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AL   ASOCIAŢIEI

CENTRUL DE VOLUNTARIAT  SIMERIA  (VOLSIM)

Cuvânt înainte

Fondatorii asociaţiei  ,, VOLSIM”  şi-au propus în anul 2005, ca organizaţia să fie una din cele mai 
active şi eficiente ONG-uri din comunitatea locală.  În zece luni de activitate, în care am avut atât succese, 
cât şi câteva eşecuri, am ajuns la o răscruce, cea ce a făcut să luăm câteva decizii esenţiale. 

O importantă decizie a fost luată şi de către  membrii asociaţiei  care au contribuit  la realizarea 
asigurării transparenţei în  activităţile  asociaţiei.

O  data  cu  dobândirea  personalităţii  am  dezvoltat  programe  de  informare  şi  conştientizare  a 
comunităţii locale, am organizat întâlniri de lucru, am editat un pliant, eram prezenţi permanent în mass-
media locală şi parţial în cea  regională. 

O parte  din comunitatea  locală  cunoaşte  activitatea  şi  programele  noastre,  au deja  încredere  în 
asociaţie,  am avut  numeroase  semnale  pozitive  de  la  oameni  care  doresc  să  se  implice  în  activitatea 
noastră.

Astfel simţim un fel de responsabilitate, şi dorim ca în anii viitori să atragem mai mulţi voluntari, 
specialişti  din  diferite  domenii,  ca  să  devenim  mai  profesionişti  pentru  atingerea  obiectivelor,  cât  şi 
managementul organizaţiei.

Problemele majore din anul de raportare au fost de natura resurselor umane (prea puţini voluntari au 
fost  implicaţi  în  activităţii  şi  programe)  şi  de  finanţare,  deoarece  autorităţile  locale  şi  centrale  nu  au 
strategii de finanţare pentru sectorul non-profit.

Asociaţia noastră este într-o perioadă de creştere, atât  pe plan profesional, cât şi organizaţional, 
suntem optimişti în privinţa viitorului, credem că vom reuşi să confruntăm provocările zilnice.
       Asociaţia ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’ (VOLSIM), prin voluntarii şi membrii săi, respectă şi 
militează pentru respectarea drepturilor fiecărei persoane fară nici o discriminare, promovează implicarea 
activă în viata comunităţii şi crede în potenţialul nelimitat al fiecărui membru al comunităţii de a participa 
la prevenirea şi soluţionarea problemelor comune.



Ziua de 1 Iunie a adus bucurie şi în cadrul Centrului de voluntariat Simeria (VOLSIM), fiind ziua 
lansării oficiale  a asociaţiei. în mijlocul nostru, a  fost prezentă d-ra Şerban Simona, coordonator programe 
la Centrul Naţional de voluntariat Pro Vobis din Cluj-Napoca. Membrii voluntari ai centrului, formând o 
echipă unită, au participat cu multa dăruire şi sârguinţă  în derularea acestei acţiuni şi credem că vor mai fi 
şi altele ce vizează scopul şi obiectivele noastre. 

Cele mai frumoase gânduri bat la poarta inimilor noastre. Deschidem uşa, primindu-le. Aduc cu ele 
surâsul, speranţa, că derularea firească a bătrânului timp va ţese în eterna-i clepsidră, dorinţe şi vise ce într-
o bună zi ele să fie aievea, reale.

În pioneratul speranţei în ziua de mâine, sunt cei ce poartă dorinţa schimbării, a devotamentului, a 
căror suflete sunt pline de căldură şi altruism.

Suntem doar câţiva, cărora le mulţumim pentru nobleţea şi generozitatea sufletească cu care doresc 
să-şi ajute semenii. 

Nimic nu poate fi schimbat, doar dacă dorim schimbarea, în noi, în jurul nostru şi numai unindu-ne 
gândurile , forţele şi dându-ne mâna vom reuşi. Este imperios necesar că mâna întinsă spre tine să întindă şi 
alte mâini, ca într-o zi o forţă celeastă să-ţi dea puterea de a întinde mâna şi tu la rândul tău, celui ce are 
nevoie.

Cu credinţa în suflet şi speranţă în inimi împreună vom reuşi, pentru că atunci când visul este înălţător, 
întreg Universul este alături.

Vă mulţumim că existaţi,  aţi fost alături de noi ( sponsori, donatori, parteneri, colaboratori), care ne-au 
ajutat  să continuăm  aceasta muncă pentru un mediu sănătos şi  durabil,  sperând că ne vor sprijini  în 
continuare, aşteptând cu drag pe cei ce doresc cu adevărat să-şi ajute semenii, precum şi minunatul nostru 
oraş Simeria.

Alăturaţi-vă nouă, vă aşteptăm pentru a nu lăsa speranţa să se stingă, ca o stea căzătoare, în 
Univers.

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

Programe (activităţi) ale asociaţiei în anul 2005

Principalele programe ale organizaţiei în anul 2005 au avut ca obiect pe de-o parte  implicarea în 
educarea ecologică, pe de altă parte ocrotirea valorilor naturale, în special a ariilor  protejate din parcul 
Dendrologic şi  a zonelor verzi din oraş precum şi  activităţii de ajutorare a celor nevoiaşi, a sinistraţilor, a 
celor din  şcoli, etc., din care amintim:
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PROGRAMUL ACTIVITATIILOR IN PERIOADA 16-22.04.2005 A  ASOCIATIEI 
CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA (VOLSIM) PRIVIND SNV 2005

  „UN ORAŞ MAI CURAT, UN TRAI CIVILIZAT” în colaborare cu Primăria

 Realizarea curăţeniei de primăvară în anumite zone dens populate ale oraşului SIMERIA.
SCOP: Participarea echipelor de voluntari ale centrului VOLSIM la menţinerea curăţeniei stradale şi a 
zonelor  de  agrement,  conform  cerinţelor  impuse  de  programele  primăriei  oraşului  pentru  menţinerea 
ordinii şi curăţeniei în minunatul nostru oraş .

Îndeplinirea  sarcinilor  administraţiei  locale  pe linia  menţinerii  ordinii  şi  curăţeniei  cu cheltuieli 
minime   şi  în  timp  oportun  pentru  asigurarea  unui  mediu  ambiant  plăcut  în  perioada  „SFINTELOR 
SARBATORI PASCALE”.

Data Activităţii Organizator(i) Parteneri
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16 
-17

Campanie stradală 
de promovare a 
SNV

VOLSIM

18

Promovarea 
voluntariatului la 
Liceul Anghel 
Saligny Simeria cu 
privire la 
organizarea 
Concursului ,,Cu 
viaţa mea apăr 
viaţa,,

VOLSIM
Primăria 
Simeria

Liceul A. 
Saligny

19
Igenizare, un 
exemplu pentru cei 
mari, un mediu 
mai curat 
,, Cu mic cu mare,, 

VOLSIM
Sc. Generală 
nr.2
(clase 
primare)

20
22

,,Un oraş mai curat  
un trai mai  
civilizat,, un 
program de 
curaţenie generala 
înainte de sfintele 
sărbători pascale 

VOLSIM
Primăria 
Simeria

21
Desene pe teme 
ecologice ,, ,,Săptă
mâna curăţeniei în 
acuarelă,,

VOLSIM
Sc. Generală 
nr.2
(clase 
primare)
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Elevi liceu 
şi Sc. Gen. 
1 şi 2

5
Elevi 
claselor a 
–––X-a şi 
XI-a (120)

25
Resurse 
propri

Elevi din 
şcoală
Comunitat
ea locală

60
/zi

Resurse 
Volsim o zi

Comunitat
ea locală, 
rezultate 
pe măsură 
in cea ce 
priveşte 
curăţenia 
exemplara 
la stadion 
şi Parcul 
Tineretului

30
Resurse 
propri

Elevi din 
şcoală
Comunitat
ea locală
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Stimularea educativă a tinerilor voluntari pe linia preocupării personale pentru menţinerea unei stări 
de curaţenie permanente în oraşul nostru.
TIMP: perioada 11.04.2005 – 28.04.2005

  The Day After - în Parcul Dendrologic din Simeria  implementat în data de 04.06.2005 
Proiectul şi-a propus sa tragă un semnal de alarmă spre populaţie prin care să dea de înţeles că este 

vital să apăram parcul de gunoaie deoarece el reprezintă sursa noastră de aer curat şi nu în ultimul rând 
reprezintă habitatul a multor specii de plante şi animale.
         Scopul   proiectului constă în a-i determina pe oameni sa păstreze parcul curat şi civilizat aşa cum ar 
fi normal, fără să mai fie nevoie de acţiuni de ecologizare.

Beneficiarii direcţi ai acestei acţiuni sunt vizitatorii care vin în parc pentru a se relaxa şi a fi cât mai 
aproape de natură.

Obiectivul  curaţarea canalului Strei de peturi şi a gunoaielor din parc. 
     Voluntarii implicaţii - 11

Sponsor – Staţiunea Silvică

Alte programe, activităţii  
Printr-un  Parteneriat  cu  Primăria  oraşului  Simeria,  asociaţia  ,,Centrul  de  voluntariat 

Simeria(VOLSIM)-a organizat  în ziua de 9 decembrie  2005, la Restaurantul  Ursul Negru,  o  Seară de 
caritate sub genericul ,,Nu sunteţi singuri!’’

Seara a cuprins o expoziţie cu vânzare de cadouri pentru Crăciun, executate de elevi ai şcolilor 
generale  din  Simeria,  liceului  Waldorf,  CITO Simeria-Veche,  Centrul  de  pedagogie  curativă  Simeria-
Veche, de la operatori economici precum  şi  în urma donaţiilor unor persoane juridice sau fizice.

Proiectul a urmărit prevenirea, atenuarea sau limitarea unor situaţii de dificultate, care pot duce la 
marginalizare sau excluziune sociala, prin identificare, conştientizare, sensibilizare, măsuri şi acţiuni de 
sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate-a celor cu venituri mici.
Participantii:-30 voluntari;
- angajaţi ai Primăriei oraşului Simeria;
- oameni ,,cu suflet pentru suflet”-actori locali;
Necesitatea programului: veniturile mici ale persoanelor cuprinse în proiect, ne-a îndemnat să avem un rol 
activ în comunitate ca ,,actori locali’’, şi să le oferim sprijinul nostru în acel moment.
Beneficiarii proiectului au fost:
-persoane cu venituri mici; 
-persoane singure;
-persoane cu handicap;
-asistaţii sociali;
-familii cu mai mulţi copii;
-copii in plasament.

Activităţile care au stat la baza derulării proiectului:
-constituirea grupului;
-întocmirea  şi distribuţia de invitaţii, afişe, anunţuri în ziare şi pe cablu;
-monitorizarea în reţeaua de cablu, în  presa locală;
-colectarea de fonduri din comunitate pentru sponsorizări, donaţii;
-adunarea de ajutoare, obiecte, artizanat, picturi, etc.
-Seară de caritate ,,Nu sunteţi singuri!’’;
-motivarea voluntarilor pentru activitatea depusă în anul 2005 cu prilejul  ,,Zilei internaţionale a 
voluntarilor’’;
-elaborarea criteriilor pentru persoanele cu venituri mici;
-primirea listei cu persoanele cu venituri mici;
-centralizarea datelor pentru persoanele cu venituri mici;
-primirea alimentelor, apei şi sucului;
-distribuirea alimentelor.
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Proiectul ,,Mână-n mână în Europa’’
Perioada de desfăşurare a proiectului:6-13 mai 2005 (Săptămâna Europei)
Parteneri: Şcoala Generală-nr 2 + Primăria oraş + Centrul de Voluntariat-Simeria(VOLSIM)
Activităţile desfăşurate:
-îndrumarea elevilor în realizarea desenelor;
-dezbateri tematice;
-realizarea expoziţiei cu desene în holul Primăriei;

Proiectul,,Sfintele Paşti împreună’’
Perioada de desfăşurare a proiectului:27 aprilie-3 mai 2005;
Parteneri:Şcoala Generala nr.2 + Primăria Oraşului Simeria şi Centrul de Voluntariat Simeria
Activităţi desfăşurate:-îndrumarea elevilor în realizarea  desenelor şi colajelor cu tematică pascală;
-realizarea expoziţiei cu desene în holul Primăriei.
Campania de ajutoare a sinistraţilor din Moldova.

- împreună cu Primăria s-au colectat articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, produse alimentare, 
produse electrocasnice pentru ajutorarea persoanelor afectate de inundaţii. Transportul a fost asigurat cu 
ajutorul  unui  tir  care  a  fost  pus  la  dispoziţie  de  către  un  operator  economic   la  iniţiativa  primăriei. 
Voluntarii au participat la încărcarea produselor în tir pentru Moldova.
Distribuirea de cartofi. 
Ploile  din  primăvară-vară  au  afectat  şi  gospodăriile  simerienilor.  Prin  dispoziţia  primarului  au  fost 
nominalizate  persoanele  care  s-au  ocupat  cu  identificare  gospodăriilor  inundate.  Pentru  suprafeţele  de 
grădină inundate au fost distribuiţi cartofi. Locul de distribuire al cartofilor l-a reprezentat clădirea de la 
Crucea Roşie Simeria. Voluntarii au avut participat la distribuirea cartofilor persoanelor care au figurat în 
tabele.

Proiectul ,,Carnavalul toamnei’’
Parteneri: Şcoala Generala nr.2 + Centrul de voluntariat Simeria-VOLSIM
Activităţi desfăşurate: -îndrumarea elevilor în realizarea desenelor şi colajelor cu o anumită tematică;
-realizarea expoziţiei cu desene în holul şcolii;
-parada costumelor;
-karaoke;
Proiectul « Nu delicvenţei juvenile!”
Perioada de desfăşurare a proiectului:1/  22 decembrie 2005
Parteneri:Şcoala Generală - nr 2 Simeria
-Primăria oraşului Simeria;
-ONG Centrul de Voluntariat-Simeria (VOLSIM)
  Poliţia Judeţeană Hunedoara- Deva 
Activităţi desfăşurate : 
  -  sesiuni informative privind principalele pericole la vârsta adolescenţei;
  -  prezentarea unei casete video „Riscurile consumului de droguri” şi „Violenta de lângă noi „;
  -  dezbateri

Proiectul „ Crăciunul Împreună”
Perioada de desfăşurare a proiectului:15-27 decembrie 2005
 Parteneri: Şcoala Generală-nr. 2 Simeria
-Primăria oraşului Simeria;
-ONG Centrul de Voluntariat-Simeria(VOLSIM)
Activităţi  desfăşurate  :     -  îndrumarea  elevilor  în  realizarea  unor  postere  cu  tematica  sărbătorilor 

de iarna;                  
                                              - realizarea unei expoziţii pe holul şcolii
Participări în ţară:
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 Participare la a doua Conferinţa Naţionala antidrog, România şi drogurile în perspectiva aderării la 
Uniunea Europeană’’-septembrie 2005 -participare Roşu Diana Elena- studentă anul 3, la secţia Asistentă 
Socială şi Pintea Simona, coordonator relaţii internaţionale,- Cluj-Napoca, 7-8 octombrie 2005;

    

 VOLUNTARII SIMERIENI IMPLICAŢI PE PLAN EUROPEAN

În perioada 21-22 mai 2005 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca Adunarea generală a C.E.V., organism 
internaţional de voluntariat, la care este afiliat şi VOLSIM SIMERIA – constituit ca un prilej oportun de a 
stabili contacte cu alte centre de voluntariat. La acest eveniment a fost delegată ca participant, studenta 
Simona Pintea – coordonator relaţii internaţionale în cadrul Centrului de Voluntariat VOLSIM Simeria.

Întâlnirea CNV de la Vlădesti  10-12.06.2005

Din partea Asociaţiei  Centrul de voluntariat  Simeria ( VOLSIM ), au participat cei trei  tineri Ciobanu 
Narcis, Munteanu Eduard şi Tănase Gabriel.
A fost validată  aderarea la reţea a Centrului de Voluntariat Simeria! 
S-au  actualizat cu această ocazie datele de contact  ale centrelor, iar participanţii la întâlnire au completat 
un  formular de identificare a nevoilor  concrete, s-a constituit un  grup de lucru  pentru definitivarea 
setului de instrumente comune.  Rezultatul  muncii  lor a fost  supus aprobării  tuturor membrilor  în luna 
septembrie de care a beneficiat şi VOLSIM 
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RAPORT PRIVIND SITUAŢIA FINANCIARĂ  A  ASOCIAŢIEI

Date financiare

Venituri totale:  4.138 RON

Venituri din activitatea de bază:  4.138 RON din care:

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor: - 260 

RON

Venituri din donaţii:  3475 RON

Venituri din sume sau bunurile primite din sponsorizare:  400 RON

Alte venituri din activităţile fară scop patrimonial:  3 RON

Cheltuieli totale:  4258,66 RON

Cheltuieli din activitatea de bază:  4258,66 RON din care:

-cheltuieli privind stocurile:  3982 RON

-cheltuieli cu alte servicii executate de terţi:  276 RON

Casa şi conturi la bănci:  500 RON

Capitaluri proprii:  620 RON

Rezultatul exerciţiului – pierdere:  120,66 RON

Cauzele realizării acestui rezultat:-Asociaţia, fiind la început de activitate nu a avut parteneri serioşi 

de susţinere materială.

Cele mai mari greutăţi cu care se confrunta asociaţia:lipsa spaţiilor de desfăşurare a activităţilor 

sociale, lipsa disponibilităţilor baneşti.

Pentru îmbunatăţirea în viitor a activităţii economice fac următoarele propuneri:

- necesitatea elaborării de proiecte în vederea dobândirii de fonduri nerambursabile;

- obţinerea de credite cu dobânda redusă;

- elaborarea de proiecte în parteneriat cu instituţiile publice.

Propuneri pentru anul 2006:

- realizarea demersurilor necesare pentru dobândirea unui sediu;

- perfecţionarea paginii de Internet;

- atragerea de sponsori în vederea derulării în condiţii normale a acţiunilor.
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