
Proiecte finanțate prin Swimathon - ediția 2012

Ateliere de produse din materiale reciclabile

Beneficiar: Upside Down 

Suma finanțată: 279,37 lei

Valoarea totală a investiției în comunitate: 366,48 lei

Domeniul: reciclare și antreprenoriat social

Informații despre proiect: Proiectul a creat un număr de 10 prototipuri de 

genți, portofele și alte accesorii, astfel încât Upside Down să lanseze pe piață 

produse de uz zilnic care să fie realizate din materiale reciclabile.

Zâmbete pentru copii

Beneficiar: Mai Bine 

Suma finanțată:  1.104,59 lei 

Valoarea totală a investiției în comunitate: 4.298,40 lei

Domeniul: integrarea socială a tinerilor cu dizabilități

Informații despre proiect: Proiectul „Zâmbete pentru copii” a debutat cu o 

tabără la mare pentru un grup de 13 tineri instituționalizați, mulți dintre ei fiind 

la prima experiență de acest gen. După ce au petrecut mai multe zile de 

vacanță în care s-au bucurat de ineditul unei experiențe unice până atunci, 

aceștia s-au întors acasă, unde au început atelierele de art-terapie. Prin aceste 

ateliere s-a încurajat și dezvoltat creativitatea copiilor pentru a-și crea propriile 

obiecte cu folos.

Calificare şi educaţie pentru mămicile din Centrul Maternal Iaşi

Beneficiar: Atelierul Părinților

Suma finanțată: 4.053,99 lei

Valoarea totală a investiției în comunitate: proiectul este în derulare

Domeniul:  calificarea și educarea mamelor din medii defavorizate

Informații despre proiect: S-au identificat 4 mame tinere care provin din medii 

cu un venit foarte mic, unele dintre ele având și copii cu dizabilități. Proiectul a 

plătit pentru aceste persoane cursuri de specializare pe cofetărie și patiserie, 

frizerie, coafură astfel încât mamele să aibă studiile necesare de integrare pe 

piața muncii. Mai urmează să se identifice și a 5-a mamă, iar până la mijlocul lui 

2014 activitatea va fi încheiată. 
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Fundraising pentru Ștefănuț

Beneficiar: Colegii lui Ștefănuț

Suma finanțată: 6.016,93 lei

Valoarea totală a investiției: 9.650,25 lei

Domeniul: sănătate - transplant de măduvă

Informații despre proiect: Răcilă Ștefănuț a fost diagnosticat în 2011 cu leuce-

mie, iar în 2012 acesta a fost supus unui tratament de chimioterapie, urmând o 

operație de transplant de măduvă, efectuată în Israel. Prin proiectul de la 

Swimathon s-au acoperit o parte din costurile de transport și cazare necesare. 

Servicii integrate de recuperare pentru copii cu dizbilități 

Beneficiar: Fundația Serviciilor Sociale Bethany 

Suma finanțată: 6.150,54 lei 

Valoarea totală a investiției în comunitate: 13.765 lei 

Domeniul: recuperare și reabilitare psiho-motorie, reducerea abandonului 

parental

Informații despre proiect: Proiectul a presupus furnizarea unui program 

integrat de servicii de recuperare pentru 30 de copii cu dizabilități neuro-psiho-

motorii, părinții acestora beneficiind de informare și consiliere privind îngrijirea 

 copilului în scopul de a le crește capacitatea parentală și de a reduce cazurile de

 abandon,  neglijare și abuz

Tinerețe pentru bătrânețe

Beneficiar: Fundația Solidaritate și Speranță Iași  

Suma finanțată: 382,05 lei

iValoarea totală a investiției în comunitate: 35.383,36 lei

Domeniul: servicii sociale pentru persoane vârstnice

Informații despre proiect: S-a realizat un sistem de servicii specializate de 

îngrijire la domiciliu care a vizat problemele medicale și sociale. 135 de bătrâni 

au beneficiat de acest program, având parte de mese calde zilnice și de servicii 

de asistență la domiciliul lor, întrucât se aflau în dificultate de mobilizare.
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Premii anuale de excelență pentru membrii AIESEC Iași 

Beneficiar: AIESEC Iași

Suma finanțată: 4.414,74 lei

Valoarea totală a investiției în comunitate: proiectul este în derulare

Domeniul: recompensarea membrilor activi din AIESEC

Informații despre proiect: Acest proiect oferă sprijin activității organizației 

AIESEC prin susținerea tinerilor care alocă timp și efort în dezvoltarea și 

derularea inițiativelor cu impact în Iași. Cei mai implicați membri primesc burse 

de participare pentru programe de pregătire la nivel național și internațional 

(seminarii, conferințe, programe de internship). 

Fii sigur că ești sănătos

Beneficiar: ARAS Iași

Suma finanțată: 674,43 lei

Valoarea totală a investiției în comunitate: 7.927,33 lei 

Domeniul: informare și educare pentru consilierea și testarea HIV

Informații despre proiect: Scopul a fost  promovarea Centrului de Testare și 

Consiliere HIV, testarea gratuită și promovarea activă în rândul membrilor 

comunității a comportamentelor de viață sănătoasă prin programe constante 

de prevenire a infecției cu HIV și a altor infecții cu transmitere sexuală.
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Lucrurile se mişcă, dacă faci valuri.


