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Voluntariatul in Municipiul Vulcan 

Rolul Voluntariatului în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului 

Vulcan 

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ – MUNICIPIUL VULCAN a fost înființată în 

luna octombrie 2017, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ca persoană juridică 

de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, autonomă, neguvernamentală, al cărei scop 

general este sprijinirea dezvoltării comunității locale prin promovarea cooperării și 

parteneriatului public-privat pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea și 

implementarea proiectelor și fondurilor publice, în general și europene în special, punând 

bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacității de dezvoltare pe toate planurile. 

   

Asociația GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ – MUNICIPIUL VULCAN implementează 

proiectul “GAL municipiul Vulcan – implementare strategie locală” , proiect finanțat în 

cadrul axei prioritare 5 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) 

prin cod apel POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-

romă) aflate în risc de sărăcie din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu 

populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în 

contextul mecanismului de DLRC.  

 

Grupurile de Acțiune Locală  sunt reglementate de Regulamentele Europene ca structuri de 

dezvoltare locală care au ca obiectiv principal dezvoltarea zonelor unde sunt implementate. 

Aceste entități sunt organizații non-guvernamentale, care au ca obiectiv specific dezvoltarea 

zonei în care sunt instituite. Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală se bazează pe 

implicarea activă a actorilor locali, care au rolul de a identifica direcția majoră de dezvoltare a 

ariei teritoriale pe raza căreia se află GAL-ul respectiv, implicând totodată, toți locuitorii 

acelei zone. 

 

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este instrumentul de 

dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 

în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea 

implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și 

implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL). Așadar, abordarea DLRC vizează 

mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a organizațiilor locale, de la nivel 
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urban, pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil 

și favorabil incluziunii, în concordanță cu Strategia Europa 2020.  

DLRC este un instrument care se adresează unor teritorii subregionale specifice, fiind 

gestionat de comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), formate din 

reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât ai celor 

marginalizate, cât și ai celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice 

locale. 

 

Pe parcursul implementării proiectului,  Asociația Grup de Acțiune Locală Municipiul 

Vulcan a organizat mai multe acțiuni  de promovare a voluntariatului în Municipiul 

Vulcan în cadrul activității  A2.3 - Activitate orizontala de inovare sociala, prevăzută în 

cererea de finanțare 

 

Activitatea a dus  la îndeplinirea obiectivului specific OS2 – “Facilitarea participării la 

implementarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Vulcan a comunităților cărora li 

se adresează și a potențialilor beneficiari ai proiectelor necesare implementării acesteia 

prin acțiuni specifice de informare, instruire și îndrumare”. 

 În cadrul acestei activități au fost prevăzute  întâlniri în comunitate, la care au 

participat  ONG-uri cu experiență în lucrul cu voluntarii, întâlniti care au avut ca temă 

„Rolul voluntariatului în implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”. Au au fost 

culese exemple de bună  practică în domeniul implicării voluntarilor în activitatea 

comunității, exemple care au fost  diseminate în cadrul întâlnirilor.  

 

Asociația Grup de Acțiune Locală Municipiul Vulcan și-a propus nu doar stimularea 

desfășurării unor activități comune în materie de voluntariat de către societatea civilă, mediul 

privat și sectorul public din municipiul Vulcan  dar și prezentarea și   promovarea  activității 

desfășurate  de asociațiile nonguvernamentale  din municipiul Vulcan. 

Pe parcursul implementării proiectului au participat la activitățile desfășurate de noi mai 

multe ONG-uri din Vulcan. 

-  Asociația Smart Vulcan. Asociația Smart are ca obiect de activitate sprijinirea copiilor 

aflați în situații de risc prin oferirea de programe de educație non formală și de dezvoltare 

personală. În 2019-2020 asociația Smart Vulcan a desfășurat un program de tip afterschool 

pentru copiii aflați în situații de risc (copii din familii monoparentale, copii cu părinți în 

străinătate, copii cu situație materială precară sau aflați în risc de abandon școlar). Programul 

oferit includea o masă caldă zilnic, sprijin în efectuarea temelor și activități recreative. 

Asociația Smart Vulcan a fost partener în proiectul SPRIJIN PENTRU PERSOANELE 

VULNERABILE IN CONTEXTUL PANDEMIEI Covid 19, cod proiect 137872 în perioada 

iulie 2020-mai 2021. În acest proiect Asociația Smart Vulcan a distribuit materiale de 

protecție și substanțe dezinfectante unui număr de 525 beneficiari. Majoritatea activităților 

asociației Smart Vulcan sunt concentrate pe sprijinirea educațională și materială a copiilor în 

situații de risc. 
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- Asociația Club Sportiv Fair- Play  Vulcan. Asociația desfășoară activități sportive (fotbal, 

înot) cu aproximativ 30 copii.  Dintre aceștia 4 sunt cu dizabilități. Dintre rezultatele obținute 

de asociație: unul dintre copii a fost selectat de Clubul Sportiv FCSB ca fotbalist. 

- Asociația Cultural Filantropică Axion Estin Vulcan. Această asociație  desfășoară 

activități de voluntariat pentru întrajutorarea persoanelor defavorizate din Vulcan dar si 

activități de promovare a voluntariatului în comunitate pentru implicarea membrilor 

comunității în activități de voluntariat pentru îmbunătățirea situației persoanelor 

dezavantajate. 

- Fundația Raza Speranței  desfășoară activități pentru a veni în sprijinul persoanelor din 

comunitățile dezavantajate: furnizare de hrană, îmbrăcăminte, mochetă, mobilier, scaune cu 

rotile pentru persoane cu dizabilități fizice. 

- Grupul de Acțiune Civică Colonia  de Jos realizează, prin activități de voluntariat diferite 

acțiuni pentru comunitatea din zonă, în care implică cetățenii  din  Colonia de jos, inclusiv 

copiii. 

- Asociația Fără Limite - Sala de Cățărare, care deține un centru de escaladă și educație 

unde copiii din zona Micro 3B – Dalas fac activități sportive de escaladă dar și activități de 

lectură și diverse alte activități educative. De asemenea Asociația organizează tabere de 

cățărare pentru copii. 

- Asociația Eu si Tu pentru Vulcan. Activitatea acestei asociații se axează pe implicarea 

societăţii civile din Vulcan în susţinerea comunităţii prin idei, proiecte şi acţiuni creative, 

educative, inovative, caritabile, venite din partea membrilor asociaţiei, care să contribuie la 

deschiderea comunităţii municipiului Vulcan către un orizont mai larg de valorificare a 

mentalităţii de cetăţean european. 

 

Totodată, grupul de elevi 10 pentru Hunedoara a fost parte a unei acțiuni intra-disciplinare 

care a avut la bază același obiectiv – implicarea semenilor, indiferent de vârstă, categorie 

socială, pregătire profesională, în viața de zi cu zi. Astfel, a fost stabilită – prin dialog și 

analizarea unor situații specifice comunității din municipiul Vulcan – importanța fiecărei 

inițiative care se poate naște din partticiparea activă la viața de zi cu zi. Tinerii participanți au 

fost informați direct de grupul țintă cum arată comunitatea din Vulcan prin ochii cetățeanului 

care simte direct din miezul problemei necesitatea unei implicări active a societății civile. În 

acest mod, a fost conturat un tablou corect despre tot ce înseamnă voluntariat eficient,  

 

Voluntariatul trebuie privit ca o resursă ce poate oferi soluții rapide și eficiente pentru nevoile 

comunității. De cele mai multe ori, voluntarii pot veni în sprijinul autorităților publice, de la 

nivel național ori local, prin desfășurarea unor activități în folosul societății și al cetățenilor, în 

domenii diverse. 


