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De ce Swimathon Iaşi?

I. Înscrierea proiectelor la Swimathon Iași

Ziua evenimentului este o sărbătoare a comunității. Înotători, 
susținători și prieteni, cu toții se adună și fiecare face valuri, în felul său. 
E momentul în care fiecare simte puterea comunității de-a acționa și își 
dă seama că nu este singur. Susținătorii pot oferi contribuția lor înainte 
de eveniment, în ziua evenimentului, sau post-eveniment. Sumele 
colectate sunt transmise către inițiatorii proiectelor, pentru a le 
implementa.

Pe parcursul anului, donatorii, alături de toți ieșenii, sunt aproape de 
programele care au pornit prin sprijinul lor. Află despre ritmul de 
dezvoltare al fiecărui proiect, pe măsură de sumele colectate sunt 
investite. În felul acesta, ieșenii au experiența directă a impactului pe 
care l-au avut prin contribuția lor.

 

Evenimentul se adresează grupurilor de inițiativă și ONG-urilor. Prin 
Swimathon Iași, membrii acestora pot antrena oamenii din cercul lor social și 
donatorii recurenți să susțină  un proiect de suflet. 

. 
 

II. Înscrierea înotătorilor la Swimathon Iași

III. Campania de înscriere a susținătorilor 
la Swimathon Iași

IV. Evenimentul propriu-zis și și centralizarea 
angajamentelor de susținere

V. Prezentare rezultatelor

Swimathon este cel mai mare eveniment local de crowd-funding pentru proiecte locale. 
Organizat ca un concurs de înot, oferă ieșenilor un mecanism simplu și inedit de-a se implica 
în comunitatea din care fac parte.

Oamenii care înoată pentru cauza în care cred sunt campionii 
evenimentului.  Ei își asumă misiunea specială de-a sprijini financiar 
proiectul în care au încredere. De aceea, își mobilizează prietenii și 
organizează mini-evenimente de fundraising. În ziua evenimentului, 
parcurg înot cât mai multe lungimi de bazin, arătându-și determinarea 
de-a aduce în realitate proiectul lor preferat.

În luna dinaintea evenimentului, înotătorii și inițiatorii proiectelor 
organizează mai multe campanii de fundraising prin care mobilizează 
susținătorii. În felul acesta, proiectele sunt cunoscute mai bine de 
comunitatea ieșeană și se creează prietenii de cursă lungă. 
Susținătorii își arată solidaritatea față de înotători și simpatia față de 
proiectele înscrise contribuind cu o donație pentru una sau mai multe 
cauze. Pot dona o sumă fixă, sau pot oferi o anumită sumă pentru 
fiecare lungime de bazin parcursă de echipa pe care o sprijină.

A doua ediție, 2013:  
164 înotători
935 donatori
600 participanți la eveniment
64.000 lei
11 cauze locale înscrise

 strânşi

Swimathon Iași  este organizat de Fundația Comunitară Iași pentru a stimula inițiativa individuală 
și puterea de participare comunitară.

Cum se desfășoară? 

Cele 3 ediții anterioare Swimathon Iași au reunit 445 înotători, 39 de cauze și 2887 de susținători.
Împreună, am reușit să mobilizăm 226.751,26 lei și, astfel, să mișcăm lucrurile în Iași.

În 2015, Swimathon Iași s-a aflat la a patra ediție. De la an la an, ieșenii se implică tot mai mult în susținerea comunității locale. 
Proiectele înscrise se arată tot mai complexe, iar energia din ziua evenimentului este tot mai puternică.

Istoria Swimathon la Iași

Prima ediție, 2012: 
103 înotători
470 donatori
300 participanți la eveniment
42.359 lei strânşi 
12 cauze locale înscrise

 
A treia ediție, 2014:
178 înotători
1482  donatori
1000 participanți la eveniment
120.392, 26 lei
16 cauze locale înscrise

 strânşi



SWIMATHON IAȘI 2015
ÎN CIFRE

175.195,96  de lei mobilizați
22 de proiecte comunitare
1127 de donatori
277 de înotători 
2.048 lungimi de bazin olimpic parcurse (adică 102,4 km)
1696 de persoane prezente  în ziua evenimentului 

 

 

ONG-uri locale şi grupuri de iniţiativă:
AIESEC Iași,  Asociația Angel Dog Satu Mare, Centrul Diecezan Iași,  eu Respect,  Fundația Comunitară Iași, Fundația Culturală AxArt Iași,  
Cluburile Rotaract Iași,  Fundația Iosif, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația World Vision România, grupul de inițiativă 
„Spitalul Copiilor”, Basware,  Centric IT Solutions România, Provident Financial România, Hackerspace Iași,  Liga Studenților din 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iași,  Outdoor360,  Salvați Copiii Iași.

Companii şi angajaţii acestora:
Atexis, Basware, Centric IT Solutions, Continental Automative România, Club Moving, Delphi Diesel Systems România, eMag, Endava,  
FigShare, Focality, Gemini CAD Systems, HEG Services, Ness România, Optymyze, Provident Financial România, SCC Services, Telesoft SRL, 
Thinslices, Xerox, Xivic

Mediul universitar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași

Familii cu copii, liceeni, studenți

Susţinători din România și din afara țării

 

Parteneri și sponsori ai evenimentului
Partener principal: Tiki Village 

Eveniment sprijinit de: Primăria Municipiului Iași, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Serviciul Județean de Ambulanță Iași
Susținut de: Magic FM
Partener tehnic: Visum
Partener logistic: Tricorp, Casa de Cultură a Studenților
Partener sportiv: Let’s move
Sponsori: Ford, Master Print, Avon, Decathlon, Bogdan Ciobanu, Cafeneaua Piața Unirii, Perla Moldovei, Cuptorul Moldovencei, Algida, 
Dopo Poco, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, Cotnari, Util Deco, Delta Plan, Shatter, Gravez.ro, Sălița de cățărat, 
Migdalin, Green Spa.

Parteneri media: Ziarul de Iași, Iași Fun, Wink Public Multimedia, Business Class, Happy Media, 360uaic.ro, Zile și Nopți, Studpass, 

CINE S-A IMPLICAT ÎN SWIMATHON IAȘI 2015

Swimathon arată cum funcționează Fundația Comunitară Iași: 
creează conexiuni între ieșeni, stimulează inițiativa și 
construiește încredere. Astfel, găsim resursele să acționăm 
împreună asupra orașului, ca să-l transformăm după visurile 
și nevoile noastre.

Sponsori ai înotătorilor: SC Xwiki Software SRL, Arcadia, Pentalog, Societatea Studenților Mediciniști Iași, Asociația Prodelta Consult

Altiași.ro, Iași4u.

SC Tolil Company SRL

Partener medical: Spitalul și Policlinica Providența



CAUZELE PENTRU CARE S-AU STRÂNS FONDURI ÎN 2015

La Swimathon 2015, ieșenii s-au mobilizat în jurul a 22 de cauze. Împreună, am reușit să contribuim cu 174.895,96 de lei la 
dezvoltarea comunității. 

Contribuțiile vor sprijini implementarea următoarelor proiecte: 

FONDUL DE BURSE – Fundația Comunitară Iași
14 tineri strălucitori, care s-au dovedit a fi performanți în mediul școlar și extrașcolar, vor beneficia de o burse anuale 
în valoare de 32.839,64  de lei. Acești bani vor fi investiți în educația și dezvoltarea lor personală.

PLANTĂM CĂSUȚA CU CIREȘE, ÎN DACIA! - Salvați Copiii Iași
11.581,42 de lei vor fi folosiți pentru susținerea a 120 de copii din familii vulnerabile, care locuiesc în cel mai sărac cartier al Iașului. 
Suma va acoperi costurile unui program  prin care să fie diminuată rata abandonului școlar, în rândul acestora. Copiii vor avea parte, 
de asemenea, de servicii de consiliere psiho-sociale.

PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR - Fundația Iosif
60 de copii din Iași, aflați în pericolul de-a abandona educația, vor fi sprijiniți să-și continue studiile. Suma de 9.694.41 de lei
va fi investită astfel încât aceștia să-și îmbunătățească rezultatele școlare și să petreacă mai mult timp în băncile școlilor.

START: PROGRAM DE BURSE PENTRU COPII DIN MEDIUL RURAL – Fundația Serviciilor Sociale Bethany
5.210 de lei vor fi investiți pentru a asigura egalitatea accesului la educație, pentru copiii din mediul rural. Vor fi oferite burse 
în valoare de 150 de lei, pe parcursul unui an școlar. 40% din cuantumul bursei va asigura achiziționarea materialelor didactice.  
Restul, de 60%, va acoperi cheltuielile necesare pentru procurarea hainelor, a încălțămintei și a produselor alimentare.

EDUCAȚIA VIITORULUI - Hackerspace Iași
Într-un atelier colaborativ, ieșenii vor putea  lucra împreună pentru a crea diferite invenții tehnice. Vor face schimb de idei și vor 
experimenta, având acces la unelte care ar fi greu de procurat în mod individual. 11.542  de lei  vor fi folosiți pentru achiziționarea 
unui laser-cutter.

 



CAUZELE PENTRU CARE  S-AU  STRÂNS FONDURI  ÎN  2015

 

 

EDUCAȚIA TE FACE MARE – Centrul Diecezan Caritas Iași
4.484 de lei vor fi folosiți pentru a menține în școală elevi din Iași și Neamț, care se află în pericolul de-a părăsi prematur sistemul 
educațional. Aceștia vor fi integrați într-un program de tipul „școală-după-școală” și, împreună cu familiile lor, vor primi servicii 
de consiliere și de orientare socio-profesională.

YOUTHBANK - Fundația Comunitară Iași
Liceenii vor fi integrați în programe de petrecere a timpului liber prin care să-și antreneze abilitățile de viață. 565 de lei vor fi 
investiți pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor imaginate de elevi. 

CĂSUȚA DINTRE COLINE - Provident Financial România
30 de copii din Centrul rezidențial pentru copii Bucium vor beneficia de programe de dezvoltare personală și integrare socială. 
7.373,2 de lei vor fi direcționați ca acești copii să aibă parte de o copilărie normală.

NOI ÎNCEPUTURI - Fundația Culturală AxArt Iași
Galeria de artă Tritonic va fi reamenajată prin investirea a 1.265 de lei. Tinerii vor putea să se exprime public într- un nou spațiu 
de expunere.

UN GEST PENTRU O VIAȚĂ: DOTAREA SPITALULUI CLINIC PENTRU COPII - Salvați Copiii Iași
28.848 de lei vor fi folosiți pentru dotarea compartimentului de terapie acută de la Secția de Pediatrie I, a Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, din Iași. Va fi achiziționat un aparat performant de ventilație asistată, care să asigurare 
suportul respirator pentru copiii cu afecțiuni grave.

OPERAȚII SIGURE, COPII SĂNĂTOȘI - Cluburile Rotaract Iași
Pentru achiziționarea unui laparascop de 10 mm vor fi investiți 3.240 de lei. În felul acesta, copii cu vârsta cuprinsă între 
5 și 18 ani vor putea beneficia de operații mai sigure, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, din Iași.



CAUZELE PENTRU CARE S-AU STRÂNS FONDURI ÎN 2015

FONDUL DE BURSE - Centric IT Solutions Romania
Elevii de liceu din Iași, care au o situație materială precară, vor fi sprijiniți prin burse anuale, pentru a-și păstra o atitudine sănătoasă 
față de educație. Pentru susținerea lor, s-au strâns 6.000  de lei .

IA REPREZINTĂ ROMÂNIA - Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
366 de lei au fost mobilizați pentru a readuce în mijlocul tinerilor portul național și meșteșugurile tradiționale, 
precum țesutul și brodatul. 

AJUTĂ-MĂ SĂ TE AJUT - eu Respect
5.913,77 de lei vor fi folosiți pentru a asigura egalitatea de șanse a tinerilor cu deficit neuro-motor. 5 astfel de tineri vor avea 
parte de programe de dezvoltare care vor accelera rata de recuperare fizică și ritmul integrării lor sociale.

STREETART IAȘI - Outdoor360
Un perete de 10 metri, pe 6 metri va fi pictat, pentru a înviora peisajul urban. 1.923,54 de lei au fost mobilizați pentru 
cel mai mare desen out-door din regiunea Moldovei.

SPITALUL COPIILOR - Grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor”
Pentru reabilitarea secțiilor de Pediatrie I și II de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, din Iași, comunitatea 
a strâns 16.431,83 de lei.  Se va achiziționa aparatură medicală și mobilier.
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SĂ DESENĂM O LUME NOUĂ PENTRU MAME ȘI COPII – Basware
Centrul pentru Viață Turturești va fi sprijinit cu 6.530 de lei. Prin această investiție, va fi renovată curtea interioară, unde va fi 
construit și un sistem de irigații pentru producția de zarzavaturi. De asemenea, vor fi achiziționate noi lenjerii și scutece, 
pentru a asigura confortul și igiena  mămicilor și a copiilor.

ÎNGER PATRUPED – Asociația Angel Dog Satu Mare
Pentru a sprijini o tânără  profesoară nevăzătoare din Târgu Frumos, au fost mobilizați 3.105 lei. Suma va fi investită în 
dresarea unui câine-ghid, care să-i asigure independența în orientare.

PREMII ANUALE DE EXCELENȚĂ PENTRU MEMBRII AIESEC IAȘI – AIESEC Iași
Pentru recunoașterea și recompensarea rezultatelor excepționale obținute de membrii AIESEC s-au strâns 535 de lei. Suma va 
contribui la configurarea unui fond de premii.

OCHELARI PENTRU COPIII DIN MEDIUL RURAL – Fundația World Vision România
2.220 de lei au fost strânși pentru a asigura consultații oftalmologice pentru 10 copii din mediul rural. Aceștia vor primi 
ochelari de vedere adecvați nevoilor lor.

CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI – Fundația Serviciilor Sociale Bethany
11.639,1  lei au fost mobilizați pentru sprijinirea a 30 de copii cu dizabilități.  Aceștia au parte de servicii speciale, într-un centru 
de terapie și recuperare neuro-psiho-motorie. Misiunea Centrului este să prevină situațiile de abandon, neglijare și abuz a 
copiilor cu dizabilități. 

 

FONDUL ȘTIINȚESCU – Fundația Comunitară Iași
Pentru dezvoltarea unui fond care să susțină educația creativă în domeniul tehnic, ieșenii au mobilizat 3.680 de lei. Fondul 
este destinat dezvoltării  educației STEM, astfel încât tinerii să-și dezvolte pasiunea pentru științe, de la o vârstă fragedă. 



EXPERIENȚELE SWIMATHON IAȘI 2015

Ce iubesc cel mai mult la Swimathon Iași  sunt chipurile vesele pe care le întâlnesc în ziua evenimentului și atmosfera efervescentă, 
plină de voie bună, creată pur și simplu de oameni. Oameni din arii atât de diverse, care se rup din cotidian și planurile lor individualiste, 
pentru a susține ceva mai presus de ei - cauzele comunității. 

Alina Avătămăniței, susținător

A fost prima dată când m-am implicat  într-un proiect de fundraising, ca să sprijin dotarea secțiilor de pediatrie I și II de  la 
Spitalul „Sfânta Maria”, din Iași. Nu mai făcusem asta niciodată, dar am reușit să obținem locul al III-lea într-un clasament al celor 
mai mari sume mobilizate.  Aproape jumătate din fondurile pe care le-am strâns au venit de la oameni simpli, care au empatizat 
cu cauza pe care am susținut-o.  Restul banilor l-am obținut prin sponsorizări. Swimathon e un eveniment care aduce oamenii împreună. 
Este construit în jurul oamenilor! Ne-am închegat ca echipă în tipul campaniilor de fundraising și vrem să continuăm și în toamnă să 
sprijinim cauza aceasta.  Pentru mine a fost ca un antrenament. Voi folosi ce-am învățat pentru a sprijini și alte proiecte care au 
nevoie de implicarea comunității! 

Alexandru Horaicu, înotător și inițiator de proiect
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„Am înotat singur 37 de ture de bazin. A fost pentru prima dată când am făcut asta. Îmi doresc de mult timp, dar anul acesta a fost 
prima oară când am  reușit să obțin un culoar. De obicei înot în piscine, iar nu în bazine olimpice. A fost o încercare. Nu știam cum 
voi rezista și cum îmi voi doza efortul. Cred că Swimathon este un mecanism de soluționare a problemelor pentru care nu există încă 
instrumente funcționale de rezolvare clasică. Intervine acolo unde nu putem găsi, deocamdată, soluții clasice. Ca să ajungem să ne 
mobilizăm și să contribuim  în mod constant prin donații, la proiectele locale... pentru asta cred că mai avem  nevoie de educație civică.  
Ca să integrăm în stilul de viață obișnuința de-a dona  trebuie să trăim mai multe experiențe precum cea prilejuită de Swimathon.”

Leo Minescu, înotător

„Am simțit cum Swimathon a crescut de la an, la an, prin oameni. Anul trecut a fost prima dată când m-am implicat. Atunci am înotat 
pentru IQ Iași. Acum știam despre ce este vorba și cum funcționează, așa că am înscris un proiect. În ziua evenimentului simți cum oamenii 
se adună în jurul cauzelor în care cred. E din ce în ce mai ușor să ajungi la ieșeni, dacă le oferi o cauză în care să creadă. În jurul proiectelor 
se pot forma grupuri informale. Ieșenii ajung să se găsească unii cu alții pentru că vor să creeze în Iași ceea ce le lipsește. 
Pentru mine, Swimathon e un mecanism de tipul cauză-efect. Trebuie să lupți pentru ceva și să depui eforturi. În același timp, poți vedea 
rezultatele foarte clar. Ai sentimentul impactului. Vom continua campaniile de fundraising pentru cel mai mare desen  urban și în toamnă. 
Swimathon a fost numai începutul. 

De fapt, cred că ăsta e unul dintre efectele Swimathon: deblochează inițiativele. Sunt sigur că uneori ieșenii au o mulțime de proiecte 
în minte, iar Swimathon oferă cadrul în care să construiești. În același timp, cred că ieșenii află de Swimathon, iar asta le trezește 
imaginația. Cred că unii dintre cei care au participat s-au gândit la un proiect tocmai pentru că au aflat despre mecanismul acesta de 
fundraising. Dacă mă gândesc mai bine, Swimathon e un eveniment cu o mulțime de efecte. Sigur, sunt rezolvate, în parte, unele dintre 
problemele cu care ne confruntăm la nivel social. În același timp, apare și un efect în plan uman. Învățăm să comunicăm unii cu alții, munca 
în echipă devine mai bine organizată și, pe scurt, ajungem să fim mai interconectați și să funcționăm  mai bine în societate.  Swimathon  
creează cadrul în care să creezi comunități mai strânse în jurul unor proiecte și-a unor cauze. Îți dai seama că nu ești singur și înveți 
să construiești împreună cu alții.”

George Oprea, înotător și inițiator de proiect 
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„Dacă ceva nu există, fă-o tu!” 
Cum să creezi  prin crowd-funding orașul în care vrei să trăiești

Despre Hackerspace, oamenii vorbeau încă de acum cinci ani. Se întâlneau la o bere, o dată la două săptămâni. Uneori erau numai trei, 
alteori erau 10. Hackerspace este acum un laborator pentru tot soiul de improvizații și de invenții. „Voi, toți ce intrați, lăsați toate 
prostiile la poartă. Templul Rațiunii – sacrilegiul încurajat”, avertizează membrii fondatori.  

E un loc de joacă pentru oameni mari, unde uneltele sunt folosite în comun.  S-a deschis anul acesta, odată cu un spațiu închiriat cu 
câteva luni înainte de Swimathon. 

Campania de fundraising  a fost un prilej. Un prilej să descopere că în Iași există o comunitate de meșteri și făuritori pe care nu 
o cunoșteau. Uneori, oamenii se aflau chiar lângă ei, poate la un etaj distanță. „Cu Mihai am lucrat trei ani la Endava, dar mai mult 
decât «Salut!» nu ne-am spus. A adus la Hackerspace o imprimantă 3D. Am descoperit, la evenimentele de fundraising, că există o 
mulțime de oameni care au mici laboratoare în sufrageriile lor”, povestește Andrei Postolache. 

La început s-au ferit de crowd-funding. Au făcut un calcul. Au văzut câți oameni sunt în echipă și câți bani ar trebui să strângă fiecare, 
ca să poată cumpăra un laser-cutter. „Eu nu am problema asta, de-a cere bani pentru o cauză. Cred că am depășit-o odată cu frica de a 
vorbi în public. Până la urmă, se trage din aceeași rădăcină – frica de a fi respins”, continuă Andrei. Oamenilor, însă, le este frică de 
respingere. Așa că au transformat campania de fundraising într-o experiență personală. Au început să creeze evenimentele de care 
le-ar fi plăcut să aibă parte ei înșiși. 

Au organizat training-uri de dezvoltare personală, despre iubire sau despre cum să fii introvert într-o lume de extroverți. Au deschis 
spațiul Hackerspace printr-o petrecere. Petrecerea au dedicat-o în mod călduros taman celor care evită petrecerile și preferă să 
șurubăiască, să rezolve probleme abstracte sau să citească în tihna camerei lor. 

 



Așa a început serialul celor nefăcute până acum, în Iași. O degustare de vinuri a însemnat 10 minute de imaginație asezonată cu 
montaje care înfățișau scenele preferate din filmele science-fiction. Oameni care nu și-au vorbit niciodată s-au găsit unii cu alții, 
împărtășind aceleași pasiuni de cineaști. „A fost o experiență foarte puternică în plan uman. Am întâlnit oameni cu care nu știam că 
împărtășesc atât de multe.  Am văzut că în Iași există o mulțime de comunități de meșteri, de oameni care fac ceva cu mâinile lor. 

Fie că lucrează cu fierul forjat, fie că repară biciclete, sau că lucrează în piele, fie că au o aplecare tehnică, cum au și membrii 
Hackerspace, există foarte mulți ieșeni «hack», care transformă prin creativitate obiectele din jurul lor.”, explică Andrei.  

După „Oculus”, un eveniment de experimentare a realității virtuale, și o degustare de whisky, Hackerspace a încheiat campania de 
fundraising cu un stand-up comedy despre IT-iști care râd de IT. „Nici unul dintre noi nu mai făcuse stand-up comedy până atunci. 
Am ieșit, într-adevăr, din cercul de confort. E un principiu pe care îl împărtășim. Ne-am gândit că nu se poate întâmpla nimic rău. 
Dacă nu ne iese, vom râde la o bere, de noi. Dacă va ieși, vom râde împreună cu sala, de noi. A ieșit bine. Am simțit că oamenii vibrează. 
Eu am vorbit despre cum să te perfecționezi în a nu face nimic”, povestește Andrei. Campania lor a atras afară din carapace oamenii 
cărora li se duce dorul în cercurile sociale ale Iașului.  

„A fost prima dată când am organizat evenimente. Odată cu Swimathon, ne-am dat seama că putem face asta și vrem să continuăm, 
să le integrăm în spiritul Hackerspace”, continuă Andrei.  După Swimathon, cel mai adesea auzi că oamenii vor continua să construiască, 
fiindcă au descoperit că le stă în putere să facă asta. Au descoperit și că le place să facă asta. Și că nu sunt singuri.



ECHIPE ÎNOTĂTOARE SWIMATHON IAȘI 2015
SUME MOBILIZATE ȘI LUNGIMI DE BAZIN ÎNOTATE

Alumni AIESEC Iași – 535 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Premii anuale de excelență pentru membrii AIESEC Iași, 
Mircea Serediuc, Ștefan Sârbu, Paul Eduard Kmen, Ștefan Chirilă, Flavian Cristea

Amazon – 1586 lei - 30 de lungimi de bazin, pentru Spitalul Copiilor, grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor” - Paul Fărăuanu
Mihai Diac, Bogdan Sachelarie, Alexandru Prajica Neagu, Gabriel Buteica

Aquarela – 1358.76  lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Streetart în Iași, Outdoor360 - Ștefan Bilha, Ilinca Berlescu, 
Șerban Costandache, Victor Binzari, Constantin Vlas, George Adrian Oprea

Aquaticii – 4661,28 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Spitalul Copiilor - Daniela Dodoloi, Radu Rusu, Radu-Ștefan Rusu, 
Ștefan Cosmin Adrianu, Răzvan Goga, Gruia Bejenaru:

Artiștii – 1255 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Noi Începuturi, Fundația Culturală AxArt Iași -Leontin Păun, Andrei Bobu, 
Mihai Verestiuc, Lucian Bălan, Cristian Ungureanu, Ionela Mihuleac

Basware – 3885 lei -  50 de lungimi de bazin, pentru Să desenăm o lume nouă pentru mame și copii, Basware - Claudiu 
Bărbieru, Ionuț Ichim, Petronela Andrieș, Sebastian Bahrin, Andreea Gheorghiu, Dan Cozianu

Be a gift to the world – 30 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Operații sigure, copii sănătoși, Rotaract - Vlad Camănaru, 
Vlad Șerban, Bogdan Capsa, Razvan Agafiței, Sebastian Soroaga, Valentin Bogdan Anituloaiei

Blue Team – 1584, 41 lei - 30 de lungimi de bazin, pentru Prevenirea abandonului școlar, Fundația Iosif - Sebastian Ghica, 
Sergiu Antonese, Ben Caniparu, Ecaterina Clim, Adi Trandafir, Oana Gheorghiu

Bongo – 3105 lei - 10 lungimi de bazin, pentru Înger patruped, Angel Dog - Szabo Zoltan, Andrei Rotaru, Marius Simiuc,  
Cornelia Citea, Elvis Cazacu 

Caritas – 4484 lei - 60 de lungimi de bazin, pentru Educația te face Mare!, Centrul Diecezan Caritas Iași - Adrian Mătăsaru, 
Lucian Tifui, Eduard Lucaci, Ovidiu Hrețcanu, Cosmin Ciubotaru, Dumitru Parfin

Carusel – 5435 lei - 40 de lungimi de bazin, pentru Spitalul Copiilor, grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor” - Alexandru 
Horaicu, Bogdan Radu Guță, Andrei Pîrjol, Bogdan Puiu

Căsuța dintre coline –  3951 lei - 60 de lungimi de bazin, pentru Căsuța dintre Coline, Provident Financial România - 
Rareș Crut, Darius Onișoru, Radu Stoleriu, Elena Smolinschi, Maria Hrib, Laurențiu Calistru 

Conti  Swim Team 1 – 5453.5 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași - Valentin 
Cilibiu, Serghei Plămădeală, Ionuț Breaban, Gheorghe Panaghiu, Dragoș Ardeleanu, Alexandru Palade

Conti Swim Team 2 – 5454.25 lei  - 50 de lungimi de bazin, pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași - Alexei Popov, 
Alexandru Ladislau Stan, Bogdan Roșca, Mihail Claudiu Sopcu, Daniel Filip,Adrian Grosan

Crocodiles 1 for the team – 3055 lei -  40 de lungimi de bazin, pentru Fondul de Burse Centric, Centric IT Solutions 
România - Gabriel Csergö, Mihai Boz, Nicolae Ceobotaru, Vlad Iacob, Bogdan Bazarca, Ștefan Țurcanu

Crocodiles 2 for the money –  2945 lei - 40 de lungimi de bazin, pentru Fondul de Burse Centric, Centric IT Solutions 
România - Andrei Spitelnicu, Bogdan Plugaru, Vladimir Condratov, Andrei Lazăr, Cosmin Rebenciuc, Daniel Frunză



ECHIPE ÎNOTĂTOARE SWIMATHON IAȘI 2015
SUME MOBILIZATE ȘI LUNGIMI DE BAZIN ÎNOTATE

Delphi –15.814 lei -  50 de lungimi de bazin, pentru Un gest pentru o viață – Dotarea Spitalului Clinic de Copii „Sfânta
Maria”, Salvați Copiii Iași - Andrei Arhire, Daniel Potirnac, Ovidiu Ilie, Sebastian Pricop, Florin Buraga, Cosmin Costea

Echipa Bethany – 180 lei - 45 de lungimi de bazin, pentru START: Program de Burse pentru copii din mediul rural, 
Fundația Serviciilor Sociale Bethany - Florin Dobrea, Sebastian Ciobanu, Emilian Feraru, Cristi Hujei, Marian Delcea, Romeo 
Condur 

Electronii erudiți – 3527 lei -  50 de lungimi de bazin, pentru Educația Viitorului, Hackerspace Iași - Bogdan Herinean, 
Antonio Caciuc, Bogdan Ionescu, Dan Cracan, Vladimir Taburceanu, Arcadie Cracan

eMAGnificii – 3680 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Fondul Științescu, Fundația Comunitară Iași - Dan Dumitriu, Silviu 
Tănasă, Ștefan Curcan, Cătălin Titov, Doru Diaconescu, Bogdan Matasaru

ENsharks – 3490 lei - 40 de lungimi de bazin, pentru Prevenirea abandonului școlar, Fundația Iosif - Diana Antohi, Ștefan 
Riciu,  Ioana Pavel, Andrei Miron, Andrei Palade, Daniel Tărăboanță

Fluturii marini – 4442 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Educația Viitorului, Hackerspace Iași -  Petrică Huțuleac, Andrei 
Postolache, Nicoleta Dumitru, Cristina Grigoraș, Ionuț Hrubaru, Petru Zavtoni

Focality –  7965 lei - 45 de lungimi de bazin, pentru Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități, Fundația Serviciilor 
Sociale Bethany- Gabriel Mardarasevici, Cristian Dumitru, Victor Livădaru, Vitalie Rusanovschi, Cristian Sava, George 
Ciobanu

Gemini CAD Systems  - 5030 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru  START – Program de Burse pentru copiii din mediul 
rural, Fundația Serviciilor Sociale Bethany - Traian Luca, Raducu Alexa, Alexandru Stanciu, Ecaterina Luca, Anastasia Luca, 
Mihai Chiran

Golden Fish – 4143.77 lei - 45 de lungimi de bazin, pentru Ajută-mă să te ajut, eu Respect - Teodora Munteanu, Victorița 
Gabriela Culiceanu, Silviu Burlacu,  Cătălin Bamburic, Octav Ciobotaru, Oana Maftei

IT Water Badgers – 2465 lei - 45 de lungimi de bazin, pentru Plantăm Căsuța cu Cireșe, în Dacia!, – Salvați Copiii Iași - 
Lucian Plămadă, Cristi Avasiloaie, Cătălin Chichiriță, Cristian Stolniceanu, Dan Parpauta

Keep Moving – 500 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Plantăm Căsuța cu Cireșe, în Dacia!, Salvați Copiii Iași - Irinel 
Stroea, Ana - Maria Iordan, Radu Crăescu, Andrei Apăvăloaie, Mattia Chiriac, George Ivănescu

Liga Studenților – 366 lei - 20 de lungimi de bazin, pentru IA reprezintă România, Liga Studenților din Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, din Iași - Ionel Moldovan, Silvian-Emanuel Man, Ovidiu-Mihai Comanac, Radu Hilgard

Loch Ness Monsters –  3945, 69 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași -  Alex 
Dram, Andrei Ghiuta, Silviu Odobescu, Ștefan Rusu, Edy Sălăvăstru, Rareș Iurea 

Micii delfini și sirene – 1985 lei - 18 lungimi de bazin, pentru Un gest pentru o viață – Dotarea Spitalului Clinic pentru 
Copii „Sfânta Maria”, din Iași, Salvați Copiii Iași - Vlad Codreanu, Adrian Creangă, Marius Ciubotaru, Bogdan Pavel, Cristi 
Bucătaru, Matei Bejan

Nautilus – 3697 lei - 25 de lungimi de bazin, pentru Un gest pentru o viață – Dotarea Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta
Maria” din Iași, Salvați Copiii Iași - Cristi Zastauceanu, Sabin Marcoschi, Sebastian Munteanu, Vasile Craciunescu, Maria 
Cadariu, Oana Amorăriței

Nemo – 3702 lei - 30 de lungimi de bazin, pentru  Un gest pentru o viață – Dotarea Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta
Maria” din Iași, Salvați Copiii Iași - Ionuț Rachieru,  Dănuț Corolea, Alexandru Păduraru, Alin Alexandru Florea, Ștefan 
Bujor, Claudia Profir



ECHIPE ÎNOTĂTOARE SWIMATHON IAȘI 2015
SUME MOBILIZATE ȘI LUNGIMI DE BAZIN ÎNOTATE

Optymyze – 3674.1 lei  - 50 de lungimi de bazin, pentru Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități, Fundația Serviciilor 
Sociale Bethany - Larisa Cojocariu-Handrache, Marian Alexandru Rotaru, Radu Cătălin,  Alexandru Herciu, Daniel Leon, 
Alexandru Heremciuc

Peștanii – 3650 lei - 55 de lungimi de bazin, pentru Un gest pentru o viață – Dotarea Spitalului Cinic de Copii „Sfânta Maria”, 
Salvați Copiii Iași- Ioan Manolie, Bogdan Volosincu, Radu Iordachioaia, Lucian Filote, Alina Dănilă, Ștefana Munteanu

Prietenii Copiilor – 2220 lei - 35 de lungimi de bazin, pentru Ochelari pentru copiii din mediul rural, Fundația World Vision România  - 
Vladislav Ocara, Andrei Frunza, Anca Luca

Providentiștii – 650 lei - 40 de lungimi de bazin, pentru Căsuța dintre Coline, Provident Financial România - Cătălin Stanciu, 
Mihai Marius Stoica, Cătălin Tocu, Daniel Constantinescu, Laurențiu Marcus, Andrei Cioltar

Rotaract Team – 3210 lei - 55 de lungimi de bazin, pentru Operații sigure, copii sănătoși, Rotaract - Alexandru Grigoraș, 
Cătălin Haisan, Călin Limbau, George Carpușor, Alexandru Huma, Romeo Huma

Salvați Copiii Team – 3198.42 lei - 45 de lungimi de bazin, pentru Plantăm Căsuța cu Cireșe în Dacia!, Salvați Copiii Iași - Daniel Atasiei, 
Cătălin Mihai Chirita, Tudor Lespezeanu, Claudiu Asavi, Corneliu Manea, Cătălin Andriescu

Splash for Ccash- 4710 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași - Alina Maftei, Radu Rau, 
Dragoș Pleșu, Narcis Enache, Bogdan Gheorghiță, Raluca Moiseanu

Telesoft – 2872 lei - 30 de lungimi de bazin, pentru Plantăm Căsuța cu Cireșe, în Dacia! – Salvați Copiii Iași - Lazăr Adrian,  Miron 
Sorin,  Vadim Sîrbu, Lazăr Constantin Asăvoae, Daniela Mihuță, Andrei Vladuț Dumitriu

The Figshare Divers – 1214.2 lei - 35 de lungimi de bazin, pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași - George Serediuc, 
Adrian Harja, Dragoș Dumitriu, Marius Tulbure, Corneliu Biro, Cezar Berea

The Great Sinkers – 3490 lei - 20 de lungimi de bazin, pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași - Adrian Tașcă, Mihai 
Păduroiu, Sebastian  Stîngu, Petru Naslau, Tudor Grădinariu, Adina Lipsa

Uimarit – 2772.2 lei  - 40 de lungimi de bazin, pentru Căsuța dintre Coline, Provident Financial România - Cătălina Bejenaru, Ionut 
Bejenaru, Ramona Ignătescu, Roxana Penelia, Immo Syrjalainen

Vidrele filosofice – 3573 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Educația Viitorului, Hackerspace Iași -  Cătălin Scripcariu, Iulian 
Costan, Florin Cardasim, Ștefi Carlescu, Nelly Ștefiuc, Andrei Huțuleac

Water Elephants – 3340 lei - 40 de lungimi de bazin, pentru Prevenirea abandonului școlar, Fundația Iosif - Alin Bujor,  
Daniel Parlapan, Ingrid Trifan, Iulian Gioada, Bogdan Cochior,  Vlad Dodi

Xerox – 3232 lei -50 de lungimi de bazin, pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași - Mihaela Grecu, Răzvan Cloșca,  
Alexandru Morariu, Cătălin Spătaru, Mircea Crețu

XIVIC – 4680 lei - 50 de lungimi de bazin, pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași - Sabin Pochișcan, Vlad Bătrânu, 
Irina Magdici, Cosmin Prisăcariu, Nicolae Olariu, Octavian Filipciuc

YouthBank – 565 lei - 60 de lungimi de bazin, pentru YouthBank, Fundația Comunitară Iași - Ioana Truscan, Alexandra Bosinceanu, 
Ștefan Ichim,  Andrei Ciobanu, Dragoș Popa, Ovidiu Pricop



AMBASADORI SWIMATHON 2015
ȘI SUMELE ANGAJATE

                                                       
                                                                  

Alexandra Svet – 0 lei, pentru IA reprezintă România, Liga Studenților din Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Alexandru Albu – 198,99de lei, pentru Spitalul Copiilor, grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor”

Alexandru Iacob – 600 de lei, pentru Spitalul Copiilor, grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor”

Alice Ciobanu – 600 de lei, pentru Plantăm Căsuța cu Cireșe, în Dacia!, Salvați Copiii Iași

Alina Cojocaru – 110 lei, pentru Prevenirea abandonului școlar, Fundația Iosif

Andreea Mârza – 770 de lei, pentru Spitalul Copiilor, grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor”

Cosmina Hatmanu – 244 de lei, pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași

Denisa Puiu – 500 de lei, pentru „Spitalul Copiilor”, grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor”

Dragoș Comandar – 730 de lei, pentru Spitalul Copiilor, grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor”

Elena Racu – 564.77 de lei, pentru Streetart în Iași, Outdoor 360

Elena Ungureanu – 210 de lei, pentru Prevenirea abandonului școlar, Fundația Iosif

Ines Prodan – 425 lei, pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași

Ioana Benea – 700.56 de lei, pentru Spitalul Copiilor, grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor”

Ioana Horodnic – 460  lei, pentru Prevenirea abandonului școlar, Fundația Iosif

Letiția Lucescu – 500 lei, pentru Prevenirea abandonului școlar, Fundația Iosif

Loredana Gaspar – 10 lei , pentru Noi Începuturi, Fundația Culturală AxArt Iași

Maura Anghel – 786 de lei, pentru Plantăm Căsuța cu Cireșe, în Dacia!, Salvați Copiii Iași

Oana Maftei – 200 de lei , pentru Ajută-mă să te ajut, Eu respect

Radu Comaneci – 560 de lei, pentru Spitalul Copiilor, grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor”

Raluca Daria Diaconiuc – 1160 lei, pentru Plantăm Căsuța cu Cireșe, în Dacia!, Salvați Copiii Iași

Raluca Moiseanu – 690 de lei, pentru Spitalul Copiilor, grupul de inițiativă „Spitalul Copiilor”

Ramona Ursachi – 2645 de lei, pentru  Să desenăm o lume nouă pentru mame și copii, Basware

Violeta Silai – 1570 de lei, pentru Ajută-mă să te ajut, eu Respect



CÂȘTIGĂTORII SWIMATHON 2015

CEA MAI MARE SUMĂ MOBILIZATĂ  

Prima oră: Conti Swim Team 2  a mobilizat 5.454,25  de lei și a înotat pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași. 

A doua oră: Delphi a mobilizat 15.814 de lei și a înotat pentru Un gest pentru o viață – Dotarea Spitalului Clinic de Urgență 
pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, Salvați Copiii Iași

A treia oră: Splash for Ccash a mobilizat 4.710 de lei și a înotat pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași

A patra oră: Focality a mobilizat 7.965 de lei și a înotat pentru Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități, 
Fundația Serviciilor Sociale Bethany

A cincea oră: Basware a mobilizat 3.885 de lei și a înotat pentru Să desenăm o lume nouă pentru mame și copii, Basware

CEA MAI MARE SUMĂ MOBILIZATĂ  PE PARCURSUL ÎNTREGULUI EVENIMENT

Echipa Delphi a mobilizat 15.814 de lei pentru Un gest pentru o viață – Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 
„Sfânta Maria” din Iași, Salvați Copiii Iași



CÂȘTIGĂTORII SWIMATHON 2015

CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ DE ÎNOTĂTORI

Prima oră: Căsuța dintre Coline a parcurs 61 de lungimi de bazin și a înotat pentru Căsuța dintre Coline, Provident Financial 
Romania

A doua oră: Fluturii Marini au parcurs 46 de lungimi de bazin și au înotat pentru Educația viitorului, Hackerspace Iași 

A treia oră: Keep Moving a parcurs 60 de lungimi de bazin și a înotat pentru Plantăm Căsuța cu Cireșe, în Dacia!, Salvați Copiii Iași

A patra oră: Aquaticii au parcurs 45 de lungimi de bazin și au înotat pentru Spitalul Copiilor, grupul civic de inițiativă 
„Spitalul Copiilor” 

A cincea oră: Echipa Bethany a parcurs 52 de lungimi de bazin și a înotat pentru START: Program de Burse pentru copii din 
mediul rural, Fundația Serviciilor Sociale Bethany 

CEA MAI TARE GALERIE

Prima oră: Micii Delfini și Sirene care au înotat pentru Un gest pentru o viață – Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 
„Sfânta Maria” din Iași, Salvați Copiii Iași

A doua oră: Delphi, care a înotat pentru Un gest pentru o viață – Dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” 
din Iași, Salvați Copiii Iași

A treia oră: Loch Ness Monsters, care au înotat pentru Fondul de Burse, Fundația Comunitară Iași

A patra oră: Alumni AIESEC Iași, care a înotat pentru Premii anuale de excelență pentru membrii AIESEC Iași

A cincea oră: Basware, care a înotat pentru Să desenăm o lume nouă pentru mame și copii, Basware



Fundația Comunitară Iași este parte a programului 
de Fundații Comunitare, inițiat de Asociația pentru 
Relații Comunitare în parteneriat cu Fundația 
pentru Parteneriat și Fundația PACT, cu sprijinul 
financiar al Charles Stewart Mott Foundation, Trust 
for Civil Society in Central and Eastern Europe  și 
Fundația Româno-Americană.

ORGANIZATOR 
FUNDAŢIA COMUNITARĂ IAŞI

Fundația Comunitară Iași este o organizație neguvernamentală, 
apolitică și nonprofit, care își propune să sprijine dezvoltarea județului 
prin crearea comunităților și stimularea filantropiei strategice. 

Fundația favorizează colaborarea dintre persoane fizice  și companii, 
pentru a răspunde nevoilor unui oraș mereu în schimbare.

În prezent, în România există 12 fundații comunitare care, de la 
înființare și până acum, au sprijinit financiar peste 1300 de proiecte
locale. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul:  
www.fundatiicomunitare.ro

Despre Fundația Comunitară Iași, aflați mai multe pe site-ul: 
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.






