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Ce este Cros 
pentru școli

Este cel mai mare eveniment de fundraising prin alergare, pentru 
școlile ieșene. 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 3 ediții, ieșenii au reușit să strângă, în contextul 
Cros pentru școli, 382.503,37 lei prin fundraising, 
pentru cele 61 de proiecte ce le-au stârnit pasiune și 
empatia. Astfel, 3,466 de alergători au participat la 
îmbunătățirea mediului școlar, implicit la un Iași în care 
inițiativa crește.

Știați că...

În 2016, echipa Liceului Waldorf (formată din elevi, profesori și 
părinți) a reușit să mobilizeze peste 50.000 lei, la Cros pentru 
școli și Swimathon. Cu banii strânși, au recondiționat sala de 
sport a școlii.

Echipa Coder Dojo s-a înscris la concursul din sesiunea 
2016-2017 a Fondului Științescu. Nu a primit finanțare, însă în 
primăvara anului 2017, a participat la Cros pentru școli și a făcut 
fundraising pentru Științescu.



Cum funcționează?

Un inițiator, fie el elev, profesor, companie sau 
organizație non-profit identifică o problemă cu 
care se confruntă o școală.
Răspândește ideea și astfel adună în jurul său 
empatia oamenilor solidari, care împreună vor 
găsi soluția.
Pentru ca solidaritatea să fie răspândită și 
soluția să devină o realitate, înscriu proiectul la 
Cros pentru școli.
Ieșenii se molipsesc de spiritul altruismului, aleg 
proiectul cu care rezonează și își atribuie rolul 
de alergător sau susținător. 
Alergătorii inițiază jocul de fundraising. Fac 
întruniri la serate de film, organizează concerte 
caritabile, vorbesc cu familia, prietenii, colegii 

de muncă, răspândesc vestea cum că aleargă 
în numele unui proiect. Adună sponsorizări și 
ajută cauza să fie cunoscută în oraș.
În ziua evenimentului, ieșenii se adună cu mic 
cu mare pe Stadionul „Emil Alexandrescu”, se 
distrează și aleargă pentru proiectul de suflet. 
Cei mai buni sunt premiați.
După eveniment, încep ușor ușor să se 
transforme într-o realitate palpabilă. Ieșenii se 
molipsesc de entuziasmul, energia și altruismul 
Crosului și duc tradiția mai departe. 

„În ideea aceasta, de-a face 
ceva noi înșine, cred foarte 

mult. Să plantezi tu un copac 
și să-l privești cum crește, de 

exemplu. Nu trebuie să fie lucruri 
grandioase, dar e important să 

faci ceva tu însuți, în mod direct.” 
– Anca Stoina

„Uitându-mă la mine, îmi dau seama că vreau să mă implic, dar nu oferind un ajutor de moment. E 
nevoie și de haine, și de mâncare, dar ceea ce simt să fac, e să contribui la dezvoltarea celor pe care 
vreau să-i sprijin. Aș vrea să fac ceva care să le rămână, pe care să poată construi mai desparte. 
Să-i ajut să crească, să se dezvolte, ci nu doar să le asigur o masă pe care odată ce-au terminat-o, a 
dispărut din viața lor.” – Diana Dumitriu, regional HR manager HEG.

„Lucrurile pe care le faci vin din convingerea ta că e bine să le faci. Atunci te poți hrăni din fericirea 
lucrului bine făcut. Dacă rămâi blocat în recompense externe și evaluezi că nu ți-a dat gubernul sau 
șeful, pe măsura efortului tău, ajungi să anchilozezi. Mereu va fi cineva care n-o să-ți dea atât cât 
meriți. Dacă acționezi numai în logica asta, încremenești.” – Elena Manolache, brand manager la Ford 
Iași – ATI Motors Holding

„Eu sunt un om de vânzări. Dar omul de vânzări a devenit Corina care aleargă, fiindcă ceea ce ne 
dorim, e să facem sportul accesibil. Ăsta e principalul obiectiv , iar prin școli, apropiem copiii de sport 
și începem să creăm reflexe sănătoase pentru toată viața.” – Corina Busuioc, Decathlon

Știați că...
Pentru ediția 2017, alături de peste 50 de voluntari, am organizat primul spot 
„Mannequin Challenge” al evenimentului (https://vimeo.com/208118173). Tot cu 
ajutorul voluntarilor am reușit să atragem privirile ieșenilor din centrul orașului prin 
„Cros freeze”, așa cum l-am numit noi.



Fondul Științescu - Fundația Comunitară Iași -  37.119,55 lei
Fii sănătos prin mișcare! Implică-te! - Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Gheorghe 
Marzescu Iași - 1.830 lei
Cheia viselor - Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iași - 30 lei
Pune-ți visul la încercare! - Colegiul Agricol și de Industrie Alimentara Vasile Adamachi Iași - 545 lei
Fii salvatorul unui copil care face dializă. Ajută-l să zâmbească! - Asociația de Părinți și Profesori ai 
Școlii Gimnaziale George Călinescu Iași - 13.490 lei
Passport to the World - Colegiul Economic Administrativ Iași - 5.040 lei
Împreună Ajungem Mari - Asociația Lindenfeld - 4.100 lei
Educație financiară și juridică în școli - Asociația furnizorilor de formare profesională Dimitrie 
Cantemir - 15 lei
Artă pentru o speranţă – Tabăra din Valea Ursului - Asociatia Speranţă şi Tradiţii, Valea Ursului 
- 4.160 lei
Vreau să călătoresc în lumea științelor - Colegiul Economic Administrativ Iași - 5.040 lei
Familia – tradiții și valori - Asociația Sfânta Iuliana - 270 lei
Va veni vacanța cu trenul din Franța - Centrul Diecezan Caritas Iași - 765 lei
Șezătoare Iași - Asociația GISU - 1.018 lei
Voci la unison - Colegiul Național Emil Racoviță Iași - 14.061 lei

Tabăra de zi Goruni – O vacanță mai frumoasă! - Fundația COTE - 1.230 lei
Cercedava - Centrul Local Sf. Dumitru, Valea Lupului - Organizația Națională Cercetașii 
României - 1.845 lei
Susține lupta împotriva cancerului la copii - Asociația Little People România 
- 11.640 lei
Noua Școala A Wonderful World Iași - o școala a iubitii comunitare - Asociația Waldorf Iași 
- 8.462 lei
Copilarie prin sunet si culoare - Asociația Pro Life - 10.394 lei
Acasă, în comunitate – after school la şcoala din Valea Lupului - Şcoala Gimnazială Valea 
Lupului, Iaşi - 6.071 lei
Learn to survive! - Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir Iași - 715 lei
Împreună pentru bucuria cunoașterii, ediția a III-a - Școala Gimnazială Varlaam Mitropolitul 
- 11.515 lei
Cutia cu Papucei pentru Ei - Colegiul Sfântul Nicolae - 7.156 lei
Discover - AIESEC Iași - 1.421 lei
LTMA – Noi gândim cu inima - Ina Paladi - 270 lei
Steluțe pe pământ, ediția a II a - Clubul IMPACT Național Iași, Colegiul Național Iași - 3.527 lei
Creioane Colorate - În Dialog - 2.539,33 lei
Bursa LEAR REACH 4 GREATNESS - Lear Corporation - 6.937 lei

  Total: 161.205,88 lei

Proiectele înscrise la cea de a 3-a ediție 
Cros pentru școli



Cum s-a 
răspândit 

vestea
Viva FM

3 spoturi radio
2 participări la emisiuni live

3 știri publicate pe site-ul oficial:
http://vivafmiasi.ro/cros-pentru-scoli-a-treia-editie-la-iasi/
http://vivafmiasi.ro/alergam-pentru-educatie-alergam-pentru-viitor/
http://vivafmiasi.ro/iesenii-participa-sambata-la-cros-pentru-scoli/
http://vivafmiasi.ro/aproape-4-000-de-ieseni-au-participat-la-cros-pentru-scoli/

Wink Public Multimedia

Spoturi video în 
mijloacele de transport 
în comun, stații RATP și 

FoodCourt Pallas

Ziarul de Iași și Iași Fun
4 machete în ediția tipărită
2 banner-e online
4 articole publicate pe site-urile 
oficiale:
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/cros-pentru-
scoli-2017/157455/
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/iesenii-
participa-sambata-la-cros-pentru-
scoli--156762.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/alergam-
pentru-educatie-alergam-pentru-
viitor--155272.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/a-
3-a-editie-cros-pentru-coli-s-a-
incheiat--160487.html

Zile și Nopți

2 articole și 6 machete în revista Zile și Nopți

Adservio

2 articole publicate pe blogul Adservio: 
http://blog.adservio.ro/cros-pentru-scoli-saga-continua/
http://blog.adservio.ro/alergatorii-simt-la-fel-la-cros-pentru-scoli/
7 postări pe pagina de Facebook Adservio

Facebook

179 postări  în perioada evenimentului
1738 de like-uri

359 de share-uri



Cum te poți implica:
Alege rolul care ți se potrivește cel mai bine: 

• Sponsor Principal 
• Sponsor Gold 

• Sponsor Silver 
• sau înscrie-te ca Firmă Alergătoare 

Inspiră întreaga comunitate ieșeană 
și devino un model al altruismului 

demn de urmat.

- Logo-ul companiei va apărea în spotul și 
stirea publicitară difuzată de ProTV;
- Logo-ul firmei va apărea pe Billboard-ul 
din Podul Roș, furnizat de Absolut Media;
- 3 spoturi radio vor menționa numele 
companiei pe care o reprezinți;
- Sigla Sponsorului Principal va fi vizibilă 
în mijloacele de transport public și pe 
ecranele publicitare din Palas FoodCourt, 
prin parteneriat cu Wink Public 
Multimedia;
- Logo-ul companiei apare în 3 machete 
publicate în Ziarul de Iași și în revista Zile 
și Nopți;
- 3 comunicate de presă vor menționa 
Sponsorul Principal;
- În toate e-mail-urile trimise către 
alergători și susținători va apărea logo-ul 
companiei (aproximativ 1.000 de ieșeni);
- Un articol va vorbi despre implicarea 
companiei în cadrul evenimentului. 
Articolul va fi publicat pe pagina oficială a 
evenimentului, pe pagina de Facebook cât 
și în raportul final;
- Pe site-ul oficial, Cros pentru școli, 
logo-ul companiei va apărea la categoria 
„Sponsor Principal”;
- Pe Facebook se va comunica implicarea 

companiei în cadrul evenimentului;
- Echipa companiei poate împărți 
materiale de promovare pe parcursul 
evenimentului
- Orice material de promovare (banner, 
mesh, roll-up, etc.) se va afla într-o poziție 
premium;
- Compania va avea excusivitate în 
domeniu;
- În ziua evenimentului logo-ul companiei 
va apărea pe spider și pe tricourile 
voluntarilor;
- Personalizează cu însemnele companiei 
punctele de revitalizare din zona de start 
și finish;
- Sponsorul Principal își poate amenaja 
un stand de prezentare în interiorul 
Stadionului Emil Alexandrescu;
- Sponsorul Principal alege una din 
competițiile care îi va purta numele 
companiei;
- În timpul evenimentului, reprezentantul 
companiei va vorbi unei audiențe de 
aproximativ 1.000 de persoane, în 
deschidere sau la premiere;
- În raportul anual al Fundației, numele 
companiei va apărea la secțiunea 
„Sponsori”.

Sponsor Principal - De ce 4.000 euro:



- În toate e-mail-urile trimise către 
alergători și susținători va apărea logo-ul 
companiei (aproximativ 1.000 de ieșeni);
- Logo-ul companiei va apărea în știrea 
publicitară post eveniment, difuzată de 
ProTV. 
- Pe site-ul oficial, Cros pentru școli, logo-ul 
companiei va apărea la categoria „Sponsor 
Gold”;
- Una dintre curse va purta numele 
companiei;
- Pe Facebook se va comunica implicarea 
sponsorului în cadrul evenimentului;
- Echipa companiei poate împărți materiale 
de promovare pe parcursul evenimentului;
- În ziua evenimentului logo-ul organizației 
va apărea pe spider;
- Compania poate personaliza unul din 
punctele de revitalizare;
- Sponsorul Gold își poate amenaja un stand 
de prezentare în interiorul Stadionului Emil 
Alexandrescu;
- Logo-ul companiei va apărea pe șnurul 
medaliilor și pe cupe;
- Poate amplasa trei bannere în zona de 
start-finish;
- Sponsorul Gold va avea baloane și 
stegulețe personalizate;
- În pauzele evenimentului, i se va mulțumi 
Sponsorului Gold pentru implicare;
-În raportul evenimentului și în cel anual al 
Fundației, numele companiei va apărea la 
secțiunea „Sponsori”;

Sponsor Gold - De ce 
2.000 euro:

- În toate e-mail-urile trimise către 
alergători și susținători va apărea 
logo-ul companiei – aproximativ 1.000 de 
ieșeni;
- Pe site-ul oficial, Cros pentru școli, logo-ul 
organizației va apărea la categoria „Sponsor 
Silver”;
- Pe Facebook se va comunica implicarea 
firmei în cadrul evenimentului;
- Echipa companiei poate împărți materiale 
de promovare pe parcursul evenimentului;
- În ziua evenimentului logo-ul Sponsorului 
Silver va apărea pe spider;
- Compania poate amplasa un banner în 
zona de start-finish;
- În pauzele evenimentului, i se va mulțumi 
Sponsorului Silver pentru implicare;
- În raportul evenimentului și în cel anual al 
Fundației, numele companiei va apărea la 
secțiunea „Sponsori”;

Sponsor Silver - De ce 
650 euro:



Echipa se coagulează, 
câștigă noi experiențe și o 
nouă legătură atunci când 
reușește să se desprindă de 
tabloul cotidian din mediul 
de lucru și să se cunoască în 
circumstanțe noi. De ce nu 
Cros pentru școli? Se vor simți 
părtași la o schimbare pe care 
chiar ei au clădit-o. Oferă-le 
o nouă poveste, o poveste 
ce va contura și caracterul 
companiei, dincolo de cel al 
echipei.
Cum poți face asta?
- Adună o echipă de oameni 
curajoși și energici.
- Se stabilește un obiectiv în 
funcție de cât de mare este 
echipa:
• 1-10 persoane – 2.000 lei
• 10-20 persoane – 3.000 lei
• 20-30 persoane – 4.000 lei
- Angajații vor găsi modalități 
ingenioase și distractive de a 
strânge fondurile (ex.: seară 
de film, târg de bunătăți, târg 
de accesorii handmade, mici 
concerte, etc.) În felul acesta 
vor reuși să empatizeze cu 
proiectul pentru care aleg să 
alerge și vor crea noi prietenii.
- Pentru a le arăta susținerea, 

compania îi va încuraja prin 
propuneri de matching, 
angajându-ze să dubleze suma 
strânsă de ei.
În funcție de numărul de 
alergători, taxa de înscriere 
este:
• 1-10 alergători – 250 de lei
• 10-20 alergători – 500 de lei
• 20-30 alergători – 750 de lei
• Peste 30 – taxa este 
negociabilă
Trăiește experiența Cros!

Firme Alergătoare





O poveste Cros 
pentru școli
„Unitate prin diversitate”

Diversitate cu lipici
Paradoxal cunoștințelor de masă, diversitatea 
este liantul societății, acea pată de culoare 
după care toți tânjim, tocmai pentru că 
normalitatea ne-ar plictisi îngrozitor. Suntem 
ființe sociale și avem nevoie să fim diferiți 
pentru că asta ne intrigă curiozitatea, interesul 
și ne captează atenția. Odată cu ingredientul 
diversității se creează și solidaritatea, un 
sentiment ce ne face să adăugăm noi informații 
în bagajul cunoștințelor și să ajungem la 
empatie.
Am putea spune mai simplu că poveștile ne 

leagă, iar unicitatea noastră le oferă savoarea.

Contextul poveștilor
Cristian Nistor, Specialist în Marketing și 
Comunicare la Conduent, știe întocmai că 
aceasta este esența noastră, care de altfel, 
se pliază armonios și pe colectivul Conduent: 
„unitate prin diversitate” spune el, rostind 
cuvintele cu o încântare autentică în privire. 
Sun doar trei cuvinte, însă tăria lor reușește să 
creioneze precis trăsăturile colectivului:  „Avem 
colegi de la studenți ieșiți proaspăt de pe băncile
facultății, până la mămici care s-au întors din

 Italia, dornice să lucreze în țara lor, în orașul lor și să se 
simtă din nou acasă.”  Să reușești să creezi o unitate 
între două generații, în același mediu de lucru iar 
empatia să vină de la sine, acesta este într-adevăr 
un subiect desăvârșit, pe care așteptăm cu drag să îl 
împărtășească cu noi la Cros pentru școli.
Anul acesta, și-au unit forțele și au creat șase 
echipe de alergători, pregătite să-și clădească și 
să-și împărtășească povestea diversității. „Dincolo de 
oportunitatea pe care ne-o oferă, de a aduce inițiativa și 
schimbarea în comunitatea noastră, Cros este un prilej 
potrivit de a ne crea povestea noastră, o poveste plină 
de esență, a moralității.” Dar înainte de eveniment, 
târgurile de bunătăți, au reușit să-i adune cu mic și cu 
mare, oferindu-le prilejul potrivit de a socializa, de a 
empatiza  și de a ajuta. Totul, în contextul poveștilor.
De la an la an, Cros pentru școli crește datorită 
elementului de diversitate umană, ce oferă 
evenimentului note creative și proaspete.

#implicare
#comunitate

#pasiune
#ambiție
#veselie
#unitate

#diversitate



Eveniment organizat de Sponsor Principal Partener Logistic

Sponsori Gold

Sponsori Silver

Sponsori

Parteneri media Parteneri instituționali



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

E-mail:
office@fundatiacomunitaraiasi.ro

Telefon:
0720540521

Un program inițiat de În parteneriat cu Cu sprijinul financiar al

Cu participarea fundațiilor comunitare


