am ajutat persoanele grav bolnave cu suma de 27601 lei în anul 2016.
A XII-a ediţie a Serii de Caritate “NU SUNTEŢI SINGURI!”, a avut loc în data de 16.12.2016, la
Parcul de Afaceri, între orele 16-21.

Acest eveniment a fost organizat de Asociaţia Volsim, în colaborare cu Consiliul Local al oraşului
Simeria, ADEH Hunedoara şi Centrul Cultural de Creaţie al oraşului Simeria, având tema “Atenţie la
motociclişti- Vreau să o ajut pe Iulia”. Invitaţi: Corul Bâlea Boar al Bisericii Adormirea Maicii Domnului din
Brad; Roxana Olsanschi cu elevii, Lorant Bravyak, Nicuşor Eduard Ştefan, Trupa Quas, Trupa Praf.
S-a desfaşurat un spectacol în aer liber având ca obiectiv colectarea unor sume de bani pentru o
persoana căreia i-a fost amputat piciorul. Rezultate: 5000 lei viraţi în contul d-nei Ţârlea Iulia.
În data de 12.12.2016 s-au predat materiale didactice în sumă de 508 lei dnei Zerbea Rodica, profesor
logoped la CTTF ,,Anghel Saligny’’ Simeria.

Alte activităţi:

-

Colectarea de fonduri din impozitul pe venit 2%, 747 de formulare 2% colectate;

-

Acţiuni de promovare a voluntariatului în comunitate;

-

Sprijinirea unor persoane diagnosticate cu boli grave - 11211 lei atraşi şi direcţionaţi către persoane
cu probleme de sănătate deosebite;

-

Sprijinirea activităţii didactice derulate la nivelul CTTF ,,Anghel Saligny” (achiziţionare staţie de
sonorizare şi videoproiector, pentru sprijinirea procesului educaţional;

-

Organizarea de campanii şi evenimente de apreciere a muncii prestate de voluntari în folosul
comunităţii locale (organizarea sărbatorii voluntarilor în SNV, premierea celor mai merituoşi
voluntari cu ocazia zilei internaţionale a voluntarilor);

-

Dezvoltarea de campanii de ecologizare la nivelul oraşului (ecologizarea parcului dendrologic,
ecologizarea unor suprafeţe din oraş);

-

Atragerea de fonduri pentru sprijinirea programelor de voluntariat proprii şi a altor organizaţii şi
instituţii (donaţii, sponsorizări, alte surse);

-

Adunare electrocasnice în cadrul a două campanii ROREC - peste 18 tone de electrocasnice adunate
de la populaţie şi agenţi economici.

Bugetul Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’(VOLSIM)
pe anul 2016
LEI
Clasificare

Capitol bugetar

Capitol bugetar

Realizări 2016

Prognozat 2017

68387,56

74100

Venituri din activităţi diverse

4550

5000

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în

370

400

Venituri din donaţii

11218,55

12000

Venituri din donaţii 2%

41560,35

45000

2000

2000

Venituri din dobânzi conform pla.

489,46

500

Resurse din subvenţii de la buget

7999,20

9000

200

200

60463,54

61490

55,64

900

Cheltuieli cu alte materiale consumabile

11605,35

13000

Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar

5436,13

5500

Cheltuieli cu materialele nestocate

84,38

100

Cheltuieli cu redev, loc. gestiune, chirii

3000

1500

Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate

28,20

50

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri

291,57

900

Cheltuieli postale şi taxe de comunicaţie

655,29

1000

Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate

122,62

130

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

9488,50

8000

6

10

800

400

28979,86

30000

TOTAL VENITURI 2016

natură a membrilor şi simpatizanţilor

Venituri din sponsorizare

Venituri din donaţii şi subvenţii primite
TOTAL CHELTUIELI 2016:
Cheltuieli cu combustibilul

Cheltuieli cu alte impozite şi taxe, vărsăminte asimilate
Contribuţii organisme ţară
Donaţii şi subvenţii acordate

