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Cuvânt înainte

În acest an am avut cel mai mare buget de la înfiinţare, datorită faptului că ne-am implicat activ în
activităţile la care am participat, prin acţiuni de strîngere de fonduri prin Cererea 230, cu ajutorul mai multor
persoane implicate (în special cei care au cazuri cu boli grave), prin amplasarea de urne şi sponsorizări
/donaţii, seara de caritate. Deci am putut sprijini persoane bolnave grav, făcînd astfel fapte de întrajutorare a
semenilor aflaţi în suferinţă, precum şi la alte activităţii benefice comunităţii locale.
Am continuat tradiţia de a organiza a IV-a Tabără de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă,
alături de alte forţe de sprijin din judeţul Hunedoara.
Am participat la a cincea ediție a Competiției Internaționale Tineri salvatori din Gabala-Azerbaijan,
unde 7 copiii şi 3 îndrumători au învăţat că viaţa e un mozaic de tradiţii, că oamenii sunt frumoşi peste tot, că
dorinţa de ajuta e un numitor comun în viețile noastre, indiferent de zona din care venim.
Am reprezentat România pentru prima dată cu mîndrie şi, deși am concurat cu ţări cu tradiţie în astfel
de competiţii, ne-am întors cu o reuşită: Premiul III, obţinut la Concursul Gazeta de Perete.
Nimic din toate astea, nu ar fi fost posibile fără sprijinul dumneavoastră generos. Vă mulţumim şi vă
considerăm o sursă importantă a reuşitei noastre.
Vă dorim să aveţi parte de împliniri şi de linişte!

PREŞEDINTE,
TIBERIU NISTOR

CAPITOLUL I

Prezentarea Asociatiei ,,Centrul de voluntariat Simeria''(VOLSIM)
Prezentarea organizatiei:
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 România (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 Asociatiei ,,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 iniţiative 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 2017 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 consultanţăa;
-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.
-Participarea la a cincea ediţie a Competiţiei Internaţionale Tineri salvatori din Gabala-Azerbaijan
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 putînd fi
prelungit. Preşedintele este de drept şi preşedintele Consilului Director. În cazuri excepţionale, AG
poate revoca membrii CD înaintea expirării mandatului.

În perioada 04-06 mai 2017 domnul Antinie Constantin a participat la Adunarea Generală a Federaţiei
Volum, ce a avut loc la Bucureşti.
În perioada 15-21 mai 2017 s-a desfăşurat la Simeria Săptămîna Naţionala a Voluntariatului.
Astfel în data de 15 mai 2017 s-a desfăşurat o campanie stradală de promovare a voluntariatului.
În data de 16 mai 2017, Asociaţia Volsim împreuna cu Poliţia oraşului Simeria, CTTF ,,A. Saligny’’ Simeria
a desfăşurat o campanie de combatere a violenţei la CTTF ”A. Saligny’’ Simeria.

În data de 17 mai 2017 Asociaţia Volsim împreună cu Poliţia oraşului Simeria, CTTF ,,A. Saligny’’
Simeria a desfăşurat o campanie de combatere a violenţei la şcoala gimnazială Simeria.
În data de 19 mai 2017 Asociaţia Volsim împreună cu CTTF ,,A. Saligny’’ Simeria, a desfăşurat o
campanie de plantat tuya la liceu.
În data de 20 mai 2017 Asociaţia Volsim Simeria împreuna cu Centrul Cultural şi de Creaţie al oraşului
Simeria şi Primăria oraşului Simeria a desfăşurat o campanie de plantat tuya la Clubul Smart.
În data de 21 mai 2017 a avut loc la Simeria Săptămîna Naţională a Voluntariatului cu recunoaşterea
meritelor voluntarilor şi a partenerilor implicaţi în organizarea SNV.
Între 25 iunie şi 2 iulie, o echipă formată din 7 elevi, 2 profesori de la CTTF „A. Saligny” din Simeria
şi preşedintele Asociaţiei Volsim Simeria a participat la cea de-a cincea ediţie a Competiţiei Internaţionale
„Tineri salvatori” care s-a desfăşurat în localitatea Gabala din Azerbaijan. Competiţia a fost dedicată tinerilor
între 13 şi 17 ani şi are ca obiectiv principal pregătirea tinerilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi
promovarea responsabilităţii civice. De asemenea, se doreşte promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul
adolescenţilor. Pe lîngă români, la competiţie au participat echipaje din Belarus, Kazahstan, Bulgaria, Turcia,
Georgia, Pakistan şi Bulgaria. Întrecerile s-au desfăşurat în cadrul a 5 probe: trei probe legate de activitatea
de salvator în situaţii de urgenţă şi două probe artistice: prezentarea ţării şi realizarea unei gazete de perete pe
o tematică dată de organizatori. La această probă, echipajul României a fost răsplătit cu Premiul III, premiu
pe care simerienii l-au adus cu mîndrie acasă.
Pentru ei, dar şi pentru cei trei profesori însoţitori, a fost o săptămînă plină de evenimente, o
experienţă interculturală deosebită şi o ocazie de a înţelege şi a accepta diversitatea de tradiţii a lumii în care
trăim. În afara programului de competiţii, românii au avut şansa de a socializa cu tineri proveniţi din ţări atît
de diferite, de a cunoaşte specificul acestora, dar şi de a promova România. Cîntecele populare româneşti au
răsunat în Gabala, orașul-gazdă şi costumele noastre tradiţionale au impresionat atît gazdele cît şi pe ceilalţi
invitaţi. Echipajul din Simeria se gîndeşte deja la participarea la viitoarea ediţie a Competiţiei Internaţionale
„Tineri salvatori”.
S-a obţinut premiul III la Secţiunea de Concurs – Gazeta de perete.
Sponsorii deplasării în Azerbaijan au fost: S.C. Sarmismob SRL, S.C. Mini Excavatoare, Karsim, Instant
Internaţional, Datecom, şi nu în ultimul rînd sprijinul Primăriei Simeria.
S-au achizitionat tricouri , treninguri si sepci pentru reprezentantii la competitie.
În perioada 30 iunie - 2 iulie 2017 a avut loc Festivalul Ecofest Junior care s-a desfăşurat şi cu sprijinul
Asociaţiei noastre.
În perioada 30.07 - 04.08.2017 a avut loc la Simeria, Tabăra de pregătire pentru situaţii de urgenţă de la
Centrul Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria, organizator: Asociaţia Volsim Simeria

Parteneri:
- Primaria Simeria
- S.N.C.R.R Fil. Hunedoara + Subfil. Simeria
- I.S.U. Hunedoara
- Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara
- Asociaţia SALVITAL Hunedoara
- S.V.S.U. Simeria
- Serviciul Public Salvamont Hunedoara

Programul taberei a constat în:
1. Instructaj de cautare - salvare canină.
2. Noţiuni practice. Noduri şi sisteme de salvare din puţ
3. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor în situaţii de urgenţă
4. Asistenţa psihologică în situaţii de urgenţă
5. Tehnică şi proceduri de salvare montană.
6. Organizarea unui punct de lucru în caz de cutremur
7. Procedee de salvare de la înălţime. Convorbire şi prezentare video
8. Prezentare video a competiţiei internaţionale “Tînăr salvator” din Gabala Azerbaijan 2017
9. Noţiuni teoretice şi practice BLS
Cei patru paşi în acordarea primului ajutor
10. Evaluarea măsurilor de siguranţă – asigurarea locului accidentului
11. Evaluarea stării victimei
12. Solicitarea ajutorului
13. Acordarea primului ajutor
Suport vital de bază
14. Verificarea reacţiilor – conştienţa
15. Eliberarea căilor respiratorii
16. Verificarea respiraţiei şi a circulaţei
17. Compresia toracică şi respiraţia gură la gură
18. Bebeluşi şi copii – particularităţi de intervenţie
19. Starea de inconştienţă – poziţia de siguranţă
20. Sufocarea – corpi străini în gât – adulţi, bebeluşi, copii
21. Evaluarea cursanţilor
Primul ajutor
22. Hemoragii. Hemostază.

23. Plăgi. Bandaje.
24. Arsuri
25. Traumatisme ale capului, gîtului şi spatelui
26. Leziunile oaselor, muşchilor sau articulaţiilor
27. Otrăvirea
28. Durerea toracică. Atacul cerebral.
29. Studii de caz: aplicaţii practice în situaţii date.
30. Evaluarea cursanţilor.Test.

S-a primit o sponsorizare de 7999 lei de la Consiliul Judeţean Hunedoara.
Buget total SNV= 334,58.
Au participat la tabără un număr de 54 de participanţi.
Din finanţarea obţinută de la Consiliul Judeţean Hunedoara s-au achiziţionat materiale, precum şi asigurarea
mesei pentru participanţii la tabără.
S-a acordat participanţilor un certificat de participare şi un certificat de prim ajutor.

În data de 08.12.2017 a avut loc la Parcul de Afaceri Simeria, seara de caritate, sub genericul ,,Nu sunteţi
singuri!’’, alături de partenerii noştri, Primăria Simeria, Primăria Băcia şi Centrul Cultural şi de Creaţie al
Oraşului Simeria.
Sumele obţinute din donaţii, sponsorizări şi din vînzarea biletelor, în valoare de 16300 lei au fost destinaţi
pentru Dumbravă Vlad Ilie, diagnosticat cu tumoră retroperitoneală.
Pe lîngă această sumă s-au plătit pentru persoane diagnosticate cu boli grave sau incurabile suma de 26681
lei. Un total de 42981 lei pentru cazurile de boală gravă, în baza documentelor justificative depuse de
beneficiari. Tot în aceasta zi s-au acordat diplome sponsorilor, şi domnului Nistor Tiberiu, de la Universum
Academy Switzerland - Ambasciata della Romania, în cadrul Zilei internaţionale a voluntariatului.

Sponsorizări, donaţii pentru desfăşurarea activităţiilor noastre în acest an au fost primite de la:
- S.C. SarmisMob S.A.

- 20000 lei;

- SFR Mini Excavatoare

- 5000 lei;

- Avs Prod Textil

- 2000 lei;

- Termo Team Lux

- 1000 lei;

- Deva Gold

- 1000 lei

- Karsim

- 850 lei

- SC DateCom SRL

- 500 lei

- Instant Internaţional

- 300 lei

- Nicoara Adrian

- 300 lei

- Urna

- 1656 lei

S-a acordat un sprijin financiar de 1085 lei pentru Asociaţia Terra Dacica Aeterna.
S-au achiziţionat agende şi calendare în sumă de 2500 lei pentru Clubul Sportiv Simeria.
S-a acordat o donaţie Bisericii Ortodoxe Sf. Ierarh Andrei Saguna Simeria în valoare de 1524 lei pentru
dotări ale bisericii.
S-au cumpărat 46 tricouri pentru elevii olimpici de la CTTF “A. Saligny” în sumă de 664,28 lei.
Alte activităţi.

CAPITOLUL III
SITUAŢIA FINANCIARĂ A ASOCIAŢIEI

Date financiare privind activitatea
Asociaţiei „Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM)
Veniturile obţinute în anul 2017 se ridică la un total de 100645,32 lei, din care cele mai importante sunt:

Venituri din activităţi diverse - 4925 lei
Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţii băneşti sau în natură a membrilor şi simpatizanţilor -1010 lei
Venituri din donaţii - 15767,50 lei
Venituri din donatii 2% - 45576,83 lei
Venituri din sponsorizare - 25051,49 lei
Venituri din dobînzi conform pla. -317,55 lei
Resurse din subvenţii de la buget - 7996,97 lei

Cheltuielile efectuate în anul 2017 se ridică la suma de 96834,27 lei din care:
Cheltuieli cu alte materiale consumabile - 9815,77 lei
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar - 12358,82 lei
Cheltuieli cu materialele nestocate - 266,97 lei
Cheltuieli cu redev, loc. gestiune, chirii - 1847,25 lei
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri - 14048,84 lei
Cheltuieli poştale şi taxe de comunicaţie - 590,63 lei
Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate - 73,45 lei
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi - 5805,18 lei
Cheltuieli cu alte impozite şi taxe, vărsăminte asimilate - 1610 lei
Donaţii şi subvenţii acordate - 50089,28 lei
Alte cheltuieli financiare - 328,08 lei

La finele anului 2017 rezultatul net al exerciţiului este un excedent de 3811,05 lei.
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