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PAȘCANI

Cros pentru școli a fost primul eveniment sportiv din
Pașcani care şi-a propus să activeze inițiativa din
comunitate și un prilej ca Fundaţia Comunitară Iaşi
să colaboreze cu oameni noi şi dedicaţi.

11 Mai 2019
O zi a
supereroilor!

CE ESTE CROS PENTRU ȘCOLI?
Este cel mai mare eveniment de fundraising prin alergare,
pentru școlile din județ. Creează contextul potrivit inițiativei,
schimbării și îmbunătățirii educației în orașul nostru.
Prin Cros pentru școli, creăm acea țesătură civică prin care
ideile bune sunt puse în aplicare, indiferent de unde pornesc:
de la directori, profesori, elevi, părinți sau ieșeni care au un
cuvânt valoros de spus pentru îmbunătățirea experienței
școlare.
În cele 4 ediții, ieșenii au reușit să strângă, în contextul Cros
pentru școli, 580.784 lei prin fundraising, pentru cele 101
de proiecte ce le-au stârnit pasiune și empatia. Astfel, 3,466
de alergători au participat la îmbunătățirea mediului școlar,
implicit la un oraș în care inițiativa crește.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?
1. Școlile propun, la Cros pentru Școli, soluții punctuale pentru
rezolvarea unor probleme speciﬁce, întâmpinate de instituțiile
de învățământ.
2. Comunitatea aﬂă despre probleme și soluții. Când oamenii
rezonează cu un proiect, se înscriu ca alergători la Cros pentru
Școli și se angajează să facă fundraising timp de cel puțin o
lună. Prin acest demers ei au posibilitatea să adune fondurile de
care are nevoie proiectul ales pentru a putea ﬁ implementat.
3. În ziua evenimentului, toți alergătorii, individuali, în echipă de
prieteni sau în echipă de colegi de muncă, aleargă la Cros și cei
mai buni sunt răsplătiți pentru curajul și priceperea de-a face
tuturor viața mai bună.

CE-I AȘA SPECIAL ÎNTR-UN
ORAȘ CU ȘCOLI DESCHISE?
• vocea tuturor se face auzită;
• dispare sentimentul neputinței,
când oameni necunoscuți întind o
mână de ajutor;
• toate proiectele poartă amprenta
implicării și a inovării;
• oamenii care gândesc asemenea,
se găsesc unii pe alții;
• proiectele sunt implementate cu
drag și recunoștință, în mod transparent, iar asta reduce riscul erorilor
și al dezamăgirilor.

Superputerile Comunității

Pașcani
CROS PENTRU ȘCOLI
PAȘCANI
ÎN CIFRE

44.387 lei
459 donatori

13 proiecte
720 alergători

EVOLUȚIA CROS PENTRU ȘCOLI

ediția 2018
37 proiecte înscrise
200.282 lei mobilizați
2.247 alergători

ediția 2017
29 proiecte înscrise
160.305 lei mobilizați
1.800 alegători

ediția 2016
21 proiecte înscrise
159.117 lei mobilizați
1.107 alergători

ediția 2015
11 proiecte înscrise
63.080 lei mobilizați
559 alergători

PROIECTE PENTRU CARE S-AU
STRÂNS FONDURI
Educație pentru viață în natura - 8.750 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Organizația Naționala Cercetașii României Sucursala Centrul local Crinii
Pașcani
Dăruiește un zâmbet - 1.025 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Colegiul Sfântul Nicolae
Aleargă cu mine pentru școala ta - 470 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Liceul Teoretic „Miron Costin” / Asociația Sportivă ,,Miron Costin” Pașcani
În echilibru cu natura - 1.421 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Colegiul Tehnic de Cai Ferate Unirea Pascani
Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități, Pașcani - 410 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Dumitru Șandru
Alerg pentru curtea școlii - 2.685 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Colegiul National "Mihail Sadoveanu", Pascani
JoyCamps pentru comunitatea ta - binele de făcut - 2.280 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Asociația „JoyCamps Romania”

Cercetași în acțiune! - 15.302 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Organizaţia Naţională Cercetaşii României. Centrul local „Constantin Th.
Sapatino” Iaşi
SOS - Locul de joacă - 2.970 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Pașcani
Un pas mic pentru prezent, un salt uriaș pentru viitor! – ediția a II-a - 4.690 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani
Pas cu pas, împreună, spre o lume mai bună - 1.082 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Asociația GISU
Tabăra de art-terapie „Artiștii speciali” - 2.912 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Școala Gimnazială Specială Pașcani
Zâmbete anti-cancer - 390 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Kids Help Point

Proiecte la
puterea a13 a

POVEȘTI DE SUCCES: FUNDAȚIA
COMUNITARĂ IAȘI
Să mobilizezi aproape un oraș întreg nu e
un lucru ușor, dar atunci când reușești,
nimic nu ți se mai pare imposibil. „Cros
pentru Școli Pașcani”, organizat de
Fundația Comunitară Iași, se petrecea
până anul trecut în Iași, acolo unde organizația este cunoscută pentru evenimentele
care mobilizează oamenii cu suﬂet mare.
În 2019 însă, cu ajutorul Fondului pentru
Inovare Civică, echipa fundației a mutat
„Cros pentru Școli” în Pașcani, oraș care
nu prea este obișnuit nici cu multe evenimente de gen, nici cu întreceri caritabile.
Dar lucrurile au ieșit minunat. Doris Cojocariu din echipa fundației ne-a transmis
un pic din energia bună pe care Pașcaniul
a degajat-o pe 11 mai 2019.

Amenajări de spații verzi, tabere și excursii, reabilitări de locuri de joacă, în total 13
proiecte au reușit să mobilizeze la Pașcani
peste 700 de alergători de toate vârstele:
353 de alergători individuali, 327
alergători în echipă, printre care 343 de
alergători cu vârste de peste 14 ani și 337
de alergători copii. Împreună au reușit să
strângă 44.372 lei de la 459 donatori
unici și sponsori. Aceste date au transformat Crosul pentru Școli Pașcani în cel mai
mare eveniment local sportiv de
îmbunătățire a educației prin participare
civică, dar și în cel mai mare cros organizat
în Pașcani.

Ceea ce este fantastic este faptul că cei mici au înțeles că trebuie să se implice activ
pentru școala lor. Elevii din Pașcani aveau nevoie de un asemenea eveniment care să ii
strângă cu mic, cu mare și să îi învețe cum să se implice în comunitate și cum să schimbe
ceva pentru școala lor. Echipa Fundației Comunitare Iași a fost alături de ﬁecare proiect și
de ﬁecare echipă de copii și profesori, cu suport moral și practic despre cum să scrie
proiectul, cum să își adune echipa de strângere de fonduri și cum să folosească eﬁcient
banii strânși. „Noi am făcut foarte multe drumuri la Pașcani” mărturisește Doris Cojocariu,
amintindu-și de experiența organizării. În perioada de selecție a proiectelor, echipa a mers
la ﬁecare școală din Pașcani pentru a le explica cum funcționează o campanie de strângere
de fonduri.

CROS PENTRU ȘCOLI
PAȘCANI
Într-un timp foarte scurt, evenimentul a reușit să coaguleze comunitatea și să îi facă pe toți să se bucure de ﬁecare cauză. De exemplu, mulți elevi și-au implicat părinții, generând pentru prima dată
echipe de părinți-elevi-profesori care să ajute cauza școlii. Profesorii au fost foarte implicați, reușind să îi mobileze pe elevi să alerge
pentru cauza lor. Cu alte cuvinte, crosul creează un cadru civic în
care ideile bune și nevoile sunt puse în aplicare, indiferent de unde
pornesc: de la directori, profesori, elevi, părinți sau oameni simpli
care doresc îmbunătățirea școlilor din comunitate.
Pentru o fundație comunitară, civismul pornește de la ﬁrul ierbii, iar
inovarea vine tocmai din simplitatea normalității. Cu resurse
limitate, sunt găsite soluții concrete pentru nevoi concrete din
comunitate. În contextul „Cros pentru Școli Pașcani”, inovarea
civică înseamnă că un elev este parte activă dintr-un proiect, conștientizează și rezolvă o problemă. Modelul propus de Fundația
Comunitară Iași reușește și are succes, chiar și într-o comunitate
mică.

Proiect realizat cu sprijinul ﬁnanciar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation,
sprijinit de Enel România și Ursus Breweries

CUM TE POȚI IMPLICA ÎN
CROS PENTRU ȘCOLI
Alege rolul care ți se
potrivește cel mai bine:
• Sponsor PRINCIPAL
• Sponsor GOLD
• Sponsor SILVER
• sau înscrie-te ca Firmă
Alergătoare inpiră întreaga
comunitate ieșeană și
devino un model al altruismului demn de urmat.

COMUNICAREA EVENIMENTULUI
www.facebook.com/crospentruscolipascani/

ACTUALITATEA TV PAȘCANI

ABSOLUT MEDIA

2 spoturi video pentru
înscrierea alergătorilor și
promovarea evenimentului
2 postări pe Facebook

3 bannere stradale
aﬁșate în oraș (Casa de
Cultură, Esplanadă și
Primărie)

BIT TV

MAGIC FM

2 spoturi video pentru
înscrierea alergătorilor și
promovarea evenimentului
2 postări pe Facebook

1 spot radio difuzat
NEWS FM PAȘCANI
2 spoturi radio difuzate

ACTUALITATEA TV PAȘCANI
1 machetă graﬁcă în presa scrisă,
comunicate de presă, știri săptămânale
BIT TV
1 machetă graﬁcă în presa scrisă,
comunicate de presă, știri săptămânale

În ziua evenimentului au făcut reportaje
de la fața locului Actualitatea TV Pașcani
și BIT TV.

La ediția din 2019 Cros pentru școli
am avut 2 fotograﬁ invitați:
Radu Cristin și Andrei Chiș.

Relatarea evenimentului în
PRESA SCRISĂ

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cros-pentru-scoli-pascani-intra-intr-o-noua-etapa-start-inscrie
re-alergatori--213287.html
http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/cros-pentru-scoli-pascani-intra-intr-o-noua-et
apa-start-inscriere-alergatori-7597819
http://www.inﬁnittv.ro/stiri/600-de-alergatori-au-strans-36-000-de-lei-pentru-educatia-in-pas
cani/
https://bittv.info/cros-pentru-scoli-pascani-11-mai-2019/
https://iasievents.ro/event/cros-pentru-scoli-pascani/50/
https://www.stiri.ong/ong/mediu-si-sport/prima-editie-cros-pentru-scoli-pascani
http://inovarecivica.fdsc.ro/o-luna-pana-la-cros-pentru-scoli-pascani
https://bittv.info/invitatie-la-miscare-in-pascani-cros-pentru-scoli-sambata-11-mai/
http://www.inﬁnittv.ro/stiri/600-de-alergatori-au-strans-36-000-de-lei-pentru-educatia-in-pas
cani/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/05/11/comunicat-de-presa-fundatia-comunitara-ia
si--305729
https://bittv.info/sute-de-participanti-la-evenimentul-sportiv-cros-pentru-scolila-pascani-foto/
https://www.cronometrajonline.ro/2019/cros-pentru-scoli-3km/

ORGANIZATOR
FUNDAȚIA
COMUNITARĂ
IAȘI

Fundaţia Comunitară Iaşi îşi propune să aducă împreună
oamenii care mişcă lucrurile şi lucrurile care merită mişcate,
spre beneﬁciul întregii comunităţi, pentru transformarea
Iaşului într-un oraş în care să ﬁm mândri că locuim.
Scopul Fundaţiei Comunitare Iaşi este construirea într-o
manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iaşului şi întregii regiuni, prin încurajarea bucuriei actului de a dona.
Administrând profesionist şi transparent donaţiile primite de
la ieșeni, ne asigurăm de îndeplinirea obiectivelor donatorilor,
oferind astfel membrilor comunităţii oportunităţi concrete de
a participa, de a cataliza cele mai bune idei şi de a sprijini programe de calitate.

http://www.fundatiacomunitaraiasi.ro

www.linkedin.com/fundatia-comunitara-iasi/

www.facebook.com/fundatiacomunitaraiasi/

https://twitter.com/fciasi

Eveniment organizat de:

Dezvoltat de:

Finanțat prin:

În parteneriat cu:

Cu sprijinul:

Sponsori Silver

Parteneri evenimente sportive

Partener de călătorie

Prietenii evenimentului

Parteneri media

Parteneri instuționali

Parteneri eveniment

Un program inițiat de

Adresă:
Str. Petru Poni nr. 1 Bis, Iași

E-mail:
Telefon:
0720540521

În parteneriat cu

