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de implicare a comunităţii în soluţionarea problemelor  

cu care se confruntă aceasta. 
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Asociaţia  CENTRUL DE VOLUNTARIAT SIMERIA (VOLSIM), face parte din Reţeaua 

Naţională a Centrelor de Voluntariat din Romania,  a continuat activitatea în 2009, singură şi în parteneriat 

cu alte instituţii şi organizaţii din localitate, judeţ şi ţară. 

 Motto-ul 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 pericliteze existenţa altora, 

îmbinând valorile tradiţionale cu aspectele pozitive ale dezvoltării. 

 

Contact: 

335900 – Simeria, jud. Hunedoara, RO 

Str. A. Iancu 7/C/47 

tel. 0354417495, 0749059424 

e-mail: volsim2005@yahoo.com 

web: www.volsim.ro 

 

http://www.volsim.ro/


C U V Â N T    Î N A I N T E 

 

 

Dragii noştri, 

 

Se împlinesc în aceasta primavară 5 ani de când suntem legal constituiţi. 2009 a fost un an cu multe 

evenimente, un an în care ne-am deschis porţile atât pe plan local, judeţean, naţional cât şi internaţional. 

Acordurile şi parteneriatele de colaborare iniţiate au fost valorificate în 2009 prin participarea la proiectele, 

activităţile locale,  naţionale şi europene de anvergură. 

 

  Asociaţia şi-a sporit vizibilitatea, la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional, prin participarea 

la conferinţe, seminarii şi workshop-uri de profil, prin schimburi de experienţă cu alte ONG-uri naţionale 

şi mai ales cu R.N.C.V. din România. 

 

 Toate acestea nu ar fi fost posibile fără implicarea activă atât a membrilor/voluntarilor existenţi, 

precum şi a noului val intrat în VOLSIM a căror contribuţie a fost semnificativă, una de succes.  

Suntem o voce incontestabilă în comunitatea locală. 

 

Anul 2009 poate fi considerat, aşadar, în bună măsură, un an al realizărilor, concretizat în activităţi 

curente pe plan local şi a celor alături de R.N.C.V. 

Dacă anul 2010 se anunţă un an mai difícil din punct de vedere al crizei, decât ceilalţi, acum trebuie 

să dăm dovadă de profesionalism şi să găsim toate modalitaţile de a ieşi din criză de care mereu se 

pomeneşte. 

Cred că sunt importante nişte lucruri pentru a primi finanţare, sponsorizare în anul 2010, de 

exemplu pregătirea şi motivarea persoanelor care se ocupă cu mediatizarea direcţionării a 2% din impozit, 

precum şi a altor activităţii, iar pe de altă parte găsirea altor surse de finanţare.  

 

Raportul de activitate pe care vi-l propunem în paginile ce urmează, descrie activităţile mai 

importante din anul 2009. 

 

 

  

 

Tiberiu Nistor 

Preşedinte C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, înfiintata în 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/institutiilor  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 străinatate în vederea dezvoltarii şi 

promovarii 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 în anul 

2009  următoarele activităţi: 

 

 Elaborarea de proiecte şi programe de voluntariat singuri sau în parteneriat; 

 Iniţierea sau participarea la programe regionale, naţionale şi internaţionale cu privire la voluntariat; 

 Organizarea/sau în colaborare de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferinte, 

forumuri, expoziţii, simpozioane şi colocvii; 

 Programe de instruire, formare, cercetare, informare şi consultantă; 

 Editarea de publicatii şi realizarea de materiale în legatură 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 membrii CD înaintea expirării mandatului.  

 

Structura Consiliului Director al Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria” (Volsim) este următoarea: 

 

Preşedinte CD:   Nistor Tiberiu                - ing. dipl. 

Vicepreşedinţi:   Sarbovici Cristian          -  student 

                            Oprişa Adrian                -  economist 

                            Vinczi Gavril                 -  psiholog 

Secretar:              Antinie Constantin         -  colonel(r) 

 

 

 

CAPITOLUL II       Programele asociaţiei în anul 2009 

 

 

Februarie 2009 

 

* O acţiune de suflet a voluntarilor activi a fost direcţionată spre elevi cu dizabilităţi ai Centrului de 

Pedagogie Curativa Simeria. 

 
 

Elevii acestui centru, au primit pachete de biscuiţi oferite de sponsori inimoşi, care cu siguranţă 

cunosc că dincolo de frumuseţea nemărginită a zilei există adâncul nefericit al întunericului. Cu siguranţă 

pachetele nu au fost substanţiale, însă sufletele lor curate şi pure au putut aprecia, bucurându-se de atenţia 

oferită. Poate nu e mult, însa suficient să poţi citi pe chipurile şi în ochii acestor copii nefericiţi, bucuria. 

Uneori cu puţin însă din suflet poţi oferi mult. Mulţumim, celor ce ştiu să-şi întoarca privirea spre cei care 

au mare nevoie de un zâmbet şi de o mână întinsă.  

 

* Din 16 februarie pâna la 2 martie, un voluntar senior, al asociaţiei, alături de alţi  3 voluntari din ţară, în 

cadrul unui proiect Rămai activ! Fi voluntar, a fost în Slovacia unde s-au desfăşurat activităţi de 

voluntariat, întâlniri, etc, alături de alte organizaţii neguvernamentale. 

 

* S-a întrunit adunarea extrordinară a asociaţiei de voluntariat, s-au prezentat rezultatele financiare ale 

asociaţiei şi s-au stabilit proiectele de activităţi pentru anul curent, precum şi strategia asociaţiei pentru 

realizarea obiectivelor propuse. 

 

* Voluntarii Centrului ,,VOLSIM’’ s-au adunat în după-masa zilei de 25 februarie 2009 pentru ca 

împreună sa confecţioneze mărţişoare spre a le oferi simeriencelor. 

Mărţişoarele au fost confecţionate din materiale aduse de cadrele didactice de la Şcoala Generală din oraş, 

membre ale asociaţiei, precum şi de tinerilor voluntari care şi-au adus aportul prin dorinţa de a fi utili. 

Atmosfera a fost placută, animată de haz dar plină de optimism şi speranţă. 

Rezultatul acţiuni : 250 mărţişoare  

Destinatari :  femeile din oraşul Simeria – de 1 Martie 

Mesajul : 1 Martie cu bucurie şi direcţionarea a 2%, sperăm noi cei implicaţi, că mesajul va fi de bun augur 

pentru ambele părţi. 

’’O primavară frumoasă şi însorită pentru cetăţenii simerieni’’ şi fonduri noi pentru VOLSIM. 



 
 

Separat, copiii şi elevii de la gradiniţe şi şcoli au confecţionat sub îndrumarea membrilor VOLSIM  peste 

400 mărţişoare pentru mamele lor. 

 Ziua de 8 martie ,,Ziua Femeii” s-a desfăşurat într-un cadru organizat, oferindu-se flori doamnelor din 

cadrul centrului, petrecând o după amiază placută. 

  

* În data de 07.03.2009, 16 voluntari au participat la o acţiune de ecologizare în Parcul Dendrologic 

Simeria. A fost pentru prima dată când o mamă (de la emisiunea - Schimb de mame) din judeţul Neamţ a 

ajuns vinerea în Simeria, iar sâmbăta a fost prezentă şi la această acţiune.  

A fost recompensată din partea centrului cu tricou, sapcă, diplomă de participare, etc.   

  

* În cadrul proiectului educativ, derulat prin asociaţie ,,Ecofest Junior” Secţiunea Eco Junior Artist, 

ansamblul folcloric “Romana” din Simeria a participat în finala ,,Concursului Internaţional de Creativitate, 

Talent şi Ingeniozitate din şcoli”, în Italia, 18-22 martie 2009 la San Remo. Hotărârea 27 din 12.03.2009 

privind asocierea C.J. Hunedoara cu Asociaţia VOLSIM are ca scop promovarea în lume a şcolii 

româneşti, a tradiţiilor populare şi folclorice ale judeţului Hunedoara, a educaţiei ecologice ca formă de 

voluntariat. Prin această deplasare am sperat la îmbunătăţirea imaginii ţării în Italia, faţă de faptele 

regretabile ale unor conaţionali cu atitudini deviante. 

 Mesajul echipei ECO este  Ieşiti în natură ! Simţiţi natura ! Iubiţi-o şi respectaţi-o ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fii alături de echipa VOLSIM  în  

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 

 

11 – 17 mai 2009  

 

EXPRIMĂ-TE PRIN FAPTE! FII VOLUNTAR! 

 

 

Asociaţia ,,Centrul de Voluntariat Simeria’’ (VOLSIM), împreună cu Pro Vobis – Centrul Naţional de 

Voluntariat şi Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat din România au participat în Săptămâna 

Naţională a Voluntariatului (SNV) ediţia 2009, în perioada 11-17 mai. SNV este un eveniment naţional 

menit să mobilizeze cât mai mulţi voluntari, care să contribuie la dezvoltarea comunităţilor lor şi să atragă 

sprijinul celorlalţi pentru activitatea voluntarilor şi recunoaşterea meritelor voluntarilor! Ediţia 2009 a SNV 

se desfăşoară sub motto-ul „Exprimă-te prin fapte! Fii Voluntar!” şi este finanţată de către Uniunea 

Europeană prin programul Tineret în Acţiune, administrat în România de ANPCDEFP.  

 

SNV a fost un eveniment deschis tuturor: persoane care cred că prin fapte mici pot schimba ceva în mai 

bine, organizaţii, instituţii, companii, grupuri de iniţiativă care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat 

sub egida SNV, şi tuturor actualilor şi viitorilor voluntari care doresc sa se implice în activităţi de 

voluntariat în cadrul evenimentelor organizate în SNV.  

 

 

 

 

Raport final SNV 

 

 

EVALUARE CANTITATIVĂ 

 

Informaţii cumulate privind activităţile SNV 2009  

Localitatea: Simeria 

Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

 

Nr. organizaţii partenere în organizare 10 

Nr. voluntari implicaţi în organizare  9 

Nr. ore de voluntariat 885 

Valoarea muncii voluntarilor (prin raportare la salariul minim) 3318,75 

Nr. voluntari recrutaţi în cadrul evenimentului 18 

Nr. activitaţi organizate în cadrul evenimentului 12 

Nr. sponsori şi finanţatori   3 

Valoarea sponsorizărilor/finanţărilor/contribuţiilor în natură 500 

Valoarea sponsorizărilor/finanţărilor/contribuţiilor în bani 0 

Nr. apariţii media (presă scrisă/radio/televiziune/staţie radioamplificare)  6/24/0/18 

Nr. organizaţii participante la eveniment  22 

Nr. estimat de vizitatori 500 

Nr. colaboratori/parteneri media   5 

Nr. personalităţi locale care au vizitat evenimentul 13 

Nr. beneficiari direcţi 1000 

Resurse financiare directe investite de organizatori 525 

 

 

 

 

 



EVALUARE CALITATIVĂ 

 

 

Informaţii privind fiecare activitate desfăşurată în cadrul SNV 2009 în  Simeria.  

Pentru a fi incluse în Raportul Naţional SNV 2009, informaţiile despre activităţile noastre. 

 

Data: 11 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM)  

Descrierea activităţii: Promovarea S.N.V. la nivel local şi a ideii de voluntariat 

Rezultate: Distribuire de materiale promoţionale, recrutarea a 18 noi voluntari, 21 persoane au direcţionat 

cei 2% din impozit.    

 

Data: 11 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM)  

Descrierea activităţii: Târg de voluntariat  - ,,ExpoVolsim,,                                                         

Rezultate: Suma strânsă de 100 lei  a fost folosită  pentru dulciuri şi suc pentru copii de la Centrul de 

Pedagogie Curativă Simeria.     

 

Data: 12 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Masă rotundă cu tinerii voluntari şi factorii interesaţi din comunitate pe tema legii 

voluntariatului.  

Rezultate: concluziile au fost cuprinse în raportul întâlnirii, fiind implicaţi voluntari de la VOLSIM, 

reprezentanţii administraţiei publice locale, instituţiilor locale, judeţene şi ONG-uri. S-au distribuit mape, 

pixuri, program SNV, fluturaşi, legea voluntariatului fiecărui participant – 29 persoane. 

 

Data: 12 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),  

Parteneri: AIDD Simeria, Europe Direct, BCC Simeria şi Primăria oraşului Simeria  

Descrierea activităţii: Dezbatere pe tema alegerilor euro-parlamentare. Seminar privind luarea deciziilor 

privind dezvoltarea locală cu tema „Participarea cetăţenească activă - din perspectiva transparenţei în 

administraţia publică şi liberului acces la informaţia de interes public”. 

Rezultate: Creşterea implicării tinerilor ca mijloc de stimulare a cetăţeniei europene şi a participării active, 

a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi influenţarea politicilor publice locale, spijinind iniţiativele 

cetăţeneşti, precum şi cele referitoare la voluntariat.  

 

Data: 13 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Activităţii de socializare cu elevii cu dizabilităţi de la CPC Simeria. 

Rezultate: Activitate premergătoare de colectare jucării, încălţăminte, îmbrăcăminte, etc. pentru a fii 

donate acestor copii cu dizabilităţi. Scopul de a  lucra în echipă, de a cunoaţte aceşti copii, de a manifesta 

atitudini pozitive, faţă  de cei aflaţi în suferinţă.  

 

Data: 13 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Activitate de vopsire faţadă la Centrul de Pedagogie Curativă Simeria. 

Rezultate: Vopsirea a 2 faţade exterioare cu lac de la sediul centrului. Voluntarii s-au imlicat activ, lucrând 

în echipă. Au devenit mai responsabili, iar abilităţile practice şi le-au îmbunătăţit. S-au angajat pe viitor să  

termine vopsirea întregului sediu. 



Data: 14 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizatori: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),  

Parteneri: IPJ Hunedoara, Poliţia Simeria, ISJ Hunedoara, Şcoala Generală Simeria, Fundaţia Conexiuni, 

Primăria oraşului Simeria 

Descrierea activităţii: Prevenirea comportamentelor de risc. Tineri împotriva delicvenţei. 

Rezultate: Elevii din şcolile din Simeria şi-au însuşit cunoştinţele despre combaterea consumului de alcool, 

tutun, droguri şi delicvenţă juvenilă. S-au distribuit materiale promoţionale şi informative în acest scop. 

 

Data: 15 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Ecologizare parc dendrologic 

Grupe de la grădiniţe, elevii, educatori, profesori, părinţi şi voluntarii de la Volsim au venit cu entuziasm 

în parc pentru a schimba faţa acestuia.  

Rezultate: S-au colectat 200 saci de resturi şi s-a lăsat în urmă un lac şi un parc mai curat. Elevi şi tineri au 

conştientizat că indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, dar cu aceeaşi idealuri pot schimba ceva în jurul lor. 

Am realizat că împreună pot să influenţeze pozitiv mentalitatea şi viziunea privind mediul cât şi impactul 

lui asupra sănătăţii. 

  

Data: 15 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Reparare podeţe din parcul dendrologic 

Voluntarii de la Volsim au reparat 2 podeţe din parc, formând o echipă unită, ştiindu-şi fiecare sarcinile    

s-au mobilizat exemplar şi au reparat  podeţele. Materialele folosite au fost 1 kg cuie şi 0,6 mc cherestea. 

Voluntarii au venit echipaţi cu cele necesare pentru finalizarea acestei acţiuni.  

Rezultate: podeţele pot fi accesate în deplină siguranţă. 

 

Data: 15 mai 2009  

Localitatea: Călan  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Ecologizare 

Elevii şi preşcolarii sub îndrumarea cadrelor didactice s-au mobilizat pentru a menţine curat parculeţul din 

centrul oraşului şi marginea şoselei care face legătura între oraşul nou şi cel vechi până la Râul Strei. 

Rezultate: 15 saci de gunoi, deşeuri colectate şi depozitate. 

 

Data: 16 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM),  

Parteneri: Asociaţia Waldorf Simeria 

Descrierea activităţii: Locuinţe ecologice- între tradiţie şi modernism în Europa. 

O expoziţie cu locuinţe ecologice şi o prezentare interesantă au fost arătate invitaţilor, impresionându-i în 

mod plăcut. 

Rezultate: 80 vizitatori  

 

Data: 17 mai 2009  

Localitatea: Simeria  

Organizator: Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) 

Descrierea activităţii: Sărbătoarea voluntarilor  

Recunoaşterea meritelor voluntarilor implicaţi în organizarea S.N.V. 2009. Festivitate de premiere. 

Rezultate: Decernarea diplomelor participanţilor la SNV 2009. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

* În data de 15 octombrie 2009 a avut loc în Simeria evenimentul Caravana ,,Urmează voluntarii’’, cu 

activitatea locală ,,Etichetarea fondului dendrologic al Arboretumului Simeria’’. Tot în aceiaşi zi, a avut 

loc la Simeria, o conferinţă de presă, la care au participat voluntarii din Oradea, care ne-au predat ştafeta şi 

care au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare de voluntarii simerieni. Ramona Dragomir, coordonatoarea 

programelor de voluntariat din cadrul Provobis, Centrul Naţional de voluntariat, ne-a descris circuitul 

caravanei, ideea acţiunii şi ne-a împărtăşit şi gândurile de viitor în ceea ce priveşte activitatea de 

voluntariat pe plan naţional. 

După conferinţă, în ecourile spotului caravanei care s-a auzit în întreg oraşul, s-a pornit într-un marş spre 

Parcul Dendrologic Simeria, unde s-au montat 50 de plăcuţe cu denumirea în latină şi română a arborilor, 

s-a ecologizat parcul şi albia râului Strei şi s-au distribuit pliante către populaţie privind importanţa 

păstrării unui mediu mai curat. În ciuda timpului nefavorabil, peste 250 de persoane au participat la 

acţiune. Aceştia au  fost întâmpinaţi la finalul activităţii cu ceai, sucuri, dulciuri, etc. 

 

* În data de 16 octombrie 2009, 12 voluntari de la Simeria au plecat spre Resiţa pentru a preda ştafeta şi 

pentru a-i ajuta pe voluntarii din Reşita în implementarea activităţilor locale. 



Organizatorul acţiunii: Asociaţia Centrul de voluntariat (VOLSIM) Simeria, în colaborare cu Primăria 

oraşului Simeria şi ICAS –Staţiunea Simeria. 

Participanţi:  Centrul Europe Direct al judeţului Hunedoara 

                     Centrul Naţional de voluntariat Provobis Cluj-Napoca 

                     Primăria comunei Băcia 

                     Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea 

                     Sistemul de Gospodărire Apele Române Deva 

                     Poliţia Rutieră Simeria 

                     Poliţia de Proximitate Simeria 

                     Şcoala Generală Simeria 

                     Şcoala Waldorf Simeria 

                     Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny’’, Simeria 

                     Grădiniţele din Simeria 

                     Centrul de Pedagogie Curativă Simeria 

Realizări: 50 plăcuţe montate în parc, 100 de saci de gunoi colectaţi, 300 de pliante distribuite în Simeria 

(strada Traian şi Biscaria), Batiz, Băcia, Tâmpa. 

 

 
 

* În data de 6 noiembrie 2009, în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Simeria a avut loc 

seminarul ,,Spunem DA’’ colaborării, comunicării şi schimbului de informaţii între 12 ONG-uri 

participante. 

D-na Mellisa Culkin – voluntară în cadrul Centrului Habitat pentru Umanitate din Craiova şi în cadrul 

organizaţiei ,,Corpul Păcii’’ din SUA a împărtăşit participanţilor experienţa ei în strângerea de fonduri, 

prezentând principalele instrumente şi metode de strângere a fondurilor pentru organizaţiile 

nonguvernamentale. 

D-nul Micah Carbonneau, organizatorul evenimentului ,,Crăciun la Castel’’, ediţia a-II-a, care se va 

desfăşura la castelul de la Hunedoara în perioada 11-13 decembrie 2009, s-a adresat participanţilor la 

seminar punându-le la dispoziţie materiale de informare asupra evenimentului, invitând fiecare organizaţie 

să participe la aceasta activitate. S-au discutat aspecte organizatorice, iar participanţii la seminar au venit 

cu propuneri pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii. Organizaţiile nonguvernamentale care 

doresc să participe anul acesta la activitate trebuie să completeze un formular de participare în care vor 

menţiona: numele organizaţiei participante, numărul voluntarilor care vor participa, dacă participanţii au în 

componentă grupuri muzicale, grupuri de dansuri, teatru,etc. Fiecare organizaţie a primit gratuit un brad de 

Crăciun pe care la împodobit cu ocazia evenimentului. 

D-nul Ted Williams, voluntar în cadrul organizaţei ,,Corpul Păcii’’ ne-a prezentat principalele asemănări şi 

deosebiri între ONG-urile din Romania şi cele din SUA, descriind cele mai importante organizaţii de 

caritate şi nonprofit din SUA, precum şi modul de colaborare dintre ONG-uri şi guvernul american. 

D-na Chira Monica, specialist în relaţii publice şi comunicare din cadrul Centrului Europe Direct 

Hunedoara a prezentat centrul, principalele servicii pe care le oferă şi cele mai importante activităţi de 

succes  din anul 2009. 

La sfârşitul seminarului d-nul Nistor Tiberiu, preşedinte al asociaţiei Volsim a făcut o scurta descriere a 

Centrului Volsim şi a activităţilor desfăşurate de aceasta de la înfiinţare până în momentul de faţă şi a 



invitat participanţii să participe cu cel puţin o activitate în SNV şi să se facă cunoscuţi prin publicaţia 

,,Portret de voluntar’’ care reuneşte portretele celor mai merituoşi voluntari din comunităţile locale. 

 

* În data de 8 noiembrie 2009,  la evenimentul ,,Fii satului” 5 voluntari ai organizaţiei noastre s-au 

deplasat în satul  Banpotoc din judeţul Hunedoara, unde, la căminul cultural din localitate unde au 

prezentat o expoziţie de obiecte cu vânzare. Din banii obtinuţi, se vor cumpăra în luna decembrie cadouri 

pentru copiii defavorizaţi social din Simeria. 

 

* În data de 16 noiembrie 2009, 10 voluntari s-au deplasat la Casa de cultură Deva unde au ajutat la 

desfăşurarea în bune condiţii a evenimentului caritabil ,,O picătura de suflet” la care Volsim a fost 

colaborator. 

 

Totodată s-au demarat procedurile şi pregătirile pentru Seara de caritate din 04.12.2009 destinată 

persoanele nevoiaşe şi a Galei de Decernare a Premiilor pentru Implicarea în Comunitate cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Internaţionale a Voluntarilor. 

Centrul de Voluntariat Simeria (VOLSIM) a organizat vineri 4 decembrie, la restaurantul Ursu Negru, 

„Gala de Decernare a Premiilor pentru Implicare in Comunitate” ediţia a V-a, pentru a reuni voluntari, 

organizaţii şi instituţii locale care lucrează cu voluntari, finanţatori, sponsori şi jurnalişti care au reflectat 

activitatea de voluntariat desfăşurată. În cadrul Galei au fost acordate diplome şi premii simbolice a celor 

care s-au implicat activ. Au participat cca 150 de persoane şi au fost acordate diplome şi premii simbolice. 

Evenimentul de decernare a fost precedat de Seara de Caritate „Nu sunteţi singuri!” ediţia a V-a, 

organizată de Volsim împreună cu Primăria oraşului. Sumele obţinute din vânzarea biletelor, a donaţiilor, 

sponsorizarilor, etc. au fost utilizate pentru ajutorarea persoanelor cu venituri mici şi a copiilor şi tinerilor 

defavorizaţi; astfel au fost distribuite 103 pachete în valoare de 2000 RON. Cei prezenţi au avut parte de 

multă muzică bună şi un târg de voluntariat cu produse din zonă, cât şi de posibilitatea de a oferi o donaţie. 

 

                            

          



Propuneri  pentru anul 2010: 

 

-  participarea la întâlnirile reţelei, în campania naţională de promovare a voluntariatului; 

-  participarea la acţiuni comune cu R.N.C.V. din România; 

- activităţi diverse în Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV)- ed. a V-a; 

-  realizarea activităţilor, proiectelor în limita bugetului aprobat; 

-  realizarea demersurilor necesare pentru dobândirea unui sediu nou; 

-  atragerea de sponsori în vederea derularii în condiţii normale a acţiunilor; 

-  intensificarea acţiunilor privind direcţionarea a 2%, etc; 

-  crearea unei imagini mai clare despre ce înseamnă să fii voluntar; 

-  motivarea voluntarilor cu ocazia ,,Zilei internaţionale a voluntariatului,, din 05.12.2010 cu diplome şi 

premii pentru cei mai activi în strângerea fondurilor de 2%.  

-  elaborarea de proiecte în parteneriat cu instituţiile publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III  SITUAŢIA FINANCIARĂ A  ASOCIAŢIEI 

 

 

Date financiare privind activitatea 

Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM) 

 

             Veniturile obţinute în anul 2009 se ridică la un total de 50441 RON , din care cele mai importante 

sunt: 

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile baneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor: 

 806,87 RON 

Venituri din donaţii: 8153 RON 

Venituri din sume sau bunurile primite prin sponsorizare: 11699,14 RON 

Venituri  din subventii de la Consiliul Judetean-17737,50 RON 

Venituri din cote parti conform statutului -6072,15 RON 

Alte venituri din activitati fara scop patrimonial: 2,04  RON 

Venituri din dobanzi : 116,18 RON 

 

 Cheltuielile efectuate in anul 2009 se ridica la suma de: 47558  RON din care : 

Cheltuieli cu combustibilul-3742,92 RON 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile-9015,69 RON 

Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar :2009 RON 

Cheltuieli cu materialele nestocate-1945,35 RON 

Cheltuieli cu colaboratorii-419 RON 



Cheltuieli cu protocolul,reclama si publicitatea-1034,31 RON 

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane :7303,02 RON 

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri-18782,93 RON 

Cheltuieli  postale si taxe de comunicatie : 397,09 RON 

Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate :248,90 RON 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti :2639,35   RON 

Cheltuieli cu impozitele taxele si varsamintele asimilate : 20 RON 

 

            La finele anului 2009 rezultatul net al exercitiului este un excedent de 2883 RON. 

 Cauzele realizării acestui rezultat: Asociaţia VOLSIM s-a mobilizat în special  pentru direcţionarea  

a   2% din impozit către asociaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul Asociaţiei ,,Centrul de Voluntariat  Simeria’’(VOLSIM) 

Pe Anul 2010 ron 

 

  

      Clasificare capitol bugetar                                      

Realizari 2009         

Prognozat 2010 

Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile 

baneşti sau în natură a membrilor şi 

simpatizanţilor:   

806,87  900 

Venituri din donaţii:  8153 9000 

Venituri din sume sau bunurile primite prin 

sponsorizare:  

11699,14 8000 

Venituri  din subventii de la Consiliul Judetean- 17737,50 0 

Venituri din cote parti conform statutului  6072,15 7000 

Alte venituri din activitati fara scop patrimonial 2,04 10 

Venituri din dobanzi  116,18 150 

Cheltuieli cu combustibilul 3742,92 1000 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile- 9015,69 10000 

Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de 

inventar  

2009 2500 

Cheltuieli cu materialele nestocate 1945,35 2000 

Cheltuieli cu colaboratorii 419 500 

Cheltuieli cu protocolul, reclama si publicitatea 1034,31 1200 

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane  7303,02 2000 

Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri 18782,93 1000 

Cheltuieli  postale si taxe de comunicatie : 397,09 500 

Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate  248,90 300 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti  2639,35 3000 

Cheltuieli cu impozitele taxele si varsamintele 20 100 



asimilate  

 

 

 

 


