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Proiecte finanțate prin Swimathon – ediția 2019 
 
Proiect: „Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități” 
Beneficiar: Fundația Serviciilor Sociale Bethany 
Suma finanțată: 26.878,5 lei. 
Informații despre proiect: 
Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități al Fundației Serviciilor Sociale Bethany 
promovează o viziune integratoare a serviciilor destinate atât copiilor cu dizabilități, cât și 
familiilor acestora. De șapte ani specialiștii echipei Bethany (logopezi, psihopedagogi, 
kinetoterapeuți, psihologi, asistenți sociali, fundraiseri) sunt aproape și aduc speranța în ochii 
copiilor și ai părinților lor.  
 
Proiect: „Centru-after school Târgu Frumos” 
Beneficiar: Fundația Serviciilor Sociale Bethany 
Suma finanțată: 7.682,4 lei. 
Informații despre proiect: 
Echipa Fundației Serviciilor Sociale Bethany își dorește foarte mult ca prin proiectele derulate 
să genereze schimbări reale și sustenabile, motiv pentru care alege să le fie  aproape copiilor în 
dificultate investind în educația lor. De patru ani, la Târgu Frumos Fundația Bethany dezvoltă 
un centru after-school unde copiii din familii vulnerabile vin în fiecare zi și primesc ajutor la 
teme și, foarte important, un prânz cald. La Centrul Educațional se lucrează atât cu copiii, cât și 
cu părinții acestora, echipa Bethany propunându-și să combată discriminarea și efectele 
sărăciei. 
 
Proiect: „START – Program de consiliere, orientare școlară și burse pentru elevi din 
mediul rural” 
Beneficiar: Fundația Serviciilor Sociale Bethany 
Suma finanțată: 435,6 lei. 
Informații despre proiect:  
START este un program educațional de dezvoltare personală și profesională cu rol de a sprijini 
tinerii din mediul rural care din cauza dificultăților financiare riscă să nu-și îndeplinească visul 
de a fi elev de liceu in Iași. Programul îi reuneste pe tineri în contexte atractive și adaptate 
intereselor lor, unde vocea le este auzită și prin intermediul căruia se vor deschide uși spre un 
viitor de succes. 
 
Proiect: „Înotăm pentru Martina” 
Beneficiar: Grupul de inițiativă „Înotăm pentru Martina” reprezentat de Claudia Poenar, mama 
Martinei 
Suma finanțată: 8.773 lei. 
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Informații despre proiect: 
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: „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: 8.713 lei. 
Informații despre proiect: 
Ciprian Ciobanu a participat la Swimathon în anul 2019 pentru a strânge fonduri necesare 
achiziționării de medicamente pentru copiii bolnavi de cancer care se tratează la Clinica de 
Pediatrie 2 din Cluj. 
 
Proiect: „Săptămâna cu zâmbete” 
Beneficiar: Centrul Diecezan Caritas Iași 
Suma finanțată: 2.945,5 lei. 
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: „Învățăm și ne jucăm la H&G” 
Beneficiar: Școala Primară „Hänsel und Gretel” 
Organizație gazdă: Fundația pentru Educație și Atitudine Socială 
Suma finanțată: 2.283 lei. 
Informații despre proiect: Fondurile mobilizate la Swimathon au fost folosite pentru 
reamenajarea unui spațiu destinate centrelor de interes pentru elevii de la Școala Primară 
„Hänsel und Gretel”: științe, artă, joc și mișcare, bibliotecă, nisip și apă. 
 
Proiect: „Tabăra MagiCAMP” 
Beneficiar: Asociația MagiCAMP 
Suma finanțată: 17.336,70 lei. 
Informații despre proiect: Tabăra MagiCAMP este locul în care copii diagnosticați cu cancer, 
care au suferit arsuri grave sau care au pierdut pe cineva drag regăsesc bucuria de a fi copil și 
își recâștigă încrederea în ei înșiși. Pentru mulți dintre ei, MagiCAMP este prima tabără, locul 
care le deschide, măcar pentru o săptămână, o nouă lume: una în care sunt iubiți, ajutați, 
încurajați, ascultați și înțeleși, indiferent cine sunt, de unde vin și care este experiența de boală 
sau pierderea care le-a deturnat la un moment dat copilăria. 
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Proiect: „Bursele iOSiF” 
Beneficiar: Fundația Iosif 
Suma finanțată: 9.370,8 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 trei ani și își 
propune să răspundă nevoii de educație și formare a tinerei generații. 
 
Proiect: „GREEN Impact” 
Beneficiar: AIESEC Iași 
Suma finanțată: 1.945 lei. 
Informații despre proiect: Green Impact este un proiect de educație non-formală dedicat 
elevilor de liceu care promovează unul din obiectivele de dezvoltare durabilă “Responsible 
Consumption and Reduction”, mai precis folosirea sustenabilă a resurselor și a unor metode 
diverse de reciclare. Prin acest proiect, echipa AIESEC și-a propus să inoveze educația elevilor 
din liceu prin sesiuni practice și interactive livrate de tineri voluntari internaționali ce pot 
aduce un plus de valoare prin expunerea la multiculturalism și diversitate. 
 
Proiect: „Tabără la mare pentru copiii nevoiași” 
Beneficiar: Asociația Glasul Vieții 
Suma finanțată: 1.723,9 lei. 
Informații despre proiect: Tabăra de vară a devenit deja o traditie pentru Asociația Glasul 
Vieții, anual oferind o vacanță de neuitat copiilor nevoiași proveniți din familii defavorizate. 
 
Proiect: „Împreună pentru Bogdan” 
Beneficiar: Bogdan, prin Grupul de inițiativă „Împreună pentru Bogdan” – coordonat de Roxana 
Rusu 
Suma finanțată: 10.200 lei. 
Informații despre proiect: Suma mobilizată la Swimathon a fost direcționată pentru acoperirea 
costurilor tratamentului lui Bogdan, un tânăr de 17 ani, diagnosticat cu o formă de cancer osos 
de tipul osteosarcom cu o evoluție extrem de rapidă. 
 
Proiect: Casa Share 
Beneficiar: Asociația Casa SHARE 
Suma finanțată: 18.142,2 lei. 
Informații despre proiect: 
Casa Share dă speranță oamenilor care au nevoie de ajutor. Casele pe care le-a construit până 
acum Bogdan Tanasă (coordonatorul Asociației Casa SHARE), împreună cu oamenii care cred în 
inițiativa lui, au ajutat zeci de copii, bătrâni și familii în dificultate. 
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Proiect: „Săptămâna cu zâmbete (ediția a III-a)” 
Beneficiar: Centrul Diecezan Caritas Iași 
Suma finanțată: 2.945,5 lei. 
Informații despre proiect: Centrul de Resurse pentru Familii, program al Domeniului Copii, 
Tineri, Familii din cadrul Centrului Diecezan Caritas Iași și-a propus pentru anul 2019 să 
sprijine 40 de copii din familii defavorizate din mediul rural prin realizarea unor activități 
educative și recreative totodată, pe o perioadă de o săptămână, în vacanța de vară. Pentru copiii 
cu potențial din mediul rural, educația înseamnă în adevăratul sens al cuvântului șansa la un 
viitor. 
 
Proiect: „Ambulanța copiilor” 
Beneficiar: Asociația Ambulanta.Life prin Serviciul Voluntar de Ambulanță 
Suma finanțată: 1.690 lei 
Informații despre proiect: Serviciul Voluntar de Ambulanță a inițiat un proiect numit 
„Ambulanța copiilor”, prin care își dorește să achiziționeze o ambulanță cu care să transporte la 
spital și de la spital acasă, copiii bolnavi. Cu alte cuvinte, obiectivul principal al proiectului este 
de a facilita copiilor bolnavi, vizitele obișnuite la spital, cât și de a-i transporta în cazul unor 
situații de urgență. 
 
Proiect: „Temerari în fața cancerului” 
Beneficiar: Asociația Little People România 
Suma finanțată:  2.452,5 lei. 
Informații despre proiect: 
De peste 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.  
Pornind de la dificultatea pe care o întâmpină chiar din momentul diagnosticării lor cu cancer, 
boală ce le perturbă viața din numeroase perspective, în afara celei a stării de sănătate, precum 
relațiile sociale, realizarea obiectivelor educaționale și profesionale, Tabăra Temerarii a fost 
special concepută pentru a diminua efectele resimțite din cauza factorilor externi, dar și de a 
stimula sentimentul unei vieți normale. 
 
Proiect: „Stai la masa cu o faptă bună!” 
Beneficiar: Asociația Salvați Copiii Iași 
Suma finanțată: 42.755,58 lei. 
Informații despre proiect: 
În Iași, rata abandonului învățământului primar și gimnazial este de 1,9% (peste 1000 de 
copii). Cauzele principale sunt deja arhicunoscute: părinții nu au bani să-și întrețină copiii la 
școală, trăiesc de pe o zi pe alta. Copiii învață, dar au nevoie și să mănânce. Pentru a-i putea 
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aduce zilnic pe Andrei, Alexandru, Mihai, Lidia, Ionuț, Simona și pe ceilalți 120 copii din cele 
trei Centre Educaționale, echipa de la Salvați Copiii Iași are nevoie să le ofere o masă caldă la 
prânz, după școală, înainte de a începe zilnic programul educațional. Centrele Educaționale 
reprezintă punctul de întâlnire între specialiștii Salvați Copiii Iași și micuții care găsesc aici un 
refugiu și o susținere constantă. 
 
Proiect: „Un acoperiș pentru 4 îngerași” 
Beneficiar: Grupul de inițiativă „Un acoperiș pentru 4 îngerași” - coordonat de Elena-Maria 
Apostol 
Suma finanțată: 14.525,42 lei. 
Informații despre proiect: În satul Icușeni, din comuna Victoria, județul Iași, 4 îngeri de fetițe 
(cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani) împreună cu mama lor, locuiau în condiții grele, fără 
spijinul nimănui, una dintre fetițe fiind imobilizată la pat, ca urmare a unei boli/unui handicap 
din naștere. Deși situația materială era grea, locuința familiei fiind o improvizație, copiii au 
rezultate foarte bune la școală. Grupul de inițiativă coordonat de Elena-Maria Apostol a 
mobilizat fonduri pentru construcția căsuței, în care membrii familiei să se simtă protejați și să 
aibă confortul necesar pentru a învăța și a se juca.  
 
Proiect: „Sera CNER: undă verde!” 
Beneficiar: Colegiul Național „Emil Racoviță” 
Suma finanțată: 7.903,8 lei. 
Informații despre proiect: 
A deține o seră școlară este o extraordinară oportunitate pe care o are Colegiul Național „Emil 
Racoviță” de a le oferi elevilor cadrul unor lecții de biologie aplicată, al unor experimente și 
observații științifice. De asemenea, sera școlii este un reper semnificativ în geografia CNER și 
unică în rândul unităților de învățământ din județul Iași. Prin urmare, proiectul echipei de 
reabilitare a serei a contribuit atât la modernizarea contextului de învățare a biologiei și la 
stimularea implicării voluntare a elevilor în întreținerea florei, cât și la obținerea unui plus de 
imagine pentru Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași. 
 
Proiect: „Pasiunile prind formă” 
Beneficiar: Asociația Lindenfeld 
Suma finanțată: 11.718,81 lei. 
Informații despre proiect: Echipa Asociației Lindenfeld a mobilizat fonduri pentru a avea 
resurse pentru organizarea activităților de integrare socială, dezvoltare personală și formarea 
deprinderilor de viață a copiilor și tinerilor instituționalizați și din medii defavorizate, înscriși 
în sistemul de protecție a copilului în județul Iași. 
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Proiect: „Super Kids” 
Beneficiar: Școala Varlaam Mitropolitul 
Suma finanțată: 6.745,5 lei. 
Informații despre proiect: 
Prin proiectul Super Kids, echipa Școlii Varlaam Mitropolitul și-a propus organizarea unei 
conferințe și a unui târg de antreprenoriat pentru elevi la FabLab.  
 
Proiect: „Bursa Rotaract: o șansă pentru viitor” 
Beneficiar: Asociaţia Club Rotaract Iaşi Copou 
Suma finanțată: 5.364,53 lei. 
Informații despre proiect: 
Acest proiect și-a propus să asigure pentru două studente șansa de a învăța mai departe, de a 
termina o facultate și de a-și construi o carieră, pentru un viitor mai bun. 
 
Proiect: „Povestea CANTALUP” 
Beneficiar: Asociația ProLife Community 
Suma finanțată: 546 lei. 
Informații despre proiect: Fondurile mobilizate la Swimathon au fost direcționate pentru 
susținerea activității trupei de teatru Cantalup de la Școala „Prof. Mihai Dumitriu” de la Valea 
Lupului. 
 
Proiect: „Moldova vrea Autostradă” 
Beneficiar: Asociația Moldova vrea Autostradă 
Suma finanțată: 808 lei. 
Informații despre proiect: Misiunea asociației independente și apolitice MOLDOVA VREA 
AUTOSTRADĂ este de genera un curent de opinie favorabil, de a determina și capacita 
autoritățile statului român și clasa politică pentru a dezvolta un sistem de autostrăzi în 
regiunea istorică Moldova prin activități de monitorizare, analiză, lobby, advocacy, proiecte de 
comunicare. 
 
Proiect: „Empower Parents” 
Beneficiar: Asociatia ParentIS 
Suma finanțată: 4.675,5 lei. 
Informații despre proiect: 
Echipa de proiect a strâns fonduri la Swimathon pentru realizarea unui studiu de piață ale cărui 
concluzii să fie prezentate publicului atât sub formă de date statistice, cât și vizual, într-un film 
cu opinii personale și ale profesioniștilor, privind rolul rețelei de suport a mamei pe subiectul 
ratei de alăptare. 
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Proiect: „PianoBikes @LIIS” 
Beneficiar: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași 
Organizație gazdă: Asociația „Părinți-Profesori LIIS” Iași 
Suma finanțată: 9.701,5 lei. 
Informații despre proiect: 
Proiectul “PianoBikes@LIIS” și-a propus dotarea și dezvoltarea unui club de muzică în cadrul 
Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” și construirea unei parcări încăpătoare și 
acoperite pentru biciclete. 
 
Proiect: „Ghiozdănelul Meu!” 
Beneficiar: Asociația „Ștergem o lacrimă” 
Suma finanțată: 6.391,7 lei. 
Informații despre proiect: Prin campania „Ghiozdănelul Meu!”, cu ajutorul donatorilor, echipa 
Asociației „Ștergem o lacrimă” a reușit să sprijine peste 100 de copii și familii nevoiașe cu 
rechizite și îmbrăcăminte pentru a merge la grădiniță și la școală. 
 
Proiect: „O masă caldă pentru un zâmbet” 
Beneficiar: Asociația „Ștergem o lacrimă” 
Suma finanțată: 639 lei. 
Informații despre proiect: Prin această campanie, Asociația „Ștergem o lacrimă” oferă o masă 
caldă oamenilor în dificultate. 
 
Proiect: „Surâs și Terapie” 
Beneficiar: Asociația Surâsul Albastru 
Suma finanțată: 3.220 lei. 
Informații despre proiect: Prin acest proiect, copiii din centrul de zi al Asociației Surâsul 
Albastru au primit o ședință în plus de terapie pentru o perioadă de 3 luni.  


