
,Faptele bune au facut  valuri!            ,



Swimathon Iași este un eveniment organizat 
pe platforma unui concurs de înot, 
care oferă tuturor ieșenilor oportunitatea să 
se implice în comunitatea din care fac parte, 
susținând într-un mod simplu și inedit, 
proiectele locale. 
Ne dorim astfel să activăm 
spiritul de inițiativă în rândul ieșenilor, 
oferindu-le 
contextul potrivit să-şi facă vizibilă ideea, 
să facă fundraising, 
să o susțină și să se distreze. 
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Allianz Țiriac
Amazon
ATEXIS

Basware
BITDEFENDER

BRD - Groupe BRD - 
Groupe Société Générale

CGM Software 
CENTRIC IT Solutions Romania

Cliotech
CONDUENT

Continental Automotive Romania
Delphi Technologies

Express Credit
Figshare

FOCALITY
IG Watteeuw Romania

MAMBU TECH
NESS Digital Engineering IASI

Optymyze 
OSF Global Services
OSRAM Continental

PALACE REAL ESTATE
Softvision
ThinSlices

Vast Visibility
VEO Worldwide Services



CUM FUNCȚIONEAZĂ 
SWIMATHON

Swimathon Iași este cel mai mare eveniment local prin care 
ieșenii propun proiecte și fac fundraising pentru ideile în 
care cred, ca să le transforme în realitate, implicând 
comunitatea locală.

Mai întâi, ieșenii își înscriu ideile în concurs. Apoi, prieteni și 
colegi de muncă îmbrățișează una sau mai multe idei dintre 
cele înscrise.

Își formează una sau mai multe echipe și se angajează să 
adune fonduri și să înoate pentru cauza în care cred. Timp 
de o lună, strâng resurse distrându-se, iar în ziua cea mare, 
se întrec cu toții în ștrandul municipal.

Un alt rol pe care îl poți alege pentru a fi parte din energia 
Swimathon este cel de Ambasador. Îmbrățișează una sau 
mai multe idei, și adună fonduri pentru cauza pe care o 
susțin. În ziua evenimentului, se alătură galeriilor care 
înviorează înotătorii și inițiatorii proiectelor.

Cei mai buni înotători, cei mai fâșneți fundraiseri și cele mai 
gălăgioase galerii primesc premii. Apoi, proiectele pe care 
le-au sprijinit, intră în implementare.



1. Înscrie un proiect.
Grupurile de inițiativă (ieșeni ca toți ieșenii, care au camarazi 
puși pe fapte, cu idei îndrăznețe) și ONG-urile înscriu unul 
sau mai multe proiecte, pentru care vor să strângă fonduri, 
ca să-l implementeze.

2. Înscrie una sau mai multe echipe de înotători.
Înscrie un Ambasador.
Echipele de la locul de muncă și găștile de prieteni aleg unul 
sau mai multe proiecte. Se înscriu ca înotători și organizează 
mini evenimente, ca să adune resurse pentru ideile pe care 
vor să le vadă implementate în realitate. În ziua 
evenimentului, se întrec în competiția de înot.
Cine nu poate înota, se înscrie ca Ambasador și își catalizează 
prietenii în jurul proiectului pe care l-a adoptat.

3. Înscrie o donație.
Ieșenii donează pentru proiecte, inspirați de echipele de 
înotători și de Ambasadori. Participă la mini evenimentele 
create de înotători și spun „da”, invitației de-a se implica, la 
chemarea Ambasadorilor.

4. Participă la eveniment.
Vino în ziua cea mare, când echipele de înotători se întrec în 
bazin. Fie că înoți, ești ambasador sau că donezi, rămâi 
alături de proiectele pe care le sprijini. Vei primi vești, pe 
măsură ce sunt implementate.



De ce să participi 
la Swimathon?
Cu fiecare ediție, valurile de bine 
făcute la Swimathon Iași ajung la 
tot mai mulți ieșeni dornici de 
schimbare.

Cele 8 ediții Swimathon Iași 
înseamnă 185 de proiecte, 1.810 
înotători și 1.286.448 lei 
mobilizați.
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Cifre cheie anuale:

Swimathon 2012
12 proiecte
103 înotători
42.359 lei 

Swimathon 2013
11 proiecte
164 înotători
64.000 lei 

Swimathon 2014
16 proiecte
178 înotători
120.392,26 lei 

Swimathon 2015
22 proiecte
277 înotători
175.195,96 lei 

Swimathon 2016
29 proiecte
322 înotători
188.053,2 lei 

Swimathon 2018
28 proiecte
245 înotători
224.314 lei 

Swimathon 2017
26 proiecte
213 înotători 
145.376,7 lei 

Swimathon 2019
41 proiecte
308 înotători
326.755 lei 



Anul 8 de Swimathon 
a avut 

nuante de festival!
                    

6 Iulie 2019 
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Peste 3000 de ieşeni au bifat “particip” 
la cel mai mare eveniment de înot 
desfăşurat în zona Moldovei, organizat 
la Ştrandul Municipal Iaşi. 

Atmosfera a fost magică şi datorită 
elementului de noutate pe care l-a 
oferit SWIMATHON în acest an: un 
mini-festival cu vendori şi activităţi atât 
pentru adulţi, cât şi pentru copii.

Evenimentul a fost scăldat în culoare, 
oferind ocazia ieşenilor să se bucure de 
soare şi apă, savurând un frappe şi un 
burger. Adulții au putut trage cu arcul, 
iar copiii au avut parte de face painting, 
cortul de ştiinţe şi alte activităţi 
plăcute.
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SWIMATHON  2019
ÎN CIFRE



număr 
PROIECTE

echipe 
ÎNOTĂTORI

număr 
ÎNOTĂTORI

FONDURI 
MOBILIZATE

41

57

308

326.755 lei



PROIECTE PENTRU CARE S-AU 
STRÂNS FONDURI

1. Fondul de burse - Fundația Comunitară Iași: 18.164 lei mobilizați

2. Zâmbet pentru îngerași - 6 YEARS CANCER FREE: 9.853 lei mobilizați

3. Fondul de burse Centric - CENTRIC IT Solutions Romania: 5.382 lei mobilizați

4. Înotăm pentru Martina! - Claudia Poenaru: 9.573 lei mobilizați

5. Învățăm și ne jucăm la H&G - Fundația pentru Educație și Atitudine Socială: 2.810 lei 
mobilizați

6. O șansă pentru Sebastian - Asociația O șansă pentru Sebastian: 500 lei mobilizați  

7. Tabăra MagiCAMP - Asociația MagiCAMP: 19.263 lei mobilizați

8. Bursele iOSiF - Fundația iOSiF: 10.501 lei mobilizați

9. Tabăra la mare pentru copiii nevoiași - Asociația Glasul Vieții: 2.042 lei mobilizați

10. Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități - Fundația Serviciilor Sociale Bethany: 
29.865 lei mobilizați

11. Centru after-school Târgu Frumos - Fundația Serviciilor Sociale Bethany: 8.536 lei 
mobilizați

12. START Program Educațional Pentru Tineri din mediul rural - Fundația Serviciilor Sociale 
Bethany: 484 lei mobilizați

13. Joacă și suport cu frații copiilor cu TSA - Asociația “Bucurie și speranță”: 0 lei mobilizați

14. Credem că se poate! - Asociația Adsis: 50 lei mobilizați

15. Alexandra are nevoie de noi! - Ramona Abramiuc: 100 lei mobilizați

16. Green Impact - AIESEC Iași - 2.245 lei mobilizați

17. Împreună pentru Bogdan - Roxana Rusu: 10.500 lei mobilizați

18. Casa Share - Asociația Casa Share: 20.158 lei mobilizați

19. Săptămâna cu zâmbete - Centrul Diecezan Caritas Iași: 3.545 lei mobilizați



20. O masă caldă pentru un zâmbet - Grup studente de la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iași: 710 lei mobilizați

21. Asigură sănătatea unei familii - Grup de inițiativă a studentelor de la Facultatea de 
Filosofie și Științe-Social Politice, specializarea Comunicare și Relații publice: 50 lei 
mobilizați

22. Temerari în fața cancerului - Asociația Little People România: 2.725 lei mobilizați

23. Stai la masă cu o faptă bună! - Salvați Copiii Iași: 47.562lei mobilizați

24. Un acoperiș pentru 4 îngerași - Elena Maria Apostol: 33.575 lei mobilizați

25. Sera CNER: undă verde! - Colegiul Naţional ”Emil Racoviță”: 8.782 lei mobilizați

26. O data-n viata in tabara la mare - Fundatia Star of Hope Romania: 0 lei mobilizați

27. Pasiunile prind forma! - Asociatia Lindenfeld: 13.038 lei mobilizați

28. Super Kids - Școala Varlaam Mitropolitul: 7.495 lei mobilizați

29. Accouting team - ASCONT: 100 lei mobilizați

30. Bursa Rotaract ”O sansa pentru viitor” - Rotaract Iasi Copou: 5.961 lei mobilizați

31. Povestea CANTALUP - Asociatia ProLife Community: 890 lei mobilizați

32. Lisa, Robotul Umanoid - Lisa Team: 100 lei mobilizați

33. Fondul Stiintescu - Fundatia Comunitara Iasi: 50 lei mobilizați

34. Moldova vrea Autostradă - Asociația Moldova vrea Autostradă: 1220 lei mobilizați

35. Casuta dintre Coline - Asociatia Implicat Valea Lupului: 805 lei mobilizați

36. Spitale fara infectii - Asociatia Spitale fara infectii: 0 lei mobilizați

37. Empower Parents - Asociatia ParentIS: 5.195 lei mobilizați

38. PianoBikes @ LIIS - Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi: 10.815 lei 
mobilizați

39. Ghiozdanelul Meu! - Asociatia „Stergem o Lacrima”: 7.264 lei mobilizați

40. Surâs si Terapie - Asociatia Surasul Albastru: 4.350 lei mobilizați

41. Ambulanța Copiilor - Asociația Ambulanta.Life prin Serviciul Voluntar de Ambulanță: 
2.100 lei mobilizați







COMUNICAREA EVENIMENTULUI
www.facebook.com/swimathon.iasi/

În anul 8 de Swimtahon, ne-am dorit ca odată cu mobilizarea 
altor comunități, să interacționăm cu donatori noi care să se 
implice la rândul lor cu resurse noi. Cu cât numărul acestora a 
fost mai mare, cu atât și evenimentul a crescut și a acoperit ca 
intervenție mai multe zone de interes din comunitate.  În 
acest sens, am desfășurat Campania de comunicare din 2019: 
“Mi-ar plăcea, vreau să” care a fost cea mai amplă campanie 
de comunicare realizată de fundație, cu accent mai mare pe 
canalele publice de informare (outdoor, radio, TV, online).



Campania “Mi-ar plăcea, Vreau să” – TAIE ORICE INDECIZIE s-a 
născut într-o vineri dimineaţă, la o masă rotunda, după o 
binemeritată cafea și “stoarcere de creieri”. Povestea a plecat 
de la elemente abstracte, cum ar fi spirit de iniţiativă, nevoia de 
a îmbunătăţi comunitatea sau strângere de fonduri şi, ulterior, 
ne-am dorit să ajungem uşor la elementele de concret. Mai 
exact ne-am dorit să transmitem un mesaj pe înţelesul tuturor. 
Printre primele imagini pe care ne-am dorit să le folosim 
pentru ca membrii din comunitate să se identifice cu cauzele au 
fost următoarele: un tobogan pentru copiii din faţa blocului, 
aplicaţie care să îţi arate când vine tramvaiul 6 în staţie, copaci 
curaţi şi bine întreţinuţi pe străzile Iaşiului, lucrare la faţada de 
bloc, spaţii verzi şi îngrijite de vizavi de bloc. Ne-am imaginat 
inclusiv care ar putea fi dialogul interior care poate avea loc în 
mintea unui membru al comunităţii: „Mi-ar plăcea să facă 
cineva curat, să taie buruienile şi să pună o bancă, un foişor şi o 
masă de ping-pong. Aş putea să fac şi eu asta, dacă aş putea.” 
De aici, mesajul a venit uşor: Taie orice indecizie!
Pe loc l-am îndrăgit şi ne-am dat seama că are toate elementele 
ca să devină un mesaj de impact.



Campania a fost difuzată pe următoarele canale: presă scrisă 
(Ziarul de Iași, Zile și nopți), în mediul online (promovând 
postările), outdoor (tramvai colat, video în mijloacele de 
transport în comun și în zona Food Court de la Palas Mall, 
panourile stradale), radio (spot la Magic FM). Datorită mesajului 
campaniei, am fost invitați și la posturile tv locale (Iași TV Life și 
TeleM), dar și la posturile locale de radio (Trinitas, Radio Hit, 
Radio Iași). 
Campania “Mi-ar plăcea, Vreau să” s-a integrat foarte bine în tot 
conceptul SWIMATHON. Mesajul a venit ca o completare a tot ce 
înseamnă oferirea tuturor ieşenilor oportunitatea de a se 
implica în comunitatea din care fac parte, susținând într-un mod 
simplu și inedit, proiectele locale. Ne-am dorit astfel să mai 
existe o direcţie de comunicare complementară care să activeze 
spiritul de inițiativă în rândul ieșenilor, oferindu-le contextul 
potrivit să-şi facă vizibilă ideea, să facă fundraising, să o susțină 
și să se distreze. 



CIFRE DE COMUNICARE 

Bannere stradale2
Bilboard-uri3

Panouri stradale9
Citylight-uri12

Apariții media26
Ambasadori de comunicare5

Articole pe site9
Postări plătite pe social media23

Tramvai colat1

Fotografi invitați6





PRESA SCRISĂ

https://issuu.com/zilesinopti/docs/zn_iasi_17_mai?fbclid=IwAR36D4zMhwDtMF-WMLhf

Kitm2_AvamghbSyYPwkNpK4vqO22M5atAWz6YHY
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/orice-iesean-isi-poate-inscrie-ideea-la-swimathon--220

331.html
https://salvaticopiii-iasi.ro/inoata-la-swimathon-iasi-pentru-mihai/
https://www.stiri.ong/ong/comunitate-si-voluntariat/orice-iesean-isi-poate-inscrie-ideea

-la-swimathon
https://www.realitatea.net/orice-iesean-isi-poate-inscrie-ideea-la-swimathon_2196280

.html
http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/orice-iesean-isi-poate-inscrie-ideea-la-

swimathon-7691320
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/orice-iesean-isi-poate-inscrie-ideea-la-swimathon/

5313695
https://www.ziarelive.ro/stiri/orice-iesean-isi-poate-inscrie-ideea-la-swimathon.html
https://www.stiri.ong/ong/comunitate-si-voluntariat/anul-acesta-swimathon-are-nuante

-de-festival
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/videoamp-foto-swimathon-astazi-la-strandul-municipal

-iasi--223925.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/faptele-bune-au-avut-nuante-de-festival-in-anul-8-de-s

wimathon--223964.html
http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/faptele-bune-au-avut-nuante-de-festiv

al-in-anul-8-de-swimathon-7735381
https://theworldnews.net/ro-news/faptele-bune-au-avut-nuante-de-festival-in-anul-8-d

e-swimathon
http://www.ziarelive.ro/stiri/faptele-bune-au-avut-nuante-de-festival-in-anul-8-de-swim

athon.html
https://www.facebook.com/permalink.php?id=2235205013431973&story_fbid=23942

45660861240
https://www.laiasi.ro/feed-items/faptele-bune-au-avut-nuante-de-festival-in-anul-8-de-

swimathon/

Relatarea evenimentului în



FAPTELE BUNE
FAC VALURI

Susține proiecte pentru
comunitate pe
swimathon.fundatiacomunitaraiasi.ro



ORGANIZATOR
FUNDAȚIA 
COMUNITARĂ 
IAȘI

Fundaţia Comunitară Iaşi îşi propune să aducă împreună 
oamenii care mişcă lucrurile şi lucrurile care merită mişcate, 
spre beneficiul întregii comunităţi, pentru transformarea 
Iaşului într-un oraş în care să fim mândri că locuim.

Scopul Fundaţiei Comunitare Iaşi este construirea într-o 
manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iaşului şi întregii regi-
uni, prin încurajarea bucuriei actului de a dona.

Administrând profesionist şi transparent donaţiile primite de 
la ieșeni, ne asigurăm de îndeplinirea obiectivelor donatorilor, 
oferind astfel membrilor comunităţii oportunităţi concrete de 
a participa, de a cataliza cele mai bune idei şi de a sprijini pro-
grame de calitate.

www.facebook.com/fundatiacomunitaraiasi/

http://www.fundatiacomunitaraiasi.ro www.linkedin.com/fundatia-comunitara-iasi/

https://twitter.com/fciasi







Adresă:
Str. Petru Poni nr. 1 Bis, Iași

E-mail:

Telefon:
0720540521

Un program inițiat de În parteneriat cu


