
 
Proiecte finanțate prin Swimathon – ediția 2014 

 

Proiect: „Integrarea socioprofesională a bolnavilor de psoriasis” 

Beneficiar: Asociația Alternative Sociale 

Suma finanțată: 2.634,45 lei. 

Informații despre proiect: 

Proiectul „Servicii de asistență pentru persoanele afectate de psoriazis” a avut ca scop oferirea 

de servicii pentru persoanele care prezintă forme medii și severe de psoriazis care să contribuie 

la reabilitarea acestora din perspectivă socială și psihologică. 

 

Proiect: „Premii anuale de excelență pentru membrii AIESEC Iași” 

Beneficiar: AIESEC  

Suma finanțată: 2.962,05 lei 

Informații despre proiect: 

Proiectul și-a propus încurajarea activității celor mai activi membri din organizația AIESEC Iași pentru 

ca ei să continue în același ritm. Aceste burse sunt un semn de recunoaștere și recompensare a 

rezultatelor excepționale aduse în organizație. 

 

Proiect: „Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități” 

Beneficiar: Fundația Serviciilor Sociale Bethany 

Suma finanțată: 9.518,45 lei 

Informații despre proiect: 

Proiectul a avut ca obiective: recuperarea si reabilitarea psiho-motorie a 30 de copii cu dizabilități 

prin includerea lor într-un program integrat de terapie în cadrul centrului de recuperare neuro-psiho-

motorie al organizației și prevenirea situațiilor de abandon, neglijare și abuz a copiilor cu dizabilități 

proveniți din familii aflate în dificultate prin oferirea de suport profesionist acestora. 

 

Proiect: Program de burse școlare pentru copiii din Liteni 

Beneficiar: Fundația Serviciilor Sociale Bethany 



Suma finanțată: 7.974,33 lei 

Informații despre proiect: 

Proiectul are ca scop sprijinirea performanţei în educaţie a copiilor din mediul rural cu merite 

deosebite, dar cu dificultăţi de natură financiară sau socială. Obiectivele proiectului constau în 

oferirea de burse lunare pentru 12 copii din satul Liteni, comuna Belcești, judetul Iași si familiarizarea 

acestora cu oportunitățile educaționale, profesionale și culturale ale Iașului.  

 

Proiect: „Împreună la masa copilăriei” 

Beneficiar: Fundaţia Solidaritate şi Speranţă 

Suma finanțată: 3.798,19 lei 

Informații despre proiect 

Scopul acestui proiect este oferirea o masă caldă şi gratuită pe zi, unui număr de 70 de copii 

aflaţi în dificultate, defavorizaţi din punct de vedere economic şi cu risc ridicat de excluziune 

socială pe parcursul primului semestru din anul şcolar 2014 - 2015.     

   

Proiect: Prevenirea abandonului școlar în Iași 

Beneficiar: Fundația Iosif 

Suma finanțată: 7.858,61 lei 

Informații despre proiect:  

Proiectul Fundației Iosif a avut ca scop prevenirea abandonului școlar pentru 52 de copii din Iași 

prin activități de after-school. Beneficiarii direcți ai proiectului au participat la cursurile școlare 

și s-a observat o îmbunătățire a prezenței la ore și a notelor înregistrate.  

 

Proiect: Burse de merit pentru elevii din mediul rural 

Beneficiar: JCI Iași 

Suma finanțată: 7.025,96 lei 

Informații despre proiect: 

Proiectul își propune prevenirea abandonului școlar din mediul rural, oferind alternative elevilor 

cu potențial pentru a-și continua studiile după finalizarea clasei a VIII-a și dezvoltarea unei 

cariere. 

 

Proiect: „Plantăm căsuța cu cireșe, în Dacia” 

Beneficiar: Asociația Salvați Copiii, Iași 

Suma finanțată: 6.722,93 lei 

Informații despre proiect: 

Proiectul a avut ca misiune reducerea gradului de vulnerabilitate al unei comunități 

defavorizate din orașul Iași prin amenajarea și înființarea unui Centru de recuperare și 



incluziune socială care să asigure servicii psiho-socio-educaționale pentru un număr 120 de 

copii aflați în dificultate din zona Șes Bahlui Iași. 

 

Proiect: Creștem împreună în Școala Nouă 

Beneficiar: Asociația Waldorf Iași 

Suma finanțată: 4.889,28 lei 

Informații despre proiect:   

Scopul proiectului constă în reactivarea oamenilor care cred în metoda Waldorf astfel încât să-și 

canalizeze energia și resursele spre realizarea unui spațiu de joacă și petrecere a timpului liber 

pentru copiii de la grădinița și clasele primare ale Liceului Waldorf. 

 

Proiect: „Prietenii lui Alin”  

Beneficiar: Fundația World Vision Romania 

Suma finanțată: 946 lei. 

Informații despre proiect:  

Scopul proiectului îl constituie asigurarea tratamentului necesar lui Alin, în vârstă de 11 ani, 

diagnosticat cu cancer de piele. 

 

Proiect: „D.A. – Dezvoltare armonioasă. Drept al copilului instituționalizat”  

Beneficiar: Asociația „Speranța pentru îngerași” 

Suma finanțată: 3.146,63 lei 

Informații despre proiect:  

Scopul proiectului a constat în acordarea copiilor din Complexul de Servicii Comunitare Bucium 

și Centrul de Primiri în Regim de Urgență din Tătărași, indiferent de statutul avut, de origine, 

etnie, sex sau dacă au sau nu o familie șansa de a se dezvolta armonios prin responsabilizarea 

lor și participarea la un „atelier de gătit”. 

 

 


