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Sprijinim inițiativa și spiritul comunitar local, pentru a dezvolta Iașul în manieră 
durabilă. Ne propunem să transformăm Iașul într-un oraș smart, orientat spre 
dezvoltarea umană. Vrem să capitalizăm creativitatea și inițiativa colaborativă și 
să stimulăm dezvoltarea calității vieții urbane cultivând o gândire orientată spre 
viitor. De aceea oferim sprijin financiar și tehnic pentru proiectele grupurilor de 
inițiativă și ale organizațiilor nonguvernamentale din Iași, sau burse de studiu 
pentru tinerii străluciți, ca să fructifice oportunitățile școlare și extrașcolare în 
dezvoltarea lor personală. 

De la înființare și până acum, am oferit 730.140 de lei prin proiecte de creștere 
urbană și burse de studiu. Începând cu anul 2012, am asigurat 208 burse pentru 
elevi cu performanțe școlare și extrașcolare deosebite și am finanțat 142 de 
proiecte comunitare.

Fundația Comunitară Iași se concentrează asupra a trei direcții de acțiune: 
Dezvoltare Comunitară, Economie Locală și Educație. Credem că în felul acesta, 
Iașul își va atinge potențialul și va crește organic în baza tradiției sale de oraș 
cultural.

Ce facem
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Cuvântul Președintelui
Cezar Gumeni

1. Cuvânt de deschidere

Era în vara anului 2010 când am aflat despre 
intenția de a se lansa Fundația Comunitară 
Iași, chiar de la membrii grupului de inițiativă. 
Nu aveam nici cea mai vagă idee atunci despre 
conceptul de Fundație Comunitară și cu atât mai 
puțin despre filantropia comunitară.

În schimb, ca mulți alți ieșeni, simțeam că pot dat ceva 
înapoi comunității în care m-am născut și am crescut. 
Am ajuns astfel să întâlnesc din ce în ce mai numeroși 
oameni care, ca și mine, au înțeles că Fundația 
Comunitară Iași este vehiculul cel mai potrivit pentru 
a sprijini spiritul civic și comunitar.

Eu cred din toată inima că spiritul comunitar există 
în Iași dintotdeauna. Fundația Comunitară Iași nu 
a făcut altceva decât să reînvie acest spirit prin 
sincronizarea proiectelor proprii cu energiile și 
resursele comunității.

Deși pare ușor și simplu nu este deloc așa. Ceea ce a 
reușit Fundația Comunitară Iași în patru ani de viață 
a fost posibil doar cu ajutorul unor entuziaști. Mă 
gândesc în primul rând la membrii comunității care 
au avut imboldul să doneze, 

ambasadori sau susținători activi ai cauzelor și 
proiectelor lor. Apoi îmi vin în minte angajații 
și voluntarii Fundației, cei care fac să se miște 
toată mașinăria unei organizații. Mă gândesc 
și la membrii consiliului director care au știut 
să inspire, să valideze și să sprijine viziunea 
Fundației.

Iașul este, cu adevărat, orașul marilor iubiri. Și nu 
doar atât. Iașul este un oraș care se redescoperă, 
crește și capătă dimensiuni viguroase în fiecare zi, 
în primul rând datorită comunității sale de oameni 
excepționali. Deseori mă uit la cei care se alătură 
Fundației. Sunt tineri și frumoși și acest lucru mă 
bucură cel mai mult. Îmi dau un sentiment de pace. 
Știu că suntem pe mâini bune.



Tu ești Iași! Acesta este unul din sloganele pe care le folosim atunci când 
vorbim despre Fundația Comunitară Iași oamenilor cu care ne întâlnim. 
Fundația nu este despre noi, cei o mână de oameni din staff sau din board 
care zi de zi ne reinventăm, devenim mai creativi, ne actualizăm la curentele 
civice de la nivel internațional pentru a imagina un Iași în care să fim mândri 
că locuim și căruia să îi spunem cu drag, casă. Fundația este de fapt despre 
ieșeni, despre cei care vor să schimbe în bine lucrurile din jurul lor, despre 
grupuri de inițiativă și ONG-uri, despre mentori, alergători, înotători, 
ambasadori, donatori, despre ...oameni.

Am ales să prezentăm în paginile următoare o parte dintre ei și să ne prezentăm 
ca organizație prin prisma celor cu care lucrăm, pe care îi sprijinim să își pună 
ideile în aplicare, oricât de ambițioase ar părea ele. Rolul nostru e să identificăm 
oameni ca ei și să le dăm încredere că pot face lucrurile pe care și le propun, că 
nu sunt singuri ci că se alătură astfel unei mișcări colective de participare la viața 
cetății pe care o locuim împreună.

Mulțumim donatorilor și sponsorilor pentru că împărtășesc misiunea noastră și 
au ales să investească în ea!

Cuvântul directorului executiv
Ciprian-Mihai Păiuș

1. Cuvânt de deschidere



Prin Fondurile Numite, companiile ieșene deschid linii 
de finanțare care ameliorează viața socială, acționând 
asupra unei probleme pe care o găsesc semnificativă, în 
raport cu valorile și nevoile lor. Fundația Comunitară 
Iași oferă consultanță filantropică și se îngrijește de 
implementarea soluțiilor cu care rezonează companiile 
care deschid fonduri numite.

Deschide un fond cu numele tău. E ca și cum ai 
avea propria ta fundație, dar fără să te încurci 
în proceduri birocratice și fără să ai probleme 
de implementare. Fondul care-ți poartă numele 
te reprezintă. Tu hotărăști totul: în ce domeniu 
vrei să produci o schimbare, care sunt oamenii 
în care ai încredere să construiască schimbarea, 
cine sunt cei pe care îi vei ajuta să aibă o viață 
mai bună. 

Fundația Comunitară Iași te consiliază ca să faci 
alegerea care te reprezintă cu adevărat. Vei lua 
decizia care duce misiunea și valorile tale mai 
departe. Mai întâi dăm de știre Iașului despre 
hotărârea ta. Mobilizăm grupurile de inițiativă 
și organizațiile non-profit să găsească soluții 
creative și eficiente. Organizăm apoi o preselecție 
a proiectelor care răspund provocării tale. O 
echipă de specialiști le evaluează transparent. Tu 
ai ultimul cuvânt și vei alege proiectele pe care 
vrei să le vezi în realitate. Aceste proiecte sunt 
amprenta ta în Iași. 

Totul este planificat, 
stabil și eficient. Nu-
ți disipa efortul într-o 
mie de zări. Gândește 
strategic ce vrei 
să însemni pentru 
comunitate. Un plan bun 
de acțiune se gândește o 
dată și se implementează 
fluid pe parcursul unui 
an întreg.

Investind strategic în 
comunitate, îți dovedești 
responsabilitatea socială 
corporativă. 

Stimulezi gândirea 
strategică a ieșenilor, 
dezvoltându-le spiritul 
de inițiativă și puterea de 
colaborare.

Ai costuri minime de 
implementare și evaluare

Promovezi obiectivele 
filantropice ale 
companiei și arăți că ești 
orientat către oameni. 

Te identifici cu Iașul. 
Numele tău se leagă de 
fiecare proiect care aduce 
comunitatea împreună. 

Fonduri numite

Devino fondator 6 avantaje pe care le ai când 
deschizi un fond care-ți 

poartă numele

2.1 Fonduri numite
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1. Te gândești la valorile 
companiei și la valorile 
tale.

2. Te gândești ce lipsește 
în comunitate și te 
împiedică să-ți practici 
valorile așa cum ai vrea.

3. Te gândești ce lipsește 
în comunitate și asta 
împiedică compania să 
prospere, iar pe cei cu 
care lucrezi să fie fericiți

Fondul TRANSGOR LOGISTIK este un Fond Numit, inițiativa colaborativă a SC 
Transgor Logistik SRL și a Fundației Comunitare Iași, prin care ieșenii aduc în 
oraș energia și bucuria comunităților în care mișcarea face parte din stilul de 
viață. Sporturile sporesc capitalul de fericire și sănătate în orice comunitate. Prin 
liniile de finanțare Transgor Logistik, ieșenii creează noi oportunități de petrecere 
a timpului liber și coagulează noi comunități active, care răspândesc un stil de 
viață activ, prietenos și sănătos.

Prin Fondul Transgor Logistik, Iașul devine, treptat, orașul fără 
necunoscuți, deoarece sportul ne aduce pe toți împreună, fie că ne știm 
după nume ori nu. În 2014, Transgor Logistik a deschis prima linie 
de finanțare pentru dezvoltarea stilurilor de viață active și sănătoase 
prin practicarea sporturilor de masă. 6 proiecte au fost finanțate și 
implementate în această etapă, cu 2253 de beneficiari direcți și 40.000 de 
beneficiari indirecți.  În 2015, Transgor Logistik a deschis a doua linie de

finanțare, pentru dezvoltarea 
infrastructurii sportive în Iași. Două 
proiecte au fost realizate, cu 2471 de 
beneficiari direcți şi 25.000 de beneficiari 
indirecți. 

În 2016, prin Fondul Transgor Logistik, 
ieșenii vor trece la următorul nivel, 
imaginând proiecte de revitalizare 
urbană.4. Iei legătura cu Ciprian 

Păiuș, directorul executiv 
al Fundației Comunitare 
Iași

5. Vă întâlniți și treceți 
împreună printr-o 
sesiune de consiliere 
filantropică. Clarificați 
în ce domeniu îți face 
bine să acționezi, lăsând 
comunitatea să vină în 
întâmpinarea nevoilor 
tale

6. Construiți planul de 
înființare a Fondului 
care-ți poartă numele

7. Fundația Comunitară 
lansează apelul către 
comunitate, să imagineze 
proiecte care să răspundă 
nevoilor tale

8. Selectezi alături de 
un comitet de specialiști 
proiectele care vor primi 
finanțare

9. Începe implementarea 
proiectelor. Echipa 
Fundației Comunitare 
se ocupă de 
gestionarea financiară 
și monitorizarea 
implementării

10. Primești rapoarte 
constante care te 
informează despre 
parcursul investiției tale 
și impactul proiectelor

Fondul Transgor Logistik

Cum deschizi un Fond Numit

PASUL 1 PASUL 2 PASUL 3

2.1.a Fondul Transgor Logistik



Efectul de fluture creat de 
Transgor Logistik

Transgor Logistik le 
spune ieșenilor că oferă 
resurse pe care le pot 
folosi ca să creeze ei înșiși 
ce le lipsește în viață, ca 
să fie mai activi și mai 
prietenoși.

Ieșenii se mobilizează. 
Visează, se 
documentează, creează 
scenarii, află mai multe 
despre orașul în care 
trăiesc și descoperă 
nevoile reale ale celor din 
jur. Se gândesc la ei și la 
alții. Configurează soluții 
pentru toți.

Pasiunea se transmite în rețea. Se formează 
comunități și comportamente:

• Copiii încep să joace badminton
• Alți copii încep să joace tenis
• Tinerii află că există o comunitate slackline   
 vibrantă
• O comunitate întreagă din Valea Lupului se   
 coagulează într-un mini-festival al vieții active
• Cicliștii de șosea nu mai sunt în pericol
• Familiile descoperă pădurile Iașului pe bicicletă

Pasiunea intră în viața 
cotidiană. Revitalizarea 
urbană dă Iașului un chip 
pe măsura imaginației 
ieșenilor.

Outventure înseamnă promovarea mișcării 
și a sportului de masă, prin dezvoltarea 
de comunități și infrastructură sportivă în 
Iași. Prin implementarea acestui prim teren 
de streetball, am conștientizat faptul că 
dacă oferi un spațiu sigur, accesibil oricui 
și amenajat, tinerii îl vor folosi natural, vor 
practica activ sportul și își vor contura un stil 
de viață mai sănătos.
---
Coordonatorul proiectului Streetball 360, 
George Oprea

Trec în fiecare zi pe acolo în drumul meu 
spre muncă. Nu am văzut o dată parcul gol. 
Felicitări!
---
Tudor George, beneficiar

În sfârșit ! Din păcate, de când s-a închis 
terenul de lângă Polivalentă, acesta rămâne 
singurul cu acces public. Păcat, totuși Iașul a 
fost declarat oraș sportiv în 2014…
---
Alex Răileanu, beneficiar

Ar merge făcut unul exact la fel și în Tătărași 
---
Tudor George, beneficiar

Crește capitalul de 
bunăvoință, hedonism, 
împlinire, creativitate 
și auto-determinare al 
Iașului

Pasiunea se stabilizează. Apare infrastructura 
durabilă pentru viața dinamică

• Apare un panou de cățărat: ieșenii încep să facă  
 cățărări în aer liber, în grădina muzeului Pogor
• Apare un teren deschis de baschet, după 10 ani în  
 care-a lipsit: ieșenii redescoperă baschetul de după  
 școală și de după serviciu, în cartierul „Alexandru  
 Cel Bun”

1
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Infrastructura unui oraș pentru oameni 
Proiecte finanțate în 2015
GET UP Streetball 360

Beneficiar: Asociația Mai Bine

Suma finanțată: 10.480 lei

Ieșenii au parte de un panou de cățărat în grădina 
Muzeului Pogor. Descoperă concentrarea, distracția 
și natura. Cățărările îi fac să se simtă cu totul prezenți 
în moment. Când coboară, descoperă că bagajul de 
tensiune cu care porniseră, a dispărut.

• 20 de copii cu vârste de până la 14 ani
• 25 de tineri (15-18 ani)
• 141 de persoane inițiate la cursuri de bouldering, 
dintre care, 19 au devenit formatori și facilitatori 
pentru deprinderea tehnicilor de bouldering
• 5000 de fani ai paginii de Facebook

Beneficiar: Asociația Outventure

Suma finanțată: 17.830 lei

În cartierul „Alexandru cel Bun” se deschide 
Streetball Arena, noul spațiu de jucat baschet, în 
timpul liber. Ieșenii experimentează competiția 
fairplay și își dezvoltă spiritul de echipă, prin relaxare 
dinamică. Acum 10 ani exista o comunitate de peste 
200 de persoane ce jucau baschet constant pe terenul 
de la Sala Sporturilor. După desființarea terenului, 
această comunitate a dispărut. Acum se recoagulează.    

Cifre cheie:  

• 300 de copii cu vârste de până la 10 ani
• 300 de tineri (15-18 ani)
• 250 de tineri-adulți (19-30 de ani)
• 700 de familii
• 20.000 de tineri și adulți, locuitori ai cartierului 
„Alexandru cel Bun”

Implementarea proiectului GET UP a permis 
sporirea sentimentului de apartenență la 
comunitate atât pentru membrii și voluntarii 
Mai Bine cât și pentru beneficiarii proiectului. 
Get Up este un exemplu de reînsușire a 
spațiului public de către comunitate, care, 
implicată, se poate bucura mai mult și mai 
bine de ceea ce îi poate oferi orașul. Get Up, ca 
și alte ptoiecte similare, este unul dintre primii 
pași către o altă normalitate urbană, cea a 
unor orașe pentru oameni, în sensul transmis 
de Jan Gehl, respectiv orașe care să permită 
înflorirea și prosperitatea naturii umane, în 
care să vrei să-ți petreci cât mai mult timpul. 
Activitățile sportive, gratuite și accesibile (ca 
distanță) sunt un element esențial în sporirea 
calității vieții în orașe.
---
Coordonatorul proiectului GET UP – Panou 
de cățărat în aer liber cu acces gratuit, 
Cristi Mertic

Îmi place sportul și mă interesează 
oportunitățile care să-mi perimită practicarea 
acestuia în aer liber, în spații publice. 
Consider că punerea la dispoziție de facilități 
precum GET UP care să ne aducă la îndemână, 
sub formă gratuită, oportunitatea de a 
practica un sport, este o inițiativă lăudabilă 
care trebuie încurajată și susținută.
---
Gabriela Stoica, beneficiar

2.1.a Fondul Transgor Logistik



Pe muchia junglei urbane. 
Între piloți automați și oameni 
reconectați la viață, prin mișcare

Intrarea în flux

Pe Mihai Goriuc îl poți întâlni la fel de bine în 
Iași, ca și în munți. Uneori face alergări montane,  
alteori, cățărări. Uneori alunecă dincolo de 
pârtiile amenajate pentru ski. Pe versanții  
sălbatici, e una cu-alunecarea. Jucătorii de șah, 
montaniarzii și-artiștii, cu toții împărtășesc 
experiența aceasta, de-a fi una cu acțiunea în care 
se lasă a fi absorbiți.  „Stare de flux.” Așa i-a spus  
Csikszentmihalyi, unul dintre primii cercetători 
care au reușit să dea de capăt creativității, după 
discuții lungi cu degustătorii de aventură.

„Eu și fratele meu am avut o evoluție atipică”, 
povestește Mihai. „Am fost împreună la grădiniță, la 
școală și la liceu. Apoi, am dat admitere la facultăți 
diferite, dar am stat în același cămin.” Tot împreună 
cresc Transgor Logistik, o companie locală de servicii 
în transport . În 2014, prin intermediul Fundației 
Comunitare Iași, s-a articulat Fondul Transgor 
Logistik pentru susținerea vieții active și-a sportului 
de masă.  Două linii de finanțare, de 40.000 de lei 
și, respectiv, de 50.000 de lei au fost deschise de 
Transgor, pentru cei care voiau să facă din Iași, un 
oraș cu oameni activi. Mai întâi, șase proiecte au 
fost implementate. 2.253 de ieșeni, în special copii și 
tineri, au avut parte direct de experiența conexiunii 
pe care o declanșează activitățile sportive de grup. 

Alți 40.000 de ieșeni au intrat tangențial în contact 
cu beneficiile unei vieți active. Prin a doua axă de 
finanțare a fost dezvoltată infrastructura sportivă în 
Iași. Un teren de streetball și un panou de cățărat au 
intrat în viața urbană, fără taxe sau alte bariere de-
acces. Începând cu 2016, Fondul Transgor a deschis 
Iașului provocarea regenerării urbane. „Mulți dintre 
clienții din Germania, de pildă, sprijineau în mod 
constant o fundație sau un club sportiv”, își amintește 
Mihai.

„Voiam să facem ceva clar. Noi sprijineam o mulțime 
de inițiative și împrăștiam bugetul. Voiam să ne 
orientăm într-o singură direcție, iar deschiderea unui 
fond pentru stimularea vieții active și-a sporturilor 
de masă răspundea nevoii de unitate. În plus, ceea 
ce m-a atras, a fost că prin același buget, puteam să 
contribuim la implementarea mai multor proiecte. 
Unele erau adresate copiilor, altele, adolescenților și 
tinerilor, altele, persoanelor mature. Același mesaj 
ajungea, pe diferite canale, către mai mulți oameni.” 
O vreme, Transgor a contribuit la mai multe campanii 
umanitare.

 „E necesar să ne îndreptăm către copii și bătrâni 

instituționalizați sau care au, pur și simplu, 
nevoie de ajutor. Problema sărăciei este 
însă destul de complexă. În mod clar, n-o 
putem eradica printr-o vizită la un centru 
de plasament sau prin acțiuni punctuale. 
Am vrut ca pentru câțiva ani să facem ceva 
prin care să crească întreaga comunitate. 
Să sprijinim proiecte care nu-i vizează doar 
pe «alții», care au în mod evident nevoie de 
ajutor, ci pe cei care duc o viață normală, 
dar lipsită de oportunități de creștere și 
dezvoltare personală. Probabil că peste 
câțiva ani ne vom concentra, la fel, pentru un 
timp, numai pe zona umanitară”, continuă 
Mihai. Cu doi ani înainte să deschidă 
Fondul Transgor pentru o viață activă, a 
descoperit muntele. „Cineva ne-a vorbit, mie 
și lui Florin, fratele meu, despre sporturile 
montane. Ne-a inspirat și de atunci am plecat 
împreună.”

Stările de flux au devenit recurente și 
regulate. În flux ești absolut prezent și total 
absorbit în ceea ce faci. E starea de transă 
activă, când obiectivele-s clare, iar reacțiile 
instantaneu adecvate, când atenția atinge 
pragul maxim de încordare. Atunci conștiința 

2.1.a Fondul Transgor Logistik



de sine devine una cu acțiunea, iar percepția asupra 
timpului se modifică. O oră curge în cinci minute sau 
poate dura cât o zi. E starea în care se activează cele 
mai profunde procese de învățare. Atunci încetează 
auto-evaluarea și auto-critica. O mulțime de studii 
arată că experimentatorii de flux sunt mai puțin 
anxioși, mai determinați și mai perseverenți, capabili 
să-și afle motivația în ei înșiși, iar nu în recompense 
externe. Cu o stimă de sine mai ridicată și din ce 
în ce mai creativi, se-adaptează ușor la situațiile 
provocatoare.

De fapt, fluxul aduce în viața oricui puterea de-
a-și controla atenția, fără nici un efort.  Micro-
întâmplările cerebrale declanșate de flux seamănă 
mult cu cele activate de meditație. „Când faci ski 
pe versanți abrupți, neamenjați, unde înfrunți și 
riscul de avalanșă, efortul este foarte intens. După 
o sesiune din asta, când te întorci la viața cotidiană, 
simți că nici un efort nu se compară cu cel pe care 
tocmai ți-ai dovedit că ești în stare să-l faci. Când apar 
blocaje sau lucrurile stagnează ori se încurcă, îți spui 
involuntar:«pot mai mult». Și câte-un pic, câte-un pic, 
faci tot ce este nevoie ca să mergi mai departe. Nu 
există s-abandonezi”, povestește Mihai.

Era copil și era comunism când urca în cabina 
camionului de bere, pe care-l conducea tatăl său. Pe 
biroul lui găsești și acum o fotografie cu el, Florin și 
tatăl lor, în fața camionului. „Heeei! A venit mașina cu 
bere!”, strigau bărbații, în fiecare sat în care opreau. 
El ajuta la descărcarea lăzilor. „Primem întotdeauna 
un fel de bacșiș care lua forma unei ciocolate sau, 
oricum, ceva dulce”, își amintește.

Apoi a venit revoluția. „Tata a cumpărat un camion, 
apoi două. ”Mihai a plecat la facultate, în Iași. Nu i-a 
fost greu s-ajungă-n Germania, cu o bursă.  Limba o 
cunoștea, oricum, din liceu. Ziua mergea la cursuri, 
iar seara lucra la McDonald’s. Când s-a întors în țară, 
pusese deoparte 2000 de mărci. 

„Afacerea tatei nu prea mergea. Am stat, m-am 
gândit. «De ce nu merge? Fiindcă n-are clienți.» Așa 
că am început să caut clienți. Îl ajutasem și înainte, 
fiindcă vorbeam germana și intermediam contracte 
cu diferiți clienți din străinătate”, povestește. „Lasă-
mă să mă ocup eu”, i-a spus tatălui său. „Dar tata 
n-a avut încredere-n mine, așa că prin 2001, cu cele 
2000 de mărci, mi-am deschis firma mea, prin care 
intermediam curse de transport. Căutam clienți 
care aveau nevoie de servicii de transport și eu le 
găseam, în funcție de nevoile lor, cărăuși. La început, 
bineînțeles, îi direcționam către tata. Apoi, au fost tot 
mai mulți. Am început să-i trimit către un prieten de-
al tatei. Apoi au devenit și mai mulți.”

Holul casei în care lucra devenea tot mai agitat. 
Telefonul suna des, Mihai vorbea încontinuu și 
trimitea faxuri. Factura la telefon ajungea și la 30 
de milioane de lei vechi. Atunci a plecat în Iași. 
Treptat, a învățat tot mai bine cum să se expună la 
risc.  De patru ani, alergările montane și sesiunile 
de ski contribuie și ele la asta. „Când practici un 
sport care presupune o condiție fizică bună și poate 
fi periculos, te antrenezi înainte. Iar asta îți induce 
disciplina și rezistența. Nu doar fizică, ci și mentală.” 
În ultimii 50 de ani, montaniarzii au devenit un fel 
de piatră filosofală vie, pentru neurologi și psihologi. 
Pe mulți dintre ei îi găsești, deopotrivă, explorând 
cărările înguste, cu rucsacul în spate. După decenii de 
cercetare despre impactul naturii asupra gândirii și-a 
emoțiilor, au căzut de acord că activitățile în aer liber 
sunt cel mai puternic antidot împotriva tulburărilor 

de atenție.  „Cred că atunci când practici 
sporturi care presupun multă adrenalină, te 
implici cu totul”, explică Mihai. „Așa că atunci 
când te întorci în birou, ți-ai șters foarte mult 
din stresul pe care l-ai acumulat până atunci.”

Focus. 
Eforturi neobositoare
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Uluire. 
Ce vezi în jur după ce ți 
se taie sufletul 

Amprenta Transgor Logistik în Iași

Anul în care s-a 
aprins pasiunea. 
Evenimente și 
comunități

2253 de beneficiari 
direcți și 40.000 de 
beneficiari indirecți

2014

Când a ajuns în Iași, în 2003-2004, Mihai a închiriat 
un birou lângă Casa Dosoftei. N-avea mai mult de 
20 de metri pătrați, loc suficient pentru primul 
angajat. Până în 2005, noul birou s-a arătat din 
nou, neîncăpător. „Ne-am mutat pe «Aurel Vlaicu». 
Aveam nevoie de oameni care să poată comunica 
nu doar în engleză, germană și franceză. Asiguram 
soluții de transport pentru clienți din toată Europa.” 
Acum, Transgor Logistik oferă servicii de transport 
în 18 țări europene. În 2008, când au cumpărat 
propriile camioane, s-au mutat în Tomești, ca să aibă 
unde să le parcheze. Trei ani și multe remorci de 
pământ au fost înghițite în metamorfoza unui teren 
mlăștinos transformat în parcare. „Eu și fratele meu 
ne completăm foarte bine. El se ocupă mai mult de 
partea tehnică, iar de comunicare și de aspectele 
financiare, mă ocup eu.”  Din 2011, au rămas în 
Tomești. A mai trecut un an până când Mihai și Florin 
au început să facă din munte un partener personal.  
„Stilul acesta de viață vine cu un bagaj de eforturi. 
De la cele financiare, fiindcă ajungi să investești în 
echipament, la cele legate de timp și de strategie.
Trebuie să poți pleca. Zilnic, la antrenamente și-apoi, 
în drumeții. Dacă pleci pe munte, nici familia, nici 
compania nu trebuie să se blocheze fără tine.”

Până la urmă, și dușul sau spălatul vaselor aduc 
liniștea mentală în care apar spontan ideile 
proaspete. Cele mai noi cercetări arată, de fapt, doar 
că povestea cu mărul lui Newton e corectă. Natura 
însă dezleagă reacții care merg mult mai departe în 
eliberarea gândirii și dezvoltarea atenției. 

Sezonul porților deschise 
la badminton pentru copii
Finanțare: 4.025 lei
Beneficiar: Clubul Sportiv 
Preventis

Slackline is slick!
Finanțare: 6.035 lei
Beneficiar: Comunitatea de 
Slackline Iași

Ciclismul de Șosea. De la 
recreere la performanță
Finanțare : 10.072 lei
Beneficiar: Asociatia Veloart 
Iași

Mișcare și sănătate prin 
tenis de masă
Finanțare : 3.588 lei
Beneficiar: Asociaţia Iași 
învață

Munții, marea, copacii bătrâni și înalți declanșează 
momentul acela când ne simțim mici în fața 
nemărginitului, fără să ne fie teamă de el. Uluirea. 
E cel mai puternic catalizator de gândire creativă și 
altruism. Ne vindecă de reflexele sufocante pe care le 
formează criza de timp. 

Un studiu din 2012 publicat în jurnalele Sage arată ce 
se întâmplă cu oamenii, după ce rămân înmărmuriți 
în fața naturii sau a performaței „supra-omenești” pe 
care o dovedesc unori atleții, alteori, monumentele 
arhitecturale sau descoperirile care îți taie respirația. 
După înmărmurire, devin mai deschiși către 
voluntariat, mai empatici și mai creativi, dispuși să 
încerce imposibilul și să creadă în el. 

Când Mihai a deschis Fondul Transgor Logistik, a 
riscat. A fost printre primii antreprenori locali care în 
loc să sprijine un proiect pe care-l înțeleg întru totul 
și-l pot controla, a ales să deschidă o linie de finanțare 
și să lase ieșenii să creeze ce vor. Nu știa ce idei vor 

prinde contur și de la cine anume vor 
veni.  Așa funcționează fondurile. Mai 
întâi oferi baza financiară pentru găsirea 
soluțiilor într-un domeniu. Abia apoi faci 
un apel către comunitate, să profite de 
oportunitate, să imagineze rezolvări și-apoi 
să le implementeze folosindu-se de resursele 
disponibile. E cea mai bună metodă de-a te 
asigura de eficiența proiectelor. Altfel, riști 
să devii specialistul european care-i învață 
pe băștinașii Pădurii Amazoniene să facă 
agricultură, numai ca să observe ceea ce 
localnicii știau de la început.  Că turmele 
de rinoceri vor veni și vor răvăși întreaga 
plantație. E întotdeauna de mai bun augur să 
împuternicești o comunitate să-și rezolve ea 
însăși problemele. 
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Anul în care s-a 
stabilizat pasiunea. 
Infrastructură 
durabilă

Anul în care 
pasiunea schimbă 
fața Iașului: 
Revitalizare 
Urbană

Povestea continuă...

2471 de beneficiari 
direcți şi 25.000 de 
beneficiari indirecți

2015 2016

Ușoară fascinație. 
Dincolo de greul 
cimentului

Challenge weekend la 
Valea Lupului
Finanțare: 6.110 lei
Beneficiar: Şcoala 
gimnazială Valea Lupului

GET UP – Panou de cățărat 
în aer liber cu acces gratuit
Finanțare: 10.480 lei
Beneficiar: Asociația Mai 
Bine

Streetball 360
Finanțare: 17.830 lei
Beneficiar: Asociația 
Outventure

Descoperă codrii Iașului pe 
bicicletă
Finanțare: 6.845,31 lei
Beneficiar: Asociația 
ProbikeAddiction Iași

O viață mai activă prin sporturi de masă înseamnă, în 
definitiv, oameni mai sănătoși, care dezvoltă cu mai 
multă ușurință relații de prietenie, care-și sporesc 
capacitatea de regenerare și de auto-control. „Cred 
că de când am început să fac sport, s-au schimbat 
multe lucruri în bine”, spune Mihai. Pentru mulți, 
antrenamentul și mișcarea râmân promisiuni 
îndepărtate sau privilegii, dacă orașul în care trăiesc 
nu pune la îndemână infrastructura, iar comunitatea 
nu cultivă grupurile de pasionați, care să practice 
sporturile cu ușurință și din plăcere. Fără comunități 
prietenoase și spații accesibile pentru mișcare, viața 
activă rămâne sub umbrela sporturilor costisitoare. 
„Adevărul este că pasiunea pentru munte te poate, 
într-un fel, marginaliza. Fiindcă nu oricine își permite

să ajungă la serviciu la ora zece, ca să se antreneze 
dimineața, sau să plece la ora trei, patru, la sesiunea 
de pregătire. Nu știu dacă trezești invidie când îți 
asumi să-ți schimbi programul pentru pasiunile tale, 
dar cei din jur te privesc un pic altfel”, explică Mihai. 

În natură, contemplația se întâlnește cu acțiunea. Nici 
o fotografie, oricât de uimitoare, nu poate declanșa 
mirarea pe care cineva o încearcă atunci când 
participă direct la experiența naturii. Numai atunci se 
poate articula ceea ce se numește „fascinație ușoară”. 
Este starea în care urmărim, de pildă, căderea 
frunzelor, ascultăm foșnetul lor și simțim jocul de 
soare și vânt. Stimulii subtili focalizează atenția 
fără să producă oboseală mentală. La polul opus, 
„fascinația grea”, declanșată de strigăte, sirene și-
alarme, e starea în care atenția se coagulează brusc și 
este absorbită cu totul de stimuli. În fascinație ușoară 
putem rămâne ore în șir.  Explorăm un teren în care 
ideile se conectează spontan între ele și ajungem să 
construim eșafodaje mentale fără să resimțim nici o 
urmă de oboseală. E experiența pe care nici un oraș 

în care oamenii trăiesc izolați în mașini și-n 
birouri, n-o poate oferi. 
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Fondul de burse Centric
Fondul de burse Centric este inițiativa 
colaborativă a Centric IT Solutions România și 
a Fundației Comunitare Iași. Compania oferă 6 
burse în valoare de 3000 de lei pentru adolescenții 
cu rezultate bune la informatică și matematică. 
Bursierii selectați învață la licee cu profil real 
iar membrii echipei Centric se implică direct, ca 
mentori, în dezvoltarea personală și profesională 
a fiecăruia dintre ei. Ana-Aurelia Băianu, psiholog 
în cadrul programului de mentorat derulat de 
Fundația Comunitară Iași, a asigurat două sesiuni 
de lucru și explorare pentru cei 6 membri Centric 
care și-au asumat să devină mentori. În timpul 
întâlnirilor, au explorat ce înseamnă pentru 
fiecare dintre ei experiența mentoratului și au 
clarificat cum vor naviga rolul de mentor.

Este prima inițiativă de acest fel a unei companii 
ieșene, prin care angajații participă direct la viața 
tinerilor bursieri, oferindu-le sprijin moral și 
orientare profesională.

Ne gândim la tineri ca la viitorii noștri colegi. De aceea, 
dezvoltarea lor personală și profesională ține de o nevoie pe 
care o simțim noi înșine, în mod direct. Am căutat să-i alegem 
pe acei copii în viața cărora sprijinul nostru să conteze, într-
adevăr. Unii dintre elevii care și-au depus dosarul, la nivelul 
la care se aflau, aveau nevoie, de exemplu, de un sprijin mult 
mai consistent ca să treacă la următoarea etapă, iar ajutorul 
nostru ar fi fost doar un supliment. Ne-am dorit să mergem 
către cei în viața cărora ceea ce noi putem face să aibă, într-
adevăr, impact.
---
Carmen Teodorescu, Manager Finance&Control la Centric IT 
Solutions. 

Am fost foarte impresionată de nivelul de implicare al 
colegilor mei și de soluțiile ingenioase pe care le-au găsit 
pentru a contribui financiar la constituirea fondului de burse.
Voluntariatul și activitățile caritabile, în general, nu sunt încă 
atât de populare și mi-a făcut plăcere să descopăr în colegii 
mei, oameni dispuși să investească în comunitatea din care fac 
parte și în Centric, o companie care susține și inițiază astfel de 
activități.
---
Bianca-Elena Scutaru, Marketing Specialist, la Centric IT 
Solutions
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Efectul de fluture 
creat de Fondul de Burse Centric

Apare o acțiune mixtă, în care inițiativa companiei 
se întâlnește cu inițiativa oamenilor care creează 
compania. Se coagulează Fondul de Burse și 
programul de mentorat pentru tineri pasionați de 
IT

Valorile companiei sunt puse în practică, printr-un 
proiect cu semnătură colectivă

Angajații companiei organizează evenimente de 
fundraising, ca să suplimenteze un fond de burse

Prin aceste evenimente, se apropie unii de alții și 
leagă prietenii

Angajații se atașează de companie. N-au mai făcut așa 
ceva în nici un loc de muncă anterior. Nu se mai simt 
„muncitori”, ci „persoane”

Angajații companiei 
aleg bursierii finaliști și 
devin mentori

Fiecare are sentimentul 
semnificației personale. 
Bursierii selectați sunt cei 
în viața cărora Fondul va 
produce o schimbare

6 dintre angajații Centric 
devin mentori. Trec prin 
ședințe de consiliere în 
mentorat și descoperă 
vectori nebănuiți în 
propria lor viață

Timp de un an, își 
împletesc viața cu cea a 
bursierilor. Învață unii de 
la alții și cresc emoțional 
și spiritual

Iașul crește prin 
implicare directă. 
Ieșenii își pun în 
practică umanitatea. 
Sunt mai mulțumiți 
și mai recunoscători. 
Nu se mai simt rotițe 
într-un mecanism care-i 
copleșește. Deprind un 
stil de viață colaborativ

Bursierii deprind 
abilități de viață

Este prima dată când  o 
companie le arată fața 
umană

Descoperă valori și 
principii de care înainte 
le era frică, precum 
independența, încrederea 
în oameni și dreptul la 
fericire personală

Familiile bursierilor 
descoperă că Iașul în 
care „fiecare e pe cont 
propriu” s-a schimbat

1 2 3 4
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Centric. Mentori
Eu sunt Robert - teoretic, inginer în Automatică și 
Calculatoare, practic, Software Developer și Graphic 
Designer la Centric IT Solutions România. În cazul 
meu, totul a pornit de la dorința și nevoia de a oferi 
ceva înapoi. Deși generațiile sunt diferite, greutățile și 
incertitudinile specifice unei vârste rămân la fel.

Recenta experiență ca mentor a fost una din care 
ambele părți au avut de învățat (mentor & mentee). 
Am început încet, prin a ne cunoaște, după care am 
început să avem încredere unul în celălalt și, în final, 
am ajuns să avem o relație foarte bună, de prietenie. 
Vom continua să păstrăm legătura și nu pot să nu 
mă gândesc la momentul în care elevul își va depăși 
profesorul.

Ionuț Balș
Mihai Costea
Robert Dumitru
Ioana Gîfei
Vlad Holbură
Sebastian Tomescu

Sunt Ioana Gîfei, lucrez la Centric de 3 ani și în IT, 
de 4 ani. Am ales cariera în IT pentru că nu vedeam 
altă alternativă după terminarea unui profil real 
(matematică-informatică). Ceea ce atunci părea 
singura cale de urmat, acum pare cea mai bună alegere 
făcută.  

Când am aflat că Centric urma să susțină 6 bursieri și 
că se căutau mentori pentru ei, primul gând a fost că 
la rândul meu, mi-aș fi dorit un mentor în liceu, care 
să mă îndrume cu anumite sfaturi legate de deciziile 
în carieră pe care urma să le iau. De aceea am ales să 
fiu mentor, pentru a oferi unui liceean câteva păreri 
despre ce înseamnă a lucra în IT, o descriere a a acestui 
mediu și care sunt alternativele în materie de facultăți 
și cursuri de urmat.

Comunicarea cu Robert a fost deschisă. Mi-a amintit de 
perioada liceului, în care orice sfat era atât de așteptat. 
Amândoi am căzut de acord că această legatură nu se 
va rupe odată cu încheierea anului școlar și că vom 
continua să ne întâlnim și să împărtășim ultimele 
noutăți de la școală, de la birou și din viața noastră, în 
general.

2.1.b Fondul de Burse Centric



Centric. Bursieri

Am 15 ani. Sunt un copil ca toți copiii și-mi place 
să mă joc. O fac tot timpul. Viața, în sine, e un joc. 
Îmi place să descopăr lucruri noi, să învăț și vreau 
să-i văd pe oameni zâmbind. De la Ionuț, mentorul 
meu, am înțeles că fiecare om este unic. El m-a 
ajutat să găsesc o cale de scăpare în tot ceea ce fac. 
Mi-a arătat că a fi om înseamnă să-ți susții visurile, 
dorințele și valorile indiferent de pietrele pe care le 
pot arunca în tine cei care nu te înțeleg. 

Iulian Peiu Răzvan Rădeanu

Michael Formagiu

Mike Al Owe

Mihai Botez

Robert Turcu

Sunt elev in clasa a XII-a, la Liceul Teoretic 
de Informatică  “Grigore Moisil”, Iași. Chiar 
dacă provin din mediul rural, am venit 
în Iași cu visuri mari și pregătit pentru a 
munci din greu ca să le îndeplinesc. Îmi 
place să glumesc și să ascult oamenii. 
Visez să dau la Academia Forțelor Terestre 
,,Nicolae Bălcescu” din județul Sibiu, dar 
sunt împiedicat de faptul că port ochelari. 
Aceeași problemă m-a împiedicat acum 4 
ani să mă înscriu la liceul militar. Sunt însă 
un om plin de speranță și încrezător.

Sunt în clasa a XI-a la Liceul de Informatică 
”Grigore Moisil”. În afară de informatică, pasiunile 
mele implică muzica, sportul și gândirea. Îmi 
place să cânt și să ascult muzică. Cânt la chitară 
de 2 ani și câteva luni. Deși dețin doar o chitară 
acustică și gusturile mele înclină spre rock, îmi 
place să cânt folk și blues. Cât despre sporturi, îmi 
place să alerg, să mă dau cu skate-ul sau să mă 
plimb cu bicicleta. Am descoperit programarea 
abia în clasa a IX-a, odată cu liceul, însă pasiunea 
a evoluat rapid. După ce am urmat niște cursuri 
de PHP în clasa a X-a, am descoperit domeniul 
Web Development-ului și am intrat într-o continuă 
auto-provocare. Am învățat cât mai multe limbaje 
necesare și am pornit. Am lucrat constant și am 
realizat proiecte personale ca să capăt o oarecare 
experiență. Acum sunt Backend Web Developer în 
echipa LexShop.

Sunt în clasa a XI-a. Experiența Centric a fost 
procesul prin care am accesat o versiune mai bună 
a mea și mi-am lărgit orizontul de cunoaștere. De 
exemplu, Mihai, mentorul meu,  s-a dovedit a fi o 
persoană decisivă în ce ceea ce privește hotărârea 
mea de a învăța să dansez, lucru pe care îl tot 
amânam. De-a lungul întâlnirilor, ne-am cunoscut 
povestindu-ne experiențele de viață. Văd în Mihai 
idealuri pe care doresc să le ating. Pentru mine, a 
devenit un model de viață.

Sunt în clasa a X-a, la Liceul Teoretic “Dimitrie 
Cantemir”, Iași. Cred că sunt o persoană 
prietenoasă, înțelegătoare și ambițioasă. Această 
ambiție m-a făcut să am idei clare despre viitor și să 
vreau să realizez anumite lucruri. Îmi place editajul 
video și am început să îndrăgesc baschetul.

Sunt în clasa a X-a, jumătate iordanian, 
jumătate român. Până la nouă ani, am 
studiat în capitala Iordaniei. Acolo, 
competiția era acerbă și se punea un mare 
accent pe cunoașterea limbii engleze. Îmi 
doresc să devin programator. 
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Banalitatea binelui.
Cum să asculți o reanimare.

Ca să fii „omul tău”

Oricine poate inhiba, deci oricine poate inspira. 
Liderii care inspiră îți dau curaj să-ți practici valorile 
și să să fii tu însuți. Cei care inhibă, sunt captivanți 
și magnetici, dar nu te învață să fii tu însuți, ci să 
devii la fel ca ei. „Diferența stă în direcția atracției. 
Cei care inhibă te atrag înspre ei, cei care te inspiră, 
te atrag dinspre ei”, scriu autorii în „Păianjenul și 
steaua de mare: puterea de neoprit a organizațiilor 
lipsite de lideri”. În 2006, a fost una dintre cele mai 
bine vândute cărți în Statele Unite ale Americii. Arată 
de ce comunitățile formate din oameni independenți 
și colaborativi devin o forță care întrece tot mai des 
puterea organizațiilor tradiționale, formate din „șefi” 
și „subalterni”. Diferența ar ține, întăresc autorii, de 
amprenta pe care o lasă liderii asupra celorlalți. Cei 
care inhibă, cer recunoaștere. Cei care inspiră, trezesc 
recunoștință. Recunoașterea și recunoștința nu-s 
totuna. Cei care inhibă, te fac să te simți mic în fața 
lor. Cei care inspiră, declanșează în tine recunoștința 
pe care un artist o simte pentru natură, fiindcă 
privind-o, a găsit în el însuși idei valoroase. „Un pictor 
care găsește inspirația într-o frunză, nu se simte mai 
mic decât frunza, nici nu i se subordonează. Îi este 
însă recunoscător”, notează autorii. Așa este Ionuț 
Balaș. Un mentor care nu te supune, ci te inspiră să 
explorezi pornind de la propriile tale valori. 

Iulian este brici la informatică. Merge la olimpiade 
și-i este foame de coduri. Petrece ore în șir dezlegând 
probleme. Ai crede că-i un refugiu. De el au grijă 
mama și cele trei surori ale sale. Tatăl lor nu mai 
locuiește cu ei. Ar putea fi un copil introvertit, tăcut

și retras. „Am descoperit însă un adolescent foarte 
vorbăreț și deschis”, povestește Ionuț Balaș, mentorul 
său de la Centric IT Solutions. Este prima companie 
din Iași care a hotărât să deschidă un fond destinat 
susținerii elevilor pasionați de IT. Membrii echipei au 
devenit mentori. Câte unul, pentru fiecare bursier. În 
2015, șase burse anuale, în valoare de 3000 de lei,  au 
fost oferite unor liceeni pentru care sprijinul acesta a 
însemnat bagajul necesar saltului de nivel. Întreaga 
echipă Centric a făcut fundraising ca să închege 
fondul, completat prin participarea companiei.

„A fost prima dată când am avut ocazia să fac ceva 
de felul ăsta la locul de muncă. M-a atras, în special, 
partea de mentorat. Majoritatea companiilor au în 
grila lor de valori să susțină performanța și inovația, 
dar acum a fost prima dată când asta a trecut dincolo 
de ideologie. «Hai să facem ceva concret, să ajutăm 
niște liceeni, iar nu doar prin sprijin financiar». Cred 
că partea de mentorat e cea mai semnificativă. Să 
oferi unor copii, niște ancore.  Judecând după mediul 
social în care trăiau cei cărora le-am parcurs dosarele, 
am simțit că de ancore au cea mai mare nevoie. Să 
găsească un sprijin de care să se poată agăța, fără să 
dezvolte dependență”, explică în continuare Ionuț.  A 
găsit în fișa bursierului său semnele unor momente 
întunecate, care s-au împletit în povestea  pasiunilor 
și succeselor. „În relația cu el, n-am vrut să aduc asta 
în discuție. Nu voiam să construiesc în jurul unei 
suferințe, fiindcă mi-era teamă că și-ar fi închipuit 
că-i sunt alături din milă. Îmi doream să orientez 
totul în jurul personalității sale și să-l las pe el să se 
deschidă, când vrea și atât cât vrea.”

De două ori pe săptămână, timp de șase 
luni, Iulian și Ionuț s-au tot întâlnit și-au tot 
vorbit. Iulian se pregătea pentru olimpiada 
de informatică. La școală se simțea singur. 
„Lăsat de capul lui”, obișnuia să repete, fără 
ca cineva să-i jaloneze pregătirea, să-i arate 
cum s-o ia pe scurtătură sau să-i arunce în 
cale provocări. Vorbeau despre aspirațiile 
lui, despre ce-o să se întâmple când „o să fie 
mare”. Ionuț îl asculta. Îi aducea materiale, 
dar, în primul rând, asculta. „Mi-ar fi fost 
foarte ușor să mă canalizez pe partea 
profesională și să mă transform în profesorul 
lui de informatică. Aveam cunoștințele, ar 
fi fost lesne să le transfer. Dar cred că rolul 
unui mentor e să te sprijine acolo unde școala 
nu poate să ajungă. E simplu, mi se pare, în 
ziua de azi, să găsești informații. Ceea ce nu 
găsești decât în oameni, e altceva, care ține 
de formarea ta emoțională și de valorile de 
viață. Un mentor trebuie să acopere acel 
spațiu «extra», care se află dincolo de planul 
profesional. Cel puțin, așa văd eu lucrurile.”

Celor mai mulți dintre noi le-ar fi teamă 
taman de tărâmul acesta, care se întinde 
dincolo de simplul transfer de informații, 
acolo unde începe atașamentul, iar 
responsabilitățile prind altfel de greutate.  
„Am vrut să-i transmit că decizia ta este 
cea mai bună decizie pentru tine. Asta nu 
înseamnă că nu greșești sau că nu ai nevoie 
de sfatul altora. Dar orice decizie ai lua, 
trebuie să fii capabil s-o iei tu însuți, fără 
mari influențe din exterior.” Ionuț caută 
cuvinte pe înțeles. Nu propovăduiește
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Metamorfozele tăcerii

Ego-ul, ca o garsonieră 
confort III. 
Afară din înghesuială

nici egoismul, nici detașarea. „Să fii, cum s-ar spune, 
omul tău. Să nu devii jucăria contextului. Asta mi-
am propus de la început, să-i dezvolt autonomia și 
independența de spirit.” La rândul său, fără să-și 
dea seama pe vremea aceea, a găsit în fratele lui, 
omul care să-i repete că-i o greșeală să se considere 
a fi suficient de bun în ceea ce face, după cum e-o 
greșeală și să se auto-depășească fiindcă așa vor alții.. 
„Dacă îți place ceva, nu te mulțumi cu nivelul la care 
ești. Să nu fii suficient, ci mai bun! De fiecare dată 
când îți place ceva, mergi cât de departe poți. Dar 
numai dacă tu vrei asta! Numai dacă tu vrei să fii mai 
bun. Ce așteaptă ceilalți de la tine, n-are importanță”, 
îi spunea.

Acum, pe Ionuț îl încercau două frici. Dacă relația  
cu Iulian va ajunge să se rezume la școală și 
informatică? Dacă n-o să treacă mai departe de 
asta, de transferul acela de informații, pe care 
copilul le-ar fi putut, totuși, absorbi de oriunde? Să 
încerce să conducă relația. Dar dacă o să conducă 
relația, Iulian ar vedea în el un om autoritar, care-și 
impune principiile, în loc să le împărtășească și să 
le transforme în vectori de inspirație. Mai bine, să 
asculte. Să nu forțeze nimic. În felul acesta, Iulian o să 
aibă mereu frâiele și o să deprindă autonomia. Pentru 
Ionuț, un mentor seamănă cu un Domn Trandafir din 
zilele noastre. Te ajută să te descoperi prin ascultare. 
La momentul potrivit, găsește cuvintele potrivite.  
Pentru că a lăsat relația să crească organic, nu i-a 
fost teamă că atașamentul ar putea să conducă spre 
drumuri închise. „Cred că un mentor te eliberează. Te 
ajută să-ți descoperi propriile resurse.” 

Crede că timp de șase luni, a învățat, la rândul lui, să 
fie un om mai bun. Fiindcă a exersat ascultarea.  „Nu 
vreau să judec oamenii fără să-i cunosc. Nu-mi place, 
în nici un domeniu, să-mi formez opinii fără să

intru în contact, fără să aflu suficient de multe încât 
să-mi formez propriile mele păreri. Ca să cunoști un 
om, ai nevoie de timp. Trebuie să-l asculți și să-i lași 
libertatea să ți se arate așa cum simte el să o facă, în 
mod autentic, fără să-l forțezi. Altfel, cunoști doar 
ceea ce cred alții despre el și ceea ce l-ai forțat tu să-ți 
arate. De multe ori, asta nu are legătură cu realitatea, 
cu profunzima omului respectiv. De aici, cred, că a 
pornit totul, pentru mine. Cu Iulian, am învățat să 
ascult chiar și atunci când nu aveam un răspuns 
imediat. Uneori, trebuie să te gândești la anumite 
situații înainte să găsești o soluție.” Într-adevăr, 
de cele mai multe ori, nu-i confortabil să adăstăm 
în preajma întrebării. Preferăm să ne aruncăm 
în răspunsurile la îndemână. Iar asta blochează 
adesea drumul către cunoașterea mai profundă. 
„Cred că în felul ăsta, și Iulian a învățat că poate să 
împărtășească. Chiar dacă răspunsul nu vine imediat, 
contează și dacă îl primești mai târziu. Contează 
simplul fapt că cineva se gândește la ce i-ai spus, chiar 
dacă în felul acesta afli că nu există răspuns și soluție 
pentru orice.”

merge așa!” Se vedeau de două ori pe 
săptămână și tot nu părea de ajuns. Nu oboseau 
unul de altul. Dimpotrivă. Nici urmă de 
împovărarea care se-adună uneori pe umerii 
mentorilor, rotunzi de responsabilitățile care 
curg peste ei.  „M-am angajat de bună-voie”, 
explică Ionuț. „Eu am ales să fac asta, așa că 
n-am simțit nici un fel de efort. Când lucrezi la 
un proiect care îți place, nu simți efortul. Dar 
aici e vorba despre un om. Un om nu poate fi 
tratat ca un proiect!”

N-a încercat să monitorizeze ce impact are 
asupra lui Iulian. „Când participi la formarea 
unui om, nu vezi rezultatul peste șase luni. Îl 
vezi peste ani, când îl întâlnești și vezi ce fel 
de om este.” Alături de colegii și prietenii săi, 
Ionuț nu vede în implicare un comportament 
exotic, pe care trebuie să-l treci printr-o  
mulțime de filtre înainte să-l accepți ca firesc 
și să-l integrezi în viața ta. „Când te implici în 
proiecte sociale și comunitare, raționezi la fel ca 
atunci când decizi dacă te duci sau nu să votezi. 
Unii spun că o fac degeaba, fiindcă oricum nu 
se schimbă nimic. Și, într-adevăr, dacă te uiți 
numai la tine, aportul tău poate părea doar o 
picătură într-un ocean. 

„Lumea n-o schimbi de azi, pe mâine, ci pas 
cu pas.” E un refren care-ți arată că Ionuț are 
răbdare. Nu simte presiunea recompensei 
imediate. Chiar dacă nu ai copii, crede, tot e 
firesc să investești în societate. „Iar societatea 
e formată din oameni, așa că-i normal să 
investești în oameni.” Adevărul este că Ionuț, 
la fel ca și colegii și prietenii lui, care intră 
în programe de întrajutorare și participare 
civică se identifică cu ceva ce trece de granițele 
sinelui. Li se pare firesc să participe la societate, 
fiindcă simt că fac parte din societate.

Uneori, Iulian îl căuta pe Ionuț și atunci când nu 
aveau programată o întâlnire. „Când construiești 
o relație bazată pe conexiune și emoții, ăsta e unul 
dintre rezultate. Apare încrederea aceasta, care te 
face accesibil celuilalt. Sunt convins că relația mea 
cu Iulian nu se va încheia aici. Asta e clar! Sper din 
suflet să nu se oprească totul aici, după șase luni. E 
imposibil, când investești emoțional, să pui termene. 
Să spui că șase luni durează totul, după care, gata! Nu
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Fonduri tematice

Cum deschizi un fond tematic

Fondurile tematice sunt inițiative colaborative ale companiilor din Iași, care 
hotărăsc să producă o schimbare socială care vine în întâmpinarea nevoilor 
comune pe care le resimt. Odată identificată o nevoie comună sau o problemă 
sistemică ce afectează domeniul în care funcționează, companiile participă 
financiar la constituirea unui program care dezvoltă capitalul uman ieșean în 
concordanță cu așteptările lor. 

Te gândești ce anume îți blochează potențialul de 
creștere, în societatea în care te dezvolți. Cu siguranță 
și alte companii din același domeniu întâmpină 
aceleași probleme, din aceleași motive.

Iei legătura cu Doris-Amalia Cojocariu, grant manager 
la Fundația Comunitară Iași și vorbiți despre asta. 
Împreună, schițați printr-o sesiune de consiliere 
filantropică, cum puteți ameliora problema cu care te 
confrunți.

Echipa Fundației Comunitare Iași realizează 
documentarea și ia legătura cu alte companii. 
Află cum văd alți manageri problema pe care ai 
identificat-o și le propune o operațiune comună, ca să 
o diminueze.

Este definitivat planul de revitalizare socială și 
este coagulat un fond comun, prin care vor primi 
finanțare proiectele care răspund nevoii tuturor.

Alături de ceilalți finanțatori și de un grup 
de experți cu rol consultativ, alegi ce proiecte 
vor fi implementate.

Începe implementarea proiectelor, iar echipa 
Fundației monitorizează procesul și-ți trimite 
rapoarte regulate despre evoluția investiției 
tale.

Echipa Fundației anunță comunitatea că există 
resurse pentru rezolvarea unei probleme. Grupurile 
de inițiativă se mobilizează și propun soluții.
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Fondul Științescu
Inițiatori

7 Avantaje ale unui Fond Tematic
1. Acționezi fără efort și 
declanșezi un program 
amplu de rezolvare a 
unei probleme care 
afectează domeniul în 
care te dezvolți.

2. Acționezi asupra 
sistemului, iar nu doar 
punctual, împreună cu 
alți actori semnificativi 
din industrie.

Fondul Științescu Iași este unul dintre cele mai ample 
programe derulate la nivel local pentru revitalizarea 
educației creative în domeniul tehnic. Ediția pilot 
a demarat în 2015, când comunitatea ieșeană a 
fost invitată să propună proiecte educaționale prin 
care elevii să descopere pasiunea pentru științe. 35 
de proiecte au fost înscrise în concurs și 10 dintre 
acestea au primit finanțare, în urma jurizării. 
Valoarea proiectelor selectate s-a ridicat la 85.732,24 
lei.  

Proiectele au putut fi susținute financiar deoarece 
10 companii de IT din Iași au mobilizat mai bine de 
40.000 de lei pentru configurarea Fondului Științescu. 
Fondurile colectate prin implicarea comunității au 
fost dublate de către Romanian American Foundation.

Prin cele 10 proiecte finanțate, 2.650 de elevi ieșeni 
au participat direct la activități creative prin care au 
descoperit o altă lume a științelor decât aceea cu care 
s-au obișnuit prin educația tradițională. Alte 20.290 
de persoane – elevi, profesori, vizitatori de muzee și 
alții – au fost expuse la spectacolul științelor prilejuit 
de inițiatorii proiectelor.

Fondul Științescu este conceput să vindece 
comunitatea locală de reflexele condiționate care 
anchilozează în apatie atât predarea științelor, cât și 
receptarea lor de către elevii ieșeni.  A fost demarat 
de comunitatea IT din Iași, ca să se dezvolte capitalul 
de inovație în mediul local și să se asigure viitorul 
bazin de profesioniști în domeniul tehnic.

Amazon
Centric IT Solutions
eMAG
ENDAVA
Hackerspace
JCI Iași
RomSoft
Scc Services
Sprocket
Xerox

3. Stimulezi angajații 
să se simtă parte din 
comunitate, conectați la 
rețeaua de specialiști.

4. Stimulezi ieșenii să 
gândească strategic 
și să conștientizeze 
semnificația domeniului 
în care funcționezi.

5. Te identifici cu Iașul 
prin proiecte care 
conectează întreaga 
comunitate la valorile 
tale.

6. Promovezi obiectivele 
filantropice ale 
companiei și îți dovedești 
responsabilitatea socială.

7. Ai costuri minime 
de implementare și 
evaluare.
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Efectul de fluture 
creat de Fondul Științescu

10 companii de IT își propun să revitalizeze ADN-ul 
educației STEM în Iași

Competitorii colaborează. 
Ieșenii văd în angajatori nu doar furnizori de locuri 
de muncă, ci vizionari care dezvoltă comunitatea
Iașul exersează o gândire orientată spre viitor și 
depășește grija pentru azi și mâine

Începe constituirea Fondului Științescu, prin care 
vor fi finanțate proiecte de educație creativă în 
științe

Angajații companiilor fac ei înșiși fundraising ca să 
suplinească resursele financiare
În cercul lor de prieteni se discută despre inovație și 
viitor, despre puterea de-a schimba realitatea, despre 
implicare directă și solidaritate

Se constituie Fondul Științescu. Ieșenii sunt 
invitați să propună soluții fezabile prin care să 
formeze o nouă generație de inovatori și pasionați

Școli, licee, muzee, institute de cercetare, universități 
și organizații non-guvernamentale află de inițiativa 
celor 10 vizionari
Comunitatea de creativi și specialiști se reanimează. 
În sfârșit, își pot pune în aplicare talentele și 
competențele

Sunt selectate 10 proiecte care readuc în Iași 
pasiunea pentru științe

Iașul creativ începe să vibreze
2.650 de elevi descoperă care-i rădăcina din care 
se hrănesc cei 10 inițiatori, care le-au prilejuit 
apropierea de științe
20.290 de persoane devin conștiente de impactul 
inovației asupra vieții lor

Educația în domeniul STEM începe să se 
reinventeze. 

Pasiunea pentru științe intră în viața tinerilor 
Comunitatea devine mai conștientă și mai activă 
Principalul bazin de talent al orașului iese din 
amorțire

Viitorul companiilor IT se articulează organic, dar 
controlat
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Proiectele care revoluționează 
capitalul de inovație al Iașului

Yashi Cyber Inventors - Clubul de robotică al 
Facultății de Fizică de la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași „RoboPhysX” -  11.895,7 lei

Echipa asigură ateliere de dobândire a cunoștințelor 
practice în sisteme robotizate și tehnologii de 
imprimare 3D.

Știința în enigme - Quiz Iași - 9.348,4 lei

Echipa organizează activități interactive în cadrul 
Campionatul Devoratorilor de Știință.

Valiza cu experimente - Asociația Societatea 
Profesorilor de Științe din Iași - 4.125 lei

Echipa creează truse accesibile cu unelte necesare 
experimentelor care ilustrează lecțiile de fizică.

STEM - Fest - Consiliul Județean al Elevilor, Iași - 
3.748 lei

Echipa asigură work-shop-uri  în domeniul STEM

Roboticon - Școala Gimnazială „Valea Lupului”, Iași - 
5.804 lei

Elevii de la Școala „Valea Lupului” construiesc 8 roboți 
autonomi funcționali.

TechnoBrick - Educație STEM prin joacă cu piese 
LEGO - Asociația Outventure - 10.140 lei

Echipa asigură ateliere de învățare a științelor prin 
jocul cu piese lego.

Eprubetă cu ștafetă - Asociația Studenților Chimiști 
Ieșeni - 11.519,64 lei

Studenții organizează un spectacol științific și sesiuni 
de experiment demonstrative în școlile din Iași. 

Robofiz - Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, 
Voinești, Iași - 10.584 lei

La Școala din Voinești  a luat naștere un club de 
robotică.

Micro Gear - Voluntar.ro (Asociația pentru 
Promovarea Economiei Cunoașterii) - 10.000 lei

O echipă de studenți de la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” susține cursuri interactive în științe pentru 
elevi.

Hands-On Meteo Science – Complexul Muzeal 
Național „Moldova” Iași - Muzeul Științei și Tehnicii 
„Ștefan Procopiu”, secția Muzeul „Poni-Cernătescu” - 
8.567,5 lei

Echipa de la Muzeul „Poni-Cernătescu” desfășoară 
ateliere practice, prin care elevii învață să facă 
măsurători meteo.

Acest proiect a însemnat o șansă de renaștere a 
Muzeului „Poni-Cernătescu”, de apropiere a elevilor 
de activitățile din meteorologie. A fost primul proiect 
al Muzeului dedicat în exclusivitate comunității 
școlare.
---
Monica Nănescu, manager de proiect pentru Hands-
on Meteo Science

A fost cea mai tare experiență, care ne-a stimulat atât 
creativitatea, cât și gândirea. O experiență pe care aș 
repeta-o oricând.
---
Diana Terchea, participant la MicroGear

Experienţa Micro Gear mi-a oferit o viziune nouă 
asupra a ceea ce poate face o echipă mică, dar 
hotărâtă pentru a aduce cu adevărat o schimbare 
în domeniul educației STEM. Tot în acest proiect 
am realizat importanța unei echipe unite, în care 
fiecare membru se poate baza pe sprijinul celorlalți, 
indiferent de cât de grele sau irealizabile ar părea 
obiectivele. De asemenea, aici cred ca pot vorbi în 
numele întregii echipe, când spun că am terminat 
acest proiect cu un bagaj de cunoștințe mult mai 
dezvoltat în domeniile STEM decât atunci când am 
început. Am dobândit o experiență pe care nu o 
puteam obține prin alte mijoace. Deși am întâmpinat 
o mulțime de dificultăți și provocări, în final proiectul 
s-a dovedit un real succes, depășindu-ne chiar și nouă 
așteptările.
---
Sergiu Chiuchiu, manager de proiect MicroGear

Pentru mine, Robofiz înseamnă o experiență nouă și 
unică în viață, pe care o întâlnești foarte rar. Aici am 
învățat ce este un acumulator, senzori, placă software 
etc. Dacă s-ar mai face un astfel de club aș participa 
cu drag.
---
Panaite Ana-Maria, participant la Robofiz
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Roboticon, dincolo de educația pentru domesticire.
În gimnaziu, la clubul de robotică din Valea Lupului 
Conform Eurostat, 40% dintre elevii români nu 
reușeau în 2012 să înțeleagă noțiuni elementare 
din științe și matematică. În același an, România se 
situa pe locul întâi în Europa și locul zece în lume, 
la Olimpiada Internațională de Matematică. În 2015, 
la Școala din Valea Lupului, 22 de elevi, din clasele 
VII-VIII, fete și băieți deopotrivă, au folosit plăci 
Arduino ca să construiască un orășel cu mașini 
inteligente, senzori de lumină și de viteză. Și două 
tomberoane care reacționează sonor când ceva se 
lovește de pereții lor. Copiii au pornit de la zero. Și 
cu programarea, și cu șurubăiala. Unii dintre ei erau 
corigenți la fizică sau matematică, când au început. 
Unii dintre ei au rămas corigenți și după ce-au 
terminat. „Dar au înțeles perfect ce se întâmplă. Și-au 
făcut treaba foarte bine, până la capăt”, îți spune 
entuziast Petronela Petrea, profesor de matematică, 
care a coordonat clubul Roboticon, înființat prin 
intermediul Fondului Științescu Iași. 

Cum și de ce apar asemenea constraste? Rezultatele 
PISA obținute de elevii români la disciplinile reale ar 
putea vorbi despre un capital de talent care rămâne 
în cea mai mare parte îngropat. Îngropat într-un 
sistem educațional în care programa și metodologia

de evaluare națională par destinate să împartă 
elevii între olimpici și corigenți. Din 1990, numărul 
studenților înscriși la facultăți de profil tehnic este în 
continuă scădere. Deși rata de absorbție a tinerilor 
în învățământul universitar a crescut, tot mai puțini 
dintre ei se îndreaptă către facultăți cu profil tehnic. 
68% dintre adolescenți urmau studiile superioare în 
domeniul tehnic, în 1990. Doar 25% în 2011. Asta se 
traduce printr-un capital de inovație pus tot mai mult 
în pericol. Fiindcă, se pare, celor mai mulți dintre 
elevi nu le priește stilul de învățare pe care-l impun 
evaluările naționale, iar asta se reflectă în alegerile 
lor de viață.

„Profesorii și învățătorii muncesc, de fapt, fantastic 
de mult. Sau, cel puțin, mulți dintre ei, fiindcă își 
construiesc planurile de lecție doar după programă 
și materiale auxiliare. Anul trecut, cei din clasa a 
IV-a nu au avut manuale, de exemplu, până în luna 
martie. Programa și modalitatea de evaluare nu-ți 
permit, de multe ori, să integrezi în oră materiale 
alternative. Elevii, în schimb, se dau în vânt exact 
după momentele astea. Uneori strecori în întâlniri, 
câte o experiență de felul acesta, care-i apropie. 
Alteori, însă, materia este atât de stufoasă încât nu-ți 
permiți, fiindcă altfel, nu mai ajungi s-o termini”, 
explică Petronela Petrea, directorul Școlii Valea 
Lupului. Ea are trei super-puteri: o inimă mare, în 
care încape fiecare copil, iubirea ei nu se termină 
niciodată și vede partea frumoasă din fiecare om.

Asta le spune elevilor săi, care, la rândul lor, își caută 
super-puterile și formează o clasă de super-eroi. 

Cei mai mulți dintre ei pot să zboare. Alții 
pot să coloreze lumea și să facă oamenii să 
zâmbească. La sfârșitul anului, se gândesc cu 
toții cum și-au folosit super-puterile și ce noi-
super-puteri au căpătat. În felul acesta învață 
să-și descopere și să-și întărească identitatea. 
Când ești super-eroul care aduce zâmbete pe 
chipul celorlalți, numai dacă-ți ieși din tine 
însuți mai poți împinge pe scări vreun coleg. 

Odată cu ediția pilot a Fondului Științescu 
Iași, au demarat 10 programe de educație 
creativă în științe, care să arate elevilor 
cealaltă față a domeniului tehnic. 10 
companii de IT, alături de angajații lor, care 
au făcut ei înșiși fundraising, au constituit 
un fond de aproximativ 40.000 de lei. Suma 
a fost dublată de Romanian American 
Foundation și 35 de proiecte propuse de 
profesori, studenți, elevi, cercetători, instituții 
culturale și organizații nonguvernamentale 
au intrat în competiție pentru a primi 
finanțare. Fiecare propunea un „alt fel” de-a  
opera cu instrumentarul științific, prin 

Cum să proiectezi 
un oraș inteligent, 
înainte de-a intra la 
liceu

Are trei super-puteri: o inimă mare, 
în care încape fiecare copil, iubirea 
ei nu se termină niciodată și vede 
partea frumoasă din fiecare om.
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joacă, fascinație și colaborare. 10 dintre ele, printre 
care și Roboticon, clubul de robotică de la Valea 
Lupului, au fost selectate și implementate. 2.650 de 
elevi trec acum pragul dintre abstract și realitatea 
cotidiană, prin porțile lor. Alte 20.290 de persoane vin 
în contact cu spectacolul științelor.

„Nu am impus nici un fel de restricții când am 
început să formăm echipa pentru clubul de robotică”, 
povestește Petronela Petrea. „Nu le-am cerut să aibă 
o anumită medie. A fost după principiul «primul 
venit, primul servit». Era ceva cu totul nou pentru 
fiecare dintre noi, așa că ne-am gândit că cel mai 
bine e să ajungem împreună, toți cei care suntem 
curioși să vedem cum o să meargă. Nu cred că era 
cazul să folosim filtre de selecție, fiindcă nimeni nu 
avea experiență în așa ceva”. Acum, când actvitățile 
Roboticon s-au încheiat, clubul va deveni permanent. 
Cu program de weekend și cu activități în care să se 
implice și școlarii mai mici. 

Opt echipe, adică 22 de copii, au meșterit, fiecare, o 
componentă a orășelului. Unii au creat sistemul de 
iluminare publică, cu leduri și senzori de lumină. 
Alții au pus cap la cap un sistem de semafoare, care 
afișează temperatura. Alții s-au îngrijit de bariera cu 
motor conectat la sezori de lumină, care coboară când 
se face „roșu”. Mașinuța inteligentă care parcurge 
micro-orășelul este dotată cu senzori de obstacol și 
afișaj de viteză. „Genial! Deci, de la anul o să putem să 
facem și noi asta?!” a izbucnit un puști de clasa a IV-a, 
după ce colegii mai mari au prezentat minunăția. 
Timp de două săptămâni, toți elevii s-au perindat 
prin fața orășelului. Membrii echipei de proiect le-a 
explicat cum funcționează totul. Apoi, orășelul a fost 
dezansamblat. La Noaptea Cercetătorilor a prins viață 
din nou. Plăcile Arduino pot fi reprogramate, așa că 
acum fiecare visează ce și-ar dori să meșterească data 
viitoare. De pildă, ar putea, să creeze un sistem

automat pentru hrănirea regulată a pisicilor rămase 
singure, acasă.

„Totul s-a desfășurat pas cu pas. Ei au desigilat și 
instalat programul, au învățat să scrie codul, iar unii, 
au pus pentru prima dată mâna pe o șurubelniță, 
când au ansamblat piesele”, îți amintește doamna 
Petronela. „Au înțeles foarte bine ce se întâmplă. Nu 
știau partea teoretică, dar, intuitiv, au înțeles exact ce 
trebuie făcut și cum funcționează ansamblul. Scrierea 
codului este, de altfel, și destul de intuitivă. Dan, care 
le-a explicat, are harul de-a spune simplu, lucrurile 
complicate. Le-a arătat plăcuța video, de exemplu, 
și, pas cu pas, au înțeles cum funcționează, cum o 
conectezi la un server și ce poți să faci cu ea.” Dan, 
inginer în automatizări și calculatoare, masterand 
cu loc de muncă, venea voluntar la ședințele pentru 
deprinderea programării și de trei ori pe săptămână.

Astfel de insule, de experimentare și joacă în robotică, 
nu-și găsesc locul în orele de școală. Lecțiile rămân  
înghesuite în tipicul evaluărilor naționale, care 
verifică un alt fel de capacitate de-a mânui conceptele 
și aparatele de calcul. Ele fac parte, însă, din ADN-ul 
inovației în domeniul tehnologic. Aprind curiozități, 
pasiuni și abilități practice. Într-un cuvânt, „dez-
abstractizează” o gândire care în mediul educațional 
este antrenată mai curând să rămână detașată de 
impactul ei practic, deși din ea se hrănește tehnologia 
devenită o extensie a vieții de zi cu zi. Un semn 

de rău-augur nu doar pentru economia 
națională, dar și pentru dezvoltarea socială. 
Un studiu din 2015, condus de cercetătorii 
belgieni de la Ultrecht School of Economics, 
estimează că-n Europa, fiecare loc de muncă 
high-tech, care ține, adică, de înalta tehnologie, 
creează alte cinci locuri de muncă low-tech, în 
sectoarele tehnologice de nivel mediu sau de 
bază. Până în 2020, Inițiativa pentru Inovație 
a Uniunii Europene prevede o creștere de 
50% a investițiilor în Cercetare și Dezvoltare. 
Asta înseamnă 150 de miliarde de euro, 
pentru asigurarea unui mediu prietenos cu 
inovatorii. Până în 2025, se arată în rapoarte, 
investiția va echivala cu 3.7 milioane de noi 
locuri de muncă. Locuri de muncă accesibile, 
desigur, persoanelor cu abilități și educație în 
domeniul tehnic. 

Până în 2025, vor fi create în 
jur de 3.7 milioane de noi locuri 
de muncă, prin evoluția înaltei 
tehnologii.
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Datele de la Eurostat arată că între 2000 și 2011, 
piața muncii în domeniul high-tech a crescut de 
două ori mai repede decât piața muncii, în general. 
O discrepanță majoră desparte însă statele care 
încurajează inovația, de țările din Sud-Estul Europei 
și România, unde intensitatea activităților high-tech 
rămâne scăzută. Decalajele nu sunt prea lesne de 
recuperat. În 2011, de pildă, în Stockholm, unde 
se află sediile Ericson, 18% din forța de muncă era 
absorbită în domeniul înaltei tehnologii. La polul 
opus, în regiunea Centro din Portugalia, comparabilă 
ca număr de angajați, numai 4% dintre ei activau în 
domenii conexe inovației tehnologice.  O asemenea 
diferență, arată cercetătorii belgieni, poate fi 
recuperată în nu mai puțin de 59 de ani. Pentru că 
inovația este determinată de o constelație de factori.  
Un mediu prietenos pentru dezvoltarea high-tech 
înseamnă investiții în Cercetare și Dezvoltare, atât 
în mediul public-privat, cât și în mediul universitar. 
Mai mult decât atât, în regiunile în care implicarea 
societății în organizații nonguvernamentale 
și încrederea în instituții sunt scăzute, rata de 
dezvoltare prin inovație este, de asemenea, scăzută, 
arată cercetătorii. 

„Sâmbăta eram la Roboticon, duminica, la Cercetași”, 
își amintește Petronela Petrea. „Cu toții eram 
împărțiți între două, trei proiecte la care lucram 
voluntar. Am renunțat să mai fac pregătiri, din 
motivul ăsta. Și pentru mine, și pentru colegii mei, 
a fost o cale de-a pune în practică niște visuri. Orice 
proiect pornește așa, cu o idee trăznită, care te scoate 
din rutină. Știm cu toții că rutina omoară orice 
pasiune. Și colegilor mei le-a plăcut. Au simțit că-s 
mai aproape de ceea ce au visat să fie, când au ales 
să intre în învățământ, așa că factorul material n-a 
contat.” Prin Fondul Științescu, grupurile de inițiativă 
au putut accesa finanțări care să acopere exclusiv 
costurile de implementare a proiectelor, dar nu și 
remunerarea echipelor, pentru a stimula implicarea 
voluntară și comportamentele colaborative născute 
din pasiune. „Programul este despre pasiunea 
pentru știință, pentru tot ceea ce înseamnă domeniul 
educației STEM. Știm că ieșenii talentați au nevoie de 
o provocare pe măsura abilităților lor, iar noi vrem 
să-i scoatem din inerție și blazare, să le aducem în 
cale o misiune prin care cunoștințele lor să fie cu 
adevărat valorificate în comunitate”, notează și Doris-
Amalia Cojocariu, coordonatorul programului, de la 
Fundația Comunitară Iași, în una dintre prezentări.

Pentru cele două pubele care reacționează sonor când 
obiectele sunt aruncate în ele, ar fi trebuit să cumpere 
două coșuri stradale. Dar costurile acestea nu s-ar mai 
fi încadrat în buget. „Așa că am folosit două tuburi 
de ciment pe care le-am turnat noi și le-am pictat. 
În felul acesta, a fost mult mai personal”, povestește 
Petronela Petrea. Fiecare e conectat la o librărie de 
sunete. Când arunci ceva în unul dintre ele, auzi cum 
obiectul se mototolește sau cum pare să cadă într-un

abis. În orașele în care astfel de coșuri au 
intrat în recuzita publică, au fost colectate 
de două ori mai multe deșeuri decât înainte. 
Fiindcă oamenii au început să caute obiecte 
aruncate în preajmă, ca să asculte încă o 
dată, și încă o dată, zgomotele amuzante 
iscate de cădere. Părinții care treceau pe 
lângă echipa din Valea Lupului care picta 
viitoarele tomberoane sonore, cu toții 
cădeau de acord că invenția puștilor ar 
trebui să intre în spațiul comunitar. „Eu 
nu sunt cercetaș doar duminica. Gândesc 
ca un cercetaș întotdeauna, iar cercetașul 
este harnic și econom. Decât să cumpere, 
mai bine reciclează și se bazează, în primul 
rând, pe propriile lui resurse. Mai ales pe 
cele interioare”, continuă doamna Petronela. 
Crede că în societatea românească, munca 
voluntară se află încă sub amintirea 
muncii forțate, din perioada comunistă. De 
aceea oamenii ar evita-o și, odată cu ea, și 
potențialul de creștere comunitară. „La fel 
s-a întâmplat și Cercetășia. Carol al II-lea 
a transformat organizațiile de cercetași în 
Garda Țării, care era obligatorie. Ca orice 
lucru obligatoriu, a devenit indezirabil.”

Din inimă, prin 
tehnologie, „I Share”
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Un climat prietenos cu inovatorii înseamnă în 
mare măsură un oraș smart. Coeficientul de 
inteligență al unui centru urban se măsoară în 
funcție de șase vectori: economie smart, populație 
smart, guvernare smart și transport smart, mediu 
smart și viață smart. Economia smart depinde, 
îndeosebi, de amploarea antreprenoriatului, ca și 
de flexibilitatatea și capacitatea de regenerare  în 
piața muncii. O populație smart o recunoști după 
nivelul de educație, afinitatea pentru învățare pe tot 
parcursul vieții, toleranță, creativitate și participare 
publică. Guvernarea smart se măsoară, cu precădere, 
în funcție de transparența administrației și de 
gradul în care autoritățile implică cetățenii în luarea 
deciziilor. Transportul smart e definit plecând de la 
accesibilitatea și sustenabilitatea infrastructurii și de 
la mobilitate, în timp ce un mediu smart e asigurat 
de utilizarea surselor regenerabile de energie și 
diminuarea poluării. Viața smart redefinește un 
indicator mai vechi, calitatea vieții, care include 
sub umbrela sa oportunitățile culturale și turistice, 
facilitățile pentru educație, sănătate și securitate, 
alături de condițiile de locuire și solidaritatea socială 
prin care se recomandă un oraș. 

Din 2011, Comisia Europeană a lansat Parteneriatul 
European pentru Inovație, Orașe și Comunități Smart. 
În mai puțin de un an, fondurile alocate dezvoltării 
smart au ajuns la 365 de milioane de euro, după ce, în 
2011, bugetul fusese de doar 81 de milioane. În 2014, 
România rămânea printre țările cu cea mai scăzută 
participare în acțiunile Parteneriatului. Un studiu 
elaborat în același an de Directoratul General pentru 
Politici Interne al Parlamentului European 

identifică principalele obstacole care încetinesc 
tendințele de dezvoltare smart în România. Sărăcia 
generală a populației și rata scăzută, față de media 
europeană, de absolvire a studiilor post-liceale și 
universitare creează un mediu în care inteligența 
urbană se cere a fi hrănită, deocamdată, în special 
prin inițiative de creștere a capitalului uman și-a 
calității vieții.

La începutul anului, elevii doamnei Petronela au 
plănuit fuga-n vacanță. O excursie plină de aventură 
pentru care unii dintre părinți n-ar fi putut să facă 
loc în buget. Așa că toți puștii au avut la dispoziție 
câteva luni bune în care să facă chetă pentru colegii 
lor. „Ei au făcut fundraising. Au făcut prăjiturele și 
le-au vândut la școală, de exemplu. Le-am spus că că 
în jurul lor sunt o mulțime de oameni care au nevoie 
de sprijinul lor. Un vecin are nevoie să-i tundă cineva 
iarba. Alt vecin e bătrân și nu poate să ajungă la 
piață.” Doamna Petronela face o pauză. „Ei vor trăi 
într-o lume despre care noi nu știm mare lucru. Nu 
va arăta deloc la fel ca cea de acum. Vor avea profesii 
care nici nu s-au inventat deocamdată. Așa că vreau 
să-i învăț să fie cât mai deschiși provocărilor.” Își 
amintește de adolescența ei. A crescut cu mantra 
„nu pune mâna, să nu strici.” Dacă se defecta 
televizorul, trebuia înfășurat în fața de masă și cărat 
la reparații, unde putea să rămână mult timp. „Văd 
asta, la oamenii din generația mea. Unii dintre noi, 
de exemplu, au păstrat blocajul acesta și nu folosesc 
nici măcar videoproiectorul, deși le-ar face orele mai 
interactive.” 

În echipa Roboticon sunt fete și băieți, deopotrivă. 
„Trăim încă închiși în tot felul de stereotipuri. Era un 
filmuleț, de exemplu, cu o fetiță. Alerga ca o racheta. 
Apoi, cineva îi spunea:«aleargă ca o fată» și începea să 
dea din mâini și din picioare haotic. Puteai vedea clar 
cât de mult ne schimbă clișeele, indiferent de

Cum populezi un oraș
cu inovatori
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abilitățile noastre. De asta mi-am dorit să avem o 
echipă echilibrată. Mulți spun că șurubăiala, roboții și 
tehnologia nu-s pentru fete. Dar nu este deloc așa, iar 
dacă le facem să creadă asta, le inhibăm să descopere 
de ce-s în stare. La fel facem și cu băieții. Numai 
că lor li se spune că un băiat nu-i sensibil, politicos 
sau cult. Total neadevărat.” Un alt neadevăr e că 
inovația și tehnologia, care se află în inima orașelor 
smart,  ar ține exclusiv de puterea financiară și de 
educația formală, iar nu de o perspectivă prietenoasă 
și curajoasă asupra lumii, unde comportamentele 
sociale nu-s făcute să inhibe și să separe.

Experiența TechnoBrick mi-a oferit ocazia să 
împărtășesc cu elevii pasiunea pentru științe 
și tehnologie. Am creat un mediu non-formal 
în care elevii s-au simțit confortabil și au 
experimentat practic diferite concepte din 
fizică, biologie, informatică. Ce m-a bucurat a 
fost faptul că elevii au avut ocazia să lucreze 
non-competitiv în echipe și am văzut cum 
pe parcursul atelierelor au devenit mentori 
unii pentru alții. De asemenea am fost plăcut 
surprins că au fost îndemnați de ”foamea” de 
cunoaștere și de creativitate să afle mai mult 
decât ne-am planificat noi inițial să le arătăm.
---
Constantin Alupoaie, manager proiect 
TechoBrick

Proiectul „Valiza cu experimente” a generat 
în mine, ca profesor, bucuria de a le arăta 
elevilor mei că fizica, dincolo de legi, 
principii și formule poate fi înțeleasă punând 
în evidență diverse fenomene în cadrul 
unor experimente simple. Dispozitivele 
experimentale acoperă aproape întreaga 
programă școlară a clasei a VI-a, oferindu-le 
elevilor posibilitatea de a-și forma și abilități 
experimentale. Este important să realizăm în 
fața elevilor experimente, deoarece generația 
zilelor noastre este curioasă și dornică de a 
observa lucruri noi, concrete.
---
Mioara Pește, membru în echipa de 
implementare a proiectului Valiza cu 
experimente
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Fondul de Burse este un program construit de 
ieșenii care au ales să pătrundă în destinul tinerilor 
strălucitori din județ exact atunci când sprijinul lor 
contează cu adevarat, când se încheagă caracterul și 
se formează harta deciziilor de viață. În 2012, primii 
ieșeni au pus mână de la mână și-au oferit burse de 
sprijin pentru  5 copii, care au privit cu mirare către 
un Iași care nu voia să îi piardă.

Credem că tinerii adaugă valoare orașului nostru. 
Vedem în ei membri ai comunității care pot influența 
în bine, atât în prezent, cât și în viitor, comunitatea 
din care fac parte. De aceea, dorim să sprijinim elevii 
performanți, care investesc pasiune și determinare în 
formarea lor, pe cei care au standarde ridicate și ne 
inspiră prin exemplul lor să fim oameni mai buni. 
Ieșenii  devin tot mai conștienți de impactul pozitiv 
pe care îl pot avea în viața tinerilor, angajându-se 
să contribuie financiar și moral la formarea lor. 
Prin colaborare civică și implicare directă, barierele 
financiare cu care se confruntă copiii străluciți se 
estompează. Sprijinul comunității  îi ajută să-și atingă 
potențialul și să nu se piardă într-un parcurs de viață 
anevoios.  Vor deveni membri activi ai comunității 
care a participat la împlinirea lor.

Din 2014, programul include sesiuni de mentorat și 
dezvoltare personală. Donatorii care doresc să ofere 
din experiența lor de viață devin mentorii bursierilor 
care găsesc în ei un reper moral și un prieten de 
drum.  Sesiunile de mentorat și consiliere sunt 
coordonate de psihoterapeutul Ana-Aurelia Baianu, 
care a gândit structura de desfășurare în urma unei 
serii de întâlniri cu donatorii și bursierii Fundației. 
Ședințele de consiliere individuală și de grup sunt

susținute de patru psihoterapeute care participă 
voluntar la derularea programului: Magda 
Smolinschi, Ana Vasilachi, Aida Ciobanu și Ana Rîciu.

15 burse acoperite 
de 150 de donatori 
individuali prin 
Swimathon

26 de donatori, 19 
elevi și un părinte 
au participat 
la ședințele de 
consiliere

„Sunt pasionat de context și de a înțelege lucrurile 
acolo unde se întâmplă ele, între amalgamul de 
factori, oportunități și constrângeri, iar nu în 
condițiile ideale.

M-am implicat în Fondul de Burse din convingerea 
că prin gesturi mici se construiesc faptele mari 
și că un sfat potrivit deschide ochi, minți și 
perspective nebănuite”
---
Cristi Bârlădeanu, donator

Oferim două tipuri de burse, pentru educație și 
pentru excelență, cu o valoare anuală de 2200 de 
lei. 1.800 de lei sunt direcționați către bursieri, iar 
400 de lei sunt investiți în organizarea sesiunilor de 
socializare pentru bursieri și menținerea relațiilor cu 
donatorii. 

Pe baza profilurilor pe care le creăm în urma 
interviurilor de cunoaștere cu bursierii şi prin 
consultarea dosarului de candidatură, donatorii aleg 
ei înșiși tinerii cu care rezonează și pe care consideră 
că-i pot sprijini.

66
Fondul de burse
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6. Un copil merge la câteva ședințe de 
consiliere individuală și de grup

Află cum să-și gestioneze energia și să 
depășească obstacolele emoționale cu care 
s-a obișnuit să trăiască acasă și la școală

Se simte eliberat și încărcat de curaj și 
energie să ia propriile decizii în mod 
responsabil

7. Fiecare ieșean și copil dintre cei de mai 
sus e înconjurat de prieteni care se vor 
atinge și ei de astfel de experiențe

8. Se formează un Iași cu oameni empatici, 
recunoscători unii altora, care-și cunosc 
propria valoare și respectă valoarea 
celor din jur. Se dezvoltă personal în ritm 
accelerat și declanșează schimbarea în 
preajma lor

Efectul de fluture 
creat de Fondul de Burse
1. Un ieșean hotărăște 
să asigure o bursă 
anuală pentru un tânăr 
care are nevoie de ea

Decoperă că impactul său 
personal este cu mult mai 
mare decât și-a închipuit

2. Alt ieșean hotărăște, 
împreună cu prietenii 
săi, să asigure o bursă 
anuală pentru un copil 
strălucit

Află ce înseamnă 
numerele din statisticile 
Eurostat, care arată 
că jumătate din copiii 
români se află în risc de 
sărăcie și izolare socială

Descoperă că ajutorul 
aparent nesemnificativ 
face diferența dintre 
viață și destin pentru 
copilul pe care-l sprijină

3. Alt ieșean hotărăște 
să devină mentorul 
unui copil

Simte cât de mult 
valorează ca om, prin 
impactul direct pe care 
îl are asupra unui tânăr 
aflat în proces de formare

Își redescoperă propriile 
pasiuni

Transmite mai departe 
o zestre de viață care 
nu poate fi ștearsă: 
valori, comportamente și 
atitudini

4. Un copil primește 
o bursă și se 
împrietenește cu alții 
ca el

Descoperă că viața lui 
are valoare pentru 
comunitate

Află că o comunitate e 
formată din necunoscuți 
care se sprijină unii pe 
alții

Nu se mai simte 
împovărat de talentele 
lui, pentru care părinții 
săi erau obligați să facă 
sacrificii

Învață că sărăcia nu-i 
o ilegalitate și iese din 
izolare

5. Un copil își găsește 
mentorul

Descoperă  ce înseamnă 
„străinul de-aproape”, 
care te ajută să te auto-
depășești

Înțelege că-i liber 
și responsabil să se 
descopere pe sine și să se 
auto-perfecționeze

Simte ce valoare au 
oamenii, în propriul lui 
scenariu de viață

Se auto-depășește
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1. Te hotărăști să produci o schimbare în viața unui copil talentat.
2. Iei legătura cu Andreea Marosac, coordonatorul Fondului de Burse de la Fundația Comunitară Iași
3. Andreea îți arată profilurile copiilor străluciți care au nevoie de sprijin
4. Alegi copilul cu care simți că rezonezi cel mai bine și-i oferi, singur sau împreună cu prietenii, o bursă anuală de 2200 de lei.
5. Afli lunar cum evoluează bursierul tău și cum transformă sprijinul tău traseul lui de viață

O mână de ieșeni s-au 
hotărât să sprijine 
timp de un an fiecare, 
singur sau împreună 
cu prietenii, copiii 
talentați ai Iașului

5 copii au primit burse și 
s-au împrietenit între ei

Când o să am posibilitatea, voi face exact ca mentorul meu — voi ajuta un 
copil să se dedice pasiunilor lui! Mentorul mă va ajuta enorm fiindcă mă va 
consilia în alegerea unei cariere. Asta știe să facă. I-a ajutat pe mai mulți să-
și găsească slujba care li se potrivește și abia aștept să vorbesc data viitoare 
cu el. Exact de asta aveam nevoie!
---
Alexandra, bursieră

După numai câteva întâlniri de consiliere, am ajuns să îmi aflu limitele sufletești, 
reușind să îmbunătățesc interacțiunea mea cu cei din jur, să privesc viața dintr-o 
altă perspectivă, să gestionez problemele cotidiene într-o manieră diferită, astfel 
încât să nu își pună amprenta asupra gândirii și conduitei mele.
Am ales să particip la aceste ședințe întrucât am conștientizat că am anumite 
probleme cu mine însămi, care în unele momente mă  împiedică să mă dezvolt în 
mod eficient. Simțeam că nu am destulă încredere în mine și că mă „invadaseră” 
de ceva vreme anumite rețineri în relaționarea și comunicarea cu ceilalți.  Simpla 
activitate de a sta de vorbă în mod sincer cu o persoană, de a te destăinui ei, știind 
că indiferent ce ai spune, nu te va critica și judeca, este extrem de utilă! Ca o mână 
binefăcătoare.
---
Mădălina, bursieră

Ieșenii inspirați de 
exemplul celor care 
au spart gheața în 2012 
au hotărât să facă la 
fel și să contribuie la 
susținerea financiară a 
tinerilor străluciți

11 copii au primit burse 
și s-au împrietenit între ei

Mișcarea implicării directe în viața copiilor care 
au nevoie de sprijin a cuprins Iașul, în tot mai 
mare măsură

30 de copii au primit sprijin financiar și s-au 
împrietenit între ei.

Donatorii voiau să ofere mai mult decât ajutor 
material. Voiau să-și împărtășească povestea de viață. 
Bursierii voiau să-i cunoască pe cei care au făcut ceva 
atât de neobișnuit în mediul în care trăiau.

S-a configurat programul de mentorat și a fost lansat 
Ghidul de Mentorat, pentru donatorii care vor învăța 
să devină mentori

Implicarea directă în îmbunătățirea vieții 
copiilor a devenit în Iași un comportament 
tot mai firesc

66 de copii au primit sprijin financiar și s-au 
împrietenit între ei. Au participat la sesiuni 
de consiliere personală și s-au apropiat de 
mentorii lor

A fost lansat Ghidul Bursierului, pentru tinerii 
care voiau să găsească în donatori, mentori 
care să le influențeze scenariul de viață

29 dintre donatori au participat la ședințe 
de pregătire pentru dezvoltarea relațiilor de 
mentorat

19 elevi și un părinte au participat la sesiuni 
de consiliere personală

Cum devii 
donator 
de șanse

2012 2013 2014 2015
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Măștile fricii și exorcizarea. 
Proiectează teama asupra cuiva de care ai grijă. 
Apoi dă-i libertatea să-ți trezească neliniștea

Îi era frică. O vedea pe Cristina că se îndreaptă cu 
pași rapizi către un viitor despre care era convins 
c-o să i se prindă ca o ghiulea, de picior. „Voia să 
dea la Litere. O vedeam învățătoare sau profesoară, 
fiindcă îi plăceau copiii. Îmi imaginam cum peste 
câțiva ani, o să-și urască viața, după ce va trăi cu un 
salariu de 800 de lei și va fi dezamăgită de sistem. Îmi 
era teamă c-o să rateze”, povestește Bogdan Banar. 
În urmă cu câțiva ani a hotărât să devină donator. E 
unul dintre veteranii Fondului de Burse, programul 
prin care ieșenii asigură copiilor talentați din Iași, 
sprijin financiar și emoțional, ca să nu se rătăcească 
în problemele materiale și sociale care le invadează 
viața de-acasă. Fiecare, de unul singur sau alături de 
prieteni, alege un copil cu care rezonează și-i redă 
încrederea în puterile lui. Bogdan a ales-o pe Cristina. 
Cristina era timidă. Mama ei, mai timidă decât copilul 
și încurcată de sprijinul venit de la un necunoscut.

„Cristina, vrei să mergem la teatru?” „Nu.” „Vrei la 
operă?”„Nu pot ieși seara din internat.” „Ai nevoie 
de ceva?” „Nu.” Copiii ajung lesne să se simtă 
vinovați când cred că primesc mai mult decât sunt 
obișnuiți să li se ofere acasă. Refuză adesea. Nu vor 
să împovăreze. Pentru ei, există o limită dincolo de 
care sunt convinși că n-ar trebui sau n-ar merita să fie 
ajutați. Deseori, își propun să facă cât mai mult, cu cât 
mai puțin. Cristina a început să aibă rezultate tot mai 
bune la școală. Când a trecut în clasa a XII-a nu se mai 
califica însă pentru bursele Fundației Comunitare. 
Se schimbaseră criteriile de selecție. Acum contau 
activitățile extrașcolare și proiectele de voluntariat

în care candidații fuseseră implicați. Asemenea 
acțiuni ar fi dovedit deschiderea și bunăvoința pentru 
oamenii alături de care trăiesc. Când un asemenea 
copil ar fi primit sprijinul unui donator, cu siguranță 
ar fi găsit cum să dea înapoi comunității, înzecit și 
rapid. Puțini copii din mediile vulnerabile iau însă 
parte la astfel de acțiuni. Au nevoie să întâlnească 
pe cineva care să-i asigure că-i în regulă să iasă din 
izolare, că nu contează dacă hainele lor nu sunt la 
fel de noi ca ale celorlalți, sau că nu e rușinos să 
primească un suc de la colegi. Deseori cercul auto-
izolării rămâne puternic ca un scut păgubos, care te 
ferește când expunerea ar fi, de fapt, sănătoasă.

„Mi s-a părut firesc să nu o las baltă, chiar 
dacă nu se mai încadra în criteriile de 
selecție. Mai avea un an și urma admiterea la 
Facultate”, își amintește Bogdan. „Voiam să 
mergem împreună până la capăt. Altfel, îmi 
imaginam că în momentul acela, ar fi resimțit 
totul ca pe un abandon.” Când era copil 
a avut și el nevoie de sprijin. Nu l-a găsit.  
Acum nu voia, totuși, să forțeze apropierea. 
„Mă gândeam că m-aș fi transformat în 
unchiul care-ți dă bomboane și nu-ți cere 
nimic în schimb. Asta trezește întotdeauna 
bănuieli. Oamenii își închipuie că sigur 
există o intenție ascunsă la mijloc și se 
îndepărtează.”  

Își aduce aminte limpede cum obișnuia să 
trăiască el însuși. Încremenea gândindu-se 
la ce-o să se-ntâmple dacă va ieși de pe calea 
bătătorită. Renunța din frica de eșec sau 
din cea de respingere. Uneori, vechiul sine 
încă îi mai pătrunde prezentul, dar nu mai 
are puterea Meduzei, care îngheață. „Am 
terminat inginerie civilă. Acum lucrez în 
customer support la BMT. În timpul liber am 
grijă de albine. Împreună cu doi prieteni, 
încercăm să dezvoltăm o afacere din asta. 
Sunt pasionat de ceai, astronomie și – mai 
nou-, am descoperit că-mi place să conduc. 

Dincolo de raza 
vizuală a Meduzei
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Mă aflu des în medii expuse la NLP, programe de 
sănătate și marketing. Pun mare preț pe bunătate și 
pe interacțiune umană”, le-a scris Bogdan, bursierilor, 
înainte de o întâlnire de felul Bibliotecii Vii, când 
copiii au răsfoit viața donatorilor ca pe cărți.

„În biroul de un metru pătrat, încăpea calculatorul, 
biroul și scaunul, numai că era greu să încap și eu”, își 
amintește Bogdan amuzat. Lucra ca agent de pariuri 
și împărțea spațiul de muncă cu o sală de păcănele. Zi 
de zi privea dezamăgirea celor amârâți, care pariau 
un leu, sperând să câștige 100 de milioane. Numai 
că realitatea nu era niciodată scurtcircuitată în felul 
acesta. „Există posibilități de avansare?”, l-a întrebat 
Bogdan pe șeful său. „Nu.” S-a mai gândit. „Se poate 
mai mult, un salariu mai decent?”, a  continuat. „Nu.”  
N-a trecut mult până când Bogdan s-a angajat la o 
fabrică. Au început responsabilitățile, obiectivele, 
strategiile. Cu toții vedeau în noul lui birou, locul 
ideal din care să iasă la pensie. Au început și atacurile 
de anxietate, și momentele depresive. „Nu găseam 
sensul în ceea ce făceam și mi se părea că nu aparțin 
nici unui grup. În jurul meu se deschideau mai multe 
opțiuni, dar nici una dintre ele nu mă atrăgea.” 

Ar fi vrut să i se spună că se poate și altfel, așa cum 
credea el. Că e posibil să trăiești „în felul tău”, dacă 
descoperi ceea ce vrei să fii și, implicit, ceea ce vrei 
să faci. Sau viceversa. „Ar trebui să mergi în direcția 
asta și dacă vrei altceva, ești prost”, i se răspundea 
de fiecare dată când încerca să deschidă subiectul 
alternativelor. A trăit într-o lume cu reguli clare, în 
care trebuie să te îmbraci într-un anumit fel, să-ți lași 
barbă numai dacă moare cineva din familie și să nu 
renunți niciodată la siguranță. „«Asta-i calea corectă, 
iar dacă vrei altceva, ușa este acolo.» Ăsta era mesajul 

constant și categoric.” Un mesaj care-ți hrănește frica 
de respingere, pe cât de mult îți îngrașă frica de eșec.

„Atunci, împreună cu sora mea, am constituit un grup 
organizat de acțiune locală. Voiam să facem lucrurile 
pe care ni le dorim noi, iar nu lucrurile pe care le 
doresc alții. Să trăim în felul nostru, să câștigăm 
bani în felul nostru”, povestește Bogdan. „Munca e 
întotdeauna împotriva demnității omului”, glumește. 
A cunoscut pe pielea lui cât de ușor este să intri 
într-o viață epuizată de acțiune, în care ajungi prea 
obosit ca să te mai oprești, altfel decât în somn. „E ok 
să muncești ca un animal. Dar când doar faci, faci, 
faci și trăiești exclusiv în acțiune, nu-ți mai rămâne 
timp și energie să te gândești la ce se întâmplă pe 
fundal, în subconștientul tău. Cred că în contemplație 
și introspecție descoperi opțiunile reale și căile de 
acțiune care te reprezintă. Altfel, dacă adormi epuizat 
după serviciu, te trezești a doua zi și totul va fi la fel.”

Pentru Bogdan nu există o diferență prea mare între 
cine vrei să fii și ce vrei să faci. Crede că dacă vrei să 
faci mai mult, trebuie să fii o persoană mai bună. Sau 
invers. Pare simplu. Și-a făcut loc în program pentru 
conferințe, workshop-uri și cursuri. Dacă voia să 
trăiască altfel, trebuia să devină alt om. Unul căruia 
nu-i este frică de respingere sau de necunoscut, un 
introvertit care comunică fluid și cu bucurie. „Dacă 
nu mai ai timp să faci nimic în afară de serviciu, 
atunci vei continua exact viața pe care o ai. Dacă nu 
ești mulțumit cu ea, trebuie să faci ceva altfel. Ieri, 
azi și mâine arată tot timpul la fel, dacă faci același 
lucru. E un truism. Un om mai bun nu devii peste 
noapte, cum nu devii expert în programare așa, într-o 
bună dimineață. Ca să fii un om mai bun trebuie să 
dobândești noi abilități, iar asta cere timp. Dacă ți-l 
faci, intri în schimbare, dacă nu, rămâi unde ești.” 
Voia să se-ngrijească de o plantație ecologică de goji. 

A absolvit un curs acreditat de Ministerul 
Agriculturii. „Acum sunt licențiat să cresc 
plante. Bunicul e mândru de mine”, râde. 
Doar că n-a găsit nici un teren accesibil în 
preajma Iașului. A găsit însă patru stupi și 
o specie de albine nervoase, dar rezistente. 
A început să învețe despre ele. Apoi, a mai 
găsit câțiva stupi și, în sfârșit, și-a dat demisia 
din locul în care cu toții credeau că va ieși 
la pensie, dacă rămâne cu capul pe umeri. 
Acum plănuiește să-și articuleze locul său, 
într-o rețea de oameni care fac să meargă un 
magazin digital cu produse ecologice. Știe că 
va trebui să vorbească cu nenumărați oameni. 
Știe că mulți dintre ei vor refuza, dar alții vor 
fi interesați.

La ședințele de consiliere cu Ana-Aurelia 
Băianu, psihologul care coordonează sesiunile 
de dezvoltare personală pentru bursierii și 
donatorii care încheagă Fondul de Burse, 
a pășit încă o treaptă peste frica cu care a 
fost îmbibat până la 30 de ani, radiată de 
oamenii în preajma cărora s-a format. Când 
Ana a dat admiterea la „Psihologie”, toți 
cei din jur îi prevedeau un viitor sumbru. 
Erau convinși că n-o să reușească nicicând 
să câștige suficient cât să trăiască, dacă se 
încăpățânează să meargă pe calea aceasta. 
Bogdan proiecta asupra Cristinei frica de eșec. 
Cândva, în adolescență, descoperise o carte 
de Aleister Crowley. I-a rămas în memorie 
unul dintre principiile ridicate la rang de 
„lege” de proscrisul, mistic, poet și ocultist, 
exclus din „lumea bună” a Marii Britanii, 
căruia Mussolini i-a interzis să se mai întoarcă 
vreodată-n Sicilia. „«Fă ceea ce vrei» este

Cum să încremenești

Viața de ieri, azi și mâine

„Fă ceea ce vrei” 
este singura lege
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singura lege. Iubirea este legea, iubirea sub voință.” 
Legea bătea în aceeași direcție ca și „grupul de 
acțiune locală” format de Bogdan și sora lui, când au 
început „mișcarea de disidență” pentru o viață trăită 
după propriile standarde. 

Dar frica păstrează întotdeauna o mulțime de măști, 
ca să-și păstreze teritoriile cucerite cândva. Lui 
Bogdan îi era teamă că pentru Cristina, să facă ce-și 
dorește, înseamnă să se îndrepte către eșec. Cum și 
apropiaților lui Bogdan le-a fost frică că dacă el se 
încăpățânează să descopere ce-și dorește, va rata 
securitatea unei vieți trăite după tipic. Cristina a 
devenit studentă la Facultatea de Litere. „Să ții ochii 
deschiși”, i-a spus Bogdan.

Ana Agheorghiesei
Răzvan Aghion
David Alexandru
Mike Al-Owe
Adela Gabriela Amarandei
Bogdan Antici
Mădălina Aprofirei
Mirabela Aruștei
Denis Andrei Banu
Mihaela-luliana Blăjuță
Mihaela Bocînca
Roxana Maria Brighenti
Laura-Claudia Bursuc
Elena lasmina Casian
Diana Andreea Ciobanu
Mina Ciobanu
lasmina Colac
Camelia Coneschi
Petru Costan
Andrei-Constantin Damaschin
Cezar-Marian Dondaș
Iarina-TeodoraDumitraș
Ștefan Frunza
Robert-Daniel Gherasim
Sânziana Hujanu
Dragomir Matei lordache
Andreea-Georgiana Ivașcu
loana-Adelina Jeleanu
Ștefana Lazar
Otilia Lazar
Clara-Sofia Lupașcu
SebastianConstantin Lupoaie
Andreea Lupu
Simona Elena Manole
loan Marincean

Grațian-loachim Marincean
Cristian-George Melinte
Ștefana-Georgiana Melinte
George Meriuța
Andi Munteanu
Georgiana Bianca Murariu
Codrina Neaga
Mirela Nițigoi
Irina Popa
Alexandra-loana Popa
Elena-Diana Popa
Raluca Pușcașu
Răzvan-Valentin Rădeanu
Andreea Raveica
Denis Roșu

Mădălina Spiridon
Oana-Elena Spiridon
Antonio Stavarache
Lacrămioara Strungariu
Lenuța-Daniela Talica
Ana-Maria Târzianu
Liana Țucar
Robert Turcu
Camelia-Teodora Valeriu
Andreea-Alexandra Vizitiu
Dragoș-Mihai Vizitiu
Cristina-Manuela Vlase
Loredana Țurcanu
Alina Condrea
Daniel Gorgan
Gabriel Gorgan

Bursierii din 2014-2015
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Swimathon 2015

Evenimentele pe care le organizăm deprind ieșenii să aibă inițiativă și să colaboreze, ca să creeze ei 
înșiși ceea ce simt că le lipsește din scenariul de viață. În timp ce se distrează, contribuie la o viață 
mai bună pentru toți. Formează, în felul acesta, un mediu smart,  cu o cultură urbană în care start-up-
urile devin tot mai numeroase, viața urbană tot mai variată și mai vibrantă.

Swimathon Iași este cea mai puternică platformă 
locală de fundraising prin înot. Grupurile de inițiativă 
și organizațiile nonguvernamentale creează proiecte 
care pot îmbunătăți viața urbană și le înscriu în 
competiție. Apoi, ieșenii își aleg câte un proiect 
pe care vor să-l vadă implementat și se înscriu ca 
Ambasadori sau, împreună cu prietenii sau colegii 
de muncă, formează echipe de Înotători. Timp de 
cel puțin o lună, fac fundraising ca să adune resurse 
pentru implementarea proiectului. La începutul lunii 
iulie, echipele de înotători concurează în bazinul de la 
Ștradul Municipal, unde înoată pentru cauza lor. Oră 
de oră, cele mai rapide echipe și cele care reușesc să 
adune cele mai multe fonduri, sunt premiate, alături 
de cele mai puternice galerii. 

Swimathon se desfășoară în alte cinci orașe din 
România, printre care Cluj și București. În 2015, 
ieșenii au donat colaborativ peste 175 de mii de lei, 
făcând din Swimathon Iași, cel mai mare eveniment 
de fundraising prin înot, din țară. Atunci, donatorii 
ieșeni au poziționat Iașul în topul celor mai generoase 
orașe. 

Campaniile de fundraising echivalează cu un serial 
de mini-evenimente organizate de ambasadori și 
înotători, care dau Iașului, o atmosferă de sărbătoare. 
Cei mai mulți înotători organizează târguri de 
bunătăți gătite în casă sau licitații de obiecte dragi 
și funcționale, pe care le dăruiesc în schimbul 
donațiilor. Alții organizează campionate sportive, 

piese de teatru sau seri cu jocuri de societate. Intrarea se face pe bază de auto-invitație caritabilă, 
printr-o donație pentru proiect. Unii înotători aleg să-și pună talentul în slujba proiectului pe care-l 
susțin. Pictează, creează obiecte decorative, gătesc sau organizează training-uri. Alții își mobilizează 
prietenii talentați să-și dăruiască priceperea pentru proiect. Cu toții vorbesc prietenilor și colegilor 
despre misiunea lor, de-a aduna resursele de care are nevoie proiectul pe care-l susțin. 

În timpul campaniilor de fundraising, locurile de muncă se transformă în spații vii, în care se întăresc 
prietenii. Rutina se întrerupe. Joaca, voia bună, experimentul și comunicarea sunt prilejuite de-o 
cauză care îi unește pe toți. După eveniment, proiectele pentru care Ambasadorii și Înotătorii au făcut 
fundraising încep să intre-n realitate. Echipa Fundației Comunitare Iași monitorizează implementarea 
lor și-i ține la curent pe toți cei care au investit încredere, cu evoluția poveștii pe care au prilejuit-o în 
Iași.

175.195,96
de lei donați

de proiecte comunitare
22

de donatori

1127

de înotători

277

de persoane prezente la eveniment

1696
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4 ani de Swimathon

Swimathon a pătruns în 
viața ieșenilor

Ieșenii se familiarizează 
cu experimentul de viață 
pe care îl prilejuiește 
Swimathon

Ieșenii testează limitele Swimathon Ieșenii aduc experiența Swimathon la 
următorul nivel. Iașul devine cel mai 
generos oraș din țară, cu cea mai mare sumă 
mobilizată la Swimathon, pentru proiecte 
comunitare.

22 de proiecte finanțate
175.195,96 lei donați
277 de înotători
25 de parteneri
25 de echipe din companii înotătoare

12 proiecte finanțate
42.359 lei donați
103 de înotători
8 echipe din companii 
înotătoare

11 proiecte finanțate
64.000 lei donați
164 de înotători
13 parteneri
14 echipe din companii 
înotătoare

16 proiecte finanțate
120.392, 26 lei donați
178 de înotători
18 parteneri
19 echipe din companii înotătoare

401.647,17 lei
732 de înotători
61 de cauze
4014 susținători

de proiecte comunitare

2012 2013 2014 2015
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Cine participă la 
Swimathon?

Cum funcționează 
Swimathon?

Companii - majoritatea se implică alături de angajaţii 
lor, care acționează în domenii precum IT, auto, 
financiar, retail, timp liber

Entităţi media

ONG-uri şi grupuri de iniţiativă

Liceeni şi studenţi, familii

Instituţii administrative de stat

1. Un creativ, un inovator, un tânăr antreprenor sau o organizație non-profit are 
un moment  „Evrika!”. Fiecare își transformă ideea într-un proiect și-o înscrie la 
Swimathon. 

2. Ieșenii află de ideile lor și hotărăsc dacă vor să le transforme-n realitate. 
Prieteni și colegi de muncă aleg un proiect și devin Înotători, Susținători și 
Ambasadori.

3. Echipele de înotători fac din proiectul ales misiunea lor personală. Timp de 
o lună, fiecare echipă organizează mici evenimente de fundraising, ca să adune 
resurse pentru proiectul pe care l-au adoptat. În felul acesta, îi deblochează 
implementarea. Fiecare înotător adună în jurul lui o rețea de susținători.  
Susținătorii donează pentru proiectul de suflet al înotătorului.

Fiecare se antrenează la ședințele tehnice cu instructorul de înot al 
evenimentului, ca să parcurgă bazinul Ștrandului Municipal cât mai repede. 
În ziua evenimentului, echipele se întrec în bazin. Acolo înoată în numele 
proiectului pe care-l susțin și sunt premiați.

4. Ambasadorii fac și ei dintr-un proiect misiunea lor personală. Adună resurse 
ca să transforme proiectul în realitate, dar nu înoată în ziua evenimentului.

5.  Odată intrați în rolul de înotători, colegii de muncă devin prieteni care petrec  
timp semnificativ împreună. Sunt uniți de aceeași cauză.

6. Fie că sunt înotători, ambasadori sau susținători, cu toții intră într-o poveste 
bună, alături de familie, de prieteni și de camarazii de la birou. Relațiile se strâng 
și se formează amintiri pentru o viață.

7. După eveniment, când misiunea înotătorilor și a ambasadorilor ia sfârșit, 
proiectele intră-n implementare, iar Iașul se transformă, pas cu pas.

8. Cu toții află în mod regulat cum evoluează proiectele pe care le-au sprijinit.

Așa începe:

Cum 
continuă:
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Ce rol Swimathon 
ți se potrivește?
Inițiator de proiect
dacă ai o idee prin care poți îmbunătăți viața tuturor și ești capabil s-o 
implementezi cu sprijinul comunității

Înotător în echipa colegilor de muncă
dacă vrei să transformi biroul într-un spațiu de experiențe, ca să participi la 
construcția unei realități. Până acum, cu prilejul Swimathon, birourile s-au 
transformat în bazaruri caritabile, în târguri de bunătăți și spații de joacă în scop 
filantropic

Înotător în echipă de prieteni
dacă vrei să transformi un proiect în realitate, cu ajutorul celor care-ți fac viața 
mai bună. E un prilej de reuniune, în scop nobil

Ambasador
dacă vrei să mobilizezi ieșenii să participe la construcția realității pe care și-o 
doresc, dar nu știi să înoți. Așa că aduni donații

Susținător
dacă vrei să creezi o viață mai bună în Iași, printr-o donație inspirată

Sponsor
dacă vrei să inspiri ieșenii să-și creeze ei înșiși viața pe care vor să o aibă

Partener
dacă vrei să împuternicești ieșenii să-și pună în practică capitalul de talent și 
solidaritate

Partener Principal
dacă vrei să redai Iașului capacitatea de-a aspira și puterea de-a-și  atinge 
potențialul uman

Am simțit cum Swimathon a crescut de la an la an, prin oameni. Pentru 
mine, Swimathon e un mecanism de tipul cauză-efect. Trebuie să lupți pentru 
ceva și să depui eforturi. În același timp, poți vedea rezultatele foarte clar. Ai 
sentimentul impactului.  Ăsta e unul dintre efectele Swimathon: deblochează 
inițiativele. Sunt sigur că uneori ieșenii au o mulțime de proiecte în minte, iar 
Swimathon oferă cadrul în care să construiești. Dacă mă gândesc mai bine, 
Swimathon e un eveniment cu o mulțime de efecte. Învățăm să comunicăm 
unii cu alții, munca în echipă devine mai bine organizată și, pe scurt, 
ajungem să fim mai interconectați și să funcționăm mai bine în societate.  
Swimathon creează cadrul în care să creezi comunități mai strânse în jurul 
unor proiecte și-a unor cauze. Îți dai seama că nu ești singur și înveți să 
construiești împreună cu alții.
---
George Oprea, înotător și inițiator de proiect
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Efectul de fluture 
creat de Swimathon
1. Un grup de creativi, de inovatori sau empatici 
creează un proiect și-l pun sub lupa ieșenilor

-  Încep să vadă în Iași un loc în care proiectele se pot 
închega prin finanțări colaborative
-  Ieșenii capătă inițiativă și își lărgesc perspectiva

2. Un grup de prieteni sau de colegi de muncă 
adoptă un proiect și încep să facă fundraising ca 
să-l pună pe roate

-  Încep să se cunoască unii pe alții și să se simtă bine 
împreună
-  Experimentează colaborarea și se distrează
-  Își lărgesc cercul de prieteni
-  Discută despre subiecte care le sporesc înțelegerea 
despre viața urbană de care  au parte
-  Devin creativi și experimentează
-  Intră în experiențe pe care nu le-au mai încercat 
niciodată
-  Sunt admirați și încurajați. Ieșenii le sunt 
recunoscători
-  Se joacă și ies din monotonie
-  Capătă conștiința că sunt semnificativi pentru 
comunitate

3. O companie își încurajează echipa să intre în 
joc și să transforme realitatea

-  Se apropie de oamenii care-i dau viață și-i 
valorizează ca persoane, iar nu doar ca simple rotițe 
într-o mașinărie
-  Creează o experiență memorabilă de teambuilding 
-  Își exersează responsabilitatea socială, dincolo de 
ideologie, printr-un demers practic și evident pentru 
întreaga comunitate

4. Altă companie alege să sprijine contextul prin 
care ieșenii dezvoltă un stil de viață implicat 

-  Are experiența directă că realitatea este o 
construcție colaborativă, pe care o semnează cu 
numele său
-  Devine un exemplu care inspiră mediul de afaceri
-  Șterge neîncrederea comunității în actorii 
economici
-  Își dovedește maturitatea, legând responsabilitatea 
socială de creșterea organizațională

5.  Iașul devine un oraș cu oameni empatici, 
generoși și activi, așa cum sunt toate orașele 
smart din lume

A fost prima dată când m-am implicat într-un 
proiect de fundraising, ca să sprijin dotarea 
secțiilor de pediatrie I și II de la Spitalul 
„Sfânta Maria”, din Iași. Nu mai făcusem 
asta niciodată, dar am reușit să obținem 
locul al III-lea într-un clasament al celor mai 
mari sume mobilizate. Aproape jumătate din 
fondurile pe care le-am strâns au venit de la 
oameni simpli, care au empatizat cu cauza pe 
care am susținut-o. Restul banilor l-am obținut 
prin sponsorizări.  Swimathon e un eveniment 
care aduce oamenii împreună.  Este construit 
în jurul oamenilor! Ne-am închegat ca echipă 
în timpul campaniilor de fundraising și vrem 
să continuăm să sprijinim cauza aceasta. 
Pentru mine a fost ca un antrenament. Voi 
folosi ce-am învățat pentru a sprijini și 
alte proiecte care au nevoie de implicarea 
comunității!
---
Alexandru Horaicu, înotător și inițiator de 
proiect
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Ce proiecte 
au susținut ieșenii

Fondul de burse
inițiat de Fundația Comunitară  Iași,  32.839,64 lei
Copiii talentați din Iași primesc sprijin material și consiliere 
personală, ca să nu se piardă în labirintul problemelor sociale cu care 
se confruntă

Plantăm căsuța cu cireșe în Dacia!
inițiat de Salvați Copiii Iași, 11.581,42 lei
120 de copii care locuiesc în zona Dacia-Șes Bahlui sunt sprijiniți 
să meargă la școală, chiar dacă trăiesc într-un mediu lipsit de 
electricitate, canalizare, căldură și apă potabilă

Prevenirea abandonului școlar
inițiat de Fundația Iosif, 9.694.41 lei
60 de copii din Iași sunt ajutați să nu abandoneze școala

START: program de burse pentru copiii din mediul rural
inițiat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, 5.210 lei
20 de copii din mediul rural primesc o bursă lunară de 150 de lei, din 
care 40% acoperă costurile rechizitelor și materialelor didactice, iar 
60%, costurile pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și alimente. Sunt 
consiliați vocațional și sprijiniți să valorizeze educația.

Educația viitorului
inițiat de Hackerspace Iași, 11.542 lei
Se deschide în Iași primul hackerspace, spațiu colaborativ de 
experimentare, unde, după achiziționarea unui laser-cutter pot fi 
create gratuit, recuzite școlare pentru toți elevii unei școli, alături de 
alte obiecte și prototipuri

Educația te face mare
inițiat de Centrul Diecezan Caritas Iași, 4.484 lei
60 de copii din Iași și Buruienești aflați în risc de abandon școlar sunt 
sprijiniți să meargă în continuare la școală

Youthbank
inițiat de Fundația Comunitară Iași, 565 lei
Membrii YouthBank asigură sesiuni de formare în fundraising 
și grantmaking pentru alți liceeni, ca împreună să poată finanța 
proiecte inițiate de tineri

Căsuța dintre coline
inițiat de Provident Financial România, 7.373,2 lei
30 de copii din Centrul Rezidențial Bucium primesc jucării, 
îmbrăcăminte și alimente și merg în excursii care să le lărgească 
orizontul cultural

Noi începuturi
inițiat de Fundația Culturală Axart Iași, 1.265 lei
Este îmbunătățit spațiul de expunere de la Galeria de artă Triconc

Un gest pentru o viață: dotarea spitalului clinic pentru 
copii
inițiat de Salvați Copiii Iași, 28.848 lei
Compartimentul de terapie acută de la Secția de Pediatrie I a 
Spitalului de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” este dotat cu un 
aparat performant de ventilație asistată, pentru copiii cu afecțiuni 
grave care au nevoie să le fie asigurat suportul respirator

Operații sigure, copii sănătoși
inițiat de Cluburile Rotaract Iași, 3.240 lei
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” s-a defectat 
definitiv și sunt necesare fonduri pentru achiziționarea unuia nou

Fondul de burse Centric
inițiat de Centric IT Solutions Romania, 6.000 lei
6 liceeni pasionați de informatică primesc burse și consiliere de tip 
mentorat, în mediul IT

Ia reprezintă România
inițiat de Liga Studenților din Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” Iași, 366 lei
Meseriile și meșteșugurile tradiționale sunt promovate în 
comunitatea școală ieșeană

Ajută-mă să te ajut
inițiat de euRespect, 5.913,77  lei
5 tineri cu diferite grade de deficit neuro-motor sunt sprijiniți să se 
recupereze fizic și emoțional

Streetart Iași
inițiat de Outdoor360, 1.923,54  lei
Iașul poate fi estetizat prin picturi murale

Spitalul copiilor
inițiat de grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor”, 
16.431,83  lei
Secțiile de Pediatrie I și II din Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta 
Maria” este dotat cu aparatură medicală (aparate EKG, pulsoximetre, 
tensiometre) și piese de mobilier (mese, scaune, paturi)

Să desenăm o lume nouă pentru mame și copii
inițiat de Basware, 6.530 lei
Este renovat Centrul pentru Viață Turturești, care 
funcționează de 15 ani pentru prevenirea abandonului și 
susținerea mamelor și a copiilor aflați în situații vulnerabile

Înger patruped
inițiat de Asociația Angel Dog Satu Mare, 3.105  
lei
Este dresat un câine ghid pentru a ajuta o tânără profesoară 
nevăzătoare din Tîrgu Frumos

Premii anuale de excelență pentru membrii 
AIESEC Iași
inițiat de AIESEC Iași,  535 lei
Membrii AIESEC creează un fond de premii, ca să încurajeze 
implicarea socială a tinerilor

Ochelari pentru copiii din mediul rural
inițiat de Fundația World Vision România, 2.220 
de lei
10 copii din mediul rural, din județul Vaslui primesc 
consultații oftalmologice și ochelari devedere

Centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități
inițiat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, 
11.639,1 de lei
30 de copii cu dizabilități neuro-psiho- motorii aflați la risc 
de abandon, abuz sau neglijare primesc servicii integrate de 
recuperare, iar familiile lor sunt consiliate și sprijinite să-și 
dezvolte capacitatea parentală

Fondul Științescu
inițiat de Fundația Comunitară Iași, 3.680 de lei
Programe creative de educație în domeniul tehnic readuc 
pasiunea pentru științe în viața elevilor ieșeni
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Pregătire ca să treci testul Turing. 
Hackerspace Iași și rețeaua de libertate
În Philadelphia, într-o cameră de hotel, Antonio 
Caciuc stă aplecat deasupra mesei. Prietenii îi spun 
Tony. Asamblează un robot, după un design creat 
de el. Un birou, un calculator, piese și trusa de 
instrumente. „Trei baterii, două motorașe, carton 
și mult lipici, asta-i baza”, îți spune. Cu puțin timp 
în urmă, pe letsmakerobots.com, cineva a lansat 
provocarea aceasta. Cine poate să facă, în cel mai 
scurt timp, un robot, care prin felul lui natural de 
mișcare, poate să treacă peste o prăpastie mai largă 
decât lungimea lui? Sunt multe astfel de provocări. 
Pe aceasta, Tony o va câștiga. Face parte dintr-o 
comunitate de pasionați în robotică, lipsiți de interese 
academice sau corporatiste. Nu caută granturi, nu 
participă la târguri de expoziții, nu-și vând invențiile. 
Experimentează. Se joacă. Vor să fie liberi. 

În seara aceasta este program de vizită. Cineva a 
creat amplificatoare și boxe din valize. Sunt mobile, 
ușoare și ieftine, bune pentru flashmob-uri. Altcineva 
își face de lucru c-o scândură. „Orice gunoi poate să 
cânte. A fost o reacție la ce se întâmplă în industria 
producătoare de chitare electrice, care sunt foarte 
scumpe”, explică Tony. Omul rupe, pur și simplu, o 
bucată de scaun. Îi montează câteva corzi și folosește 
componente de pick-up. Cu un mic dispozitiv de 
control care corectează automat notele, de felul celor 
folosite în orgile electrice, care pot emite sunete de 
clopoței, tobe, sau orice altceva, începe să testeze 
bucata de scaun. Sună ca o chitară electrică. E o 
scândură-chitară care funcționează ca un manifest și 
ca un semnal de alarmă pentru industrie. În aceeași 
încăpere, o gașcă de oameni se joacă cu o plăcuță

electrică de casetofon. Ca și cele de calculator, ascund 
armonii. Cu o unealtă de îndoit cicuite poți scoate la 
iveală o simfonie dodecafonică, fiindcă ai tot felul de 
semnale repetitive care pot fi manipulate. Important 
e să descoperi plăcuța, să vezi ce declanșezi când 
testezi diferite puncte din întinderea ei. 

E 2011 și Tony se plimbă printre pasionații adunați la 
Hackerspace-ul din Philadelphia. Are cu el roboțelul 
pe care l-a creat. E seară tematică, ca majoritatea 
serilor de vizitare. Acum, toate experimentele se 
coagulează în jurul muzicii. În fiecare oraș în care 
ajunge, Tony caută pe www.hackerspaces.org, să 
vadă dacă există pe-acolo, un astfel de spațiu. Dacă 
da, merge să experimenteze, să vadă și să cunoască 
oamenii care-i dau viață. În 2015, Tony și prietenii lui 
vor înscrie la Swimathon un proiect prin care ieșenii 
vor afla că Hackerspace Iași are nevoie de un laser-
cutter. De fapt, în 2015, mulți ieșenii nu vor ști încă 
prea bine ce înseamnă un Hackerspace. În România, 
mai sunt încă trei - în București, Timișoara și Cluj. 

„Un hackerspace e un spațiu destinat 
explorării. Toată lumea folosește uneltele în 
comun, ca să inventeze tot felul de lucruri”, 
explică Tony. Libertatea și comunitatea sunt 
cele mai importante. „Dacă te pasionează 
inventica, poți să te îndrepți spre cercetare, 
în mediul academic sau privat, într-o 
companie. Dar acolo nu ai libertate. Mereu 
îți sunt impuse anumite metodologii și 
anumite proiecte. Nu poți, pur și simplu, 
să explorezi. Ești constrâns. În mediul 
academic, de pildă, ajungi să petreci mai 
mult timp documentând și redactând despre 
ce au făcut alții, considerați canonici în 
domeniu, decât lucrând, efectiv, la invenția 
ta. Într-un hackerspace, tot ce contează este 
să experimentezi. Să vezi ce poți face, să 
descoperi cum poți face, folosind resurse 
puține sau necostisitoare.” 

În urmă cu aproape șase ani, o gașcă de 
ieșeni se întâlnea la bere și vorbea despre 
locuri de felul acesta, unde libertatea și 
inovația nu se împiedică în sistem. Au 
închiriat un fost depozit de pe strada „Petre 
Andrei”, l-au văruit, i-au pus o centrală 
termică și l-au făcut locuibil. „Voi, toți 
ce intrați, lăsați toate prostiile la poartă. 
Templul Rațiunii – sacrilegiul încurajat” 

Unelte comune. 
Democrația inovației
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se putea citi în 2015, pe materialele online care 
anunțau că Hackerspace Iași a început campania de 
fundraising la Swimathon, principalul eveniment 
prin care comunitatea participă prin donații, 
la implementarea proiectelor de dezvoltare 
locală. Grupuri de inițiativă și organizații 
nonguvernamentale își înscriu proiectele la 
Swimathon, iar ieșenii se mobilizează ca să facă 
fundraising pentru ele și să le vadă implementate. 
Susținătorii proiectelor formează echipe de înotători, 
iar în prima sâmbătă din luna iulie, înoată pentru 
cauza lor. Atunci sunt premiate oră de oră, cele 
mai rapide echipe și cele mai iscusite în colectarea 
resurselor. Până la competiția din bazin, echipele 
de proiect și înotătorii organizează fel de fel de 
evenimente prin care dau sfoară-n țară despre 
planurile lor.

Hackerspace Iași avea nevoie de un laser-cutter, un 
dispozitiv scump, pe care l-ar fi putut folosi oricine, 
mai apoi, și cu precădere elevii, ca să experimenteze 
și să creeze orice obiect le-ar fi trecut prin cap. 
O școală ar fi putut fi dotată în felul acesta, cu 
rechizite create gratuit în proaspătul hackerspace. 
La asta servea proiectul înscris la Swimathon. 
Majoritatea ieșenilor a aflat ce înseamnă un astfel 
de spațiu printr-o petrecere. Începutul campaniei 
de fundraising a însemnat și inaugurarea sediului, 
cu muzică și discuții de noapte albă. O mascotă 
cât un om își aștepta la intrare invitații care, de 
altminteri, n-ar fi crezut că o petrecere poate fi mai 
distractivă decât o carte sau o seară de șurubăială și 
experimente. Dar să petreci hack trebuia să fie ceva 
care să împace și capra, și varza. Au lăsat în brațele 
mascotei donația pentru laser-cutter în semn de

bun-găsit și-au început recunoașterea. Mulți dintre 
ei se cunoașteau, mai bine sau doar din vedere. 
Acolo și-au dat seama că nu sunt „printre ai lor”, că 
nu sunt singuri, că formează, de fapt, o comunitate 
fără să-și fi dat seama de asta până atunci. De fapt, 
fiecare obișnuia să-și închipuie că face parte dintr-o 
minoritate mult prea subțire ca să-și imprime 
amprenta în mersul lucrurilor din oraș. 

Campania de fundraising și awareness a continuat 
c-un șir lung de evenimente care au adus ieșenii mai 
proape de spritul hack. Membrii echipei au început 
să ofere training-uri fără formalități, diplome sau 
altfel de nade care pot îndepărta oamenii de conținut, 
apropiindu-i, în schimb, de socoteala strategică, dar 
goală, în care bifează activități. Au organizat training-
uri de dezvoltare personală, despre iubire sau despre 
cum să fii introvertit într-o lume de extrovertiți. În loc 
de bilet de intrare, ieșenii contribuiau cu o donație 
la punerea pe roate a Hackerspace Iași. Au imaginat 
apoi seară sinestezică, când orice ieșean putea să 
petreacă 10 minute cu un pahar de vin în mână, în 
fața unui ecran pe care se derulau secvențe din filme 
clasice science-fiction. O donație pentru Hackerspace 
Iași a însemnat atunci o degustare împletită, de vin 
și cinematografie. O degustare de whisky, apoi o 
întâlnire de privit prin Oculus au devenit prilejuri 
de întâlnire și de donații prietenoase. Campania 
s-a încheiat cu o seară de stand-up-comedy despre 
viața de IT-ist. Pe scenă au urcat IT-iști care nu mai 
făcuseră așa ceva niciodată.

Până la prima sâmbătă din iulie, când ieșenii care 
au susținut proiectele înscrise la Swimathon, au 
venit la Ștrandul Municipal, să înoate în numele lor, 
o mulțime de ieșeni au aflat că Iașul este suficient 
de modern și de deschis la minte, încât să aibă un 
hackerspace. 

Campania de fundraising pentru laser-
cutter a însemnat un lung șir de experiențe. 
Experiențe directe, fără lecții teoretice, despre 
ce înseamnă să gândești și să acționezi hack. 
Să ieși din zona de confort, să faci ce n-ai făcut 
niciodată, să împărtășești din ceea ce știi și 
să te simți bine alături de necunoscuți. După 
o lună, jumătate din suma necesară pentru 
laser-cutter a fost acoperită colaborativ, prin 
donații.

Primele spații hack din lume, în anii ’80,  au 
pornit ca o reacție a pasionaților de tehnică 
și inventică, împotriva monopolului asupra 
tehnologiei. Monopol academic, monopol 
corporatist, monopol de stat. Monopol 
care garantează că cetățenii vor rămâne 
întotdeauna mai slabi decât organizațiile și 
instituțiile. Odată cu Primăvara Arabă, de 
pildă, s-a vorbit pentru prima dată despre 
eliberarea cetățenilor prin tehnologiile care 
le permit să se auto-organizeze și să pretindă 
vechilor actori ai puterii să țină cont de 
nevoile, opiniile și viziunile lor. N-a trecut 
mult timp până când presa internațională a 
raportat despre vânzarea sau simplul transfer 
al datelor despre activiști și protestatari, 
către instituțiile care i-au vânat după aceea, 
aducându-i înapoi la tăcere. Despre imposibila 
libertate, dacă mijloacele de producție 
tehnologice nu sunt liberalizate și accesibile, 

Când știi că ai suflet 
de hacker

Cine vrea o mașină de 
multiplicat ADN
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obișnuiau să vorbească la conferința Chaos Computer 
Club membrii primelor comunități hack din lume. 

„Acum, multe dintre aceste centre au renunțat la 
filosofie sau activism și-au devenit «makerspaces», 
locuri unde oamenii fac lucruri împreună, din pură 
pasiune, fără nici o orientare politică. Mișcarea a 
pornit însă de la o viziune anarhistă”, explică Tony.  
În Londra există unul dintre cele mai mari astfel de 
spații din lume. Mii de membri folosesc și inventează 
împreună o mulțime de unelte și dispozitive. Un 
departament foarte activ experimentează, de pildă, 
fermentația. Folosesc tehnologia ca să creeze noi 
tipuri de drojdie sau ca să controleze diferite tipuri 
de fermentație care conduc la mii se feluri de ceaiuri 
sau bere. Un alt departament coagulează imaginația în 
mecanică și, în special, în mecanica lemnului.

Departamentul de bioinginerie însă face din simplii 
pasionați, cetățeni egali în capacitate de cunoaștere 
cu cele mai puternice instituții de control. „Au creat o 
mașină de multiplicat ADN”, povestește Tony. „Numai 
Poliția își permite așa ceva și cele mai puternice 
laboratoare de cercetare. O mașină de felul ăsta 
costă în jur de 180.000 de euro. Ei au făcut-o din 
componente de frigider, cu 1000 de euro. Până la 
urmă, un dispozitiv de felul ăsta nu-i altceva decât o 
mașină care încălzește și răcește ADN-ul exact atât 
cât trebuie. Dacă folosești tehnologia care stă la baza 
instrumentelor de răcit, poți face ceva asemănător”, 
explică Tony. „Până la urmă, despre asta este vorba 
într-un hackerspace: să găsești materiale accesibile, 
prin care să creezi orice ți-ai dori, dincolo de limitele 
pe care le impune sistemul. Ține de libertate și de 
bucuria de-a experimenta. Oamenii nu vor să-și vândă 
invențiile, nu-s interesați să le facă, neapărat, durabile, 
prototipuri care să fie produse, mai apoi, de companii.
Vor să experimenteze și să fie în stare, cu materiale 
accesibile, să creeze tot felul de dispozitive.”

Să ai sau să folosești, 
iată întrebarea
Acum, când primul Hackerspace din Iași a fost 
înființat, e tot mai convins că la întreaga filosofie din 
spatele unor astfel de locuri, nu poți renunța, fără 
să renunți și la club. „Cei care fac un hakerspace 
să meargă, sunt oameni care țin foarte mult la 
independența lor și sunt, de asemenea, altruiști.” 
Tony face o pauză. Caută un alt cuvânt decât 
„atruist”, dar se oprește, totuși, asupra lui. „Dacă nu 
ești suficient de independent, te vei orienta, cel mai 
probabil, către o organizație, fie ea universitate sau 
companie. Dacă nu ești suficient de altruist încât să 
vrei să lucrezi împreună cu alții, folosind în comun 
instrumentele, atunci vei prefera să mergi de unul 
singur, în sufrageria sau garajul tău. Peste tot în lume, 
spațiile de felul acesta se confruntă cu genul ăsta de 
probleme.” 

E o problemă care ține de personalitate, ca și de 
cultură sau mentalitate. Are multe de-a face cu 
atitudinea față de proprietatea privată și cu istoria. 
Curentul „I share” sau tendința de-a împărți cu alții 
resursele, de bună voie și nesiliți de sărăcie sau de 
sistemul politic, nu are rădăcini bătrâne în nici o 
societate din lume. „A avea” e foarte diferit de „a 
folosi”. Cei care aleg să împartă cu alții, preferă 
mai curând să poată accesa cât mai multe servicii 
și bunuri, în loc să le aibă și să le controleze. E 
preferința pentru diversitate, în schimbul stabilității. 
Așa au pornit, de altfel, economiile contemporane 
ale darului. În 1999, în camera unui student se 
naște Napster. Shawn Fanning are 18 ani. Ca să faci 
schimb de muzică și filme trebuie să te întâlnești cu 
prietenii tăi, ca să pui mâna pe CD-urile lor. Treabă 
anevoioasă. Lui Shawn îi era lene să iasă din casă. 
Așa apare primul serviciu prin care toți cei conectați
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la un server, depozitează acolo muzică și filme. 
Fiecare are acces la întreaga bibliotecă.

Desigur, Napster este dat în judecată de casele de 
producție și pierde procesul. Serverul este confiscat. 
În 2006, susținătorii împrumutului liber învață, 
în sfârșit, prima lecție despre folosirea comună a 
bunurilor: „Evită posesiunile. Distribuie capitalul.” 
Așa apare Kazaa, primul serviciu de distribuire a 
bunurilor digitale, creat de  Niklas Zennstrom, care 
nu mai are nevoie de-un server central. Informația e 
stocată pe-o mulțime de calculatoare. Pe fiecare, câte 
puțin. Nu poți confisca mii de calculatoare. 

Din experiența lui  Zennstrom au învățat cu toții, 
celelalte reguli ale economiei de dar. A vândut spațiu 
publicitar, așa că și el a pierdut procesul cu casele de 
producție. S-a folosit de bunuri care nu-i aparțineau, 
ca să obțină profit. Lecția numărul doi: „Nu încerca 
să obții profit. Dacă vrei un mediu liber, nu crea 
ierarhii, nu monopoliza puterea și nici cunoașterea.” 
Apar primele servicii de împărțire a fișierelor bazate 
pe date deschise. Codul e public, oricine îl poate 
îmbunătăți. Nu mai există un creator. N-ai pe cine 
s-acuzi c-ar fi „capul răutăților”.
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De la împărțirea bunurilor digitale, la 
împărțirea bunurilor fizice au mai fost 
câțiva pași de experimentare. La bază, 
aceeași logică: decât să am puține lucruri 
care să fie ale mele, prefer accesul la cât mai 
multe obiecte, instrumente și experiențe. 
Oamenii au început să împartă mașinile, 
mâncarea, spațiile de locuit, hainele sau 
uneltele. Atitudinea față de bunurile publice 
s-a schimbat în toate comunitățile de felul 
acesta. Ceea ce înainte nu conta fiindcă nu 
era al tău, a început să fie prețuit tocmai 
fiindcă-ți sporea experiența de viață. Câștigul 
devenea mereu mai mare decât efortul 
investit. Clay Shirkey și alți analiști ca el au 
început să vadă în economia de dar un motor 
pentru creativitate, inovație și dezvoltare 
socială, fiindcă lasă ideile să circule liber și 
întărește dorința de colaborare.

„Până la urmă, un hackerspace este un fel 
de Uber. Uber funcționează pentru folosirea 
comună a mașinilor, un hackerspace 
presupune folosirea comună a uneltelor. În 
felul ăsta se diminuează risipa. Orice bun 
care nu-i folosit este un bun risipit, care nu 
produce nici o experiență. Sunt întotdeauna 
mai multe mașini parcate, decât sunt în 
trafic. Asta înseamnă că există un surplus 
care nu-i folosit”, explică Tony. Când a creat 
alături de prietenii săi Hackerspace Iași, 80% 
dintre unelte erau ale lui. „Acum, procentul a 
scăzut la 60%.”

De când s-a lansat, prin campania Swimathon 

Nu mai sta 
în banca ta
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din 2015, sute de ieșeni au ales să susțină ideea prin 
donații. Mai puțini au devenit membri. „Sunt încă 
puțini oameni care au practica aceasta, de-a folosi 
în comun uneltele. Unii vin pentru că găsesc aici un 
spațiu în care să lucreze. Dar un hackerspace e mult 
mai mult de atât. Aici, cea mai importantă resursă 
este spațiul, iar resursele trebuie să fie întotdeauna, 
accesibile tuturor. Regulile interne descurajează 
«descălecatul». Nu poți monopoliza nimic. Nu există 
«asta-i banca mea». La capitolul ăsta, atitudinal, avem 
nevoie să lucrăm mai mult”, spune Tony. 

Ai crede că devii membru numai dacă stăpânești deja 
o artă, fie ea în electronică, feronerie, tâmplărie sau 
programare. Îți închipui că un spațiu în care se nasc 
invenții e populat în exclusivitate de specialiști. „Nici 
nu se pune problema”, îți spune repede Tony. „E un 
spațiu de explorare și experimentare. Aici înveți. 
Nu vii în funcție de cât de învățat ești deja. Dacă știi 
anumite lucruri, îi înveți și pe cei din jur. Dacă vrei 
să afli anumite lucruri, te uiți și experimentezi alături 
de cei care știu. Dacă nu știi nici tu și nu știm nici noi, 
învățăm și experimentăm împreună. Singurul lucru 
care contează e curiozitatea și experimentul.”

Din 2015, în sediul Hackerspace Iași, s-au creat obiecte din lucruri reciclate sau sculpturi kinetice. Din 
tot soiul de materiale, au apărut jucării din recuzita Counter Strike. Ieșenii au început să se joace. Vor 
să confecționeze un dispozitiv de modelare prin vid, a plasticului. O vreme, au construit roboței. 

Pe internet, găsești lesne poezii, picturi și chiar filme create exclusiv de o inteligență artificială. 
Credem, îndeobște, că un robot nu s-ar putea comporta niciodată ca un om. Mult timp, s-a crezut 
că Testul Turing e piatra de încercare, testul pe care nici un robot nu-l poate trece – să poarte o 
conversație cu un om și să-l păcălească că-n spatele receptorului se află altă ființă umană. „Dar 
cum faci diferența dintre un robot și-un copil ucrainean, care nu stăpânește bine limba engleză, de 
exemplu? Poți atribui mereu greșeli naturii umane. Nu e un criteriu care să facă diferența. De fapt, 
problema este că nu știm exact cum se produce cunoașterea. Altfel, am putea construi dispozitive care 
să replicheze mecanismul. Am creat aparatul de fotografiat fiindcă am înțeles cum funcționează ochiul 
uman. Când intervin procesele de învățare, lucrurile se complică”, continuă Tony. 

„De obicei, avem o perspectivă romantică asupra roboților. Ne închipuim că ceea ce ne deosebește de 
ei este creativitatea, gândirea, capacitatea de învățare sau aceea de-a visa. De fapt, ne dăm prea puțină 
importanță pentru unele lucruri, și prea multă, pentru altele. Nu e deloc greu să programezi un robot 
să învețe. E mult mai dificil să construiești unul care reușește să-și lege șireturile ca un om”, explică 
Tony. 

Cine pune monopol
pe gândire
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Cros pentru Școli

10
proiecte finanțate

lei donați
63.080

de donatori

721

alergători adulți

450

de alergători copii

1696

Cros pentru Școli este 
cel mai mare eveniment 
sportiv de fundraising 
pentru școlile ieșene. 
Conceput după modelul 
Swimathon, oferă un 
mecanism prin care 
grupurile de inițiativă 
propun proiecte care 
să rezolve problemele 
particulare ale școlilor 
ieșene. Ieșenii sunt 
apoi invitați să aleagă 
un proiect și să facă 
fundraising pentru 
a-l sprijini. Se pot 
înscrie ca Alergători 
sau ca Ambasadori. În 
ziua evenimentului, 
Alergătorii parcurg una 
dintre curse, în numele 
proiectului preferat. 
Cu prilejul Crosului, 
fiecare școală poate 
deveni o democrație, în 
care micro-comunitățile 
formate din dascăli, 
elevi și părinți se auto-
organizează ca să 
adauge valoare mediului 
formator.

1. Un elev, un profesor, o 
companie sau o organizație 
non-profit identifică 
o problemă cu care se 
confruntă o școală.

2. Vorbește cu toți cei 
implicați în comunitatea 
școlară și împreună găsesc 
o soluție.

3. Înscrie proiectul 
salvator la Cros pentru 
Școli.

4. Ieșenii află despre 
proiecte. Singuri, alături 
de gașca de prieteni sau de 
colegii de muncă, ieșenii 
adoptă câte un proiect. 
Timp de o lună, misiunea 
lor specială este să adune 
resurse, ca proiectul să fie 
implementat. Unii devin 
Alergători, în numele 
proiectului ales, și aleg o 
cursă pe care să se întreacă 
în ziua evenimentului. 
Ieșenii care nu pot alerga 
în ziua evenimentului, aleg 
să fie Ambasadori. Fac, 
la rândul lor, fundraising 
pentru proiectul pe care-l 
susțin.

5. Viitorii alergători 
organizează evenimente de 
fundraising și transformă 
locul de muncă într-
un spațiu în care apar 
târguri cu obiecte dragi 
și mese cu bunătăți, 
seri cinematografice 
sau sesiuni de jocuri și 
campionate sportive, 
toate în scop filantropic. 
Atrag susținători, care 
donează pentru proiectul 
lor. Ambasadorii își 
mobilizează prietenii să 
dăruiască pentru proiectul 
pe care l-au adoptat. Adună 
sponsorizări și ajută cauza 
să fie cunoscută-n oraș.

6. Ieșenii se 
adună cu toții pe 
Stadionul „Emil 
Alexandrescu”. 
De acolo încep 
întrecerile în ziua 
evenimentului. 
Fiecare aleargă 
în numele 
proiectului pe 
care l-a sprijinit 
sau face galerie. 
Cei mai buni sunt 
premiați. 

7. Cu toții află 
în mod recurent 
cum evoluează 
proiectele pe care 
le-au sprijinit. 
Din timp în timp, 
rămân uimiți de 
impactul pe care 
l-au avut.

Cum funcționează Cros pentru 
Școli
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Mă bucură inițiativa de a crea un eveniment dedicat școlilor, care are drept scop 
conștientizarea nevoilor din mediul școlar și a faptului că o comunitate mobilizată poate 
realiza orice proiect își dorește. Mi-a plăcut că la acest eveniment au putut lua parte copii 
mici și mari, părinți și profesori. Cred că genul acesta de evenimente demonstrează că atunci 
când ne unim forțele și inimile, putem realiza lucruri frumoase împreună și putem contribui 
decisiv la îmbunătățirea calității educației. Sunt recunoscătoare tuturor celor care au 
crezut în cauza „Flautele Fermecate”, alergătorilor, fundraiserilor voluntari, donatorilor și 
susținătorilor!
---
Gabriela Florea, coordonator pentru proiectul „Flautele Fermecate”

Companii, majoritatea alături de angajații lor

Entități media

ONG-uri și grupuri de inițiativă din mediul școlar

Copii, școlari, liceeni, studenți și familii

Instituții administrative de stat

INIȚIATOR DE PROIECT
dacă ești conectat la mediul școlar și cunoști la fel de 
bine problemele unei școli, ca și soluțiile posibile, pe 
care ești gata să le implementezi cu sprijinul comunității

ALERGĂTOR ÎN ECHIPA COLEGILOR DE MUNCĂ
dacă vrei să pui sare și piper în viața ta de la locul de 
muncă, transformând biroul într-un spațiu de conexiune 
și relaxare, în scop caritabil. Poți organiza târguri 
și bazaruri filantropice, campionate de jocuri și seri 
cinematografice, ca să aduni resurse pentru o educație 
mai bună în Iași

ALERGĂTOR ÎN ECHIPA DE PRIETENI
dacă vrei să-ți strângi conexiunile cu oamenii dragi și să 
fiți alături pentru o cauză care vă unește. Puteți organiza 
tot felul de evenimente de fundraising, precum degustări 
de prăjituri coapte de voi ori seri cu muzică tematică, 
cu bilet caritabil de intrare. Vă puteți pune talentul 
la bătaie pentru o educație mai sănătoasă în Iași și să 
oferiți obiecte hand-made în schimbul donațiilor.

ALERGĂTOR INDIVIDUAL
dacă vrei să alergi singur în ziua evenimentului 
și să contribui la îmbunătățirea experienței 
școlare

AMBASADOR
dacă vrei să dai de veste ieșenilor despre ce pot 
construi prin colaborare și fără efort. Îi inspiri să 
doneze pentru proiectul în care crezi

SUSȚINĂTOR
dacă vrei să participi la o experiență memorabilă 
în educație, printr-o donație care-i inspiră și pe 
alții să se implice

SPONSOR
dacă vrei să fii aproape de ieșenii cu spirit de 
inițiativă și să ți-i faci prieteni, în provocarea 
de-a construi un Iași mai bun cu elevii săi

SPONSOR PRINCIPAL
dacă vrei să dai ieșenilor puterea să-și rezolve ei 
înșiși problemele, prin colaborare și participare

Cine participă la Cros 
pentru Școli?

Ce rol la Cros pentru Școli ți se potrivește?
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Elevii, dascălii, părinții, 
oamenii din ONG-
uri și mediul privat 
descoperă un mecanism 
de colaborare pentru 
o educație mai bună. 
Le-arată ieșenilor 
care-i școala, care-i 
problema și care-i 
soluția pe care sunt gata 
s-o implementeze cu 
sprijinul comunității.

Dispar barierele de 
comunicare dintre 
generații și grupuri 
profesionale

Ideile tuturor capătă 
valoare și sunt ascultate

Ieșenii încep să 
înlocuiască gândirea în 
termeni de „resemnare” 
cu o gândire orientată 
către soluții

Un grup de prieteni 
sau colegi de muncă 
adoptă o școală și fac 
fundraising ca s-o 
ajute să depășească 
obstacolele

Își descoperă unii altora 
pasiunile, interesele și 
experiența de viață

Se joacă și își exersează 
creativitatea

Capătă conștiința 
impactului pe care-l pot 
avea asupra comunității 
în care trăiesc

Leagă noi prietenii și ies 
din zona de confort

Se distrează și se 
antrenează alături de 
cunoscuți și necunoscuți

Capătă încredere în 
oameni

O companie își 
încurajează echipa 
să intre în joc și să 
transforme școala într-o 
experiență memorabilă

Se apropie de oamenii cu 
care lucrează oferindu-
le prilejul să-și exprime 
personalitatea

Îi inspiră pe cei care-i 
asigură succesul să 
devină oameni mai buni, 
mai dinamici și mai 
implicați

Creează o experiență de 
conexiune la locul de 
muncă și oferă prilejul 
unor amintiri care rezistă 
o viață

Își dovedește umanitatea 
și responsabilitatea 
socială în viața reală, iar 
nu doar declarativ

O altă companie alege 
să asigure ieșenilor 
contextul în care pot 
îmbunătăți ei înșiși 
educația în oraș

Are experiența directă 
a impactului social pe 
care-l poate avea în 
comunitate

Devine un exemplu în 
mediul de afaceri, unde 
inspiră actorii economici 
să se apropie de ieșeni în 
mod autentic

Își actualizează misiunea 
și valorile printr-un 
comportament care-i 
dovedește maturitatea și 
responsabilitatea socială

Ieșenii capătă în tot mai 
mare măsură puterea 
de a-și determina 
viitorul. Descoperă 
interconectarea 
și generozitatea. 
Responsabilitatea 
încetează să mai fie 
împovărătoare. În 
timp ce se distrează, 
construiesc o societate 
mai smart, cu oameni 
mai bine educați.

Efectul de fluture 
creat de Cros pentru Școli

1 2 3

4
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Fundația Iosif
6.068 de lei
60 de copii săraci din Iași rămân în școli, în loc să-și 
piardă talentul din pricina greutăților

AMFITEATRUL VERDE
Consiliul Elevilor de la Colegiul Național „Mihai 
Eminescu” și Clubul Logos
502 lei
În curtea Colegiului Național „Mihai Eminescu” se 
construiește un amfiteatru în aer liber, unde elevii 
să se întâlnească cu personalitățile culturale și să-și 
exerseze creativitatea prin spectacole și piese de 
teatru

ÎMPREUNĂ PENTRU BUCURIA CUNOAȘTERII
Școala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul”
7.401 de lei
Școlarii de la Grădinița și Școala din Stânca-
Roznovanu au parte de rechizite și materiale 
didactice care le antrenează curiozitatea

1 km – Cursa Gravez: Stadion Emil Alexandrescu – rond 
Agronomie – Stadion Emil Alexandrescu

3 km – Cursa Centric: Stadion Emil Alexandrescu – punct de 
întoarcere la 1.5 km – Stadion Emil Alexandrescu

5 km – Cursa SCC: Stadion Emil Alexandrescu – Liceul Vasile 
Lupu – Stadion Emil Alexandrescu

8 km: Stadion Emil Alexandrescu 
– Rond La Castel – Stadion Emil 
Alexandrescu

400m/ 800m – Cursa Decathlon 
pentru copii între 5 și 10 ani

CLASA OUTDOOR
Liceul Waldorf Iași
2.250 de lei
Elevii liceului Waldorf învață în aer liber, într-o 
grădină concepută de ei

COPIL PENTRU COPIL
Grupul de inițiativă al Colegiului „Costache Negruzzi”
5.085 de lei
Copiii de la grădinița din satul Bălteni primesc în 
dar recuzite, manuale și jucării de la alți copii mai 
norocoși decât ei.

FONDUL ȘTIINȚESCU
Fundația Comunitară Iași
30.294 de lei
Educația în domeniul tehnic devine un spectacol care 
deșteaptă pasiunea pentru științe în viața elevilor

FLAUTELE FERMECATE
Liceul Waldorf Iași
9.844 de lei
Elevii școlii Waldorf au parte de flaute pentatonice, 
prin care-și dezvoltă gândirea abstractă și 
sensibilitatea artistică.

OLIMPIADA ONU
Asociația Tineretului ONU
790 de lei
Asociația Tineretului ONU din România 
organizează a doua ediție a olimpiadei ONU, 
un proiect care stimulează în rândul elevilor 
de liceu creativitatea și originalitatea în 
orizontul cunoașterii socio-umane.

SUSȚINE TINERII SCRIITORI
Asociația Culturală Moldavia
325 de lei
Tinerii scriitori din licee sunt susținuți să-și 
dezvolte talentul

FOLK’N’IAȘI
Asociația Tinerilor Ieșeni
340 de lei
Asociația Tinerilor Ieșeni s-a angajat să 
promoveze tinerii din muzica folk

Proiectele susținute de ieșeni

Cursele pe care 
s-au întrecut ieșenii, 
pentru Educație
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O mulțime de prichindei de la școala și grădinița din 
Stânca-Roznovanu au ajuns în Iași. Cristina Cioată îi 
privește emoționată. Primesc tot soiul de minunății. 
Mingi de baschet, table de desenat și o mulțime de 
recuzite pe care ți-e drag să le folosești. N-ai putea 
spune cine-i mai plin de emoții, ei sau Cristina. „Erau 
cuminți și modești. Veneau dintr-un mediu sărac, iar 
pentru unii dintre ei, era prima dată când ajungeau 
în Iași și, clar, prima dată când treceau printr-o 
experiență de felul ăsta. Reacționau foarte deschis 
și-ți transmiteau direct bucuria, surpriza, emoțiile”, 
povestește Cristina. În primăvară alergase la Cros 
pentru Școli și adunase fonduri pentru ei. 

Școala gimnazială „Varlaam Mitropolitul” inițiase 
proiectul acesta, „Împreună pentru bucuria 
cunoașterii”, coordonat de Andreea Mangalagiu.  
Elevii de la „Varlaam” aveau să deprindă spiritul 
voluntar și să înțeleagă ce reprezintă experiența 
educației pentru alți copii, de aceeași vârstă cu ei. 
Micuții din Stânca Roznovanu învățau simultan, 
chiar dacă erau în clasa a II-a, a III-a sau a IV-a. 
Tot simultan descopereau cum e în bancă și cei din 
clasele pregătitoare și din clasa I. Fără rechizite 
și materiale didactice, zi de zi își petreceau totuși 
orele alături de dascăli, în timp ce familiile lor se 
străduiau să-i mențină la școală. Pentru ei, educația 
era importantă și fără instrumentele care captează 
atenția și sporesc imaginația, pe care, de altfel, nu le 
testaseră niciodată. 

Proiectul a fost înscris la Cros pentru Școli, singurul 
eveniment local în care comunitatea ieșeană se 
mobilizează și donează pentru inițiative care 
atenuează din probleme școlilor, când rezolvarea 

nu-i de găsit prin funcționarea firească a sistemului 
de învățământ. În 2015, la prima ediție, ieșenii au 
strâns ei înșiși fonduri pentru 10 asemenea proiecte. 
Apoi au alergat în numele proiectului pe care l-au pus 
pe roate, într-un cros de conștientizare că soluțiile 
sunt la-ndemână și pot fi accesate prin colaborare. 

Cristina a hotărât să participe la crosul acesta. Echipa 
de proiect de la „Varlaam” anunța că este nevoie de 
3500 de lei, pentru rechizite și jucării care să aducă 
bucuria și cunoașterea împreună, în viața copiilor 
din Stânca Roznovanu. După Cros, bugetul s-a dublat. 
Ieșenii au donat, împreună, peste 7000 de lei pentru 
acești micuți. 

Cristina și-a propus să strângă 1234 de lei, cifră 
simbolică pentru un start. Prietenii și necunoscuții 
au donat însă mai mult, pentru cauza care vedeau c-o 
inspiră să alerge aproape în fiecare zi. „Cristina scoate 
untul din ea”. Așa a numit campania și-a început un 
antrenament de creștere personală. „Noi am trăit 
multă vreme fără repere”, povestește Cristina. „Sunt 
multe lecții pe care n-am știut să le absorbim. Voiam 
să-mi dezvolt disciplina, creativitatea și capacitatea 
de-a fi prezentă în moment. Sunt lecții pe care nu mi 
le-a dat nimeni și pe care știam că le pot deprinde 
prin sport.” 

Într-adevăr, mai multe studii arată că atunci când 
facem mișcare, se declanșează o mulțime de hormoni 
care ne sporesc starea de bine și ne ajută să ne 
dezvoltăm atenția, capacitatea de-a fi fericiți și 
gândirea laterală. Oamenii care aleargă, de pildă, sunt

mai puțin expuși la depresie și atacuri de 
anxietate. În 2005, un studiu condus de 
Kemppainen anunța că persoanele care se 
antrenează regulat  își păstrează mai mult 
timp gândirea limpede și-și îmbunătățesc 
capacitatea de planificare și analiză. 

„Treceam printr-o etapă în care aveam nevoie 
să mă simt mai bine cu mine însămi. De mai 
multă vreme voiam să încep să fac mișcare, 
dar tot amânam. Crosul a fost prilejul prin 
care m-am determinat să n-o mai lungesc. 
Când antrenamentul era doar pentru mine, 
îl dădeam deoparte în funcție de cum curgea 
ziua. Când am hotărât să mă antrenez pentru 
o cauză, am făcut totul public și n-am mai 
putut da înapoi”, își amintește Cristina.

De ce a scos Cristina untul din ea

Un start personal
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La lumină

Nenumărate sunt căile 
de-a oferi ajutor

Pe pagina de Facebook „Cristina scoate untul din ea” 
a început să posteze clipuri filmate cu telefonul, în 
timpul antrenamentelor. Cei mai mulți oameni evită 
să se expună. „Nu stăteam foarte bine cu stima de 
sine și când au început  să vină mesajele de încurajare 
și felicitare, a fost terapeutic. Campania asta a fost 
pentru mine. Recunosc. Cred că de asta au și donat 
oamenii, fiindcă au simțit sinceritatea.” N-a contactat 
pe nimeni, să-i ceară în mod explicit să doneze. 
Totuși, prietenii ei și prietenii prietenilor au început 
să contribuie.  Încă două perechi de adidași au apărut 
în hol, când soțul și fiul ei s-au hotărât, la rândul lor, 
să facă mișcare.

„M-am înscris la distanţa maximă de 8 km fără să 
mai fi alergat atâta până atunci, bazându-mă doar pe 
convingerea că al meu corp mă va ajuta, aşa cum a 
făcut-o şi acum mai bine de 5 ani, când săptămânal 
făceam tae-bo şi câte o oră, mă mişcam, nu glumă. 
Sau cum m-a ajutat să urc până la Cabana Dochia şi 
înapoi, să cobor de la Babele până în Buşteni, sau să 
nasc natural”, nota Cristina într-un jurnal al Crosului.  
A făcut un poster despre campanie și l-a lipit în scara 
blocului. „Apoi a dispărut. Doamna administrator 
mi-a spus că cineva îmi desenase mustăți și ochelari. 
I s-a părut că asta nu face bine cauzei mele. Mama, 
însă, a făcut o treabă grozavă. Ea a lucrat în 
învățământ, în Pașcani. Am făcut niște pliante, niște 
prăjituri și cafea și-a mers cu ele la școala unde-a 
predat, să vorbească despre proiect și campania mea 
cu profesorii de acolo. Nu era prea încrezătoare, 
fiindcă nu mai făcuse asta niciodată, dar s-a întors 
cu vreo 400 de lei. Mama e grozavă!”, povestește 
Cristina.

Mai făcuse o dată ceva asemănător. Pe atunci, lucra 
într-o bancă.  Acolo exista un program prin care 
echipa era încurajată să facă fundraising pentru un 
proiect social. „Atunci am încercat prima dată. Am 
creat un newsletter care se chema «30 de zile de 
inspirație» și le-am spus oamenilor că dacă donează 
15 lei pentru proiect, mă angajez să le trimit în fiecare 
zi câte un gând sau un articol care să le facă ziua mai 
bună. Găsesc foarte mult sens în a-i ajuta pe cei din 
jur.” 

Cristina a continuat să alerge și să adune fonduri

pentru proiecte umanitare. Caută o cale 
prin care să dea tot mai multă semnificație 
vieții sale. „Citeam o carte despre «nebunia 
de-a gândi cu mintea ta». În general, viețile 
noastre sunt după un șablon, fără un sens 
în ele. Într-unul din paragrafe, îmi amintesc 
că apărea ideea asta: să iei din sistemele de 
gândire ale filosofilor și scriitorilor tipare de 
înțelegere a realității care să te ajute să ai o 
existență căreia să-i poți da un sens. Cred că 
dacă ești deschis și-i asculți pe cei din jur, de 
la oricine poți de fapt să absorbi asemenea 
tipare”, spune Cristina.  

Știe că mulți nu s-ar fi simțit confortabil în 
locul ei, să se expună printr-o campanie de 
întrajutorare. E convinsă, însă, că nu există o 
cale corectă  și una greșită, ori o modalitate 
mai bună și o alta mai rea când vine vorba 
de-a sprijini pe cineva. „Pe mine m-au ajutat 
enorm mesajele de încurajare pe care le-am 
primit. Nu știu dacă oamenii respectivi au 
donat, dar pe mine m-au făcut să continui și 
au fost cărămizi care mi-au ridicat încrederea 
în mine însămi. M-am simţit atât de vie 
făcând asta, cum nu intuisem iniţial. Ăsta-i 
cel mai mare câştig pentru mine”, explică 
Cristina.
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 Cercul de Donatori Iași
Cercul de Donatori Iași este o rețea de donatori 
ieșeni care susține proiectele locale ce pot coagula 
comunități în jurul pasiunilor. De două ori pe an, 
membrii rețelei se întâlnesc într-un spațiu cu o 
poveste autentică și donează pentru trei sau patru 
proiecte comunitare. Evenimentele sunt organizate 
cu sprijinul unui grup informal de ieșeni, care se 
diversifică de la ediție la ediție. Aceștia popularizează 
programul și selectează în mod transparent proiectele 
cu cel mai mare potențial de-a articula comunități în 
jurul unei pasiuni împărtășite la nivel local. 

Fundaţia Comunitară Iași oferă sprijin logistic 
pentru desfășurarea evenimentelor, asumându-și să 
supervizeze implementarea proiectelor finanțate.
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26.146

 proiecte finanțate

lei donați pentru dezvoltarea 
comunităților coagulate în jurul 
pasiunilor comune
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Cum funcționează 
Cercul de Donatori Iași
1. O gașcă de ieșeni care 
au participat la edițiile 
anterioare ale Cercului își 
cheamă prietenii alături 
de ei.

2. Discută despre ce 
proiecte și comunități au 
întâlnit în Iași. Fiecare 
dintre ei își asumă să facă 
cercetări, să afle despre 
mai multe inițiative.

3. Cu temele făcute, 
se întâlnesc din nou. 
Selectează împreună 
grupurile pe care le vor 
invita să participe la Cerc. 
Fiecare pledează pentru 
cele care i-au stârnit 
imaginația. 

4. După ce au vorbit cu 
grupurile de creativi 
și au aflat dacă vor 
să participe, încep 
pregătirile. Fiecare 
grup participant, în 
jur de trei pe ediție, își 
pregătește proiectul 
despre care va vorbi în 
seara evenimentului. 
Atunci se vor aduna 
toți prietenii lor, alături 
de prietenii membrilor 
din Cerc. Împreună, vor 
face fundraising ca să 
asigure implementarea 
proiectelor, dacă 
reprezentanții lor le 
câștigă încrederea.

5. Membrii Cercului se 
întâlnesc cu grupurile 
invitate și le consiliază 
în scrierea de proiecte. 
Discută despre bugete, 
activități și impact. 
Fiecare redactează o 
fișă de proiect, care 
va ajunge, în seara 
evenimentului, în mâna 
tuturor celor din public.

6. De fiecare proiect 
se îndrăgostește un 
membru al Cercului, care 
va deveni Ambasador 
de proiect, în seara 
evenimentului. El va 
sparge gheața printr-o 
donație și-i va motiva pe 
cei din public să participe 
la o licitație caritabilă.

7. Invitații încep să 
lucreze la prezentări 
motivaționale. Fac 
repetiții alături de 
membrii Cercului, 
care au experiență în 
discursuri publice.

8. Membrii Cercului 
încep să caute 
parteneri și sponsori, 
care să participe la 
inițiativa de stimulare 
a pasiunilor. Unii oferă 
un spațiu de poveste, 
pentru desfășurarea 
evenimentului. Alții 
asigură gustările și 
licorile. Apoi, fiecare își 
invită prietenii, care sunt 
bineveniți alături de alți 
prieteni de-ai lor.

9. În public, fiecare este 
prieten cu altcineva. 
Se leagă conversații, se 
creează noi conexiuni.

10. Fiecare reprezentant 
al grupurilor păşește în 
față și vorbește despre 
proiectul său.

11. Ambasadorii de 
proiect pășesc și ei în fața 
publicului și pledează 
pentru cauza pe care-o 
susțin. Fac prima donație, 
ca să pună planul pe 
roate.

12. În public, oamenii 
încep să doneze. Încep și 
licitațiile. Cineva anunță, 
de exemplu, că oferă 100 
de lei, dacă încă cinci 
persoane oferă și ele câte 
50 de lei.

13. La sfârșit, în funcție 
de cât de mult au reușit 
să câștige curiozitatea 
și încrederea celor din 
public, fiecare proiect 
pornește la drum cu o 
zestre de implementare.

14. Încep discuțiile 
libere și experiențele de 
socializare.

15. Proiectele intră-n 
implementare.

16. Fiecare donator 
primește în mod regulat 
vești despre stadiul la 
care a ajuns proiectul pe 
care l-a susținut.

În culise
În seara evenimentului
După eveniment
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SIGURANȚA PE BICICLETĂ
inițiat de ProBike Addiction
4.150 de lei

Pasionații de ciclism au avut parte de cursuri de 
mecanică și comportament în trafic

CLUBUL DE POVESTE ÎN CARTIERUL TĂU
inițiat de Salvați Copiii, Filiala Iași
4.825 de lei

Copiii din cartierele ieșene au descoperit fascinația 
basmelor românești

FOLCLORISTICA
inițiat de Asociația Super Tineri (ASIRYS)
4.006 de lei

Locuitorii din Tîrgu Frumos au revenit în contact cu 
meșterii și muzicanții tradiționali

DONEAZĂ PĂR COPILAȘILOR
inițiat de SSMI și TROC
7.170 de lei

Copiii care au trecut prin tratamente împotriva 
cancerului primesc peruci care le redau o parte din 
bucuriile copilăriei. De exemplu, fetițele pot să-și 
împletească codiție.  Cu toții se integrează mai ușor

DISCOVER
inițiat de AIESEC
3.275 de lei

Elevii din clasele I-VIII și-au dezvoltat inteligența 
culturală și au intrat în contact cu tradițiile altor țări, 
jucându-se și lucrând cu voluntari internaționali

BEST TRAINING WEEKEND
inițiat de BEST Iași
1.970 de lei

Studenții pasionați de domeniul tehnic și-au dezvoltat 
cunoașterea și abilitățile de comunicare printr-o 
sesiune de workshop-uri și training-uri

ATELIERE
inițiat de PRIME Iași
2.200

Studenții pasionați de comunicare au venit în contact 
cu specialiști din domeniu care le-au redat încrederea 
în misiunea industriei de PR și Publicitate

LAVORATOR 
4.300 lei. 
Beneficiar - Iulia Weingold 

IN WHAT SENSE?
4.450 lei
Beneficiar - SlowFood Iasi 

STEP UP YOUR SCHOOL
3.399,72 lei
Beneficiar - Quasar Dance Club, 
Alexandru Ignat 

READIE
4.500 lei
Beneficiar - Tudor Munteanu 

STREET DELIVERY 
7.065 lei
Beneficiar - Theodora Arva 

SPREAD THE MAGIC
5.082 lei
Beneficiar - Andrei Gheorghiescu

7 proiecte care au sporit 
puterea pasionaților în 2015

Retrospectiva 
pasiunilor în 2014
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Efectul de fluture 
creat de Cercul de Donatori Iași

1 / Un grup de ieșeni descoperă că nu sunt singuri. Au 
prieteni, care au, la rândul lor, alți prieteni

Își dau seama că trăiesc într-o lume interconectată

Un proiect imposibil pentru unul din ei devine simplu când participă 
toată gașca

3 / Același grup de ieșeni găseşte un mecanism prin 
care să sporească rețelele de pasiuni în oraș

Oamenii care împărtășesc aceeași pasiune se găsesc unii pe alții

Se sprijină reciproc, în rețea și învață unii de la alții

Împreună, simt că reprezintă o forță și îndrăznesc să ia atitudine în 
spațiul public

4 / Iașul devine un oraș captivant. Apar tot mai 
multe prilejuri de învățare, relaxare, distracție și 
experimentare. Sunt generate chiar de locuitorii săi, pe 
măsură ce-și aprofundează pasiunile. Prieteniile ajung 
să fie ușor de legat. Start-up-urile sunt tot mai dese, 
fiindcă ieșenii colaborează mai lesne. Reacțiile la ce 
se întâmplă în viața cetății poartă greutatea opiniilor 
avizate.

2 / Același grup de ieșeni realizează că pasiunea 
aduce cel mai ușor oamenii împreună

Înțeleg că pasiunile sunt singurele care ne fac să ne auto-depășim și 
să ne perfecționăm din proprie inițiativă. Când intervine pasiunea, 
dispare „trebuie”

Când ajung împreună oameni însuflețiți de aceeași pasiune, au 
încredere unii în alții, chiar dacă nu se cunosc. Gândesc „asemenea”
 
Pasionații au păreri avizate în domeniul pasiunii lor. Sunt voci care 
contează în spațiul public
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Cum să organizezi un cerc
Caută-ți prietenii cu care împărtășești 
aceeași pasiune și discutați despre cum o 
puteți răspândi în oraș. Dacă știi că cineva 
are nevoie de ajutor, poți organiza un Cerc 
Caritabil pentru o cauză umanitară. Dacă 
faci parte dintr-o organizație sau companie, 
poți organiza un Cerc Intern, ca să accelerați 
creșterea proiectelor comune. Poți încerca și 
un Cerc în Cartier, alături de vecinii tăi, ca să 
transformați, de exemplu, curtea interioară 
într-un loc de relaxare.

Formează un grup informal de acțiune și 
dați de veste despre evenimentul pe care-l 
pregătiți. Ia legătura cu alte grupuri de 
pasionați sau cu inițiatorii de proiecte din 
organizația sau compania din care faci parte. 
În cartier, s-ar putea să trebuiască să bați din 
ușă în ușă ca să afli ce planuri și pasiuni au 
vecinii tăi. 

E important să avem cât mai multe «comunități de...». Nu contează ce 
vine după «de», la fel cum nu contează în domeniul afacerilor. E important 
să existe cât mai multe afaceri stabile și sănătoase, nu neapărat și mari. 
Mă gândesc mereu la viața unui om ca la un arhipelag. Fiecare dintre noi 
trăiește pe o mulțime de insule. Una este «acasă», alta este «la birou», alta 
este «la munte» sau unde ne distrăm. Și între insule e un ocean plin de 
reziduuri, de gropi, de oameni care vorbesc urât și de tot felul de animale 
care ne agasează. Grija ta este să stai pe insulă și să te simți bine. Când 
trebuie să o părăsești ca să ajungi la altă insulă, ai grijă să navighezi prin 
oceanul plin de rechini. 

Cred că ne gândim prea puțin la cum putem să ne extindem arhipelagul. Eu 
pot să îmi aleg un metru pătrat din parc și să am grijă de el. Să-l fac bun și 
frumos fără să intru în conflict cu nimeni. Dacă fiecare am face asta, n-ar 
mai exista oceanul. Toate insulele s-ar uni. Cred că ăsta e

țelul nostru, ca specie, să conectăm insulele între ele fără să ne pierdem 
individualitatea. Să dominăm apele oceanului creând cât mai multe 
intersecții. Să nu mai fie nici un colț care să n-aibă un om să-l sfințească. 
Noi, din păcate, asta trăim: eșecul de-a sfinți locul.

Fiecare își sfințește locul lui, dar colțul ăla pe care oamenii scuipă, ăla e 
locul nimănui. Și putem face din el locul nostru. Asta înseamnă mai multă 
muncă. Eu va trebui să întrețin un metru pătrat care nu produce nimic 
pentru mine. Ceea ce produce însă este intersecția. Îmi dă posibilitatea să 
intru în contact cu altcineva care pășește pe el. Interacționând cu oamenii 
aceia, voi putea să creez valoare. Eu voi putea să-mi completez lipsurile 
mele cu puterile lor și împreună vom putea produce mai mult decât avem 
nevoie fiecare dintre noi, individual. 
---
Andrei Gheorghiescu, membru fondator al Cercului de Donatori Iași

Lăsați timp de gândire, apoi vedeți ce-a 
încolțit. Aflați ce proiecte reprezentative 
pentru comunitatea voastră au imaginat 
cei din jur. Selectați trei dintre ele, în mod 
transparent și prin discuții libere. Apoi 
începeți să lucrați împreună la fișele de 
proiect. 

Fiecare proiect are nevoie de cineva care 
să gireze pentru el și să-i dea votul său 
de încredere. În felul acesta, va căpăta și 
încrederea celorlalți. Căutați împreună astfel 
de persoane.

Plănuiți întâlnirea. Stabiliți locul, data și ora. 
Aveți grijă ca în ziua cu pricina, să fie ceva de 
ronțăit și de potolit setea. 

Trimiteți invitații către toți prietenii 
voștri. Spuneți-le despre ce este 
vorba și încurajați-i să vină cu încă 
un prieten, preferabil, unul pe care 
încă nu l-ați cunoscut.

Vă întâlniți, vorbiți și donați.

Vă bucurați de proiectele pe care le-
ați finanțat colaborativ.

Ca să demarezi un Cerc, poți 
lua oricând legătura cu echipa 
Fundației Comunitare Iași.

-1-

-2-

-3- -6-

-7-
-8--4-

-5-

3.3 Cercul de Donatori Iași



Cercurile de donatori: 
răspândirea unui comportament, 
începutul unei culturi urbane
Laura își luase un an sabatic. În 2014 au apărut 
primele întâlniri ale Cercului de Donatori Iași. Cercul 
e-o rețea de ieșeni care, alături de prietenii lor 
comuni, dar mai ales diferiți, fac fundraising într-
un cadru intim, pentru dezvoltarea comunităților 
de oameni pasionați. Primele două ediții au fost 
coordonate de Ciprian Păiuș, directorul executiv al 
Fundației Comunitare Iași. El avusese experiența unui 
astfel de eveniment, în Marea Britanie. Alături de alți 
ieșeni care-au rezonat cu ideea unui cerc de donatori, 
a construit metodologia și a coordonat primele 
întâlniri. Ca să funcționeze deschis și să „circule” în 
comunitate, orice ieșean poate coordona Cercul de 
Donatori Iași, preluând inspirația și avertismentele 
despre pragurile de jos și de sus, din experiența 
coordonatorului precedent. Laura Bîrhală este prima 
persoană din Iași care a preluat ștafeta de la Ciprian. 
N-a știu ce înseamnă un astfel de Cerc până când n-a 
participat la prima ediție a celui din Iași, invitată să 
doneze colaborativ, alături de alți prieteni.. „Nu mi-
am propus să fac asta, dar se potrivea cu anul sabatic 
pe care voiam să-l dedic proiectelor comunitare și 
sociale. Voiam să mă apropii mai mult de mine și 
mi-am zis să spun «da» la fiecare provocare din zona 
voluntariatului și-a implicării sociale”, își amintește.

În Laura, cunoscuții au văzut multă vreme o specie 
exotică și idealistă, care-și ține capul în nori. În loc să 
să-și petreacă timpul liber distrându-se într-un club, 
la fel ca majoritatea colegilor de liceu și, mai apoi, de 
facultate, ea venea cu propuneri de proiecte, ca și

cum i-ar fi invitat la cea mai tare distracție la care 
aveau să participe vreodată. „Într-adevăr, uneori, 
cei din jur nu te înțeleg foarte bine. În loc de seri 
petrecute-n familie sau distracție, eu veneam cu 
«hai să facem aia», apoi «hai să facem altceva» și 
asta te poate face să pari un pic ciudățel...” Laura 
cade pe gânduri o clipă. E obosită. S-a întors de la o 
întâlnire cu echipa de la 1-2-3.Education, un centru 
proaspăt pentru dezvoltarea personală înainte și 
după școală. Este proiectul ei de suflet și prima sa 
aventură în antreprenoriat. Așa s-a încheiat anul ei 
sabatic. Cu energie, determinare și oameni cu care 
să construiască un centru de educație non-formală 
bazat pe formula „5E”, adică Elaborare, Energizare, 
Explorare, Exprimare, Emoții. „Când ești cu capul în 
nori, nu prea observi privirile piezișe. Nu te împiedici 
în ele. Tu mergi mai departe, în legea ta...”, reia Laura 
gândul neterminat.

A participat la toate edițiile Cercului de Donatori Iași. 
Mai întâi, ca prieten invitat. „Alina Avatamaniței 
m-a chemat și îmi aduc aminte că am rămas foarte 
surprinsă să descopăr acolo oameni pe care-i 
cunoașteam. Am avut un sentiment puternic de 
intimitate și de încredere. Nu știu exact cum să explic, 
dar simțeai că ești lângă oameni care gândesc la fel, 
chiar dacă nu-i cunoșteai pe toți. A fost ca un fel de

regăsire și de reconectare.” La următoarea 
ediție, Laura a intrat în echipa care consiliază 
voluntar reprezentanții proiectelor 
care urmează să fie prezentate în seara 
evenimentului, către publicul prietenos, dar, 
de cele mai multe ori, exigent. 

Așa funcționează Cercul de Donatori. O 
mână de oameni se angajează voluntar 
să organizeze o întâlnire cu cei mai dragi 
cunoscuți și prieteni, ca să stimuleze 
răspândirea pasiunilor printre ieșeni. 
Înainte de asta, fiecare caută cât mai multe 
proiecte despre care-au auzit și le-au stârnit 
curiozitatea. Apoi îi contactează pe inițiatori. 
„Dacă ai nevoie de finanțare, pentru un 
proiect prin care să duci mai departe 
pasiunea ta și s-o împărtășești și cu alții, poți 
veni la Cerc”, află inițiatorii. Nimeni nu poate 
garanta că dacă vor participa, vor și pleca 
acasă cu întregul proiect finanțat. În seara 
evenimentului, fiecare-și prezintă ideea, iar 
cei din sală fac chetă și licitează colaborativ, 
când un proiect le câștigă atenția. Nu-i nevoie 
ca proiectul să rezoneze cu pasiunile lor, 
dar vor înțeleagă ce importanță va avea în 
economia socială a Iașului. Pentru câștigarea 
încrederii, inițiatorii se pregătesc alături de 
membrii cu experiență în discursuri publice, 
din echipa de organizare a Cercului. Alți 
membri îi consiliază în redactarea planului

Am rămas în Cerc pentru atmosfera 
electrică pe care o creează
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de proiect și-a bugetului. 

„Am rămas în Cerc pentru atmosfera electrică pe 
care o creează. Entuziasmul se transmite foarte 
repede. Asta am simțit, că toate ingredientele – spațiu 
nonconformist, care nu seamănă cu o clădire de 
birouri, oameni pasionați și prieteni – creează ceva 
electric. La prima ediție din 2015, o prietenă ținea 
legătura cu inițiatorii proiectului «Folcloristica». 
S-a întâmplat ceva și n-a mai putut să-i consilieze. 
Atunci am intrat eu pe fir”, povestește Laura. Prin 
«Folcloristica», locuitorii din Tîrgu Frumos au 
experimentat meșteșugurile tradiționale și-au stat la 
povești cu meșteri și muzicanți care păstrează filonul 
folclorului așa cum l-au descoperit, la rândul lor, 
nealterat de adaosuri comerciale.

Au mai trecut câteva luni, s-a făcut iarnă și Laura 
a intrat în fibrilațiile care încearcă pe fiecare 
coordonator al Cercului. „Încă din studenție 
m-am implicat în campanii și evenimente cu scop 
filantropic. Am intrat în AIESEC și am trecut prin 
experiența mai multor campanii. Unele erau 
repetitive, altele ad-hoc, cum a fost aceea de după 
tsunami. Dar un eveniment atât de complex, în care 
oamenii să doneze pe moment și totul să se întâmple 
în aceeași seară, nu mai organizasem niciodată. De 
obicei lansam invitația și lăsam mesajul să prindă 
rădăcini... În Cerc totul se întâmplă în moment. Asta 
m-a și uimit la concept, că poți face în așa fel încât să 
scurtezi timpul de înțelegere și totul devine mult mai 
captivant”, explică Laura.

Ediția pe care a coordonat-o, de alfel, nu semăna 
întru totul cu edițiile precedente. Era prima dată 
când întâlnirea servea ca un demo, pentru ca cercul 
să fie replicat în alte comunități. Participau patru 
organizații de tineret, care făceau lobby pentru 
proiectele prin care întrețin pasiunea și dezvoltă 
abilitățile înainte de tradiționala „ciocnire cu viața” 
de după absolvirea facultății. Alături de pasionați, 
au intrat în joc producători locali, care au adus spre 
degustare legume bio și bunătăți de casă. Echipa de 
la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” a transformat 
totul într-un spectacol, în Teatrul Cub.

 „Cred că cea mai mare mulțumire a fost că 
toți au reușit să realizeze ce și-au propus.” 
Laura se gândește la membrii AIESEC, care 
au replicat deja mecanismul în comunitatea 
de Alumni, după ce au experimentat în seara 
aceea de iarnă, cu proiectul Discover, care 
dezvoltă inteligența multiculturală în rândul 
elevilor și adolescenților ieșeni. „PRIME și-a 
dublat evenimentul, după sesiunea Cercului, 
iar proiectul celor de la BEST a crescut și 
el foarte mult. Despre D.P.C. - «Donează 
Păr Copilașilor»-, nu mai spun. Sunt foarte 
prezenți și vizibili.”  

Prin „Ateliere”, proiectul propus de PRIME, 
studenții de la „Comunicare” vin în contact 
cu specialiști din publicitate și PR alături de 
care învață să construiască povești și campanii 
virale. BEST Training Weekend înseamnă 
un sfârșit de săptămână consistent pentru 
studenții din domeniul tehnic, care-și dezvoltă 
deopotrivă experiența profesională, ca și 
abilitățile de comunicare, având de ales între 
o sumedenie de traininguri și workshop-uri. 
D.P.C. a pornit de la ideea Mariei, junioară la 
„Medicină”, care a venit la SSMI cu o bucată de 
foaie mototolită în mână și le-a vorbit despre 
câtă nevoie au copiii care trec prin tratamente 
cu citostatice de peruci, ca să se simtă „la fel 
ca toți copiii”. Avea și soluția la îndemână. 
Să ceară oamenilor să-și doneze părul, iar 
o doamnă peruchier să le confecționeze. E 
foarte costisitor să creezi o perucă din păr 
natural. Ea însăși și-a tăiat pletele, iar în seara 
evenimentului, a intrat sub reflectoarele de 

Începutul unui curent. 
Donatori într-o seară de 
iarnă

Efectul de 
multiplicare
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la Teatrul Cub tunsă bob. Altcineva și-a donat pletele 
în aceeași seară. 

„Din experiența din iarna aceea, am rămas cu 
oamenii și cu sentimentul că lucrurile se leagă”, 
povestește Laura. După un singur mesaj de invitație 
către echipa Teatrului Național din Iași, a sunat 
telefonul. „Bună ziua! Daniel Busuioc, de la Teatrul 
Național. Facem! Când vreți să veniți?”  Răspunsul 
îl primește abia după câteva secunde de uimire. „Pe 
10 decembrie”. E bine. „Pe 9 avem spectacol acolo, 
dar pe 10 e bine. De ce-aveți nevoie?” De sală. „Noi 
vă putem oferi tot ce înseamnă parte tehnică: sunet, 
lumini... Aveți videoproiector?” Asta, da. Cineva 
dintre membrii Cercului poate să facă rost de unul. 
După câteva zile, la Teatru, echipa tehnică face 
planificarea. „Noi putem oferi sunet, lumini și vă 
ajutăm să amenajați scena. Trebuie demontată 
recuzita de la spectacolul de dinainte. De ce anume 
mai aveți nevoie? Vreți și cicloramă?” Asta, nu. În 
seara de 10 decembrie, domnul Florin, tehnician 
la Teatru de când se știe, se-mparte între trei săli. 
În două dintre ele, se joacă spectacole, în alta au 
emoții cei care propun ieșenilor să facă chetă pentru 
proiectele prin care tinerii vor putea să exploreze 
viața mai lesne.

Peste câteva luni, Laura va intra iar în pielea 
coordonatorului de Cerc. De data asta, în altă 
comunitate, în alt context. Așa se va lansa centrul 
1.2.3.Education. Printr-o seară în care prietenii ei și-ai 
celorlalți din echipă vor primi invitația să participe 
la o întâlnire electrică în urma căreia, după cum va 
simți fiecare, doi copii ar putea să primească două 
burse care să acopere cel puțin taxa pentru sesiunile

afterschool. Serile la 1.2.3.Education înseamnă 
ateliere de creație și îndemânare, povești și 
dezbateri pentru deprinderea lecțiilor de viață și 
jocuri educative și de societate. Printre ele, copiii 
navighează fără opreliști și-aleg ceea ce-și doresc 
mai mult, pe moment. Proiectul s-a născut după ce 
Laura a cunoscut-o pe Ioana la un curs de NLP și, 
împreună, au făcut planul prima lor experiență de 
antreprenoriat.

„De când mă știu am lucrat în domeniul acesta, al 
educației nonformale. Vor fi cluburi de weekend, de 
fotografie, antreprenoriat și jurnalism, dar cred că 
ceea ce contează cel mai mult, dincolo de activități 
e că am imaginat un spațiu de dezvoltare personală 
pentru orice vârstă, care pornește de dinainte 
de grădiniță. Și totul e gândit în așa fel încât să 
dezvolte inteligența emoțională a copiilor”, explică 
Laura. „Cred că între antreprenoriat și dezvoltare 
comunitară e o legătură destul de strânsă. Cumva, 
înseamnă același lucru, doar că acțiunile sunt 
îndreptate în planuri diferite.” Crede că și pentru 
una, și pentru cealaltă trebuie să fii înzestrat cu 
sensibilitate, ca să fii deschis și empatic în fața 
nevoilor de schimbare pe care le încearcă o societate. 
„În ambele cazuri îți trebuie inițiativă și abiliăți de 
leadership ca să treci la acțiune. Fără simțul aventurii 
și fără curaj nici nu te încumeți, nici nu navighezi mai 
departe”, explică în continuare.

Comunitatea locală, 
în start-up 
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8 Hours Over Time

Cum să creezi o bancă de timp

8Hours Over Time este un eveniment participativ prin care specialiștii dăruiesc 
timp și expertiză pentru soluționarea unor probleme specifice întâmpinate 
de organizațiile locale nonprofit. Evenimentul s-a petrecut după program, 
începând cu ora 19.00, într-o zi de vineri, la sfârșitul lunii martie, și a durat până 
dimineața. Noaptea de după serviciu a însemnat 30 de specialiști, 5 organizații 
nonguvernamentale și 500 de ore de lucru, în total.

Un angajat full-time ar fi lucrat peste 8 săptămâni ca să acopere toate proiectele 
realizate într-o singură seară, cu prilejul acestui eveniment. La 8 Hours over 
Time, fiecare ONG participant s-a întâlnit cu o echipă  formată din 5 specialiști și 
un facilitator care s-au văzut pentru prima dată, la masa de lucru. Pe parcursul 
nopții, au explorat împreună soluții pentru problema întâmpinată de organizația 
căreia i-au dăruit timp și expertiză. Spre dimineață, toate echipele au finalizat o 
soluție coerentă care putea fi implementată începând cu a doua zi.

Găsește o problemă pe care oricine ar vrea s-o rezolve, dacă ar avea timp. Cu toții 
ne dorim să participăm la o cauză mai presus de noi înșine. Caută oameni creativi 
care ar putea imagina o strategie de rezolvare, dacă i-ai provoca. Nu le cere bani, 
cere-le talent și cunoaștere. Cu asta se identifică. Lasă-i să-și pună sufletul și 
personalitatea în slujba cauzei. Lasă-i să se distreze în timp ce o fac, să se simtă 
din nou ca-n adolescență, când erau proaspeți și încrezători. Vor contribui la 
rezolvare și se vor atașa de cauza pe care le-ai prezentat-o.

Am trăit un sentiment puternic de utilitate și coeziune. Dacă este cineva în 
lumea asta care poate să schimbe comunitatea în care trăim, aceia suntem 
noi toți!
---
Felicia Stoica, specialist voluntar

Există rețele digitale care pun specialiștii în contact cu nevoile unor 
comunități și acolo poți dona din talentul tău. Dar nu se compară cu 
sentimentul pe care-l ai când te întâlnești cu ceilalți la aceeași masă, față în 
față, și lucrezi cu ei cot la cot, toată noaptea. Intensitatea e mult mai mare 

Florin Apetrei, specialist voluntar

30 DE SPECIALIȘTI

5 BARIERE DE DEPĂȘIT ÎN 
MEDIUL NONGUVERNAMENTAL

500 DE ORE, TIMP ÎNSUMAT

3.4 8Hours Over Time



Efectul de fluture 
creat de 8 Hours Over Time
1. O mulțime de 
specialiști hotărăsc 
să-și dăruiască 
expertiza mediului 
nonguvernamental

Găsesc o cale de-a 
reda valoarea socială, 
cunoașterii pe care au 
acumulat-o

2. În funcție de 
specializarea lor, sunt 
repartizați în echipe și li 
se oferă o provocare pe 
care o află abia în seara 
în care se întâlnesc

Trăiesc surpriza de-a 
întâlni oameni noi, cu 
talente complementare 
cu ale lor

Nu au avut cum să-și 
facă temele, așa că totul e 
proaspăt

3. Lucrează ca în 
studenție. Au o 
noapte albă, pentru 
îmbunătățirea 
comunității

Se împrietenesc. Au 
emoții. Se concentrează

După mult timp, e prima 
dată când își folosesc 
abilitățile în afara 
locului de muncă și au 
sentimentul capacității 
lor de explorare

4. Dimineața, au 
finalizat proiectul

Au conștiința directă a 
impactului pe care-l pot 
avea asupra comunității

Simt o „oboseală bună” și 
sunt mulțumiți

Au trăit experiența 
rapidității cu care se 
rezolvă problemele prin 
conectare și gândire în 
afara tiparelor

5. Mai multe studii 
investighează cum 
devin oamenii deștepți, 
proști. E un proces 
care plafonează 
dezvoltarea centrelor 
urbane chiar și atunci 
când majoritatea 
locuitorilor sunt bine 
educați. De obicei, 
motivul principal este 
că oamenii creativi 
ajung să lucreze în 
poziții care nu le 
solicită competențele 
și creativitatea. Asta îi 
plictisește și-i ofilește, 
le taie sentimentul 
semnificației și-i 
împuținează.

Iașul își revigorează 
bazinul de specialiști 
oferindu-le ocazia să-și 
revitalizeze talentul și 
cunoașterea, pentru 
rezolvarea unor 
probleme care afectează 
viața tuturor.

3.4 8Hours Over Time



Cardul Comunității
antreprenori au închegat prima rețea 
de economie locală în Iași

Cardul Comunității este, până acum, cel mai amplu 
program de sprijinire a economiei locale prin 
participare civică, în Iași. Ieșenii primesc reduceri 
din partea antreprenorilor parteneri în program și 
pentru fiecare achiziție, antreprenorii fac o donație în 
numele lor, alimentând un Fond Comunitar. 

Prin acest Fond, ieșenii și organizațiile 
nonguvernamentale din Iași vor putea să obțină 
finanțare pentru proiecte care să ridice calitatea 
vieții urbane. Fondul este administrat de Fundația 
Comunitară Iași, care va facilita procesul de selecție 
a proiectelor și va superviza implementarea lor. 
În momentul configurării fondului, ieșenii care au 
folosit Cardul Comunității vor putea hotărî, prin vot, 
alături de antreprenorii din program, ce proiecte 
vor fi finanțate prin donațiile făcute în numele 
lor. Programul Cardul Comunității își propune 
să sprijine economia locală și sa dezvolte cultura 
antreprenorială în Iași.

Orașele smart, cele mai prospere centre urbane 
din fiecare țară, se bazează pe Educație și Talent, 
Dezvoltare Tehnologică și Cultură Antreprenorială. 
Prin dezvoltarea industriilor din domeniul IT și 
prin universitățile sale, Iașul reprezintă un bazin de 
talent care rămâne neexploatat, în lipsa unei culturi 
antreprenoriale.

1. Antreprenorii 
pe care îi cunoaște 
comunitatea sunt cei în 
care comunitatea are 
încredere. 

2. Relațiile dintre 
antreprenorii locali și 
clienții lor sunt stabile 
și durabile, bazate pe 
loialitate și înțelegere.

3. Dezvoltarea rețelei 
de antreprenoriat local 
amplifică valoarea 
afacerilor locale, 
deoarece tot mai multe 
bunuri și servicii devin 
ușor accesibile.

4. Antreprenorii locali capătă forță 
politică, fiindcă sunt voci legitime în 
apărarea cauzelor sociale pentru care 
pot face lobby alături de grupurile 
de cetățeni activi și de organizațiile 
nonguvernamentale.

„La Băcănie”
CTS Corner
Teo’s Cafe
Retro Cafe
Voilà Caffè
Mignon
Cuptorul Moldovencei
Frișcot și Cake Expert
Traian
Aroma Zen

MAGAZINE DE CARTIER
CAFENELE

PATISERII
COFETĂRII
RESTAURANTE

Antreprenorii care au 
creat prima rețea de 
economie locală în Iași

De ce să intri în rețeaua 
antreprenorilor locali

Prin programele pe care le derulăm, ieșenii descoperă 
comportamente care întrețin schimbarea pe termen 
lung și dezvoltarea socială durabilă.

4.1 Cardul Comunității
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Efectul de fluture 
creat de Cardul Comunității

O mână de antreprenori locali se 
conectează în aceeași rețea

Motivul principal pentru care oamenii nu 
cumpără preponderent de la antreprenorii 
locali este că nu știu cine-i local și cine nu. 

Comunitatea găsește sub aceeași umbrelă o 
mulțime de bunuri și de servicii locale

Al doilea motiv pentru care oamenii nu 
cumpără local e că trebuie „să-și facă temele” 
pentru fiecare tip de cumpărături. Nu au timp 
să-i caute pe antreprenori locali din industria 
alimentară, apoi pe cei care oferă servicii de 
petrecere a timpului liber și tot așa.

Se motivează unii pe alții și aduc noi 
antreprenori în rețea

Al treilea motiv pentru care oamenii nu 
cumpără local e că majoritatea bunurilor de 
care au nevoie nu se regăsesc sub aceeași 
umbrelă. O rețea de antreprenoriat e cu 
atât mai eficientă cu cât oferă mai multă 
diversitate.

Cu cât afacerile lor merg mai bine, cu 
atât donează mai mult pentru proiecte de 
dezvoltare locală

Comunitatea conștientizează impactul direct 
al economiei locale. Nu trebuie să aștepte 
cinci ani ca să simtă schimbarea atmosferei 
economice. Proiectele de dezvoltare urbană 
susținute prin donațiile antreprenorilor arată 
că există o legătură imediată între creșterea 
orașului și dezvoltarea economiei locale.

Formează un curent social care susține 
economia locală. Și ei, și clienții lor se află 
de aceeași parte a baricadei, luptând pentru 
aceeași cauză. Iașul devine tot mai dinamic 
și mai implicat. Crește coeficientul de 
inteligență financiară. A face cumpărături 
începe să capete semnificația actului de a 
vota. Doar că se întâmplă în fiecare zi.

1 4

5

2

3
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4 motive 
ca să sprijini economia locală

Cum obții 
Cardul Comunității

La ce folosește 
Cardul Comunității

1. Conform concluziilor 
din 9 studii publicate 
de ciciveconomics.com, 
numai 13.6% din banii 
puși în circulație prin 
lanțurile comerciale se 
întorc spre comunitatea 
în care operează. 
Afacerile locale repun în 
circulație, în comunitate, 
48% din banii pe care îi 
rulează.

Intră pe 

   www.cardulcomunitatii.ro
Acolo găsești toți antreprenorii locali din rețea și tot 
acolo soliciți un card. Îndeamnă-i și pe prietenii tăi să 
facă la fel!

2. În toate orașele care 
sprijină economia locală 
crește numărul locurilor 
de muncă.

3. Bunurile locale 
alimentare sunt mai 
proaspete, iar cele non-
alimentare, mai ușor de 
procurat.

4. În general, arată 
ciciveconomics.
com, antreprenorii 
locali dăruiesc în jur 
de 3% din veniturile 
lor către proiecte 
caritabile și de creștere 
comunitară. Lanțurile 
comerciale obișnuiesc 
să reinvestească pe 
plan local doar pentru a 
procura bunuri pe care le 
recomercializează.

Cardul mic, cu pamblică roz, în formă de inimă, este buletinul de vot 
al ieșenilor, prin care-și declară susținerea pentru economia locală. Îl 
folosesc în rețeaua de antreprenoriat local. Cu cât îl folosesc mai des, 
cu atât antreprenorii știu că au sprijinul comunității și donează mai 
mult timp pentru proiecte de dezvoltare locală. 

Antreprenorii din programul Cardul Comunității donează periodic 
pentru constituirea unui fond comunitar. Ieșenii și organizațiile 
nonguvernamentale îl vor putea accesa ca să implementeze proiecte 
de dezvoltare urbană. Antreprenorii și utilizatorii cardului vor vota 
ce proiecte vor deveni realitate.

Cu cât ieșenii își arată mai puternic preferința pentru economiile 
locale, folosind cardul, cu atât mai mulți antreprenori intră în rețea. 
Cu cât sunt mai mulți antreprenori care se coalizează, cu atât fondul 
de investiții locale crește.
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Cum să accelerezi 
economia locală?

1 2 3 4 5 6
Primul pas e să cumperi 
local. Începe cu 
bunătățile alimentare. 
Cele mai proaspete 
produse sunt făcute 
aproape de casa ta și au 
ingrediente care ajung 
repede în cuptorul celor 
care le prepară.

Oferă mai mult credit 
magazinelor de cartier. 
Acolo se află mici 
comercianți care trăiesc 
în același oraș ca și tine și 
plătesc aceleași taxe.

Caută spațiile de 
petrecere a timpului liber 
create de oamenii din 
comunitate. Sunt mai 
flexibili, mai prietenoși 
și mai interesați să te 
mulțumească, chiar dacă 
le ceri ceva ce nu se află 
în grila lor de servicii și 
bunuri.i

Cumpără de la oamenii 
care au făcut o pasiune 
pentru lucrurile pe care 
le comercializează. În 
felul acesta, te asiguri 
că nu susții prin banii 
tăi lanțurile de muncă 
forțată care apar în 
unele industrii, precum 
cea producătoare de 
cafea. Oamenii care-
au făcut o pasiune 
pentru ceea ce oferă 
au devenit conștienți 
de dedesubturile 
mecanismelor de 
producție. Au investit 
mult timp și experiență 
ca să ajungă la cei mai 
curați producători.

Folosește motoare de 
căutare precum Cardul 
Comunității ca să găsești 
ușor cât mai mulți 
antreprenori locali, la un 
loc.

Cere 
antreprenorilor 
locali pe care-i 
cunoști să intre în 
rețeaua economiei 
locale, ca să fie 
găsiți mai ușor și 
să-și demonstreze 
implicarea în 
dezvoltarea 
comunității.
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Gustul autentic al conștiinței

Gata cu auto-falsificarea

În gara din Ungheni, cu fustă neagră și sacou roșu, o 
femeie aleargă plângând, pe peron. În fața ei, trenul 
se îndepărtează. În tren, Nicoleta plânge și ea. N-a 
suflat o vorbă nimănui. A aflat de bursele pentru 
elevi, în România și, pe ascuns, a plecat la Bălți. La 
examinare. De-abia apoi, când a aflat rezultatele, s-a 
așezat la masă și i-a spus mamei că n-avea să mai 
rămână acasă. „Soroca nu mai era suficientă pentru 
mine,” își amintește Nicoleta Hrițcu. De frică nu i-a 
fost frică niciodată. Mai ales, n-a picat în capcana 
alegerii pe care odată ce-ai făcut-o, o ții langa chiar 
dacă te împuținează, fiindcă-ți închipui că-i musai să 
termini orice-ai începe.„Bine că mi-am dat seama și 
n-am mai pierdut și alți ani. Am început la 30 și acum, 
la 33, e bine”, spune Nicoleta, care a lăsat birourile 
făcute pentru economiști, ca să filigraneze Cuptorul 
Moldovencei, o patiserie intimă și caldă, cu laițe, lemn 
pictat și obloane, unde ieșenii găsesc bunătăți „fără 
premixuri, fără margarină, fără prostii”. Sloganul 
acesta direct ți se lipește în memorie ca un timbru. 
Așa te aștepți s-o găsești și pe ea– dintr-o bucată, 
directă și caldă.

 „Trebuie să recunosc că am râcă pe supermarketuri. 
Nu le pot evita, dar mi-ar plăcea să ne mișcăm 
mai mult prin magazinele locale, decât prin 
supermarketuri”, îți spune.  De asta a intrat de la 
bun început în rețeaua antreprenorilor din Cardul 
Comunității, primul program din Iași care sprijină 
economia locală prin participare civică. Pus pe roate 
de Fundația Comunitară Iași, prin programul acesta,

antreprenorii ieșeni donează pentru regenerarea 
Iașului pe măsură ce localnicii devin tot mai 
conștienți și aleg să consume local. Când ieșenii 
sprijină antreprenorii locali, antreprenorii pot sprijini 
Iașul. 

Nicoleta e printre oamenii care croșetează în ființa 
lor un amestec rar de indignare și sensibilitate. Una 
nu o exclude pe alta. Simte intuitiv că de când ne-am 
îndepărtat privirea de la procesul de producție, de 
când nu mai știm poveștile oamenilor care ne oferă 
obiectele de care-am prins dependență, am devenit 
tot mai fragili și mai lesne de manipulat. 

Nu mai știm ce mâncăm și ne pierdem radarul 
interior pe măsură ce ne obișnuim papilele gustative 
cu arsura aromelor tari, sintetizate. Nu mai știm dacă 
în spatele telefoanelor noastre se află copii forțați 
să lucreze sau oameni care muncesc în condiții 
nedemne. „Nu înțeleg de ce tehnologia trebuie să

se schimbe atât de repede. Pentru ce? Ca să 
mai taie niște copaci, ca să mai doboare un 
munte”, îți spune Nicoleta c-o voce hotărâtă.  
E perfecționistă, dar nu crede în creșterea 
explozivă. Afacerea ei o crește organic, cu 
pași mărunți. „E ca-n trafic. Dacă ai o viteză 
mai mică, ai timp să reacționezi la ce se 
întâmplă în jurul tău și ai mai multă libertate 
de mișcare.”

În 2012 începe să pună laolaltă piesele 
care aveau să întocmească „Cuptorul 
Moldovencei”. Face cursuri de 
antreprenoriat, apoi primește o finanțare 
pentru tineri antreprenori. Îi era dor de 
prăjituri în care să nu simtă gustul de 
margarină. Se pregătise să fie economist. 
Mama Nicoletei era, de asemenea, economist. 
„Am avut multe slujbe, dar mi-am dat seama 
că nu era locul meu acolo. Că eu trebuie să 
fiu cea care face, dacă vreau să mă exprim. 
Veneam mereu cu idei și propuneri, dar 
eram tot timpul oprită. E foarte rigid când ai 
o slujbă în care ești subordonat. Sau poate 
că slujbele pe care le-am avut eu erau foarte 
rigide. Nu aveam nici un fel de libertate de 
manevră, așa că nu era locul meu acolo”, își 
amintește.

Veneam mereu cu idei și propuneri, 
dar eram tot timpul oprită. E foarte 
rigid când ai o slujbă în care ești 
subordonat. Sau poate că slujbele 
pe care le-am avut eu erau foarte 
rigide. Nu aveam nici un fel de 
libertate de manevră, așa că nu era 
locul meu acolo
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În rolul antreprenorului

Conexiunea cu lumea 
din preajmă

Crede că acum, când piața s-a liberalizat și barierele 
de intrare s-au diminuat, va începe să crească și 
calitatea. „E ușor să obții fonduri. Idei avem cu 
nemiluita. Așa că n-o să mai fie suficient nici măcar 
să oferi un produs foarte bun. Va trebui să oferi și o 
experiență.”  S-a gândit mult până când să găsească 
pisica liniștită care doarme pe Cuptorul Moldovencei, 
în tihna unui logo care-ți amintește de copilărie. „Mi-
am dat seama că dacă vreau să-mi spun povestea, 
trebuie să găsesc o formă potrivită. Patiseria asta e 
afacerea mea e suflet. E intimă, vine dinspre «acasă»”, 
îți explică. De acolo unde a prins gustul plăcintelor 
frământate de mama și de bunici, de acolo unde 
laptele e muls în curte, iar ouăle, calde încă sub puful 
găinilor. 

„Nu înțeleg de ce cofetăriile au toate oglinzi și lemn 
wenge, masiv, greu și rece. Deși, lasă-le să fie toate 
așa, că eu vin cu laițe și lemn picat”, râde Nicoleta, 
arătându-ți cât de încăpătoare e laița pe care stă. Nu-i 
este frică de riscuri. „Mă simt foarte bine în rolul 
antreprenorului. Totul e foarte bine gândit. Când 
ești antreprenor, muncești ca un sclav, dar nu o faci 
împotriva firii tale, iar asta contează enorm. De aici 
îți tragi energia!” Ar trebui să viziteze patiseriile din 
Millano și din Paris, îți spune, să simtă încotro se 
îndreaptă gusturile. 

Știe că cele mai faimoase brutării și patiserii din 
lume sunt cele micuțe, de familie, care n-au pierdut 
calitatea de dragul extinderii. „Cuptorul va rămâne 
întotdeauna o afacere de familie. Nu poate fi scalată. 
Când crești prea mult producția, intervine congelarea. 
Iar asta schimbă puțin proprietățile produselor. Mulți 
mă întreabă dacă nu vând franciza. Mă îndoiesc c-o 
s-o fac. În primul rând, că e dificil să vinzi o franciză 
care nu este încă profitabilă. Apoi, fiindcă nu poți să 

controlezi procesul. Oricine îți poate spune că o să 
aibă grijă, dar de unde știu că o să respecte rețeta și 
c-o să caute furnizori potriviți?!”

Nicoleta lucrează cu furnizori locali. Știe foarte 
bine câtă nevoie are economia locală de susținere, 
ca să devină, într-adevăr, o alternativă. Cumpără, 
de pildă, smântâna ei preferată, cu 35% grăsime, 
pentru Albinuța, o prăjitură tradițională cu foi de 
miere. De la o vreme smântâna are zer și nu se mai 
bate. Nicoleta a pus deja zahărul și esența de vanilie. 
A pregătit toate utilajele. Dar Albinuța nu iese, iar 
așteptările prinse-n comenzi se usucă a dezamăgire. 
Smântâna aceasta ar putea fi totuși folosită la copt. 
Dar nici așa nu iese socoteala, fiindcă la copt, potrivită 
ar fi o smântână mai slabă, care, de altfel, e și mai 
ieftină. Dacă e Paște sau Crăciun, „ți-a mers vorba-n 
tot târgul, deja”, îți spune Nicoleta. 

Producția nu seamănă cu echilibristica de bucătărie, 
unde, o dată pe săptămână, cuptorul se înfierbântă, 
iar dacă prăjitura nu iese, trei copii vor găsi la fel de 
bune dulceața și ciocolata de casă. Ea a experimentat 
până când a găsit prin împrejurimi tot ce are nevoie. 
Brânza de vaci și cea de burduf îi vine din Șipote. 
Ouăle, de la găinile fericite care intră în concediu de 
mai multe ori pe an, din Neamț. Smântâna care se 
bate de fiecare dată ajunge din Botoșani. Nuca, din 
piața ieșeană. „Asta e cel mai dificil pe plan local – să-
ți standardizezi procesul de producție, să fii tot timpul 
la fel.”
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Descoperirea busolei 
interioare
„Ați început bine, dar mi-e teamă c-o să vă stricați”, 
i-au tot spus oamenii. Nicoleta auzea și-n vis refrenul 
acesta, fiindcă „ieșeanul e foarte sceptic. A luat 
țeapă de foarte multe ori fiindcă, din lăcomie, mulți 
au început bine și apoi au schimbat ingredientele. 
Au amestecat ciocolata belgiană cu ciocolată menaj 
și frișca proaspătă, cu frișcă vegetală, untul cu 
margarină. Din lăcomie se strică lucrurile. Fiindcă 
vrei să câștigi mai mult, deodată.” Cu câteva zile 
înainte, în patiseria din Păcurari cineva a intrat, a 
comandat o prăjitură și apoi a zâmbit. „Sunt ani buni, 
de-acum, de când cumpăr de la dumneavoastră”, 
i-a spus fetei din spatele cântarului. „Abia de aici 
putem vorbi despre o perioadă în care poate să apară 
creșterea financiară. Din momentul în care ai câștigat 
încrederea pe care n-o înșeli”,  îți spune Nicoleta. 

La început, Cuptorul Moldovencei însemna un spațiu 
mic, la parterul unui bloc din preajma gării. Acum 
înseamnă două cofetării intime, savurezi torturi, 
plăcinte și prăjituri naturale, ca-n bucătăria de vară 
de la bunici. Lângă tine, în spațiul de joacă pentru 
copii, auzi râsul și troncănitul jucăriilor care-ți dau 
de-nțeles că bucățică asta de lume e-n orânduire. Aici, 
timpul nu fuge accelerat. Numai în spate, acolo, se 
coc 200 de plăcinte pe zi. Nicoleta a învățat în cea mai 
mare brutărie din Soroca să mânuiască aluatul cu 
pricepere și viteză.

Crede că ieșenii au trecut la următorul nivel, fiindcă 
„am crescut în piramida lui Maslow.”  Pe băncile 
liceului economic,  ca și la facultate „eram toți 
foarte cuminți și liniari”, își amintește. Nici vorbă 
de creativitate și auto-exprimare. „Acum, numai 
dacă nu vrei, nu găsești oportunități de dezvoltare 
personală. Iar interesul nostru pentru dezvoltarea 
personală înseamnă că am crescut. Că am devenit mai 
conștienți, că avem alte nevoi - de împlinire, iar nu 
doar de supraviețuire.” 

Aici, unde apare nevoia de-a te respecta pe tine 
însuți, apare și conștiința. Când savurezi  o prăjitură, 
o testezi după cât de mult îți redă starea pe care-ai 
cunoscut-o cândva, când părinții te trezeau cu o 
cană de lapte cu miere și ceva dulce. Când începi să 
recunoști gustul simplu și natural, începi deopotrivă 
să descoperi o lume care nu poate fi prefabricată, 
în care munca oamenilor și poveștile lor de viață 
pătrund în bunătățile pe care le oferă celor din 
preajmă. Așa  ajungi să faci parte din biotopul

economiei locale, unde omul continuă să 
conteze. 

„Dar ca să se dezvolte economia locală, 
avem nevoie să creăm o comunitate de 
antreprenori locali, care să se susțină 
reciproc și să formeze o contra-opțiune la 
hipermarketuri. De fiecare dată când merg 
la cumpărături, mă gândesc dacă vreau 
să plătesc cursurile de pian pentru copilul 
unei familii de lângă mine, sau a suta casă 
de vacanță a unui director. M-aș vedea 
într-un grup de antreprenori locali, cu 
pancarte în mână, două ore pe zi în curtea 
unui supermarket. Fiecare are dreptul să se 
dezvolte. Dar tu ești cel care alege. Atât aș 
scrie pe ele:«Gândește-te de două ori unde îți 
faci cumpărăturile». Dacă banii tăi rămân în 
Iași, în câțiva ani vei simți și tu asta” , explică 
Nicoleta.

Abia terminase clasa a opta când a ajuns 
în România, iar orizontul din Soroca i se 
părea strâmt. „Libertate și oportunități de 
dezvoltare. Asta vedeam atunci, în România”, 
îți spune femeia care-ți amintește de Amélie. 
La fel ca personajul din film, poartă în ea 
încăpățânarea de-a te reconecta la valorile 
tale.

Ca să se dezvolte economia locală, 
avem nevoie să creăm o comunitate 
de antreprenori locali, care să se 
susțină reciproc și să formeze o 
contra-opțiune la hipermarketuri. 
De fiecare dată când merg la 
cumpărături, mă gândesc dacă 
vreau să plătesc cursurile de pian 
pentru copilul unei familii de lângă 
mine, sau a suta casă de vacanță a 
unui director.

4.1 Cardul Comunității
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YouthBank este un program administrat de 
un grup de adolescenți, selectați și instruiți să 
dezvolte spiritul de inițiativă și responsabilitatea 
socială în rândul liceenilor. Ei înșiși parcurg 
programe de dezvoltare personală și sprijină 
echipe formate din liceeni să creeze și să 
implementeze proiecte participative.
Anual, aproximativ 15 liceeni din lasi, cu vârste 
cuprinse între 15 si 20 de ani, cunoscuți ca “cei 
mai tineri bancheri din România” constituie, 
promovează și administrează transparent un 
fond special, destinat finanțării proiectelor 
inițiate și implementate de liceeni. 

Tinerii beneficiază de un program de formare pe 
teme precum strângerea de fonduri, organizarea 
de evenimente, sau management de proiect. Sunt 
sprijiniți să mobilizeze între 4.000 de lei și 8.000 
de lei anual. Aceste sume sunt dublate de Fundație 
cu sprijinul Asociaţiei pentru Relații Comunitare, 
coordonatorul național al programului, și al 
partenerilor naționali sau locali. Fondurile sunt 
distribuite apoi de către tineri pentru finanțarea 
proiectelor propuse de liceeni.

Programul YouthBank creează comportamente. 
Liceenii dezvoltă obiceiuri de implicare civică, de 
acțiune filantropică și de relaționare responsabilă.

Tot ce fac liceenii e să se distreze, iar cei mai cuminți 
scriu și teme. Dar nu e chiar așa. În liceu ajungi la 
vârsta la care îți pui cele mai multe întrebări. Ai o 
mulțime de idei, dar nimeni n-are încredere în tine. 
Pare mult prea riscant. Cine să-ți dea 2000 de lei 
numai ca să vezi tu dacă ideea ta funcționează? 
Fiindcă nu poți face altceva la vârsta asta decât să 
testezi. Și pentru că nimeni n-are încredere să te 
lase să încerci, nici nu-ți dezvolți responsabilitatea 
pentru ideile tale. YouthBank îți arată însă că, de 
fapt, dacă tu miști un mușchi și altcineva va mișca 
un mușchi şi tot așa, poți face să se întâmple lucruri 
faine în jurul tău
---
Andrei Ciobanu, fost membru YouthBank

Eram în clasa a XI-a când am intrat pentru prima 
dată în contact cu YouthBank. Alături de doi colegi, 
voiam să facem un proiect, Life Design, prin care 
să încurajăm pe ceilalți tineri să adope un stil de 
viață sănătos și activ. Timp de două luni de zile, 
voiam să asigurăm training-uri în nutriție și sport, 
pentru liceeni. Am căutat mai mulți specialiști – un 
psiholog, un doctor și alte persoane care puteau 
explica ce înseamnă să ai grijă de alimentație și de 
corpul tău, la ce ajută și, în general, cum să te-
apuci să practici, efectiv, activități care să te facă 
să fii mai în formă, fizic și emoțional. Inițial am 
calculat un buget de 1.400 de lei, dar am reușit să 
adunăm 8.000. Ni s-a spus „da” foarte repede. Cred 
că oamenii erau și ei entuziasmați când vedeau 
un grup de adolescenți că se implică, așa că ne-
ajutau. După aceea, n-am vrut să mă mai despart de 
YouthBank
---
Alexandra Bosinceanu, coordonator YouthBank Iași

ArtFest
proiect implementat de Interact

2.000 lei

Creștem împreună în școală 
nouă
proiect implementat de Asociația Waldorf, Iași

1.370 lei

Iași pe stradă
proiect implementat de Clubul IMPACT Național, 

Colegiul Național Iași

2.000 lei

Literatura sub acoperiș verde
proiect implementat de UpsideDown

1.693 lei

Photoweek
proiect implementat de Interact

1.000 lei

YouthBank
Proiecte finanțate de 
tineri, pentru tineri
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O mână de tineri intră 
într-un program pentru 
dezvoltarea abilităților 
de management, 
fundraising și 
organizare de 
evenimente

Își dezvoltă cunoștințele 
de management 
financiar, pe care le vor 
folosi toată viață

Își dau seama că 
vârsta nu mai este un 
impediment. Sunt luați 
în serios în lumea „celor 
mari”

Ies din izolarea care 
separă viața de liceean de 
implicarea în societate

Simt că pot avea impact 
în comunitate și învață 
cum să-l declanșeze

Aceiași tineri își 
folosesc noile abilități 
ca să stimuleze 
inițiativa altora. Se 
străduiesc să adune 
fonduri pe care le oferă 
celor mai mici sau de 
aceeași vârstă cu ei, 
ca să-i mobilizeze să 
gândească proiecte 
comunitare

Își folosesc priceperea 
și cunoașterea pentru 
creșterea comunității

Pentru ei, dezvoltarea 
personală se împletește 
cu dezvoltarea socială

Alți tineri își dau seama 
că au capacitatea să 
îmbunătățească mediul 
în care trăiesc

Imaginează proiecte și le 
pun în practică. Vorbesc 
despre asta prietenilor și 
familiei

Se schimbă stilul de 
viață al liceenilor, care 
încep să-și petreacă 
timpul implicându-se în 
comunitate. Se afirmă, 
își testează capacitatea 
de construcție și 
întăresc valorile pro-
sociale în cercul de 
prieteni și în familie.

Efectul de fluture 
creat de YouthBank
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IQ Iași
IQ (Iasi) este comunitatea olimpicilor ieșeni. 
Am creat această comunitate ca să aducem în 
calea lor cât mai multe ancore din lumea locală 
de business și din mediul universitar. Vrem să 
facilităm dezvoltarea personală și profesională a 
viitorilor lideri comunitari.

Clubul IQ (Iasi) este un catalizator pentru tinerii 
performanți din Iași, care primesc acces la resurse 
formale și non-formale de educație. Sunt integrați în 
programe de dezvoltare personală și profesională și 
sunt încurajați să-și dezvolte prietenii durabile.

Sunt aduși în contact cu mediul de afaceri ieșean și 
încurajați să creeze propriile lor proiecte.
Programul este derulat în parteneriat de trei instituţii: 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
Asociația Rotalent și Fundația Comunitară lași.

Cred că IQ-ul ne-a transformat pe toți. Am ajuns în același loc o mulțime de caractere tari. Se spune că olimpicii 
sunt cu nasul pe sus. E o înțelegere greșită. Oamenii aceștia, ca să ajungă unde au ajuns, au fost nevoiți să învețe să 
se impună. Face parte din ei să fie puternici, să ia atitudine și să-și exprime părerea. Colaborarea probabil că e cel 
mai greu lucru din lume pentru un olimpic. El e obișnuit să facă singur totul. Să-i iei din mână ceva e foarte greu. Să 
accepte că dacă lucrează la un proiect, sunt foarte multe de făcut și nu le poate acoperi singur pe toate, nu e foarte 
comod. Atunci, la Miclăușeni, prin teambuilding, am început să învățăm asta – să ne asumăm numai domeniul 
în care suntem buni. Era o problemă de matematică și olimpicii la științe își băteau capul cu ea. Eu am glumit 
spunându-le că «eu nu pot decât să mă rog pentru voi». Apoi altcineva a râs că «eu pot numai să scriu despre voi». 
Treptat, am învățat să ne completăm unii pe alții.

Ciprian Acatrinei, olimpic la religie

4.3 IQ



Efectul de fluture 
creat de IQ Iași
1. Olimpicilor li se recunoaște valoarea

Când oamenii talentați dintr-o comunitate nu sunt 
recunoscuți și valorizați, fie părăsesc comunitatea, 
fie se plafonează. Deprind resentimente și au un 
atașament social slab.

2. Olimpicii sunt integrați în comunitate

De cele mai multe ori, olimpicii trăiesc izolați de 
societate, petrecându-și timpul în activități solitare 
sau în grupuri mici. De aceea, e dificil să deprindă 
abilități de viață și competențe sociale. Cu cât 
înaintează în vârstă, cu atât au un sentiment tot mai 
slab al valorii lor, în afara domeniului de expertiză 
și-al grupului intim de prieteni. Găsesc tot mai 
greu prilejuri de-a-și pune cunoașterea în folosul 
comunității.

3. Olimpicii se împrietenesc între ei

Riscul la care se expune un olimpic este să rămână 
închis în domeniul de expertiză. Fiindcă are o 
capacitate analitică ridicată, este greu să-i atragi 
atenția dacă nu-i poți oferi informații suficient de 
complexe. Olimpicii învață cel mai bine de la cineva 
în care pot vedea un mentor sau un egal. Fără 
deschiderea către alte domenii, înțelegerea lor asupra 
lumii rămâne insuficientă și limitată.

4. Olimpicii dobândesc capacitatea de-a influența 
societatea în care trăiesc. 

Cunoașterea și puterea lor de înțelegere devin resurse 
în mecanismele sociale. Vocea lor devine distinctă în 
spațiul public. Încep să ia atitudine. Au argumentele 
solide și sporesc înțelegerea tuturor când o problemă 
intră-n dezbatere. Capitalul de inteligență, talent și 
creativitate este captat în comunitate și amplificat. 

4.3 IQ



Cum devii înger

Iași Business Angels

Comportamentele și valorile, stilurile de viață și evenimentele create de locuitorii unui centru urban 
se răspândesc cel mai repede prin intermediul rețelelor. Cu cât sunt mai dense și mai populare, cu atât 
au un impact mai mare asupra societății. Cele mai multe rețele ajung însă să limiteze libertatea și 
autonomia membrilor, fie pentru că reduc evantaiul valorilor pe care le popularizează, fie pentru că 
pun la dispoziția membrilor doar modalități superficiale de acțiune. Provocarea este acum să migrăm 
din rețelele care ne împuținează viața și să le populăm pe cele încă mici, dar cu un potențial ridicat de 
schimbare. Vrem să aducem Iașul în rețeaua internațională a altruismului eficient și să experimentăm 
acasă la noi această mișcare socială care și-a dovedit deja eficacitatea în comunitățile sărace, ca și în 
cele prospere.

Iași Business Angels este prima rețea locală de altruism 
eficient pentru dezvoltarea comunitară. Altruismul 
eficient este o mișcare globală și un răspuns la 
întrebarea „care e cea mai semnificativă schimbare 
pe care o pot declanșa cu resurse minime?” Altruiștii 
eficienți folosesc rațiunea ca să dea putere empatiei.

Nu-și răspândesc resursele în prea multe direcții. Oferă 
în mod constant pentru aceeași cauză. În felul acesta, 
nu sunt epuizați de efortul pe care-l fac. Oferă între 5 
și 10% din resursele lunare pentru rezolvarea aceleiași 
probleme. La sfârșit de an, contribuția lor este suficient 
de consistentă încât să declașeze schimbarea. 

Altruiștii eficienți își aleg cu atenție cauzele pentru care 
se dedică. Aleg între două opțiuni. Fie selectează un 
domeniu în care orice formă de ajutor contează, cum 
este lupta pentru diminuarea sărăciei globale, fie se 
concentrează pe un domeniu care nu este încă popular 
în conștiința socială. Dacă s-ar dezvolta, calitatea vieții

11.915,26 lei donați de membrii IBA pentru 
dezvoltare comunitară

3 programe noi au putut fi lansate și testate 
datorită contribuției îngerilor: Cros pentru Școli, 
Fondul Științescu Iași, Cardul Comunității

Aproximativ 3900 de lei au fost investiți pentru 
deschiderea fiecăruia dintre cele trei programe

Cros pentru Școli a întors în comunitate 63.080 
lei și a inspirat 721 de ieșeni să doneze

Fondul Științescu Iași a întors în comunitate 
85.732,24 lei și 2.764 de ieșeni au explorat 
experimental spectacolul științelor

Cardul Comunității a întors în comunitate 
13.366,5 lei și o zonă centrală a Iașului va fi 
revitalizată

Un înger care a investit într-un an aproape 596 
de lei pentru dezvoltare comunitară a contribuit 
punerea în circulație a 8.105,937 de lei pentru 
rezolvarea problemelor locale

pentru foarte mulți oameni ar crește și, de 
aceea, orice nouă adeziune și formă de sprijin 
contează. În felul acesta, fac diferența. 

Iași Business Angels este o rețea de altruiști 
eficienți care au ales să susțină dezvoltarea 
comunitară, peste care, de multe ori, se trece cu 
vederea. De comportamentele sociale depinde 
însă frecvența cu care se dezvoltă noi afaceri 
într-un oraș, ca și transparența în administrație, 
calitatea vieții pentru grupurile vulnerabile 
și oportunitățile de dezvoltare personală și 
profesională ale întregii comunități. 

40 de ieșeni fac deja parte din această rețea. 
Ei donează constant, între 25 și 75 de lei pe 
lună, pentru dezvoltarea programelor și 
evenimentelor care facilitează dezvoltarea 
comunității locale.

4.4 Iași Business Angels



Cum devii înger

Efectul de fluture 
creat de Iași Business Angels

1. Te hotărăști ca, de acum înainte, să fii un altruist eficient. Vrei să ai impact atunci când te implici.

2. Intri pe www.fundatiacomunitaraiasi.ro și apeși pe butonul Implică-te

3. Alegi ce înseamnă între 5 și 10% din veniturile tale lunare și cumperi una, două sau trei acțiuni în comunitate. Valoarea unei acțiuni este de 25 de lei.

4. Devii investitor constant în comunitate. Cu cât comunitatea se dezvoltă mai mult, cu atât investiția ți se întoarce amplificat.

1. O mână de ieșeni crede că schimbarea pornește 
de jos în sus

Sute de ani, oamenii au crezut că schimbarea se 
transmite piramidal, de sus în jos, așa că au devenit 
pasivi și resemnați. Unii au știut dintotdeauna că nu-i 
chiar așa, dar cei mai mulți au descoperit câtă putere 
au odată cu primele rețele care le-au permis să se 
asocieze liber și să dea forță vocii lor

2. Aceiași ieșeni vor să-și declare valorile și să 
le pună în practică. Încep să participe constant 
la dezvoltarea mecanismelor prin care și alții să 
descopere câtă putere au ei înșiși, indiferent de 
statutul social ori economic

Donează pentru organizarea evenimentelor și 
articularea programelor care deprind oamenii cu 
altfel de comportamente și atitudini, decât cele bazate 
pe neîncredere, apatie și resemnare.

3. Mii de oameni experimentează prin 
mecanismele de împuternicire cum este să creeze 
ei înșiși episoade de realitate, care seamănă mai 
bine cu ceea ce-și doresc să fie, decât cu ceea ce 
este deja

Încearcă pentru perioade bine determinate să 
trăiască alternativ și să vadă ce iese din asta. 
Înlocuiesc detașarea și izolarea cu participarea 
și conexiunea. Înlocuiesc monotonia, rutina și 
oboseala cu distracția și noutatea. Neîncrederea, cu 
deschiderea spre colaborare. 

Când ies din experiment, își dau seama c-au schimbat 
realitatea în timp ce s-au simțit bine. De acum, știu 
cum să facă asta, din nou. Abilitățile le-au rămas. Au 
nevoie doar de exercițiu.

4. Unii dintre ei devin, la rândul lor, Iași 
Business Angels, ca să transforme Iașul 
într-un spațiu de antrenament pentru auto-
determinare prin colaborare, creativitate 
și voie bună. Crește nivelul de solidaritate 
socială, ideile îndrăznețe sunt mai ușor 
puse în practică. Nivelul de trai și calitatea 
experienței cotidiene sporesc pentru toată 
lumea.

4.4 Iași Business Angels



Maratonul altruiștilor eficienți. 
Specii noi în biotop

Cod de altruism. 
Se răspândește rapid

O știință pe care o 
deprinde oricine

N-au trecut mai mult de patru ani de când pe harta 
lumii au apărut primele ancore de „check-in” care-ți 
arată dacă ai în preajmă un grup de altruiști eficienți. 
Altruismul eficient e un curent social internațional 
care pornește de la o idee simplă: folosește-ți inima 
cu cap, ca să ajuți cât mai mulți oameni, cu cât mai 
puține resurse. Fă în așa fel încât să ai cel mai mare 
impact posibil asupra celor din jur, fără să obosești.  
Acum, pe eahub.org, hub-ul altruismului eficient, 
găsești peste 1700 de asemenea comunități și peste 
9000 de profiluri semnate de membri. Cu mult mai 
multe există în lume, fără să fi fost indexate. Una 
dintre ele este Iași Business Angels, rețeaua de 
altruiști eficienți din Iași, care sprijină dezvoltarea 
comunitară. Anton Breaur este unul dintre„îngeri”. 
De la el au pornit în 2015, și primele sesiuni 
CoderDojo din Iași.

CoderDojo e o comunitate internațională de voluntari 
care pun pe roate cluburi gratuite de programare 
pentru copii între 7 și 17 ani. Dacă ești programator, 
poți deveni mentorul unui copil pasionat de IT. „De la 
asta am pornit. Eu l-am avut pe fratele meu, care este 
programator. El m-a ajutat când am avut nevoie de 
sprijin. Mă consultam cu el și exploram mai departe. 
Am vrut ca prichindeii pasionați de informatică să 
găsească ușor un mentor, dacă, vor”, explică Anton. 
Din 2011, când primul dojo a fost organizat în Irlanda, 
curentul s-a răpândit repede.  James Whelton și Bill 
Liao, programatori autodidacți au vrut să creeze un 
spațiu în care copiii și tinerii să creeze coduri într-un 
spațiu social, lipsit de inhibițiile mediului academic. 
În mai puțin de un an, mișcarea CoderDojo s-a 
răspândit în Irlanda și-n restul Regatului Unit,

ca și în Statele Unite ale Americii. Peste 600 de dojos 
au apărut apoi în peste 60 de țări, dar numărul lor 
crește săptămânal. Nu ai nevoie de altceva decât de 
un spațiu și de o gașcă de programatori cu pasiuni 
civice, gata să ofere voluntar din cunoașterea lor, 
fără rigidități și elitisme. Laptopurile vin odată cu 
prichindeii care vor să experimenteze. Copiii sunt 
încurajați să nu se încurce-n detalii. Dacă n-au un 
laptop al lor, și unul împrumutat e la fel de bun. Nici 
măcar nu-i nevoie să fie performant.

„La o bere. Așa a început totul. Vorbeam cu prietenii 
mei despre asta și ni s-a părut fezabil să organizăm 
un dojo în Iași. Nu presupune cine știe ce efort. Sunt 
mulți oameni gata să se implice voluntar, când sunt 
pasionați de ceea ce fac. O dată pe lună, fiecare dintre 
noi se întâlnea timp de trei ore cu grupul de copii.  
Trei ore pe lună n-are cum să te epuizeze”, povestește 
Anton. „Copiii nu vin cu un proiect în minte. Rolul tău 
e să-i ajuți să descopere liber, programarea. Proiectele 
se nasc pe parcurs. «Vreau să fac site-urile să arate 
frumos.» «Bine. Atunci hai să vorbim. Ar trebui să ții 
cont de asta și asta» Cam așa mergea.” 

Puștiul pleca acasă cu sentimentul că se află în 
mijlocul unei intersecții. Începea să exploreze și până 
la următoarea întâlnire, se împotmolea din nou pe 
o alee cu accesul oprit. Atunci, mentorul din oficiu 
transforma capătul de drum într-o nouă intersecție 

și tot așa. Nici un contract nu-i făcea pe copii 
să continue sesiunile de explorare. „Nu-i ca 
la școală, unde vrei, nu vrei, trebuie să mergi 
mai departe. Nu-i nimic cu forța. Ideea e să-ți 
placă”, explică Anton. Numai doi, trei copii 
au renunțat pe parcurs. Cei mai mulți și-au 
dorit să continue, lună de lună.

La prima vedere, te miră să vezi cu câtă 
rapiditate s-au răspândit atât dojo-urile, cât 
și comunitățile de altruiști eficienți.  Și unele 
și altele s-au coagulat în rândul specialiștilor, 
dar nu ca să ducă mai departe jargonul 
și gândirea de castă a organizațiilor, ci ca 
să facă din implicarea directă, un mod de 
viață firesc. În patru ani, primele rețele 
înființate, de altruism eficient,  au mobilizat 
peste 360 de milioane de dolari pentru 
programe care amortizează sărăcia, după 
estimările effectivealtruism.org. În total, 
peste 3 miliarde de dolari se pare că au fost 
investiți într-o mulțime de programe, prin 
mecanismele de dăruire eficientă.  

Câteva principii simple stau la baza unui 
comportament care până nu demult, se afla 
sub monopolul unei minorități idealiste. 
În primul rând, un altruist eficient nu-și 
risipește resursele într-o mie de direcții.
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Cum am început 
să fim puternici

Ce se naște din pisică, 
șoareci mănâncă. Al 
cui e meniul pe bază 
de libertate?

Câteva principii simple stau la baza unui 
comportament care până nu demult, se afla sub 
monopolul unei minorități idealiste. În primul rând, 
un altruist eficient nu-și risipește resursele într-o mie 
de direcții. În loc să ofere cât mai mult și oricui, alege 
să ofere puțin, dar pentru aceeași cauză. Donează 
puțin, dar constant. În felul acesta, nu riscă să ajungă 
epuizat. Dacă dăruiește între 5 și 10% din resursele 
sale lunar, după un an, contribuția sa la rezolvarea 
unei probleme va fi suficient de consistentă încât să 
producă schimbarea. Se pare că principalul motiv 
pentru care oamenii evită să se implice ține de ceea 
ce se numește „scurt-circuitare din empatie” sau 
„burnout”. Când problemele sociale îți par adânci și 
întortocheate, ai impresia că sprijinul pe care-l poți 
oferi e numai o picătură într-un ocean, care nu va 
schimba nimic. Te simți mic, nesemnificativ, copleșit. 
De obicei, uiți că picătură cu picătură, totul se adună 
și, la un moment dat, se umple paharul, iar lucrurile 
încep să se transforme. 

Un alt principiu de la care nu face rabat nici un 
altruist eficient ține de selectarea problemei pe care 
vrea s-o diminueze. Va alege întotdeauna o cauză 
care îmbunătățește în mod semnificativ cât mai 
multe vieți, prin minimul de resurse. Cei mai mulți se 
îndreaptă către programele de eradicare a sărăciei. 
Când nu ai nimic, orice contează și te poate salva. 

Alții, în schimb, aleg să susțină o cauză pe care puțini 
o înțeleg.  Dacă oamenii i-ar acorda atenție, atunci 
ar duce-o mai bine cu toții. Fiindcă nu mulți trag în 
direcția respectivă, orice nouă adeziune contează. 
O astfel de cauză este dezvoltarea comunitară. 
Literatura științifică e doldora de studii care arată 
cum bunăstarea și prosperitatea economică merg 
mână în mână cu toleranța, creativitatea, capacitatea 
de colaborare, diversitatea și solidaritatea socială.

Exploratorul Dan Buettner, de la National Geographic, 
a colindat prin toate țările lumii care s-au aflat în mod 
constat în topul statelor cu cei mai fericiți și longevivi 
cetățeni. Fără excepție, a găsit că felul în care oamenii 
se purtau unii cu alții se corelează cu sănătatea 
și satisfacția vieții. Izolarea, frica, suspiciunea și 
intoleranța creează locuri potrivnice dezvoltării.

„Mi s-a părut firesc să intru în Iași Business Angels”, 
spune Anton, care lună de lună, donează pentru 
programe de creștere comunitară. „Cred foarte 
mult că realitatea se schimbă atunci când noi înșine 
încercăm s-o schimbăm. Dacă rămânem blocați în 
bucla așteptării, sunt puține șanse să avem parte 
prea curând de o viață care să semene cu cea pe care 
ne-o dorim. Când facem noi înșine ceva, când punem 
umărul la treabă, lucrurile merg mai repede decât 
atunci când așteptăm ca instituțiile să ne schimbe 
viața. Dar pentru asta, avem nevoie să învățăm un pic 
mai bine cum să lucrăm împreună, să fim activi și să 
avem încredere unii în alții.  De unul singur nu poți 
îmbunătăți un mediu. Poți, cel mult, să-ți faci propria 
viață mai acceptabilă, dar te vei izbi în continuare de 
hibele societății.”

Ideea aceasta, că schimbarea pornește de jos în sus, 
de la cetățeni, iar nu de la organizații puternice, are 
o dată recentă în istoria tuturor, iar nu doar în blocul 
post-comunist, așa cum se crede. În anii ’20, cu toții 
vedeam în omul simplu, o oaie dintr-o „turmă tăcută”, 
pasivă  și ușor de manipulat. Abia în anii ’90 – 2000 
am început să descoperim că a fi simplu cetățean 
poate fi o poziție mai puternică decât aceea de clasic 
reprezentant al puterii. 

Până atunci, majoritatea aranjamentelor 
sociale porneau de la credința că natura 
umană este fără doar și poate, conflictuală. 
Puterea și controlul,  capacitatea de dominare 
și frica, astfel de vectori se credea că stau 
la baza unei societăți. Omul, în sine, nu 
părea important ca simplă ființă umană. 
Valoarea îi era atribuită din exterior, prin 
grile de meritocrație și standarde, care 
îndreptățeau violența împotriva celor diferiți 
și subordonarea celor mulți. Din anii ’90 însă, 
paradigma s-a schimbat. S-a spus tot mai des 
că orice om contează, iar valoarea umană nu 
poate fi nici măsurată, nici retrasă, odată ce 
te-ai născut. S-a creat un val în care simplii 
cetățeni nu-și mai recunoșteau locul pasiv. 
Deveneau în ochii lor și-al celor din jur, 
responsabili pentru propria viață și suficient 
de puternici încât să o construiască ei înșiși, 
împreună cu alții ca ei. Piramidele sociale au 
început să se clatine când tot mai mulți au 
încetat să mai aibă răbdare ca schimbarea să 
se propage de sus în jos.

Dacă i-ai fi spus cuiva, la începutul anilor ’90, 
că nu vor trece 20 de ani până când oamenii 
se vor organiza din proprie inițiativă, ca să 
doneze din cunoștințele și resursele lor, ar fi 
crezut că-i vinzi o poveste. Bună de adormit 
copiii, dar jignitoare pentru cineva cu capul pe 
umeri. Pe vremea aceea, informația și
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resursele se cereau a fi încă acumulate și protejate 
de ceilalți. Istoria vorbise până atunci numai despre 
păianjeni, dar nu și despre stele de mare.

 „Dacă tai capul unui păianjen, va muri. Poate că va 
supraviețui fără un picior sau două și probabil că va 
trăi destul de bine și fără doi ochi. Cu siguranță, însă, 
va muri fără cap.  (...) La prima vedere, o stea de mare 
seamănă cu un păianjen. La fel ca la păianjen, are o 
mulțime de picioare care ies dintr-un corp central. 
Dar aici se opresc asemănările. (...) Cu un păianjen, 
ceea ce vezi e ceea ce este. Corpul central e corp 
central, capul e cap și picioarele, picioare. Dar steaua 
de mare nu are un cap. Corpul ei central nici măcar 
nu controlează picioarele. În marea lor majoritate, 
organele interne sunt replicate în fiecare braț. Dacă 
vei tăia o stea de mare în două, vei avea o surpriză: 
animalul nu va muri și foarte curând vei avea de-a 
face cu două stele de mare.”  Asta notează Brafman 
și Beckstrom în una dintre cele mai vândute cărți 
despre noile comunități descentralizate. 

În câteva zeci de pagini, cei doi arată cum au ajuns 
oamenii simpli să acționeze fără să mai aștepte un 
lider luminat sub care să se subordoneze. Asemenea 
comunități sunt greu de oprit și cresc accelerat. De 
vocea lor ești nevoit să ții cont fiindcă poți aduce la 
tăcere un lider, dar nu și un cor format din mii de 
voci. Ceea ce construiesc, cu greu poate fi dărâmat. 
Mereu se găsesc alții care să continue ce-au început 
cei dinainte. 

„Cred că varianta clasică, de-a costrui prin taxele și 
impozitele pe care le plătești, îți oferă puțin control 
asupra rezultatului final. Simt că am mult mai multă 
siguranță atunci când mă implic direct într-un 
program. Nu vorbesc din scepticism. Doar că drumul 
parcurs de investiția mea e mai scurt atunci când mă 
implic direct, să îmbunătățesc viața omului de

lângă mine, decât atunci când intră într-un sistem 
complicat”, explică Anton.

A simțit de multe ori ce înseamnă comunitatea. Un 
fel de-a te purta cu ceilalți din care se desprinde, mai 
apoi, calitatea vieții tale. „În mediul de afaceri este 
foarte evident. Mi s-a întâmplat de multe ori să încep 
proiecte ca să văd cum neîncrederea și suspiciunea 
strică lucrurile. Când vrei să faci ceva alături de 
alții, firesc e să vrei să construiești împreună și să ai 
încredere că fiecare dă tot ce poate. Când începi să 
investești energie ca să te păzești de colaboratorul 
tău, n-are cum să meargă fiindcă nu te mai 
concentrezi pe obiectivele propriu-zise. Cred că aici se 
vede foarte bine impactul culturii comunitare în care 
trăiești.”

Și-ar dori să vadă în Iași un oraș mai modern și mai 
cosmopolit, unde muzica și filmul hrănesc în mai 
mare măsură viața urbană. Ar vrea ca ieșenii să fie 
un pic mai liniștiți și mai puțin hăituiți de grija pentru 
ziua de mâine. „Știu că multă lume crede că dacă 
ai propriile griji, asta te împiedică să mai ai și grijă 
de alții. După părerea mea, nu-i chiar așa. Când te 
preocupi de bunăstarea altora, îți este și ție mai bine”, 
spune Anton. Între el și „alții” nu crede că-i o distanță 
prea mare. Dacă altora le este rău, nu-i va fi nici lui 
foarte bine.

O știință pe care o 
deprinde oricine
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Beneficiar Proiect Valoare Domeniu

Total Granturi Fondul Transgor Logistik: 37246.6

1 Asociația Mai Bine Get up! Panou de cățărat în aer liber cu acces gratuit 9432 Sport

2 Asociația Outventure Streetball 360 17830 Sport

3 ProbikeAddiction Descoperă codrii Iașului, pe bicicletă 6845.31 Sport

4 Asociația Veloart Ciclismul de șosea - de la recreere la performanță 1000 Sport

5 Asociația Club Sportiv Preventis Sezonul porților deschise la badminton pentru copii 400 Sport

6 Școala Gimnazială Valea Lupului Challenge Week-end Valea Lupului 611 Sport

7 Asociația Sinergy Slackline is slick! 1128.29 Sport

Total Granturi Fondul Științescu Iași: 46955.37

8 Școala Gimnazială „I. Romanescu”, Voinești ROBOFIZ 9525.6 Educație

9 Asociația Outventure TechnoBrick - Educație STEM prin joacă cu piese LEGO 9126 Educație

10 Școala Gimnazială Valea Lupului ROBOTICON 5223.6 Educație

11 Societatea Profesorilor de Științe din Iași Valiza cu experimente 3712.5 Educație

12 Asociația pentru Promovarea Economiei 
Cunoașterii, Iași

Micro-Gear 9000 Educație

13 Asociația Studenților Chimiști Ieșeni Eprubetă cu ștafetă 10367.67 Educație

Total Granturi Fondul Swimathon: 88942.12

14 Cătălin Vătămănelu Căsuța dintre coline 6000 Educație

15 Asociația Alternative Sociale Integrarea socioprofesională a bolnavilor de psoriazis 2634.46 Incluziune socială

16 Asociația Waldorf Iași Creștem împreună în Școala Nouă 488.93 Educație

17 Fundația Iosif Prevenirea abandonului școlar 785.86 Incluziune socială

18 Junior Chamber Iași Burse de merit pentru elevii din mediul rural 1638 Educație

19 Fundația World Vision Romania Prietenii lui Alin 94.6 Sănătate

20 Asociația Salvați Copiii Un gest pentru o viață 21058.38 Sănătate

21 Asociația Salvați Copiii Iași Plantăm Căsuța cu Cireșe, în Dacia 7400.39 Educație

22 Fundația Serviciilor Sociale Bethany Centru de recuperare pentru copii cu dizabilitati 9427.68 Sănătate

23 Fundația Serviciilor Sociale Bethany START! Program de Burse pentru copii din mediul rural 4285.8 Educație

24 Fundația Iosif Prevenirea Abandonului Școlar 8505.87 Educație

25 Asociația Club Rotaract Iași Copou Operaţii Sigure, Copii Sănătoşi 2447.1 Sănătate

26 Fundația AxArt Noi inceputuri 1137.6 Cultură
/Artă

27 Fundația World Vision Romania Ochelari pentru copiii din mediul rural 1798.2 Sănătate

28 AIESEC Iași Premii anuale de excelență pentru membrii AIESEC Iași 301.5 Educație

Lista proiectelor finanțate Total Granturi: 269322.44 RON



29 Asociația Angeldog Satu Mare Îngerii patrupezi 2785.05 Sănătate

30 Asociația euRespect Ajută-mă să te ajut! 4970.16 Sănătate

31 Asociația Faci Troc Spitalul Copiilor 13182.54 Sănătate

Total Granturi Fondul Cros pentru Școli: 31039.75

32 Fundația Iosif Prevenirea abandonului școlar 5764.78 Educație

33 Asociația Apel „Me” Spațiul Verde (Amfiteatru Verde) 429.21 Educație

34 Școala „Varlaam Mitropolitul” Împreună pentru bucuria cunoașterii 7031.52 Educație

35 Liceul Waldorf Iași Flautele fermecate 9352.11 Educație

36 Liceul Waldorf Iași Creștem împreună Școala Nouă - Clasa Outdoor 2137.5 Educație

37 Bejinaru Elena Stela Copil pentru copil 5001.75 Educație

38 Asociatia Culturala Moldavia Susține tinerii scriitori 277.88 Educație

39 Asociatia Tinerilor Ieșeni Folk'n'Iasi 323 Cultură-artă

40 Asociația Tineretul ONU din România – Filiala Iași Proiectul Olimpiada ONU 722 Educație

Total Granturi Fondul Cercul de Donatori Iași: 18059.72

41 Asociația Clubul Sportiv de Dans Unic 2008 Step Up Your School 1499.72 Sport

42 Iulia Weingold Lavorator 4300 Sănătate

43 Adela Trofin In What Sense? – educație senzorial-gastronomică pentru 
copii 3700 Sănătate

44 Asociația Salvați Copiii Clubul de lectură în cartierul tău 4825 Protecția 
drepturilor copiilor

45 Asociația de ecologie și cicloturism ProBike 
Addiction

Siguranța pe bicicletă - cursuri de mecanică și comportament 
în trafic 3735 Sport

Total Granturi Fondul YouthBank: 8063

46 Asociația Club Rotaract Iasi ArtFest 2000 Cultură-artă

47 Fundația Noi Orizontur Iași pe stradă 2000 Cultură-artă

48 Asociația Reversibil Literatură sub acoperiș verde 1693 Cultură-artă

49 Asociația Waldorf Iași Creștem împreună în Școala Nouă 1370 Spații publice/
comunitare

50 Asociația Club Rotaract Iași Copou PhotoWeek 1000 Cultură-artă

Total Granturi Fondul de revitalizare urbană „Turnul Nostru”: 2515.88

51 Asociația Mai Bine Cultivăm orașul 400 Spații publice/
comunitare

52 Ana-Maria Ursanu Grădina de relaxare Alexandru cel Bun 2115.88 Spații publice/
comunitare

Fond destinat

53 Club Sportiv Coreco Tenis pentru performanță 31500 Sport

Fondul Turul Faptelor Bune

54 Cătălin Vătămănelu Turul Faptelor Bune 5000 Sănătate



SURSE DE VENIT RON %

Donatori individuali 306.791,25 40,8

         Din România 283.195,55 37,66

         Din afara României 23.595,70 3,14

Companii 265.465,36 35,3

Programul național de fundații comunitare 
(Romanian Americal Foundation, Asoaciația pentru 
Relații Comunitare, Federația Fundațiile Comunitare 
din România

116.655,35

15,51

Donatori publici din România (FDSC, Primăria 
Municipiului Iași, Fundația Sportului Ieșean) 48.584,18 6,46

Instituții private (alte ONG-uri) 9.700,00 1,29

Venituri autogenerate (Cardul Comunității, dobânzi) 4.744,10 0,63

TOTAL VENITURI 751.940,24

CATEGORI DE CHELTUIELI RON %

INVESTIȚII ÎN COMUNITATE

Granturi 269.322,44 35,22

Burse 119.250,00 15,59

Total investiție în comunitate 388.572,44 50,81

COSTURI MOBILIZARE ȘI ADMINISTRARE FONDURI, DEZVOLTARE ȘI 
OPERARE

Resurse Umane 205.175,80 26,83

Servicii 43.010,79 5,62

Transport 41.660,83 5,45

Costuri birou (chirii, consumabile) 41.804,70 5,47

Evenimente, seminarii, conferinte, intalniri 24.626,65 3,22

Comunicatii, internet, posta, publicatii, 
publicitate 14.794,54 1,93

Echipamente si bunuri de folosinta indelungata 3.559,76 0,47

Comisioane bancare 1.545,26 0,20

Total costuri mobilzare și administrare fonduri, 
dezvoltare și operare) 376.178,33 49,19

Total cheltuieli 2015 764.750,77

ALOCARE FOND DE REZERVĂ 23.100

Sold pentru 2015 340.749

Pentru granturi și burse 279.104

Pentru operare 11.645

Pentru rezervă 50.000

Raport financiar 2015





Premii
•   Premiul pentru cea mai buna activitate a comunicării 
fundației, ARC România 2012

•   Premiul de excelență pentru implicarea în comunitate, Gala 
Oameni pentru Oameni, București 2013

•   Premiul special pentru implicare în comunitate, Gala 
Tinerelor Valori, lași 2013

•   Premiul  Excelența pentru implicarea în proiectele 
comunității, Seara Valorilor, Iași, 2015

•   Premiul pentru directorul executiv care sprijina activitațile 
de fundraising, acordat lui Ciprian-Mihai Paiuș, Gala Oameni 
pentru Oameni, București,  2015

•   Premiul pentru cel mai bun proiect de sponsorizare a unei 
firme, acordat pentru Fondul Transgor Logistik, Gala Oameni 
pentru Oameni , București, 2015

•   Premiul pentru cel mai implicat angajat, acordat 
Ancăi Topor, pentru mobilizarea colegilor la Swimathon 
și Cros pentru Școli, Gala Oameni pentru Oameni, 
București,  2015

•   Premiul special al juriului, acordat lui Alexandru 
Horaicu, pentru implicarea în Swimathon și activitățile 
umanitare derulate prin TROC, Gala Oameni pentru 
Oameni, București, 2015

•   Premiul pentru inițiativa CSR a anului, acordat 
companiei Centric IT Solutions pentru Fondul de Burse 
Centric, PIN Awards, Iași, 2016

•   Premiul pentru cea mai bună colaborare a unui ONG 
cu industria IT, acordat pentru Fondul Științescu Iași, PIN 
Awards, Iași, 2016



Echipă

Cezar Gumeni 
Antreprenor, Cake Expert Training and Consulting

Elena Manolache
Director marketing & PR, Toyota Iaşi

Alina Avătămăniței
PR & HR Marketer, Continental Automotive Iași

Adriana Gheorghiescu
Fondator Miolk, Birou de Arhitectură

Severin Sânzianu
Director, Premian

Ciprian Ionescu
Antreprenor, September Media

Claudiu Florea, consultant de marketing

Alexandrina Irina Dinga, advocacy specialist/ 
community organizer

Iulian Boia, antreprenor

Mihai Ursache, inginer

Alina Avatamaniței, marketer 

Ciprian-Mihai Păiuș, Director Executiv

Elena Racu, Manager de Programe

Doris-Amalia Cojocariu, Manager de Programe: Fondul Transgor Logistik, Fondul Științescu Iași

Andreea Marosac, Manager de Programe: Fondul de Burse, Swimathon, Fondul de Burse Centric 

Andrei Grozavu, Fund Developer

Alexandra Anghel, Manager de Programe: Cros pentru Școli, Cardul Comunității 

Alexandra Bosinceanu, Coordonator YouthBank 

Cosmina Hatmanu, Project Manager, Cros pentru Școli 

Ines Prodan, Responsabil Comunicare

Oana Olariu, Responsabil Comunicare

Consiliul Director Membri fondatori

Angajați



Parteneri, Sponsori și Finanțatori:
Atexis, Basware, Centric IT Solutions, Continental Automative România, Club Moving, Delphi Diesel Systems România, 
eMag, Endava, FigShare, Focality, Gemini CAD Systems, HEG Services, Ness România, Optymyze, Provident Financial 
România, SCC Services, Telesoft SRL, Thinslices, Xerox, Xivic, Tiki Village, Let’s move, Visum, Tricorp, Casa de Cultura 
a Studenților, Ford, Master Print, Avon, Decathlon, Bogdan Ciobanu, Cafeneaua Piața Unirii, Perla Moldovei, Cuptorul 
Moldovencei, Algida, Dopo Poco, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Iași, Cotnari, Util Deco, Delta 
Plan, Shatter, Gravez.ro, Salița de cațarat, Migdalin, Green Spa, Ziarul de Iași, Iași Fun, Wink Public Multimedia, 
Business Class, Happy Media, 360uaic.ro, Zile și Nopți, Studpass, Hamak, Oxygen, Selgros Cash & Carry, Escape Room 
Iași, Terra Centrum, LR Health & Beauty, Level Iași, Ursitoarea Buna,  Merinde Țaranești, Pâine cu maia, Bunatați 
Dichisite, AromaZen, Gustul Natural, Paula  Kitchen, Adelicii, Gramma, Cuib, Masterprint, Fondante

Un program inițiat de În parteneriat cu Cu sprijinul financiar al

Cu participarea fundațiilor comunitare

Cum ne găsești:

www.fundatiacomunitaraiasi.ro
Str. Petru Poni nr. 1 Bis, Iași
office@fundatiacomunitaraiasi.ro
0720 540 521


