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Proiecte finanțate prin CROS PENTRU ȘCOLI, PAȘCANI – ediția 2019 
 

 
Proiect: „Educație pentru viață în natură” 
Beneficiar: Organizația Națională Cercetașii României (Sucursala Centrul local Crinii Pașcani) 
Suma finanțată: 8.312,5 lei. 
Informații despre proiect: Cercetașii și-au propus să strângă fonduri pentru cele trei campuri de vară 
programate în acest an (pentru achiziționarea de ceaune și oale de gătit, arzătoare, busole etc.). 
 
Proiect: „Un pas mic pentru prezent, un salt uriaș pentru viitor! – ediția a II-a 
Beneficiar: Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani 
Suma finanțată: 4.455,5 lei. 
Informații despre proiect: Având în vedere succesul primei ediții a bootcamp-ului, echipa s-a înscris 
la Cros pentru școli din dorința de a mobiliza fonduri pentru acoperirea necesarului sesiunilor de 
lucru din tabăra de programare, grafică computerizată, fotografie și montaj video din această vară. 
 
Proiect: „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități, Pașcani” 
Beneficiar: Grupul de inițiativă „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități, Pașcani”, reprezentat 
de Dumitru Șandru 
Suma finanțată: 389,5 lei. 
Informații despre proiect: Proiectul înseamnă un sprijin pentru persoanele cu dizabilități din 
Pașcani. 
 
Proiect: „Alerg pentru curtea școlii” 
Beneficiar: Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani 
Organizație gazdă: Asociația Părinților „Mihail Sadoveanu” 
Suma finanțată: 2.550,75 lei. 
Informații despre proiect: Echipa și-a propus să strângă fonduri pentru amenajarea bazei sportive a 
școlii. 
 
Proiect: „Aleargă cu mine pentru școala ta” 
Beneficiar: Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani 
Suma finanțată: 446,5 lei. 
Informații despre proiect: Echipa s-a înscris la Cros pentru școli cu scopul mobilizării de fonduri 
pentru achiziționarea echipamentelor pentru sportivii liceului. 
 
Proiect: „SOS – Locul de joacă” 
Beneficiar: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Pașcani 
Suma finanțată: 2.821,5 lei 
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Informații despre proiect: Prin acest proiect s-a dorit amenajarea 
unui spațiu de joacă în curtea grădiniței. 
 
Proiect: „Dăruiește un zâmbet” 
Organizație gazdă: Asociația Mira 
Beneficiar: Colegiul „Sf. Nicolae” Iași 
Suma finanțată: 973,75 lei. 
Informații despre proiect: Proiectul „Dăruiește un zâmbet” a avut ca obiectiv să îi învețe pe copilașii 
defavorizați din mediul rural că un zâmbet sănătos este primul pas înspre o viață plină de râsete, 
oferindu-le un consult stomatologic, o lecție de sănătate orală și un kit de igienă. 
 
Proiect: „Joycamps pentru comunitatea ta – binele de făcut” 
Beneficiar: Grupul de inițiativă „Joycamps România” – coordonat de Flavius-Ștefan Popa 
Suma finanțată: 2.151,75 lei. 
Informații despre proiect: Scopul proiectului este acela de a organiza tabere și activități socio-
educative în comunitățile defavorizate sau cu risc social din România pentru copiii care nu au avut 
niciodată șansa să-și petreacă vacanța de vară altfel. 
 
Proiect: „Cercetașii în acțiune!” 
Beneficiar: Organizația Națională Cercetașii României (Sucursala Centrul local C. Th. Sapatino, Iași) 
Suma finanțată: 14.536,9 lei. 
Informații despre proiecte: Cercetașii Centrului Local C. Th. Sapatino, Iași și-au propus ca prin acest 
proiect să adune fonduri pentru renovarea unor clase ale Școlii Gimnaziale Șipote. 
 
Proiect: „În echilibru cu natura” 
Beneficiar: Asociația Părinților Colegiul Unirea Pașcani 
Suma finanțată: 1.349,95 lei. 
Informații despre proiect: Proiectul urmărește reamenajarea unui spațiu verde pentru crearea unui 
ambient plăcut pentru elevii școlii. 
 
Proiect: „Pas cu pas, împreună, spre o lume mai bună” 
Beneficiar: Asociația Grupul de Inițiativă a Studenților Unici (GISU) 
Suma finanțată: 1.027,9 lei. 
Informații despre proiect: Proiectul oferă o șansă la normalitate pentru 500 de copii defavorizați, 
din județul Iași. 
 
Proiect: „Tabăra de art-terapie Artiștii speciali” 
Beneficiar: Școala Gimnazială Specială Pașcani, prin grupul de inițiativă „Tabăra de art-terapie 
Artiștii speciali” – coordonat de Alina Mihaela Tătaru 
Suma finanțată: 2.766,4 lei 
Informații despre proiect: Prin acest proiect, echipa și-a propus să contribuie la recuperarea şi 
dezvoltarea personală, la stimularea exprimării creative, prin artă, a copiilor cu deficienţe severe şi 
asociate de la Şcoala Gimnazială Specială Paşcani prin includerea acestora în programe de art-
terapie. 
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Proiect: „Zâmbete anti-cancer” 
Beneficiar: Grupul de inițiativă „Zâmbete anti-cancer” – coordonat 
de Camelia Onofrei 
Suma finanțată: 1.870,5 lei. 
Informații despre proiect: Echipa și-a propus să organizeze min. un 
eveniment pe lună la spital în care alternează ateliere de creație, teatru, jocuri interactive pentru 
copiii bolnavi de cancer. 
 
 


