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Anul 2001 a fost unul in care principalele programe ale organizatiei au fost consolidate, 

rezultatele incepand sa apara:  

 

-› 100 de batrani au beneficiat de asistenta sociala, de hrana calda pe toata durata anului si 

de medicamente gratuite in valoare de 156 milioane lei; 

  -› 55 de copii instituţionalizati s-au bucurat la final de saptamana si in vacante de caldura 

unei familii de ocrotire temporara din localitati rurale plasate in zona Baii Mari; 

  -› 35 de copii proveniti din familii cu risc de abandon au fost gazduiti in Centrul de Zi; 

  -› 20 de tineri care au ajuns la varsta majoratului si au parasit institutile de ocrotire ale 

Statului au fost reintegrati in familiile lor naturale; 

  -› 8 copii cu deficiente minore au fost gazduiti de familii foster in casele familiale ale 

organizatiei; 

  -› 66 de voluntari au fost instruiti si implicati in activitati sociale destinate grupurilor 

defavorizate; 

  -› 52 de voluntari au participat la actiuni comunitare de scurta durata. 

 

La toate acestea, se adauga organizarea unor evenimente speciale: 

 

1. Conferinta Internationala “Consecinte impartite”, la care au participat autoritati locale, 

reprezentanti ai IPM, ai ONG-urilor din Romania si Ungaria, avand scopul declarat de a 

responsabiliza societatea civila si autoritatile fata de problemele de mediu din zona Baia Mare.  

 

2. Anul Internaţional al Voluntariatului (finantat de Fundatia CS Mott prin Centrul de 

Voluntariat Pro Vobis cu 1.306 USD, la care se adauga 722 USD contributie locala ASSOC) a fost 

marcat printr-un eveniment stradal, organizat pentru a obtine o mai ampla recunoastere a muncii de 

voluntariat din partea comunitatii, pentru a promova conceptul si pentru a recompensa cei mai 

activi voluntari (s-au acordat 5 premii). Evenimentul a fost realizat de 14 voluntari si a fost deschis 

oficial de primarul Cristian Anghel, el insusi voluntar ASSOC. Date si cifre:  



 

-› 300 participanti; 

  -› 21 de noi voluntari adulti; 

             -› 3 organizatii au solicitat voluntari pentru activitati proprii; 

  -› 2 ore de recitaluri de muzica folk (pe baza de voluntariat); 

             -› 12 premii si 58 participanti la concursurile tematice organizate; 

   -› realizarea unui banner cu amprentele voluntarilor. 

 

Forumul Organizatilor Neguvernamentale din Maramures a reunit 37 de organizatii, reprezentanti 

ai autoritatilor locale si judetene, ai Directiei Muncii si ai mass- media, prilej cu care s-a 

diagnosticat sectorul ONG-urilor din Maramures.  


