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Proiecte finanțate prin Swimathon – ediția 2018 
 
Proiect: „Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități” 
Beneficiar: Fundația Serviciilor Sociale Bethany 
Suma finanțată: 30.231 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: „START – Program de consiliere, orientare școlară și burse pentru elevi din 
mediul rural” 
Beneficiar: Fundația Serviciilor Sociale Bethany 
Suma finanțată: 12.280 lei. 
Informații despre proiect:  
Programul START are două obiective principale: acordarea de burse lunare pentru 45 de 
copii din trei comunități din mediul rural - Liteni, Vlădeni și Dobrovăț și dezvoltarea 
deprinderilor sociale și vocaționale ale copiilor selectați în cadrul programului prin 
identificarea unor mentori care să-i ajute să se familiarizeze cu oportunitățile pe care le 
oferă Iași, din punct de vedere educațional și profesional. 
 
Proiect: „Help Catalina defeat brain cancer” 
Beneficiar: Grup de initiativă „Help Cătălina defeat brain cancer” reprezentat de 
Constantin Gherasim, tatăl Cătălinei 
Suma finanțată: 15.211 lei. 
Informații despre proiect: 
Grupul de inițiativă de la Vast Visibility s-a implicat la Swimathon 2018 din dorința de a o 
ajuta pe Cătălina, o tânără de 22 de ani din Iași, studentă la Informatică Economică în 
cadrul ASE București, diagnosticată cu Glioblastom, o tumoră malignă la creier.  
 
Proiect: „Înotăm pentru Martina” 
Beneficiar: Grupul de inițiativă „Înotăm pentru Martina” reprezentat de Claudia Poenar, 
mama Martinei 
Suma finanțată: 9.186 lei. 
Informații despre proiect: 



                                                                                     
 

 
2 

Grupul de inițiativă „Înotăm pentru Martina” s-a implicat la Swimathon pentru a o ajuta pe 
Martina,  care s-a născut cu un sindrom genetic rar care i-a afectat atât cerebelul, cât și 
creierul. Suma mobilizată la Swimathon a contribuit la acoperirea costurilor de tratament 
și terapie. 
 
Proiect: „Speranță pentru Dominic” 
Beneficiar: Grupul de inițiativă „Speranță pentru Dominic” reprezentant de Cozmin 
Ionescu, tatăl lui Dominic 
Suma finanțată: 2.981 lei. 
Informații despre proiect: 
Dominic este un băiat în vârstă de 3 ani și jumătate care a fost diagnosticat cu 
neuroblastom, o formă de cancer agresiv care s-a extins în organism. Suma strânsă la 
Swimathon a fost o contribuție pentru acoperirea costurilor de tratament (terapie 
imunologică și transplant de grefă medulară). 
 
Proiect: „Salvăm o mamă” 
Beneficiar: Grupul de inițiativă „Salvăm o mamă” reprezentat de Amalia Ilășoaia 
Suma finanțată: 6.340 lei. 
Informații despre proiect: 
Amalia Ilășoaia a participat la Swimathon din dorința de a strânge fonduri pentru a acoperi 
tratamentul care să-i acorde o șansă la viață mamei sale, diagnosticată cu cancer gastric. 
 
Proiect: „Zâmbet pentru îngerași” 
Beneficiar: Grup de inițiativă „Zâmbet pentru îngerași” reprezentat de Ciprian Ciobanu 
Organizație gazdă: Asociația Beatrix Buhrer pentru Sprijinirea Copiilor Afectați de Cancer 
Suma finanțată: 7.414,72 lei. 
Informații despre proiect: 
Ciprian Ciobanu a participat la Swimathon în anul 2018 pentru a strânge fonduri necesare 
achiziționării de medicamente pentru copiii bolnavi de cancer care se tratează la Clinica de 
Pediatrie 2 din Cluj. 
 
Proiect: „HALA FiX - Performing Art Space” 
Beneficiar: Asociația „Centrul Multimedia Teatru Fix” 
Suma finanțată: 3.909 lei. 
Informații despre proiect: 
HALA FiX este un teatru independent care susține și încurajează într-un cadru profesionist 
întâlnirea și libera exprimare artistică a tinerilor creatori. Proiectul vine dintr-o nevoie 
acută și absolut urgentă de regenerare a spațiului artistic și comunitar local, din nevoia de a 
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dezvolta o zonă independentă în adevăratul sens al cuvântului, atât în ceea ce privește 
natura actului artistic, cât și sustenabilitatea financiară.  
 
Proiect: „Plantăm fapte bune în România” 
Beneficiar: Asociația „Tinerii Ecologi Români din Iași” – T.E.R.IS 
Suma finanțată: 2.200 lei 
Informații despre proiect: 
„Plantăm fapte bune în România” este o iniţiativă a societăţii civile tinere din România, 
bazată pe voluntariat, programată a se derula pe o perioadă de 5-7 ani la nivel naţional. 
Iniţiativa constă în acţiuni de conştientizare, semnalarea tăierilor de păduri ilegale, 
plantarea pe terenuri publice care în prezent nu sunt incluse în fondul forestier, 
monitorizarea plantărilor şi efectuarea de lucrări de întreţinere până la reuşita finală. Prin 
acest proiect se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei 
împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor 
agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice 
și sociale ale pădurilor. 
 
Proiect: „Descoperim ce putem deveni” 
Beneficiar: Asociația Speranță și Tradiții, Valea Ursului 
Suma finanțată: 1.210 lei. 
Informații despre proiect:  
Proiectul este un exemplu de implicare a unei comunități mici din mediul rural (Valea 
Ursului) unde nu există nici școală, nici grădiniță și nici un alt spațiu unde copiii să-și poată 
dezvolta abilitățile. Pentru a răspunde la această nevoie stringentă, Asociația Speranță și 
Tradiții a participat la Swimathon cu scopul de a strânge fonduri pentru înființarea unui 
centru multifuncțional. Punctual, prin participarea la Swimathon 2018, echipa și-a propus 
să strângă fonduri pentru acoperirea costurilor activităților de educație nonformală. 
 
Proiect: „HAI-HUI in Inima Muntelui” 
Beneficiar: Centrul Diecezan Caritas Iași 
Suma finanțată: 1.635 lei. 
Informații despre proiect:  
Prin acest proiect, echipa și-a propus să ofere copiilor beneficiari ai Centrului de Resurse 
pentru Copii și Tineri „Don Bosco” din cadrul Centrului Diecezan Caritas Iași o tabără la 
munte timp de o săptămână, în vacanța de vară. 
 
Proiect: „Săptămâna cu zâmbete” 
Beneficiar: Centrul Diecezan Caritas Iași 
Suma finanțată: 3.670 lei. 
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Informații despre proiect:  
Centrul de Resurse pentru Familii și-a propus ca în 2018, prin implicarea la Swimathon, să 
sprijine 40 de copii din familii defavorizate din mediul rural prin realizarea unor activități 
educative și recreative pe o perioadă de o săptămână, în vacanța de vară.  
 
Proiect: „Prin sport vom fi mai uniți” 
Beneficiar: Asociația Club Sportiv Black Arrow Belcești 
Suma finanțată: 576 lei. 
Informații despre proiect: 
Suma mobilizată la Swimathon a contribuit la achiziția de echipament corespunzător (arcuri, 
suporturi pentru arc, săgeți, tolbe etc.), necesar pentru antrenamentul copiilor din Belcești și 
participarea acestora la competiții locale, regionale și naționale de tir cu arcul. 
 
Proiect: „Atelierele copilăriei” 
Beneficiar: Asociația Pro Life Community 
Suma finanțată: 3.645 lei. 
Informații despre proiect: 
Proiectul și-a propus să facă o diferență în viața copiilor cu handicap neuro motor din Iași, 
prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă și de terapie pentru aceștia.  
 
Proiect: „Atelier de Robotică CyLIIS” 
Beneficiar: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 
Organizație gazdă: Asociația „Părinți-Profesori LIIS” Iași 
Suma finanțată: 10.327,5 lei. 
Informații despre proiect: 
Proiectul „Atelier de Robotică CYLiis” și-a propus dotarea și dezvoltarea unui atelier de robotică 
în cadrul Liceului de Informatică „Grigore Moisil”, în care elevii să-și pună în aplicare 
cunoștințele dobândite la școală. În cadrul atelierului, copiii folosesc matematică, fizică și 
informatică pentru construcția și programarea unor roboți, cu care vor participa apoi la 
concursuri naționale și internaționale.  
 
Proiect: „Sportul albastru” 
Beneficiar: Asociația Bucurie și Speranță Iași 
Suma finanțată: 862 lei. 
Informații despre proiect: 
Proiectul are drept scop integrarea copiilor cu autism și sindrom Down în societate prin sport. 
Fondurile mobilizate la Swimathon au contribuit la acoperirea costurilor desfășurării 
activităților cu aceștia. 
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Proiect: „Bursele iOSiF” 
Beneficiar: Fundația Iosif 
Suma finanțată: 6.399 lei. 
Informații despre proiect: 
„Bursele iOSiF” fac parte integrantă dintr-un proiect mai amplu al Fundației Iosif, „Give 
your DREAMS the wings to FLY”! Demarat în urmă cu doi ani, acesta își propune să 
răspundă nevoii de educație și formare a tinerei generații. 
 
Proiect: „VIAȚĂ ACTIVĂ, ȘANSE EGALE!” 
Beneficiar: Asociaţia euRespect 
Suma finanțată: 8.789,99 lei. 
Informații despre proiect: 
Asociația euRespect își propune să contribuie la schimbarea de atitudini și mentalități 
privind persoanele cu dizabilități, promovând ideea că o viață normală pentru o persoană 
trăind cu o dizabilitate depinde total de un stil de viață activ – din punct de vedere medical 
și social - și de adaptările spațiului public. De aceea, prin proiectul „VIAȚĂ ACTIVĂ, ȘANSE 
EGALE!” echipa și-a propus strângerea de fonduri necesare pentru a asigura servicii de 
kinetoterapie unor tineri cu dizabilități locomotorii din Iași, pornind de la premisa că un 
tonus fizic bun contribuie la desfășurarea în condiții adecvate a activităților zilnice a 
fiecăruia dintre acești tineri. 
 
Proiect: Sala de integrare senzorială: „Eu pot” 
Beneficiar: Grupul de iniţiativă „Eu pot” reprezentat prin Elena Potur 
Suma finanțată: 2.160 lei. 
Informații despre proiect: 
Proiectul și-a propus să înfiinţeze prima sală de integrare senzorială din Iaşi, destinată 
copiilor cu nevoi speciale şi probleme senzoriale. Proiectul susţine intervenţia timpurie: cu 
cât intervenţia terapeutică este mai devreme implementată, cu atât rezultatele vor fi mai 
rapide, de durată şi evidente. 
 
Proiect: Ajută ca să fii ajutat! 
Beneficiar: Asociația Casa SHARE 
Suma finanțată: 2.911,5 lei. 
Informații despre proiect: 
Casa Share dă speranță oamenilor care au nevoie de ajutor. Casele pe care le-a construit 
până acum Bogdan Tanasă împreună cu oamenii care au crezut în inițiativa lui au salvat 
peste 45 de copii și 10 bătrâni care trăiau în condiții mizere. 
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Proiect: „Youth Hub - Spațiu pentru activități sportive, culturale și de socializare 
pentru adolescenți și tineri” 
Beneficiar: Asociația 1-2-3 Education 
Suma finanțată: 375,4 lei. 
Informații despre proiect:  
Asociația 1-2-3 Education a continuat în anul 2018 sprijinul acordat adolescenților și 
tinerilor. Dacă în 2017 energia a fost canalizată pe crearea de cluburi axate pe pasiuni, pe 
inițierea de microcomunități și cunoașterea așteptărilor și nevoilor adolescenților, în 2018 
echipa și-a propus să inițieze un spațiu dedicat celor tineri unde ei să poată practica 
activități sportive, să se poată întâlni în acțiuni colaborative de învățare și să exerseze, cu 
ajutorul mentorilor, antreprenoriatul&spiritul civic. 
 
Proiect: „Creștem împreună!” 
Beneficiar: Salvați Copiii Iași 
Suma finanțată: 4.990,5 lei. 
Informații despre proiect: 
În cadrul proiectului se derulează programe de suport școlar, de orientare școlară și 
consiliere pentru copiii ai căror părinți sunt plecați să lucreze în altă țară și este facilitată 
comunicarea permanentă cu părinţii plecaţi. Totodată, sunt vizate şi persoanele în grija 
cărora au rămas copiii, în acest sens vor fi activități de consiliere pentru părinții rămași 
acasă sau persoanele care au grijă de copii. 
 
Proiect: „Biblioteca Părinților ParentIS” 
Beneficiar: Asociatia ParentIS 
Suma finanțată: 3.302 lei. 
Informații despre proiect: 
Echipa de proiect a strâns fonduri la Swimathon pentru achiziționarea cărților de parenting 
și dezvoltare personală pentru biblioteca accesibilă membrilor comunităților ParentIS 
(comunitatea online numără peste 15.000 membri, dintre care aproximativ o treime sunt 
din Iași sau zona limitrofă). 
 
Proiect: „Nu mi-e frica să înfrunt valurile!” 
Beneficiar: Asociația Little People România 
Suma finanțată:  2.985 lei. 
Informații despre proiect: 
De 20 de ani, Asociația Little People România oferă copiilor și adolescenților bolnavi de 
cancer internați în cele 9 secții de oncopediatrie din țară suportul personalizat și adaptat 
de care ei au nevoie pentru a trece peste încercările la care sunt supuși pe plan psihologic, 
pe perioada tratamentului. Prin implicarea în acest proiect, înotătorii care au înfruntat 
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apele în cadrul evenimentului i-au ajutat pe membrii echipei să le ofere pacienților 
încrederea de a lupta continuu cu provocările din spital. 
 
Proiect: „Bursa Rotaract: o șansă pentru viitor” 
Beneficiar: Asociaţia Club Rotaract Iaşi Copou 
Suma finanțată: 6.201 lei. 
Informații despre proiect: 
Acest proiect și-a propus să asigure unei studente șansa de a învăța mai departe, de a 
termina o facultate și de a-și construi o carieră, pentru un viitor mai bun. 


