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.

De ce Swimathon Iaşi?
Swimathon Iaşi este organizat din dorinţa Fundaţiei Comunitare Iaşi de a încuraja iniţiativa şi spiritul
comunitar local.

Istoria Swimathon la Iași
Prima ediție, 2012:
103 înotători
470 donatori
300 persoane prezente în ziua evenimentului
42.359 lei strânşi pentru 12 cauze locale

A doua ediție, 2013:
164 înotători
935 donatori
600 persoane prezente în ziua evenimentului
64.000 lei strânşi pentru 11 cauze locale

Cele 2 ediții anterioare Swimathon Iași au reunit 267 de înotători, 23 de cauze și 1405 susținători.
Împreună, am reușit să mobilizăm 106.359 lei și, astfel, să mișcăm lucrurile în Iași.
În 2014, Swimathon Iași s-a aﬂat la a treia ediție. De la an la an, dorința de implicare a ieșenilor, calitatea proiectelor
înscrise, dorința de a face un bine comunității din care facem parte și energia din ziua evenimentului au devenit din ce în ce
mai puternice.

Cum se desfășoară?

I. Înscrierea cauzelor Swimathon Iași

II. Înscrierea înotătorilor Swimathon Iași

Platforma este deschisă ONG-urilor și grupurilor de inițiativă
locale care pot folosi Swimathon pentru a angrena cercul social
şi donatorii pentru asusţine cauza lor de suﬂet.

Cauzele înscrise în Swimathon identiﬁcă și coopotează înotători
care acceptă o dublă provocare: pe de o parte, să își depășească
limitele ﬁzice prin competiția de înot realizată într-un bazin olimpic,
pe de altă parte, să își asume un rol plin de satisfacții, acela de a
strânge fonduri pentru cauza lor

III. Campanie înscriere susținători Swimathon Iași

Anterior evenimentului, are loc o campanie de strângere a
susținătorilor pentru cauzele Swimathon: a ﬁ susținător înseamnă a
sprijini ﬁnanciar una sau mai multe dintre echipele care înoată în
ziua evenimentului. Se poate oferi o sumă de bani pentru ﬁecare
lungime de bazin parcursă de echipă sau o sumă ﬁxă, indiferent de
numărul de lungimi de bazin parcurse.

IV. Evenimentul propriu-zis și
colectarea angajamentelor de susținere

Farmecul și energia acestui eveniment pleacă de la puterea comunității
de a se mobiliza și de a susține împreună cauzele în care cred - în ziua
evenimentului, cauze, înotători, susținători deopotrivă se adună și,
ﬁecare, face valuri în felul său pentru a mișca lucrurile în Iași.
Susținătorii pot oferi donația înainte de eveniment, în ziua evenimentului
sau post- eveniment. O dată sumele colectate, acestea sunt transmise
cauzelor pentru a le ajuta în implementarea proiectelor.

V. Prezentare rezultate proiecte

Pe parcursul anului, donatorii proiectelor Swimathon Iași, precum
și publicul larg, sunt ținuți la curent despre cum sumele colectate
prin Swimaton Iași au fost folosite și care este rezultatul avut
datorită implicării acestora.

SWIMATHON IAȘI 2014
ÎN CIFRE
120.392.26 lei strânși pentru
16 cauze locale
1482 donatori unici , persoane ﬁzice şi companii
1726 donații totale
178 de înotători care au realizat împreună
1.499 lungimi de bazin olimpic înotate (74,95 km)
Aproximativ 1000 de ieșeni prezenți în ziua evenimentului
pentru a face galerie înotătorilor și cauzelor

Swimathon reprezintă exempliﬁcarea modului în care
funcţionează Fundaţia Comunitară Iaşi: aducem la un loc
comunităţi şi persoane diverse din Iaşi şi, împreună, reuşim
să ne mobilizăm şi să acţionăm pentru crearea unui oraş
de care să ne mândrim.

CINE S-A IMPLICAT ÎN SWIMATHON IAȘI 2014
ONG-uri locale şi grupuri de iniţiativă:
Fundația Iosif, Fundația Comunitară Iași, Asociația ROTALENT, Speranță pentru Îngerași / Hope for Angels,
Fundația World Vision Romania, ADSERVIO, Alternative Sociale, Societatea Română de Dermatologie, Fundația Solidaritate și Speranță,
Asociația Salvați Copiii Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, ARAS, Asociația Română Anti SIDA, ﬁliala Iași, AIESEC Iași, JCI Iași,
Asociația Waldorf, Rotaract Copou, ASCOR, Căsuța dintre Coline.
Companii şi angajaţii acestora:
AbbVie, Bitdefender, Club Moving, Continental Automotive Romania SRL, Delphi, Endava, FOCALITY, Host Europe Group, Levi9,
Optymyze, Outdoor360, Premium Software, Provident Financial Romania IFN SA, RomSoft, SCC Services Romania,
Spitalul de Recuperare Recumedis.
Mediul universitar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași
Familii cu copii, liceeni, studenți
Susţinători din România și din afara țării
Sponsori ai înotătorilor: A-E Electronics SA, MiOS, Junior Clinic, Vodafon e (companii susținătoare JCI Iași),
iColdo Development SRL(companie susținătoare World Vision Romania), SC ROXEMA SRL (companie susținătoare Salvați Copiii Iași),
S.C: PAYTEL S.R.L. (companii susținătoare Speranțe pentru îngerași), S.C. EGROS TRADE S.R.L. Iași, Iasisting (companii susținătoare Club IQ).
Parteneri și sponsori ai evenimentului:
Partener național: AbbVie
Partener: AB Plus
Eveniment sprijinit de: Primăria Municipiului Iași, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Susținut de: Magic FM
Partener tehnic: TEVELOP
Partener logistic: Tricorp
Partener sportiv: Club Moving
Sponsori: Decathlon, Master Print, Ford Ati Motors Holding, Ambra Sign, StudioAlb, Centrul Medical Hygeea, Utildeco, Herbalife,
CTS Corner, Cafepedia, National Paints
Parteneri media: Ziarul de Iași, Iași Fun, DIGI 24 Iași, Wink Public Multimedia, ÎnOraș.ro, Business Class, Radio România Iași,
Absolut Media, 360uaic.ro, Stud Pass, AltIasi.ro, Zile și Nopți, AdBicy

CAUZELE PENTRU CARE S-AU STRÂNS FONDURI ÎN 2014
La Swimathon 2014 au participat 16 cauze care au reuşit să aducă la un loc susţinători și iubitori ai Iașului. Împreună, aceștia au
strâns contribuţii în valoare totală de 130.000 lei. La momentul redactării acestui raport, gradul de colectare a sumei
angajate este de cca. 80%.
Banii obţinuţi din donaţiile susţinătorilor Swimathon vor ﬁ folosiți de ﬁecare cauză în parte după cum urmează:
FONDUL DE BURSE – FUNDAȚIA COMUNITARĂ IAȘI
18 elevi care muncesc cu pasiune și determinare, care au performanță școlară și extrașcolară vor beneﬁcia de burse care
însumează suma de 38.783.41 lei. Acești bani vor ﬁ investiți în educația și dezvoltarea lor.

CĂSUȚA DINTRE COLINE, Provident Financial Romania IFN SA
Suma de 13.256.82lei va asigura celor 30 de copii instituţionalizaţi în centrul de plasament de pe Bucium oportunităţi de
integrare socială şi mijloacele pentru o copilărie decentă.

IQ (IAȘI) - Fundația Comunitară Iași, Asociația ROTALENT, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Elevii olimpici din Iași au nevoie de o paletă de oportunități de dezvoltare, iar cei 12.155 lei vor ﬁ investiţi în dezvoltarea lor
personală și profesională.

FUNDAȚIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY – CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI
35 de copii cu dizabilități care provin din familii cu resurse materiale limitate vor beneﬁcia de servicii gratuite de recuperare,
Fundația Bethany reușind să mobilizeze 10.295 lei.

JCI IAȘI – BURSE DE MERIT PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL
Totalul de 9.606 lei obţinut prin intermediul Swimathon se va concretiza în burse de merit pentru 5 elevi din mediul rural
care provin din familii sărace și care intră în clasa a IX-a cu rezultate bune la învățătură.

CAUZELE PENTRU CARE S-AU STRÂNS FONDURI ÎN 2014
FUNDAȚIA IOSIF – PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN IAȘI
Prin cei 8.654 lei mobilizaţi, 60 de copii din familii defavorizate, aﬂaţi în risc de abandon şcolar, vor ﬁ sprijiniţi pentru a obţine
rezultate şcolare mai bune. Rezultatele vor ﬁ concretizate în scăderea numărului de absenţe (cu 50%) şi creşterea mediei generale.

ASOCIAȚIA SALVAȚI COPIII IAȘI – PLANTĂM CĂSUȚA CU CIREȘE, ÎN DACIA!
Suma de 7.223 lei va ﬁ investită cu scopul de a reduce abandonul şcolar a unui număr de 120 de copii din cartierul
Dacia – zona Șes Bahlui, prin înﬁințarea și amenajarea unui spațiu comunitar educativ care să asigure servicii
psiho-socio-educaționale pentru aceşti copii.
ASOCIAȚIA WALDORF – CREȘTEM ÎMPREUNĂ ÎN ȘCOALA NOUĂ
Cei 5.208 lei strânşi reprezină un prim pas în construcția Școlii Noi, spațiu destinat pentru metoda alternativă de educare Waldorf.
Suma va ﬁ investită în amenajarea terenului din jurul viitoarei clădiri.

FUNDAȚIA SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ – ÎMPREUNĂ LA MASA COPILĂRIEI
Cei 4.009 lei vor asigura un prânz cald zilnic pe perioada următorului an şcolar unui număr de 70 de copii defavorizaţi
aﬂaţi în situaţii cu risc de abandon şcolar și înscriși în programele sociale ale celor două centre de zi ale fundației.

ASOCIAȚIA SPERANȚĂ PENTRU ÎNGERAȘI/ HOPE FOR ANGELS – D.A. – DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ.
DREPT AL COPILULUI INSTITUȚIONALIZAT
Timpul liber, de joacă, educația și alimentația sunt drepturi de bază de care copiii din centrele de plasament nu dispun.
Suma de 3.073 lei va face contribui la reamenajarea a 2 spații neadecvate copiilor în momentul de fața din Centrul de Plasament.

ALTERNATIVE SOCIALE, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE,
ÎN PARTENERIAT CU ABBVIE – REINTEGRAREA SOCIO- PROFESIONALĂ A BOLNAVILOR CU PSORIAZIS
Cu 2.895 lei, suma strânsă în cadrul Swimathon, se va investi în reintegrarea socio-profesională a unui număr
de până la 100 de bolnavi cu psoriazis. Psoriazisul este o boală inﬂamatorie autoimună, necontagioasă,
care afectează nu doar pielea, ci și alte organe, ducând frecvent la complicații. Chiar dacă nu este o boală contagioasă,
multe persoane se feresc să atingă un bolnav cu psoriazis.

CAUZELE PENTRU CARE S-AU STRÂNS FONDURI ÎN 2014
AIESEC IAȘI – PREMII ANUALE DE EXCELENȚĂ PENTRU MEMBRII AIESEC IAȘI
Cei 2878,03 leistrânşi vor ﬁ folosiți pentru a oferi burse de merit pentru cei mai activi membri ai organizației astfel încât aceștia
să poată investi în dezvoltarea lor prin participarea la conferințe sau diverse programe.

FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIA – PRIETENII LUI ALIN
1.096 lei îi vor asigura lui Alin tratamentul de care are nevoie pentru a merge în continuare la şcoală.
În felul acesta, Alin, care suferă de o boală apăsătoare de piele, va continua să înveţe ca toţi copiii de vârsta lui.

YOUTHBANK IAȘI – FUNDAȚIA COMUNITARĂ IAȘI
Cei 870 lei vor merge în fondul programului YouthBank. YouthBank investește în dezvoltarea personală și profesională
a unor liceeni, un program care este administrat în totalitate de către ei. Programul își propune să stimuleze inițiativa
tinerilor și să le ofere încredere în propriile forțe prin dobândirea unor abilități de comunicare, negociere, administrare
ﬁnanciară și conducere.

ARAS, ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI SIDA, ﬁliala IAȘI – FII COOL! FII INFORMAT!
Suma în valoare de 260 lei va ﬁ integrată în bugetul necesar pentru a informa și consilia 2000 de tineri din liceele ieșene,
pe teme legate de HIV/SIDA, boli cu transmitere sexuală și discriminare.

ADSERVIO – UN PLUS PENTRU ȘCOALĂ, UN PLUS PENTRU VIITOR
Cu ajutorul celor 130 lei mobilizaţi va ﬁ susținută o școală din Iași lipsită de posibilități ﬁnanciare în lupta împotriva
absenteismului și promovabilității scăzute. Şcoala va ﬁ dotată cu echipamentele IT necesare accesării platformei Adservio,
licență/ abonamentul pentru toți elevii, părinții și profesorii, training-ul tuturor cadrelor și asistența personalizată din partea
unui specialist Adservio dedicat.

EXPERIENȚELE SWIMATHON IAȘI 2014

„Pe parcursul celor 5 ore s-au perindat pe marginea bazinului sumedenii de oameni strânși în galerii colorate și zgomotoase,
muzica a răsunat de se auzea din cealaltă parte a orașului, iar înotătorii și-au făcut treaba ca și cum viața lor ar ﬁ depins de asta.
Sau viețile altora, ceea ce ar ﬁ chiar mai corect.
Zicala „unde-s mulți, puterea crește!” o ﬁ demodată, dar încă păstrează un adevăr universal valabil.
Am fost chiar acolo, în mijlocul unei atmosfere copleșitoare, care nu s-a datorat doar celor 30 de grade câte-au fost afară,
ci în special oamenilor. Am văzut la un loc copii care-au „jecmănit” membrii galeriilor susținătoare de câte-o înghețată sau
ciocolată. Am urmărit înotătorii care-au tăiat vitejește apa. Am văzut înotând și vedete, care-au răspuns provocării fără
să stea pe gânduri, dar și organizatorii evenimentului care-au umblat de colo-colo timp de jumătate de zi, fotograﬁind,
dând indicații și aplicându-le, discutând cu moderatorii, îmbărbătând înotătorii sau stârnind susținătorii, numai ca să ﬁe
totul perfect.
Swimathon-ul de anul acesta a fost, desigur, unul de amploare, Fundația Comunitară Iași dovedindu-și sieși, dar și nouă,
că se pot crea lucruri incredibile chiar dacă dispui doar de câțiva oameni și de resurse limitate, atâta timp cât știi ce vrei,
la ce ușă să bați și pe cine să mobilizezi.”
Daniel Alexandrescu, susținător Swimathon Iași

„Swimathon a fost o experiență incredibilă! Cu mult mai mult decât fundraising. Mulțumim FCI pentru că face posibil astfel
de evenimente care generează un val de generozitate și spirit comunitar. După o campanie în care am văzut 131 de susținători
și obiectivele ﬁnanciare depășite suntem mai mult decât recunoscători!”
Sebastian Ghica, Director Executiv Fundația Iosif, înotător în echipa Blue Team

„Mulțumesc colegilor, prietenilor pentru că Swimathon e în primul rând o strângere de fonduri, așa cum tot Iașul a înțeles
și a depășit acest obiectiv! Cu o galerie excelentă, echipa a făcut și cele mai multe ture, 69, aducând surprize celor ce
au dat bani pe tură, plăcute bineînțeles. Mă bucur că an de an creștem împreună și creștem atât de frumos!”
Cătălin Vătămănelu, inițiator al proiectului Căsuța dintre Coline, înotător Swimathon Iași

EXPERIENȚELE SWIMATHON IAȘI 2014

„Este pentru prima dată când participăm la Swimathon și suntem foarte fericiți. Anul acesta am decis să sprijinim
școala din Liteni pe care am renovat-o astă vară, iar anul acesta vrem să-i ajutăm cu Fondul de Burse pentru copiii
care învață foarte bine, dar care sunt defavorizați de mediul în care învață.”
Andreia Zaharia, reprezentant echipa Delphi, companie înotătoare

„Noi știm că indiferența doare, motiv pentru care nu mai vrem să ﬁm indiferenți nici față de performanța pe care o susținem
prin tot ceea ce facem în ﬁecare zi, nici față de semenii noștri, dovadă ﬁind implicarea noastră încă de la bun început
în proiectul Swimathon. Credem că în copii merită investit, însă această investiție nu înseamnă doar atenție și timp,
înseamnă și bani. Acesta este unul dintre motivele pentru care suntem aici: să înotăm, să donăm și să susținem colegii.”
Dorina Livadaru, reprezentant echipa Focality, companie înotătoare

„Nu mi-a luat foarte mult să-mi conving colegii să participe la Swimathon și nici nu este prima dată când facem asta.
Vom continua să facem valuri și de acum încolo.”
Ionela Iurea, reprezentant echipa Bitdefender, companie înotătoare

„Reușim să facem Iașul un oraș mai bun! Începând cu trei ani în urmă și cu cele trei ediții ale Swimathon-ului,
expresia „facem valuri” a căpătat la Iași o conotație pozitivă. Facem valuri pentru lucruri bune, facem valuri pentru cauze
care merită susținerea Iașului. Fie ca aceste vise pentru care au înotat acești oameni minunați să se îndeplinească.”
Elena Manolache, membru board Fundația Comunitară Iași

ECHIPE ÎNOTĂTOARE SWIMATHON IAȘI 2014

ADSERVIO

Echipa Waldorf

Înot pentru Acceptare

Alexandru Lucian Holicov
Marian Andrei
Alexandru Hulughiuc

Eduard Ezariu
Bogdan Bernacic
Daniel Popa
Mihai Mertic
Stefan Bondoc
Andrei Bobu

Manuel Giugula
Adrian Lupu
Andrei Dobos
Alexandru Rusu
Razvan Ilica
Tudor Ciubotaru

EnDolphins, Endava

JCI IAȘI

Alina Danila
Andrei Nitu
Claudio David
Cristian Florescu
Stefan Riciu
Bogdan Judele

Catalin Scripcariu
Dan Draghici
Adrian Plesca (Artan)
Radu Ghilas
Ana-Maria Teacu
Alexandru Busuioc

EnSharks, Endava

Keep Moving, Club Moving

Ciprian Baciu
Ionut Apopei
Cezar Chitac
Bogdan Volosincu
Andrei Palade
Andrei Miron

Costin Boiciuc
Irinel Stroea
Eduard Ifrim
Ovidiu Benta
Radu Craescu
Ovidiu Florea

FOCALITY

Magie pentru Adelina

RECUMEDIS

Dumitru Cristian
Cristian Novac
Victor Livadaru
Valentin Ivanov
Cristi Sava
Cristi Arotaritei

Andrei Lazar
Sanda Babiuc
Pavel-Emilian Stan
Alina Avatamanitei
Cristina Ioana Popescu
Daniel Furnica

Arthur Pintilei
Narcis Rusu
Catalin Tanase
Iulian Radutu
Ciprian Corduneanu
Andrei Sofronia

Heg Team,
Host Europe Group

Olimpicii

Rotaract Copou

Tiberiu Mihaila
Marius Petcu
Marian Delcea
Andrei Pasa
Irina Grosu

Alin Vorniceanu
Alexandru Huma
Puiu Vrancianu
Alexandru Grigoras
Andrei Duta
Danko Abramiuc

Hope

OneTeam, Endava

Salvați Copiii Team

Calin Bulga
Marius Cibotaru
Ionut Calugaru
Catalin Troﬁnov
Sebastian Albu Mihail
Ana Maria Iordan

Marius Cristea
George Ilie
Alexandru Mirza- Lesan
Dragos Tudorache
Diana Antohi
Florin Cardasim

Ionel Ionita
Florin Botosineanu
Adrian Lazar
Daniel Atasiei
Catalin Chirita
Vlad Marculescu

AIESEC Iași
Razvan Cozma
Flavian Cristea
Razvan Mitocariu
Radu Danciu
Paul Kmen
Victor Cretu
ASCOR & RomSoft
Tudor Lespezeanu
Ionut-Catalin Preda
Mihaela Bejan
Alexandru Sabasanu
Stefan Dascalu
Bitdefender
Razvan Popa
Marius Barat
Cristina Vatamanu
Dan Morosanu
Teodora Olaru
Mihail Andronic
Blue Team
Sebastian Ghica
Cristi Stoica
Vasile Bogus
Razvan Timofciuc
Sergiu Antonese
Gherca Emerich
BraveWater
Bogdan Dumitrescu
Cristina Porsega
Gabriel Hulubei
Florin Gavril
Căsuța dintre Coline
Vatamanelu Catalin
Rares Crut
Miruna Iosub
Iustin Mistireanu
Elena Smolinschi
Silviu Mateiciuc
Delphi
Dan Parpauta
Emilian Moraru
Ovidiu Ilie
Andrei Arhire
Cristian Bajenaru
Daniel Potirnac

Andrei Sava
Adina Nazarcu
Marius Ionescu
Mihai Paduroiu
Bogdan Manolea
Sorin Ipate

Outdoor360
George Adrian Oprea
Stefan Bilha
Bogdan Butnariu
Nicusor Enache
Codin Pacuraru
Paul Ionut Anton
Premium Software
Eduard Salavastru
Adrian Sanduleanu
Alex Dram
Marius Raschip
Ionut Negru
Silviu Odobescu
Prietenii lui Alin
Cristian Danila
RaresVasilica
Adrian Chirosca

SCCool in the Pool,
SCC Services Romania
Serghei Rimari
Raluca Moiseanu
Ciprian Ciuhan
Viorica Ceala
Karim Touil
Mihaela Grecu
Shalaii, Optymyze
Iulian Constantinescu
Ionut Hrubaru
Stefan Andrei
Alexandru Heremciuc
Tudor Cozac
Ioan Vapirovschi
Știucile
Irina Magdici
Stefan Gretcan
Alex Radu
Nicolae Olariu
Bogdan Gradinariu

Tidehunters,
YouthBank & Levi9
Victor Munteanu
Cristi Tiberiu Axinte
Andrei Ciobanu
Alexandru Buzdea
We found Nemo,
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
ROMANIA SRL
Alexandru Stan
Alexei Popov
Leon Protaila
Ciprian Lapa
Alexandru Modoranu
Mihail Sopcu
We freed Willy,
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
ROMANIA SRL
Cristian Miron
Alexandru Palade
Gheorghe Panaghiu
Marian Petrescu
Serghei Plamadeala
Victor Larie

ADSERVIO - Un plus pentru scoala, un plus pentru viitor - 130 lei
39 lungimi

SUME ANGAJATE ȘI LUNGIMI ÎNOTATE
DE ECHIPELE PARTICIPANTE
Căsuța dintre Coline - 13256.82 lei
69 lungimi
Delphi - Fondul de Burse - 8763 lei
44 lungimi
Blue Team - Prevenirea abandonului scolar in Iasi - 6104 lei
41 lungimi
FOCALITY - Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati - 5965 lei
45 lungimi
SCCool in the Pool - IQ (Iasi) - 5925 lei
42 lungimi
Salvati Copiii Team - Plantam Casuta cu cirese, in Dacia! - 5653 lei
45 lungimi
Echipa Waldorf - Crestem Impreuna in Scoala Noua - 5208 lei
52 lungimi
JCI IASI - Burse de merit pentru elevii din mediul rural - 5060 lei
52 lungimi
Shalaii - Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati - 4330 lei
45 lungimi
ASCOR & RomSoft - Impreuna la masa copilariei ! - 4009 lei
46 lungimi
Heg Team - Fondul de Burse - 3570 lei
13 lungimi
Bitdefender - Burse de merit pentru elevii din mediul rural- 3536 lei
55 lungimi
We freed Willy - Fondul de Burse - 3461.3 lei
50 lungimi
OneTeam - Fondul de Burse - 3210 lei
45 lungimi
We found Nemo - Fondul de Burse - 3133 lei
50 lungimi
Hope - D.A. - Dezvoltarea armonioasa.
Drept al copilului institutionalizat - 3073 lei
43 lungimi
Magie pentru Adelina - Fondul de Burse - 2953.13 lei
44 lungimi

Premium Software - Fondul de Burse - 2950 lei
0 lungimi
Inot pentru Acceptare Reintegrarea socio-profesionala a bolnavilor cu psoriazis- 2895 lei
52 lungimi
AIESEC Iasi Premii anuale de excelenta pentru membrii - 2878.03 lei
62 lungimi
EnDolphins - Fondul de Burse - 2769.5 lei
47 lungimi
EnSharks - Prevenirea abandonului scolar in Iasi - 2550 lei
50 lungimi
RECUMEDIS - IQ (Iasi) - 2196 lei
42 lungimi
Stiucile - Fondul de Burse - 1930 lei
49 lungimi
Rotaract Copou - Plantam Casuta cu cirese, in Dacia! - 1570 lei
56 lungimi
Olimpicii - IQ (Iasi) - 1105 lei
63 lungimi
Prietenii lui Alin - Prietenii lui Alin - 1096 lei
17 lungimi
Outdoor360 - IQ (Iasi)- 909 lei
49 lungimi
Tidehunters - YouthBank Iasi&Levi9 - 870 lei
39 lungimi
Keep Moving - Fondul de Burse - 335 lei
65 lungimi
BraveWater - Fii cool! Fii informat! - 260 lei
38 lungimi
ADSERVIO - Un plus pentru școală, un plus pentru viitor - 130 lei
39 lungimi

SUME ANGAJATE DE AMBASADORII FUNDRAISERI SWIMATHON IAȘI 2014
Alexandrina Dinga - Fondul de Burse - 3615 lei
Ciprian Paius - IQ (Iasi) - 2020 lei
Claudiu Florea - Fondul de Burse - 1433.48 lei

Lucica Olteanu - JCI Iași - 1010 lei
Andrei Gheorghiescu - Fondul de Burse - 660 lei

CÂȘTIGĂTORII DIN ZIUA EVENIMENTULUI
Swimathon Iaşi 2014 s-a desfăşurat în 4 intervale orare de înot, iar în ﬁecare interval au fost oferite câte 4 premii
pe baza rezultatelor din ziua evenimentului.

CEA MAI MARE SUMĂ MOBILIZATĂ
Premiul cea mai mare sumă mobilizată a fost oferit după strângerea donațiilor. Astfel, pentru prima oră a fost premiată
echipa de înotători Căsuța dintre Coline, pentru ora 2 echipa Focality, în ora 3 Blue Team, iar în ora 4 ASCOR & RomSoft

CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ DE ÎNOTĂTORI
Cele mai bune echipe de înotători au fost desemnate Căsuța dintre Coline pentru prima oră, Waldorf și JCI Iași
pentru cea de-a doua oră, Bitdefender pentru cea de-a treia oră și Olimpicii – IQ (Iași) în cea de-a patra oră.

CEA MAI TARE GALERIE
Cele mai bune galerii au fost desemnate Salvați Copiii (primul interval de înot), Waldorf (al doilea interval de înot),
Blue Team (al treilea interval de înot) și AIESEC Iași (al patrulea interval de înot).

COMUNICAREA EVENIMENTULUI
Fiind un eveniment aﬂat la a treia ediție și având un target ﬁnanciar ridicat, am acordat o atenție deosebită
comunicării sale. În acest sens, în vederea atragerii de susținători, dar și de înotători, am pus accent atât în
încheierea de parteneriate cu principalele instituții media locale, dar și în crearea de conținut relevant care
să ﬁe preluat de presă, într-un mod ﬁresc.

REZULTATELE COMUNICĂRII
Pe platforma swimathon.fundatiacomunitaraiasi.ro, cea care a interemediat înscrierea de susținători și de înotători,
am înregistrat, în perioada 26 mai – 09 iulie, 30.415 vizite, din care 16.981 vizitatori unici, și o creștere de 40.39%
față de anul trecut.
Durata media a vizitei a fost de 04:16 min, cu 3.51 pagini/vizită, iar procentul celor care au revenit pe site a fost de 54.4%.
Procentul vizitatorilor noi a fost de 45.6%.

Mediul on-line

Presa scrisă

47 apariții (articole, știri) pe site-uri, bloguri
și în presa on-line.

Un articol și 2 machete au apărut în Zile și Nopți Iași,
4 machete în Ziarul de Iași.

Pagina oﬁcială Facebook: 1.297 likes,
38.000 Reached, 5.900 people engaged
(07.04 – 11.07)

Emailing direct

TV
Pentru campania de promovare Swimathon,
am încheiat un parteneriat cu Digi 24 Iași,
prin intermediul căruia a fost difuzată o știre
despre eveniment, în săptămâna dinaintea datei
de 5 iulie, precum și o știre post-eveniment.
De asemenea, am avut două intervenții în una
dintre emisiunile din grila Digi 24 Iași, precum
și o intervenție la TVR Iași.

Radio
Spotul de promovare Swimathon Iași a fost difuzat
de Magic FM (2-4 difuzări/zi) și Rahio Hit
(6-8 difuzări/zi) - în total, cca. 70 difuzări.
De asemenea, am avut intervenții în emisiunile
de la Radio România Iași (timp de 15 zile, câte
10 minute, câte un reprezentant al ﬁecărei cauze),
Radio Hit, Impact FM și Radio Trinitas – în total,
cca. 18 apariții.

În cadrul organizării Swimathon Iași am menținut o strânsă
legătură cu înotătorii și susținătorii. Partenerii evenimentului au
fost promovați, în acest fel, prin inserarea logo-ului lor în semnătura emailurilor de follow-up trimise participanților (aproximativ
1.500 de emailuri).

Outdoor
În perioada 23 iunie – 04 iulie, am avut inserții ale spotului
Swimathon Iași în următoarele cadre puse la dispoziție de
partenerul nostru, Wink – Public Multimedia:
Retail: 8 ecrane Iulius Mall și 13 ecrane Moldova Mall –
2-3 difuzări/ oră, total cca 240 difuzări.
Transport public: 150 ecrane în 100 mijloace de transport în comun
și 11 ecrane în 11 stații, 2-3 difuzări/oră, total cca. 240 difuzări.
De asemenea, în perioada 16 iunie – 04 iulie, spotul Swimathon
a fost difuzat și pe ecranul led din Podu Roș
(una dintre cele mai aglomerate interesecții din Iași) 2-3 difuzări/ oră, total cca. 240 difuzări.

Canale proprii cauze participante
Fiecare cauză în parte a folosit propriile canale de promovare
pentru a ajunge la susținătorii proprii. Mesajul transmis acestora
s-a referit la proiectul înscris în Swimathon, dar și la eveniment,
per ansamblu.
Estimăm că un număr de cca. 4.000 de persoane a auzit,
în acest fel, de eveniment.

ORGANIZATOR
FUNDAŢIA COMUNITARĂ IAŞI

Fundația Comunitară Iași este o organizație neguvernamentală, apolitică și nonproﬁt,
Fundația
Comunitară
Iași este
a programului
care își propune
să sprijine
dezvoltarea județului
prinparte
distribuirea
de resurse pentru
inițiativelede
venite
din comunitate.
Fundații
Comunitare, inițiat de Asociația pentru

Relații Comunitare în parteneriat cu Fundația

Facem acest lucru posibil prin încurajarea spiritului ﬁlantropic și de responsabilitate socială
pentru
Parteneriat
Fundația
PACT,
cumereu
sprijinul
al companiilor
și persoanelor
ﬁzice, cași
mijloc
de a adresa
nevoile
în schimbare ale comunității.

ﬁnanciar al Charles Stewart Mott Foundation, Trust

În prezent, în România există 12 fundații comunitare locale.
for Civil Society in Central and Eastern Europe și
În șase ani de funcționare, fundațiile comunitare au ﬁnanțat peste 1.300 de proiecte locale
Fundația
cu sume care
depășesc Româno-Americană.
3,7 milioane lei. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul: www.fundatiicomunitare.ro.
Aﬂă mai multe despre noi pe www.fundatiacomunitaraiasi.ro

Fundația Comunitară Iași este parte a programului
de Fundații Comunitare, inițiat de
Asociația pentru Relații Comunitare,
în parteneriat cu Federația Fundațiile Comunitare din România
și Fundația Pentru Parteneriat, cu sprijinul ﬁnanciar al
Charles Stewart Mott Foundation, Raiﬀeisen BANK și
Romanian-American Foundation.

Parteneri media

