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Swimathon
Iași este un eveniment

organizat pe platforma
unui concurs de înot,
care oferă tuturor
ieșenilor oportunitatea
de a se implica în
comunitatea din care fac
parte, susținând într-un
mod simplu și inedit,
proiectele locale.
Swimathon Iaşi este
organizat din dorinţa
Fundaţiei Comunitare
Iaşi de a încuraja
iniţiativa şi spiritul
comunitar local.

Cele 6 ediții Swimathon Iași au reunit
1.257 de înotători și
118 de cauze. Împreună am reușit să
mobilizăm 735.377,12 lei și astfel, să
mișcăm lucrurile în Iași.

Cum funcționează

4. Evenimentul propriu-zis și
centralizarea angajamentelor
de susținere

1. Înscrierea proiectelor la
Swimathon Iași

Evenimentul se adresează grupurilor de
inițiativă și ONG-urilor. Prin Swimathon
Iași,membrii acestora pot antrena
oamenii din cercul lor social și donatori
recurenți să susținăun proiect de suﬂet.

Ziua evenimentului este o
sărbătoare a comunității.
Înotători, susținători și
prieteni, cu toții se adună
și ﬁecare face valuri, în
felul său. E momentul în
care ﬁecare simte puterea
comunității de-a acționa
și își dă seama că nu este
singur. Susținătorii pot
oferi contribuția lor înainte
de eveniment, în ziua
evenimentului, sau
post-eveniment. Sumele
colectate sunt transmise
către inițiatorii proiectelor,
pentru a le implementa.

2. Înscrierea înotătorilor la
Swimathon Iași

Oamenii care înoată pentru cauza în
care cred sunt campionii evenimentului.
Ei își asumă misiunea specială de-a
sprijini ﬁnanciar proiectul în care au
încredere. De aceea, își mobilizează
prietenii și organizează
mini-evenimente de fundraising.
În ziua evenimentului, parcurg înot cât
mai multe lungimi de bazin,
arătându-și determinarea de-a duce în
realitate proiectul lor preferat.

3. Campania de înscriere a
susținătorilor la Swimathon
Iași

În luna dinaintea evenimentului, înotătorii
și inițiatorii proiectelor organizează mai
multe campanii de fundraising prin care
mobilizează susținătorii. În felul acesta,
proiectele sunt cunoscute mai bine
de comunitatea ieșeană și se creează
prietenii de cursă lungă. Susținătorii
își arată solidaritatea față de înotători
și simpatia față de proiectele înscrise
contribuind cu o donație pentru una sau
mai multe cauze. Pot dona o sumă ﬁxă,
sau pot oferi o anumită sumă pentru
ﬁecare lungime de bazin parcursă de
echipa pe care o sprijină.

5. Prezentarea
rezultatelor

Pe parcursul anului, donatorii,
alături de toți ieșenii, sunt
aproape de programele care
au pornit prin spijinul lor. Aﬂă
despre ritmul de dezvoltare
al ﬁecărui proiect, pe măsură
ce sumele colectate sunt
investite. În felul acesta,
ieșenii au experiență directă,
prin care pot măsura impactul
contribuției lor.

Proiectele celei de a 6-a ediție
Swimathon
Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități - Fundația Serviciilor Sociale
Bethany - 29.473 lei
Fondul de Burse - Fundația Comunitară Iași - 24.008 lei
You’ll never walk alone - Asociația “Salvează o inimă” - 9.020 lei
Give your DREAMS the wings to FLY! - Fundația Iosif - 8.204,5 lei
Creștem împreună! - Salvați Copiii Iași - 8.170 lei
Fondul Științescu – Fundația Comunitară Iași - 7.987 lei
ABCivic - App pentru soluții și puteri cetățenești - Asociația CIVICA - 7.681,2 lei
Plantăm fapte bune în România - Asociatia ”Tinerii Ecologi Romani din Iași” – TERIS
- 7.368 lei
Atelierele Copilăriei – Centrul de activități - Asociația ProLife - 6.434 lei
Informație pentru educație - Fundația YES - 4.505 lei
START- Program de consiliere, orientare școlară și burse pentru elevi din mediul rural
- Fundația Serviciilor Sociale Bethany - 4.271 lei
Fondul de Burse Centric - CENTRIC IT SOLUTIONS ROMANIA - 4.000 lei
Bursa Rotaract „O șansă pentru viitor” - Rotaract Iași Copou - 3.602 lei
Căsuța dintre coline! - Asociația Implicat Valea Lupului - 3.260 lei
Zâmbet pentru îngerași - Ciprian Ciobanu - 3.030 lei
Biblioteca pe roti - Centrul Diecezan Caritas Iași - 2.240 lei
Înot pentru tinerii supraviețuitori de cancer - Asociația Little People Romania
- 2.060 lei

Descoperim ce putem devein - Asociația Speranță și Tradiții, Valea Ursului - 2.050 lei
Ajută ca să fii ajutat! - Casa SHARE - 1.760 lei
Simpozionul de arte vizuale HUMAn 2017 - “Cucutenienii” - grup de inițiative -1.520 lei
Green Impact - AIESEC Iași - 1.500 lei
Corul Angeli - Asociația Muzicală ANGELI - 1.250 lei
GROW Summer CAMP - Asociația Școala de Valori - 1.163 lei
Adolescenții din comunitate fac valuri - Asociația 1-2-3 Education - 620 lei
iMind - Asociația pentru Inițiative Multidisciplinare - 150 lei
Play to perform - Asociația Inițiative Multidisciplinare - 50 lei

Total: 145.376,7

Activitățile de fundraising din
firmele înotătoare

Xivic

De 5 ediții încoace, firmele înotătoare au găsit moduri
distractive și inventive de a face fundraising pentru
proiectele lor dragi.
Go Daddy

Secretul lor: Au adus în același context
prietenia, voia bună, empatia și altruismul
și le-au îmbrăcat în diferite forme. Unii s-au
bucurat împreună de o seară de film, alții au
savurat din gustările dulci de la târguri de
bunătăți, au organizat târguri handmade,
festin cu mâncăruri tradiționale, câte și mai
câte.

Oxygen

Atexis

Zile și Nopți

Cum s-a
răspândit
vestea:

Magic FM
3 spoturi radio

Wink
Spoturi video
în mijloacele de
transport în comun,
stații RATP și
FoodCourt Pallas

4 machete în ediția bilunară

Facebook
Ziarul de Iași și Iași Fun
3 banner-e online
4 machete în ediția tipărită
3 articole:

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/
swimathon-incepe-la-ora-9--163842.
html
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/inscrie-tiproiectul-la-swimathon-2017/160410/
http://iasifun .ziaruldeiasi.ro/
swimathon-2017/159349/

1.194 like-uri
121 postări
110 share-uri

Alte apariții în presa scrisă
Ziare.com: http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/iesenii-au-

participat-la-cea-de-a-6-a-editie-swimathon-6829831
http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/swimathon-incepe-laora-9-6826211
http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/25-de-proiecte-isi-cautainotatori-6732717
http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/incep-inscrierile-laswimathon-2017-6655543
În Oraș: http://iasi.inoras.ro/eveniment/swimathon-2017-49689/
Evenimentul: http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/incepinscrierile-la-swimathon-2017--217376427.html
Iași Live: http://www.islive.ro/inscrie-ti-proiectul-la-swimathon-2017

Cum te
poți
implica
Alege rolul care ți
se potrivește cel
mai bine:
• Sponsor
Principal
• Sponsor Gold
• Sponsor Silver
• sau înscrie-te ca
Firmă Înotătoare
Inspiră întreaga
comunitate
ieșeană și devino
un model al
altruismului demn
de urmat.

Sponsor Principal
– De ce 4.000 de
euro
- Logo-ul companiei va
apărea în spotul și știrea
publicitară difuzată de
ProTV;
- Sigla va apărea pe
Billboard-ul din Podul Roș,
furnizat de Absolut Media;
- Logo-ul companiei
va apărea pe site-ul
oficial Swimathon Iași,
la categoria „Sponsor
Principal”.
- Wink va difuza spoturi
video în mijloacele de
transport în comun și
Foodcourt.
- Magic FM va difuza 2
spoturi audio în perioada
aprilie – iunie, cu
precizarea Sponsorului
Principal.
- Logo-ul va apărea în
3 machete publicate în
Ziarul de Iași și revista Zile
și Nopți
- Logo-ul va fi imprimat pe
spiderul evenimentului,
într-o poziție premium.
- Numele companiei
va apărea în raportul

evenimentului, la
categoria Sponsor
Principal și în raportul
anual la secțiunea
Sponsori.
- Fotografiile
evenimentului și
vizualurile vor fi însoțite
de logo-ul companiei.
- Logo-ul companiei va
apărea pe tricourile
voluntarilor din ziua
evenimentului.
- Un reprezentat al
companiei poate ține un
discurs de 3 minute în ziua
evenimentului.
- Amplasează un stand de
prezentare a companiei
în zona de desfășurare a
evenimentului.
- Expune un material de
prezentare (banner, mesh)
într-o poziție premium.

- Împarte marteriale de
prezentare tuturor celor
prezenți la ștrand în ziua
evenimentului (peste
1.500 de participanți)
- Vorbește în 2
articole online despre
implicarea companiei
într-un eveniment de
împuternicire civică. Un
articol este furnizat de
Fundația Comunitară Iași,
iar al doilea este redactat
de companie. Ambele vor
fi promovate pe site-ul
oficial Swimathon și pe
pagina de Facebook.
- Sponsorul Principal va
fi menționat în pauzele
evenimentului.
- Exclusivitate în domeniul
de activitate.

Sponsor Gold
– De ce 2.000 euro

- Logo-ul companiei va apărea într-o
știre publicitară difuzată de ProTV.
- Expune un material de prezentare
(banner, mesh).
- Amplasează un stand de prezentare în
zona de desfășurare a evenimentului
- În ora dedicată Sponsorului Gold,
împarte materiale de prezentare,
stegulețe și baloane tuturor celor
prezenți la eveniment (cca. 300 de
persoane )
- Un reprezentant al companiei poate
ține un discurs de 3 minute în ora
dedicată Sponsorului Gold.
- Personalizează cupele și șnururile
medaliilor înotătorilor câștigători în ora
dedicată Sponsorului Gold.
- Poate oferi premii promoționale
înotătorilor.
- Logo-ul companiei va apărea pe
site-ul oficial Swimathon, la categoria
Sponsori Gold.
- Numele companiei va fi menționat în
pauzele evenimentului.
- Logo-ul va fi imprimat pe spider-ul
evenimentului, acolo unde se nasc
toate fotografiile
- Numele companiei va fi menționat în

toate e-mailurile expediate în perioada
de organizare a evenimentului și post
eveniment.
- Numele companiei va apărea în
raportul evenimentului, la categoria
Sponsori Gold și în raportul anual la
secțiunea Sponsori.

Sponsor Silver –
De ce 800 euro

- Expune un material
de prezentare (banner,
mesh).
- Împarte materiale
de prezentare tuturor
celor prezenți la
eveniment (cca. 1500
de persoane).
- Logo-ul companiei
va apărea pe site-ul
oficial Swimathon, la
categoria Sponsori
Silver.
- Numele companiei
va fi menționat
în pauzele
evenimentului.
- Logo-ul va fi
imprimat pe spider-ul
evenimentului, acolo
unde se nasc toate
fotografiile.
- Numele companiei
va fi menționat în

toate e-mailurile
expediate în perioada
de organizare a
evenimentului și post
eveniment.
- Numele companiei
va apărea în raportul
evenimentului, la
categoria Sponsori
Silver și în raportul
anual la secțiunea
Sponsori.
- Postare pe Facebook
despre implicarea la
eveniment.

Firme înotătoare
- Oferă-le angajaților
o viziune centrată pe
persoană, mai mult
decât atât, o experiență
memorabilă de
team-building.
- Creează un context de
comunicare internă și
externă care să aprindă
spiritele armonios:
încurajează angajații
să strângă banii pentru
obiectivul de fundraising
prin mini-evenimente
(pot organiza expoziții de
fotografie sau pot prepara
prăjituri, pot face orice
le trece prin cap). Toată
lumea va vorbi despre asta.
- Dăruiește, prin
sponsorizare, suma de care
au nevoie angajații ca să
susțină proiectul în care
cred.
- Arată-le angajaților că îți
pasă și propune-le diverse
mecanisme prin care să
dublezi suma pe care o
obțin ei, prin
mini-evenimente.

- Inspiră-ți angajații
și câștigă simpatia
comunității ieșene,
demonstrând că ești
responsabil social.
- Alege unul din proiectele
înscrise pe site-ul
Swimathon Iași.
- Stabilește-ți un obiectiv
de fundraising de minimum
4.000 de lei.
- Formează o echipă
formată din cel mult 6
înotători și personalizează
echipamentele lor de înot
cu logo-ul companiei.
- Personalizează cu
propriul brand galeria
susținătorilor.
- Logo-ul companiei va
apărea pe site-ul oficial
Swimathon.
- Numele companiei va fi
menționat în pauzele orei
în care echipa va înota.
- Postare pe Facebook
despre implicarea în cadrul
evenimentului.

#SwimathonIași
#Energie
#Veselie
#Comunitate
#Inițiativă
#Altruism

O poveste
Swimathon
Iași - Un oraș în
care implicarea
crește deși timpul
pare să devină
limitat.
- Nu m-aș muta niciodată din
orașul ăsta.
Diana pășește ușor pe
străduța pietruită de
pe Lăpușneanu, unde
clădirile par să mai respire
încă aerul de odinioară:
„Nici eu...Îl ador”, spune
cu o voce de copiliță
îndrăgostită.
Ne uităm împrejur, oamenii
par să-și continue stingheri
viața de zi cu zi, unii își
mai ridică din când în când
privirile din telefoanele
deștepte, iar alții împart
cu prietenii un râs din toți
rărunchii.

„Oamenii din zona moldovei
sunt o enigmă frumoasă.
Dacă la început par poate
mai rezervați, când începi să
îi cunoști, pur și simplu rămâi
uimit de cât de calzi, simpli,
sinceri și prietenoși pot fi.”

Diana soarbe ușor din amintiri și povestește cum
s-a mobilizat împreună cu colegii ei de la Conduent,
ca să ajute proiectul „Fii salvatorul unui copil care
face dializă. Ajută-l să zâmbească”:
”Dacă anul trecut am adunat trei sferturi din suma
pe care ne-am propus-o doar din primul Bake Sale
organizat, anul acesta am reușit să strângem toată
suma într-o singură zi. Toată lumea s-a implicat. Cine
nu știa să gătească, aducea bunătăți preparate de
mame sau bunici, dar nimeni nu s-a simțit spectator.”

A fost un moment în care diversitatea,
fie ea legată de tipologii umane sau
poate chiar de vârstă, nu a fost o piedică
ci chiar un liant.
E uimitor cum oamenii încep să
gândească și să acționeze la fel, își rup
din timpul care acum se consideră a fi o
resură finită și acționează în același scop.
Nea Marin
În urmă cu ceva timp, povestea lui
Nea Marin, împânzea orașul și îi făcea
pe ieșeni să iasă din starea latentă de
bunătate și să acționeze. Pentru că un
om avea nevoie de ajutorul lor. Nea
Marin slujise biserica timp de 20 de ani,
iar în urma unui accident fusese internat
în Spitalul Socola. După externare, îl
plimbaseră pe ici pe colo, prin toată țară,

până când l-au adus din nou în Iași.
După două săptămâni în care dormise
pe străzi, parcuri și gări, Nea Marin
primește ajutor de la ieșeni. Trăia de
acum într-o baracă, însă lipsa sursei
de venit făcuse ca pâinea să pară o
bogăție.
Diana și prietenii ei de la Conduent nu
au mai stat pe gânduri. S-au întâlnit, au
vorbit și au ajutat cum au putut: „Unul
a adus mâncare, altul a adus haine, altul
materiale de construcție și alții chiar s-au
dus să-l ajute să-și clădească locul pe care
de acum îl numea acasă.”

„Am ajuns într-o perioadă în care ne
plângem că nu mai avem timp, însă
noi ne împărțim timpul, noi decidem
ce este impoartant sau nu pentru noi,
lucrurile ce merită timpul nostru sau
nu. E important să îți rupi din bucațica
ta și să te implici, să le oferi celor din
jur puținul, care poate lor le lipsește
cu desăvârșire” - Diana Brodicicu
Operations Manager, Conduent.

Sponsor Principal

Eveniment organizat de

Sponsori Gold

Sponsori Silver

Sponsori

Parteneri media

Încearcă și tu energia
Swimathon.

Parteneri instituționali

