De 5 ani, ieșenii sunt
autorii orașului nostru

2016

CUM FUNCȚIONEAZĂ SWIMATHON
Swimathon Iași este cel mai mare eveniment
local prin care ieșenii propun proiecte și fac
fundraising pentru ideile în care cred, ca să le
transforme în realitate, implicând comunitatea
locală.
Evenimentul se derulează sub pretextul unei
competiții de înot, care are loc în luna iunie.
Mai întâi, ieșenii își înscriu ideile în concurs.
Apoi, prieteni și colegi de muncă
îmbrățișează una sau mai multe idei
dintre cele înscrise.
Își formează una sau mai multe echipe și se
angajează să adune fonduri și să înoate

pentru cauza în care cred. Timp de o lună,
strâng resurse distrându-se, iar în ziua cea
mare, se întrec cu toții în ștrandul municipal.
Ieșenii care nu știu sau nu pot să înoate,
îmbrățișează una sau mai multe idei și se înscriu ca Ambasadori, ca să adune fonduri
pentru cauza pe care o susțin. În ziua
evenimentului, se alătură galeriilor care
înviorează înotătorii și inițiatorii proiectelor.
Cei mai buni înotători, cei mai fâșneți
fundraiseri și cele mai gălăgioase galerii
primesc premii. Apoi, proiectele pe care
le-au sprijinit, intră în implementare.

1. Înscrie un proiect.
Grupurile de inițiativă (ieșeni ca toți ieșenii, care au camarazi puși
pe fapte, cu idei îndrăznețe) și ONG-urile înscriu unul sau mai multe
proiecte, pentru care vor să strângă fonduri, ca să-l implementeze.
2. Înscrie una sau mai multe echipe de înotători.
Înscrie un Ambasador.
Echipele de la locul de muncă și găștile de prieteni aleg unul sau mai
multe proiecte. Se înscriu ca înotători și organizează minievenimente, ca să adune resurse pentru ideile pe care vor să le vadă
implementate în realitate. În ziua evenimentului, se întrec în competiția de înot.
Cine nu poate înota, se înscrie ca Ambasador și își catalizează prietenii în jurul proiectului
pe care l-a adoptat.

3. Înscrie o donație.
Ieșenii donează pentru proiecte, inspirați de echipele de înotători și
de Ambasadori. Participă la mini-evenimentele create de înotători și
spun „da”, invitației de-a se implica, la chemarea Ambasadorilor.

4. Participă la eveniment.
Vino în ziua cea mare, când echipele de înotători se întrec în bazin.
Fie că înoți, ești ambasador sau că donezi, rămâi alături de proiectele
pe care le sprijini. Vei primi vești, pe măsură ce sunt implementate.

MANIFEST PENTRU
IMPLICARE
“De ce timpul unui om este mai prețios
decât al altuia?”, începe Diana Dumitriu,
regional HR manager la HEG. Compania
este partenerul principal pentru Swimathon
2016. „Nu trebuie să mai facem compromisuri
cu timpul pe care-l oferim în folosul unei
companii.”

„Cred că am depășit faza în care
surmenajul și sărăcia ne împiedică să ne
implicăm”, continuă Diana. „Este vorba
despre priorități. Avem tot mai puțin timp
pentru familie și, apoi, pe aceeași axă, tot
mai puțin timp pentru viața socială. De
aici rezultă că și mai puțin timp ne rămâne
pentru implicare în cauze pe care vrem să
le sprijinim.”

Încearcă să descâlcească ițele unei
comunități care poate mai mult. Știe că
implicarea în viața cetății este un nod din
care se desprind efecte, în cascadă.

După o experiență de zeci de ani în recrutare și management, a fost martoră la o
schimbare de paradigmă, odată cu valul
industriei IT. Atunci a văzut oameni care
„sub un anumit standard nu coboară. Dacă
nu le dai ce-ți cer, nu muncesc”, explică.
Se gândește la cum s-a transformat viața
profesională în domeniul IT, unde spațiul
de muncă a devenit din ce în ce mai
prietenos, iar grija pentru echilibrul
emoțional al angajaților, tot mai puternică.
În sediul HEG întâlnești canapele colorate
și rame cu fotografii pe care te aștepți să le
găsești pe-o poliță de acasă.

O societate civilă activă înseamnă, adesea,
un oraș mai prosper, iar o comunitate
activă tinde să devină și mai activă.
Oamenii se adună în jurul ideilor și le pun în
practică, oferind fiecare, ce are: timp,
talent, bani, expertiză, relații. Proiectele
puse pe roate atrag după ele, alte proiecte.
Iașul nu duce lipsă de oameni cu idei, cu
talent, cu bani, sau relații. Dar duce lipsă de
timp. Uneori, duce, într-adevăr, și lipsă de
bani, care conduce tot către lipsa de timp.

Recuperarea timpului
pierdut

„Cea mai mare parte din viața noastră o
dedicăm muncii. Apoi vine familia, cu care
stai după ce-ai ieșit de la serviciu. Este
normal să avem pretenții de la locul în care
ne petrecem cea mai mare parte din viață”,
explică. Încearcă să lămurească de ce transformarea condițiilor de muncă în
segmentul IT, n-a reverberat în alte domenii.

Diana are un cult pentru muncă. Știe ce
înseamnă să lucrezi zile și nopți. Provocările
profesionale îi actualizează identitatea.
Ben Tarnoff, analist pentru The Guardian,
analiza cum munca s-a transformat, în societatea contemporană, într-o declarație și o
justificare a statutului social.

„Angajatul este resursa cea mai importantă. Așa că îți pui întrebarea:«cum îl fac
să se simtă semnificativ?». În multe sectoare însă patronii preferă să mărească
producția cu 50 de covrigi pe secundă, în
loc să ridice salariile oamenilor.”

Cu 120 de ani în urmă, scrie Tarnoff,
sociologii au bătut în cuie eticheta
„consumului excesiv”, ca patină a celor
„bogați și puternici”.
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Acum, „productivitatea excesivă” înlocuiește,
treptat, vechea carte de vizită. O galerie cu
programele celor care ocupă poziții de CEO
arată oameni care se trezesc la ora 3.45 AM
și lucrează 130 de ore pe săptămână.

lângă o femeie care lucrează la fel de mult,
dar abia reușește să-și păstreze acoperișul
deasupra capului.”
Tarnoff vorbește despre ceva ce numește
„antreprenoriatul identității”, prin care
„până și oamenii care nu-și permit să se
retragă găsesc, totuși, cum să se implice
într-o versiune [a productivității excesive]
și să se bucure de o porțiune a statutului
de elită, pe care îl conferă. (...) ...risipa celor
bogați a inspirat admirație, iar nu furie.
Alte clase [sociale] au încercat să simuleze
mecanismul cât de bine au putut: oamenii
din clasa de mijloc nu puteau trăi ca un
baron, dar se puteau răsfăța cu mici experiențe
de lux, ca să-și gireze statutul social. Aceeași
regulă se aplică și cu producția excesivă.”

„Câștig mai mult pentru că muncesc mai
mult” este justificarea unui privilegiu, arată
Tarnoff: „compară femeia care lucrează
ore suplimentare pentru salariul minim
pe economie, cu femeia care lucrează
același timp, pentru 30 de milioane de
dolari pe an. Una încearcă să evite foamea
și evacuarea, cealaltă își exprimă puterea
și prestigiul. Munca celei din urmă nu este
necesară, în sensul uzual al cuvântului,
după cum nu este necesară nici poșeta ei
de 10 mii de dolari. Unde consumul excesiv
celebra cheltuielile inutile, productivitatea
excesivă celebrează munca inutilă. (...)

Diana știe că ierarhizarea experiențelor
de viață, încărcate cu sens, pornește de
la timp și de la echilibru. Pentru că spațiul
profesional domină viața oamenilor, aici se
petrece în mare parte, chimia care
redefinește comportamentele sociale.

În prima Vârstă de Aur, excesul arăta ca o
femeie acoperită în perle, lângă o femeie
în zdrențe. În a doua Vârstă de Aur, arată
ca o femeie care lucrează sute de ore pe
săptămână, dar nu are nevoie de bani,
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Pe intranet-ul HEG, pune adesea anunțuri
despre evenimente și cauze. Diana este ca un
broker de posibilități - niciodată obligatorii,
întotdeauna disponibile. Știe că posibilitățile prind forma realității atunci când
oamenii își fac timp să le acceseze.

că o fac în săli de sport, plecând în vacanțe
sau povestindu-și viața pe rețele de socializare,
contribuie la producția și creșterea unor
actori economici.
De aceea, munca a devenit principalul
bazin în care se construiește schimbarea.
Evenimente precum Swimathon pătrund
în spațiul muncii cu oferte de revitalizare
a valorilor și a atmosferei care domină
principala felie de viață a oamenilor.

„De la oameni pornește totul”, spune,
gândindu-se la discrepanțele care marchează
valoarea timpului personal, de la om, la
om, de la poziție, la poziție, de la industrie,
la industrie. „Trebuie să poată spune: «Nu
accept să lucrez ore suplimentare.» Chiar
dacă sunt plătite. «Gata. Nu mai accept
asta.» Este vorba despre timpul pe care
îl luăm de la familie, de la prieteni, de la
proiecte comunitare.”

Odată cu Swimathon, oamenii încep să
ajung în birou, fericiți. Rutina este întreruptă.
Colegii lor devin camarazi pentru o cauză
care trece dincolo de interesul particular,
al fiecăruia. Colectivul capătă forță.

Acum mai bine de 100 de ani, muncitorii
cereau „8 ore de muncă, 8 ore de odihnă și
8 ore de timp personal”. Astăzi, triunghiul
acesta a intrat într-o utopie, iar Tarnoff
vorbește despre „antreprenoriatul identității”,
prin care oamenii își exprimă identitatea în
mod lucrativ, chiar dacă neremunerat – fie
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Compania devine o matrice în care
găsesc mai mult decât un salariu. Devine
locul în care pot recupera timpul pe care
nu-l găsesc niciodată, ca să devină
semnificativi pentru lumea în care
trăiesc, dincolo de familie și cercul de
prieteni apropiați.

M-am simtit foarte, foarte
bine ca parte a unei echipe
care avea drept țintă, să
aducă un pic de bucurie și
de speranță în viața cuiva.
În plus, m-a făcut să vreau
să fiu mai implicat social,
să-mi dau seama că nu e
nevoie să muți un munte
pentru a ajuta și că și
gesturile mici contează
enorm.
Mi-am dat seama că nu
trebuie ca ținta să fie
schimbarea din temelii a
status quo-ului, că fiecare
pas contează și că fiecare
om ajutat poate propaga
suportul social, poate educa
și pe altii, le poate arăta că
se poate și că nu trebuie să-i
aștepte pe alții, ca să facă
schimbări.
Bogdan Minciu – înotător în echipa Loch
Ness Monsters
4.

Suntem alături de copiii pe care-i
sprijinim prin Fondul de Burse, încă
de la început. Unii dintre ei, erau în
clasa I când ne-am întâlnit cu ei, alții,
în clasa a V-a și vrem să rămânem
împreună, să-i vedem cum absolvă și
intră la facultate.
Ne-am propus să strângem 3000
de lei, la Swimathon și am depășit
cu peste 500 de lei suma pe care
credeam că o s-o putem mobiliza.
S-a întâmplat totul foarte firesc.
N-am organizat evenimente. Voiam
să ducem mai departe, proiectul
acesta, cât mai autentic. Să vorbim
unu-la-unu cu oamenii – prieteni, alți
colegi de muncă, cu familia – ca să
transmitem cât mai direct de ce este
important să fim alături de copiii
aceștia.
Nu voiam să transformăm cauza
noastră într-o campanie de publicitate,
așa că am preferat să ne implicăm
personal, să devenim ambasadori în
viața noastră personală și să vorbim
despre acești copii talentați când ne
întâlnim, pur și simplu, cu câte un
cunoscut sau prieten. Pentru noi,
este un proiect personal, pe care ni
l-am asumat.
Irina Odobescu – înotător, echipa
Xivic
5.

TRECUTUL SWIMATHON IAȘI

CUPRINS: după cinci ani
Swimathon 2016: Creăm realități - pagina 7
Deșertul dintre valuri: de la Burning Man, la Swimathon Iași - pagina 10
Proiecte pentruDezvoltare Comunitară - pagina 13
Proiecte pentru Educație - pagina 19
Festivalul invizibil: luna în care Iașul găzduiește evenimente intime - pagina 20
Proiecte pentru Cultură - pagina 37
Arată-mi cu cine-ți suprapui valorile, ca să-ți spun cine ești - pagina 42
Proiecte pentru Egalitate de Șanse - pagina 44
Punem în practică ceea ce suntem? „Providența” și firescul de-a dărui - pagina 46
De ce ne uităm cu neîncredere și scepticism a oamenii generoși - pagina 52
Swimathon și Millennialii: Cu cine miaună Sătănel - pagina 58
Întrecerea din bazin - o lecție despre limite și sinceritate - pagina 70
Recunoaștem ieșenii care construiesc realitatea orașului - pagina 78
Cum a mers vestea - pagina 84

6.

7.

8.

9.

Deșertul dintre valuri: de
la Burning Man până la
Swimathon Iași
Nevada, Rock City. Deșert, 65.000 de oameni, an de an, timp de o săptămână, în luna
august. Iași, Ștrandul Municipal, 1600 de ieșeni în 2016, prima sâmbătă din iulie, de
cinci ani încoace. Burning Man, un festival-gigant de artă și viață alternativă.
Swimathon Iași, principalul festival local de viață alternativă și construcție
comunitară. Burning Man sau Mecca programatorilor din Silicon Valley. Swimathon
Iași, evenimentul care ți se „întâmplă” vara, dacă lucrezi într-o companie din Iași. În
Nevada, timp de o săptămână, singurul lucru pentru care plătești este gheața. Tot ce
primești este ceea ce fiecare oferă oricui, liber, fără discriminare, plată sau troc. În
Iași, practici generozitatea timp de o lună, care se încheie cu sâmbăta petrecută în
bazinul de înot. În vara lui 2016, câteva mii de ieșeni au experimentat luna
Swimathon.
Ambele festivaluri au devenit „o fatalitate”
pentru Millenniali, tinerii născuți după 1987, care
formează în prezent, principalul bazin al forței
de muncă, peste tot în lume. Este vorba despre
o generație mai creativă și mai educată decât
toate celelalte, din istorie.
Burning Man a devenit o obligație nescrisă pentru
cine lucrează la Apple, Google sau alt gigant în
tehnologie digitală. Swimathon, un joc în viața
reală, căruia colegii de muncă și managerii îi spun
„da”. Anul acesta, jocul a pătruns printre echipele
din nu mai puțin de 21 de companii de IT din oraș.
An de an, din 2012 încoace, la Swimathon se
înscriu o mulțime de misiuni, pentru rebelii fără
cauză din Iași.
Fiecare misiune e un proiect de dezvoltare
locală, care are nevoie de resurse ca să fie
implementat.
Colegii de muncă și grupurile de prieteni își
aleg unul dintre proiecte și fac din el, misiunea
lor personală, vreme de-o lună.
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Noi ne-am îndrăgostit de Swimathon
încă de la prima editie și am continuat
să îl iubim și să credem în el. În echipa
noastră înoată colegi care nu fac din
asta o performanță, dar care cred
într-un stil de viață sănătos, în idei
frumoase care merită susținute, în
copii buni, dar care au nevoie de o
mică șansă care să-i scoată din anonimat
și să dovedeacă că performanța se
face oriunde sunt oameni care vor, în
copii născuți cu o “misiune” greu de
înțeles pentru oamenii “normali”- mă
refer la copii cu dizabilități.
Vom înota cu mare bucurie și anul
acesta. Vom avea alături de echipa
de înotători, mulți colegi care susțin
echipa licitând și, cum altfel…o puternică
galerie. Înotătorii, sponsorii și
susținătorii, toți, oameni frumoși,
fac din noi o echipă adevărată.
Echipa Focality

Câți oameni ai plătit să-ți
fie prieteni? Pe niciunul,
probabil

În timpul acesta pun la cale cele mai
prietenoase și mai nebune strategii, ca
să se distreze în timp ce adună resurse
pentru proiectul ales.
Apoi, proiectul începe să se transforme-n
realitate, hrănit prin aceste donații.
La începutul lui iulie, toate grupurile se
întrec în bazinul Ștrandului Municipal, unde
înoată în numele cauzei lor.
Oră de oră, echipele care au reușit
să înoate cel mai bine, să adune cele
mai multe resurse sau cei mai dedicați
susținători, primesc recunoașterea tuturor.

Ce au în comun deșertul
și ștrandul ieșean:
generozitatea

Ai ajuns în Nevada, într-un oraș părăsit,
unde străzile au nume de planete și
asteroizi. La fiecare intersecție, te afli
într-o „conjuncție”. Acum ești în punctul de
întâlnire dintre Marte și Venus.
Nimic nu e de vânzare.
Ai venit să experimentezi concerte și
„arătări”. Unii și-au transformat mașina
într-o girafă gigantică, cu care gonesc prin
deșert. Alții pictează cu flăcări și ridică
sculpturi imense din obiecte care până
atunci, erau considerate „gunoi”.
O plimbare în jurul orașului înseamnă un
maraton de daruri.
Primești un masaj, la câțiva pași, un pahar
de vin înfășurat într-o instalație cu luminițe
pentru pomul de Crăciun. Apoi, cineva îți
desenează portretul.

Burning Man se petrece la mii de kilometri
distanță, Swimathon se întâmplă acasă.
Unul e îmbrățișat în deșert, celălalt, în apă.
Au în comun triburi de tineri și
generozitate.

La următoarea intersecție, primești o
clătită și-un tricou pictat manual. Spre
seară, ești îndrumat în prima ta ședință
de meditație și un necunoscut îți oferă o
porție de cremă din zahăr ars. O trupă
underground cântă la două străzi mai
încolo. Nimic nu e de vânzare. Totul se
oferă. Este un exercițiu de prietenie și-o
practică a generozității.

Ambele festivaluri funcționează ca un
paradox.
Pentru c-am fi egoiști, de aceea am avea
nevoie de reguli. Fiindcă nimeni n-ar face
binele din proprie inițiativă, ne-am
autodistruge dac-am fi lăsați de capul
nostru. Asta e rațiunea din spatele celor
mai multe designuri sociale.

Schimbarea cere poftă de
viață, nu sacrificii

Dar ce se întâmplă la Burning Man sau la
Swimathon Iași scoate la iveală ce-i mai
bun în natura umană.
Cum au devenit o atracție și-un exercițiu de
creștere personală și socială, prin
distracție? Despre Burning Man explică
studii și analize. Despre Swimathon Iași,
explică ieșenii.

Cel mai sigur, n-ai ajuns însă în Nevada. Ai
citit despre asta. Ți-ai propus să mergi vara
viitoare. Programatorii din Silicon Valley
nu-s specii diferite față de alți oameni.
Comportamentele se răspândesc repede în
rețea.
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Dacă anul ăsta rămâi în oraș, găsești în
Swimathon, experiența de viață alternativă
în care practici generozitatea, te
împrietenești cu necunoscuți și rupi
monotonia zilelor de serviciu.

N-ai plătit pentru asta, pentru că grupul de
pasionați de la clubul sportiv „Black Arrow”
din Belcești, de unde vin 3 campioni și 6
vice-campioni naționali, au hotărât să-și
împărtășească pasiunea.

Trăiești timp de o lună, conștient că viața
ta are sens dincolo de salariu, familie și
prieteni. Trăiești schimbarea.

E tot mai dificil pentru tinerii de acolo să
mențină standardele. Nu au resurse. Dar
împărtășesc în continuare din pofta și arta
lor.

O schimbare în care nimeni nu-ți spune
ce să faci, în care ești liber să te autoorganizezi, alături de-ai tăi și să actualizați
tot ce-i mai bun învoi: de la talente și
pasiuni, până la resurse, timp și poftă de
viață.
Când îmbrățișezi o cauză mai presus de
interesul tău imediat, cauza îți cere să te
joci, să te redescoperi și să-ți faci timp
pentru tine și cei din jur.
La ștrandul verii din 2016, ai tras prima
dată cu arcul și-ai experimentat cum se
simțeau oamenii de acum 3000 – 5000 de
ani, când mânuiau lutul și formau ceea ce
avea să fie numit „cultura Cucuteni”.

Experiența lutului ai primit-o, la fel, de la o
gașcă de pasionați care vor să aducă înapoi
în Cucuteni, un festival de arte vizuale care
s-a derulat vreme de 11 ani, după care a
fost îngropat în lipsa de fonduri.
Când iei parte la Swimathon, nu plătești,
ci contribui la o experiență socială care
transformă comunitatea.
Acolo, lângă ștrand, ți-ai încurajat prietenii
care au înotat. Înainte, însă, ai petrecut.
Unul dintre colegii tăi a hotărât să fie
ospătar pentru o zi, într-o cafenea. A
preparat cafea din boabe proaspăt
măcinate. Bacșișul l-a donat pentru un loc
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de joacă terapeutic, dedicat copiilor cu afecțiuni neuro-motoare. Timp de câteva zile,
v-ați strâns cu toții și-ați transformat biroul de muncă într-un spațiu supus invaziei cu
madlene și brioșe. Dar din dar, o brioșă cât o donație, pentru același spațiu de joacă
terapeutic. V-ați distrat.
Și Burning Man, și Swimathon Iași fac din prietenie o stare generală și naturală.
Știi de la colegii din altă companie că timp de o săptămână, și-au îndulcit și ei zilele de
birou cu Târgul Bunăvoinței. Au transformat bucătăria într-o cămară în care-au apărut
surprizele copilăriei. Socată, compot, limonadă și dulceață. Prăjituri coapte în bucătării
mici și intime, alături de gustări și multe obiecte dragi.
Fiecare a preparat câte ceva. Oricine a fost
liber să se înfrupte cu orice.

PRIETENII FCI

Inițiator
de proiect:
Fundația
Comunitară Iași

Ați trăit ceea ce s-ar numi „Dar din dar,” pentru
construcția locuințelor destinate copiilor și
bătrânilor săraci. Unul dintre colegi a plusat. A
făcut fotografii la minut.

Echipă de
înotători:
Prietenii FCI

Altcineva și-a oferit expertiza de ghid în drumeții.
Altcineva s-a oferit să gătească la cerere. Nu la
schimb, ci pentru donații. Donații pentru același
proiect, care redă demnitatea vieții copiilor și
bătrânilor care locuiesc în condiții greu de
imaginat.

Contribuția
comunității:
923 ron

Așadar, ai trăit-o pe pielea ta. Nevada nu-i o
utopie. Există contexte în care oamenii se
distrează, iar distracția se transformă-n
generozitate, dincolo de reguli și responsabilități
băgate pe gât.

Antropologii au pentru asta, o teorie despre două tipuri de piețe. În piața monetară,
plătim pentru bunuri și servicii. În piața socială, în schimb, oferim bunuri și servicii
din prietenie și generozitate.
Ne invităm prietenii la cină, îi ajutăm să care mobile sau le gătim prăjitura lor preferată.
De cele mai multe ori, depunem de bună-voie mai mult efort ca să dăruim, decât am
face-o dacă am fi plătiți pentru serviciile noastre. E metamorfoza prilejuită de
prietenie.
Și Burning Man, și Swimathon Iași fac din prietenie o stare generală și naturală.

14.

15.

Codex pentru deșert și pentru Iași
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Să respecți străinul ca pe un prieten.
Să oferi necondiționat.
Să te descoperi și să-ți experimentezi resursele interioare.
Să-ți exprimi fără auto-cenzură talentele și pasiunile.
Să împărtășești tot ce faci, cu alții și să te împărtășești cu creațiile altora.
Să-ți asumi responsabilitatea pentru binele altora.
Să nu lași natura să-ți simtă prezența.
Să muncești și să te joci cu toți ceilalți.
Să accepți experiența imediată, fără să amâni implicarea.

SĂ FIE V.I.E.! - Voluntariat,
Implicare, Experiențe
Inițiator de
proiect:
Colegiul
„Sfântul
Nicolae” - Iași

Echipă de
înotători:
Just for fun

Contribuția
comunității:
250 ron

E decalogul Burning Man, pe care„arzătorii”
din deșert îl aud în boxele mobile, la radio,
în anunțurile și declarațiile publice.
Despre asta se vorbește la fiecare colț de
stradă în Nevada, în timpul festivalului. Despre
legende vii care întruchipează codex-ul,
discută organizatorii și participanții,
deopotrivă.
Cultura generozității nu răsare peste
noapte. E internalizată treptat, pe măsură
ce-i experimentată prin dialog și participare
directă.
Swimathon nu se înfășoară în mod explicit în
jurul unui astfel de codex. Te lasă să descoperi
valorile și experiențele de felul acesta, fără să
ți le impună. În vara lui 2016, ai văzut însă, cu
ochiul liber că, într-adevăr, ieșenii n-au nevoie
de lecții de manual.

Într-o companie, oamenii au pus la cale spontan, Târgul Bunăvoinței. În alta, Târgul
Tradițional (Traditional Market). Primii au sprijinit în felul acesta, un proiect care redă
condițiile decente de locuit, oamenilor care nu pot avea singuri, grijă de ei. Ceilalți, au
oferit în același fel, burse pentru copiii talentați din Iași, care nu găsesc în mediul
de-acasă, sprijinul emoțional și material de care au nevoie.
La Târgul Tradițional, te puteai arunca într-un festin prin care primeai alături de gustul
bunătăților, și starea de spirit a celor care le- au pregătit. În dreptul checului, de pildă, un
bilețel te anunța că vei simți gustul pe care îl are „cheful de viață la 2 noaptea”. Dulceața
de căpșuni sau vișinele conservate la borcan, pălinca din Maramureș, vinul din frigider,
acadelele, nuga sau clătitele vorbeau prin ele însele, despre starea de spirit
înmagazinată în gust.
În altă parte, a apărut Târgul de Dulciuri, pentru dezvoltarea copiilor din mediul rural.

16.

Evenimente create chiar
de cei care participa

Se știe de multă vreme că oamenii fericiți
sunt generoși, sau vice-versa, numai că
nici fericirea și nici generozitatea nu
cresc spontan, pe marginea drumului.

Dacă Burning Man atrage ca un magnet
programatorii din birourile Văii, e pentru
că festivalul înseamnă experiența directă
a unor idei care rămân adesea construcții
abstracte sau bagaje spirituale pentru
candidații la rolul de martir comunal.
Numai că experiența directă a implicării,
pe scală largă, nu seamănă cu lupta unui
Martin Luther King. Când generozitatea
înseamnă unul împotriva societății, se lasă
cu violențe, sacrificii și cicatrici adânci.

De când a devenit locul de pelerinaj al
programatorilor americani, lucrurile s-au
schimbat, spre nemulțumirea multora, care
n-au privit cu ochi buni polițiștii în bermude
și cămăși înflorate care și-au făcut drum
spre insula libertății.

Când generozitatea e standardul, se lasă
cu distracție, amintiri de-o viață și
amprente durabile pentru creșterea
socială.

Dar nici înainte, nici după amplificarea evenimentului, jurnaliștii și polițiștii n-au găsit
prea mulți participanți exaltați din pricina
drogurilor.

În deșertul Nevadei, ca și în Iașul de sub
umbrela Swimathon, nimeni nu-i forțat să
facă ceva anume. Festivalurile cresc pur și
simplu, prin mini-evenimentele create de
oamenii care participă la ele.

Exaltarea lor, ca și generozitatea, se
trage, spun observatorii, din fericire
naturală.

Cu alte cuvinte, sunt evenimente create
la propriu, chiar de către participanții lor.
Evenimente care-și trag puterea de
captivare din creativitatea, curajul și
nebunia participanților, care le transformă
după chipul și îndrăzneala lor.
Toată lumea practică însă generozitatea.
Fiecare, în felul său.
Valul, nu turma, crește până când inundă
viața de zi cu zi și schimbă experiența
cotidiană într-un soi de sărbătoare.

Exaltarea este legală
Despre paradoxul Burning Man s-a
crezut un timp că-și are explicația în stările
de conștiință alterată prin efectul
substanțelor psihotropice.

Fericirea celor de la Burning Man a fost
adesea suspectată c-ar fi menținută prin
adjuvante ilegale. Multă vreme, festivalul
a fost greu accesibil forțelor de ordine,
pentru că se desfășura într-un oraș părăsit,
în inima deșertului, în afara puterii de
jurisdicție a instituțiilor.

La fel se întâmplă și-n Iași, când Swimathon
prinde formă în birouri și în afara lor, prin
evenimentele puse la cale de cei hotărâți
să- și ducă misiunea de fundraising pentru
cauze mai presus de sine, până la capăt.
Nu suntem fericiți în funcție de cât de
bine merg lucrurile, în general. Fericirea
se naște atunci lucrurile merg mai bine
decât ne-am așteptat. E dovedit
neurologic.
Când ajungi la serviciu și te așteaptă o tartă
cu căpșuni pe birou, sau un târg cu bunătăți
îți face cu ochiul taman la locul de muncă,
ai impresia că muntele a venit la Mohamed.
E mai bine decât te aștepți.

17.

După Swimathon, Iașul
rămâne întotdeauna
schimbat
În mijlocul săptămânii, mergi alături de
colegi la un grătar caritabil, ca să oferi
burse adolescenților talentați, sau, dacă
lucrezi în altă parte, participi la un concurs
de gătit, ca să oferi ședințe de recuperare
neuro-psiho-motorie copiilor care au
nevoie de ele.

Swimathon se întâmplă acasă, în Iași, și-ți
deschide un experiment de viață.
Poți atinge orice limită a creativității și-a
fericirii ți-ai dori să testezi, fiindcă e
contextul în care devii liber să încerci tot
ce-ți trece prin cap.
Dacă după o săptămână în Nevada,
deșertul revine la ceea ce-a fost înainte
și orice urmă a festivalului se șterge din
respect pentru natură, după Swimathon,
Iașul rămâne întotdeauna schimbat.

Rutina se sparge într-o mulțime de nuanțe
plăcute, ale neașteptatului. La fel cum pe
străzile orașului din deșert ești surprins de
cele mai creative daruri, în Iași trăiești
surpriza care face din birou, un spațiu de
joacă și de conexiune.

Din captivarea generozității și-a libertății,
se hrănesc proiecte locale care se
transformă în realitatea de-a doua zi.

Nici Burning Man, nici Swimathon nu-ți
garantează că în scurt timp vei trăi utopia
fericirii constante, unde generozitatea
devine clișeul vieții de zi cu zi.

Dacă vrei să experimentezi, mai devreme,
în Iași, pornește de-aici:
www.swimathon.fundatiacomunitaraiasi.ro

Când nu ai timp să ajungi în Nevada,

* Text adaptat și publicat în original în
revista PIN Magazine, nr.2

Dacă vrei să ajungi în Nevada, pornește deaici: http://burningman.org/

18.
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Festivalul invizibil: luna
în care Iașul găzduiește
evenimente intime
ACADEMIA DE MUZICĂ ȘI
ARTE VIZUALE
Inițiator de
proiect:
Fundația
Culturală
Remember
Enescu &
Fundația Pro Patrimonio

Echipă de
înotători:
BRD

Cu aproximativ o lună înainte de competiția
de înot, ritmul de viață al Iașului se schimbă.
Începe o sărbătoare intimă, cu o plasă de
evenimente despre care afli doar dacă o
cauză mai presus de tine însuți te aduce
alături de alții, care, și ei, cred în ea.
Cauza este filtrul prin care ajungi să te simți
în preajma necunoscuților, ca în mijlocul
prietenilor. Este asigurarea că cei din jur,
gândesc la fel ca tine.
Birourile și localurile devin spații de
evenimente plănuite de prieteni, pentru
prieteni, în cinstea cauzelor în care cred.
Începe un festival invizibil, despre care n-ai
cum să știi dacă n-ai aderat la o cauză.

Contribuția
comunității:
3.080 ron

Pentru cei care au făcut pasul, Iașul se
deschide cu o mulțime de evenimente
autentice, care poartă amprenta ieșenilor,
iar nu a caselor de publicitate.

20.
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Calendarul generozității underground - 3 iunie
Concert caritabil - Voce și Nai
organizat de Centrul Diecezan Caritas Iași

FONDUL DE BURSE
CENTRIC
Inițiator de
proiect:
Centric IT
Solutions
Romania
Echipe de
înotători:
- Centric
Crocodiles 1
- Centric
Crocodiles 2
Contribuția
comunității:
6.000 ron

„Centrul de Resurse pentru Familii, program al Centrului Diecezan Caritas Iași vă
invită vineri, 3.06.2016, începând cu ora 19:00, la un alt eveniment de strângere
de fonduri pentru cei 10 copii, de această dată un CONCERT CARITABIL.
Am ales Retro Cafe, considerând că aici e locul ideal unde să ne destindem după o
săptămână plină de activități, unde să zâmbim, să lăsăm grijile la ușă și, împreună,
să ascultăm muzică de calitate.
Ne vor încânta auzul Bianca Sava (voce), Georgiana Brudaru (voce) și Albu Teodora (nai).
Evenimentul este realizat în cadrul proiectului „Împreună în tabăra de vară”, proiect care
anul acesta participă la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri, SWIMATHON
Iași. Bilet intrare: 15 lei.
Vă așteptăm cu drag!” - Centrul Diecezan Caritas Iași
22.
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Calendarul generozității underground - 14 iunie

Licitație de monitoare organizată de Figshare

DISCOVER

Inițiator de
proiect:
AIESEC Iași

Echipă de
înotători:
DiscoverAIESEC Iași

Contribuția
comunității:
1.388 ron

„5 monitoare și-o licitație, de la bravii campioni figshare.com, pentru Fondul de
Burse de la Fundatia Comunitara Iasi! Până la sfârșitul zilei, s-au asigurat că un
copil strălucit va ști că-i valoros pentru ieșeni!
Figshare a donat cinci monitoare, ca să fie scoase la licitație pentru tinerii
talentați ai orașului. Înotătorii n-au stat pe gânduri și-au invitat pe toți colegii să
intre în joc!
Iar colegii nu s-au lăsat de două ori rugați. Au venit. Au licitat. Au plecat acasă cu monitoarele. În câteva ore, au făcut un copil fericit.
#figshare_e_deștept #fa_ca_figshare” - Swimathon Iași

24.
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Calendarul generozității underground - 21 iunie
Cină la Podu Verde - organizată de
Centrul Diecezan Caritas Iași
FAMILIA- TRADIȚII ȘI VALORI
Inițiator de
proiect:
Asociația
„Sfânta Iuliana”
Echipă de
înotători:
Iulieni
(1.175 ron)

Ambasador:
Angela Juncu
(100 ron)

Contribuția
comunității:
1.275 ron

”În seara asta, la ora 18.00, mergem la
Podu Verde, să luăm cina. Ne-o prepară
maestrul Ciprian Feghius, care își
donează talentul ca să asigure o masă
caldă pentru 50 dintre copiii
vulnerabili, de care au grijă magicienii de la Centrul de Resurse pentru Copii și
Tineri Don Bosco. Vino să savurezi amouse bouche, salata Caesar în coș de foi cu
sos de ou și anchois, Vichycoisse cu bacon și creveți, alături de mușchiul de vită în
sos bernez!
Valoarea unui meniu este 100 de lei și toate fondurile vor fi donate pentru cei 50 de
copii.” - Centrul Diecezan Caritas Iași
26.
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Calendarul generozității underground - 21 iunie
Traditional Market la Ness România

FONDUL DE BURSE

Inițiator de proiect:
Fundația Comunitară Iași

Echipe de înotători:
- Continental Swim Team 1
(4.670 ron)
- Continental Swim Team 2
(4.575 ron)
- Za hreat Sinkers
(4.050 ron)

		
- Xivic (3.500 ron)
- devFloating (3.625 ron)
- Loch Ness Monsters (3.932 ron)
- The Figshare Divers (4.310 ron)
- Newton (3.000 ron)
- The Magic team (230 ron)

Ambasadori:
- Andreea Marosac
(453 ron)
- Ines Dumitriu (50 ron)
- Loredana Mititiuc (100 ron)

Contribuția comunității:
32.495 ron

”Ness is on top of the
MARKET for Swimathon!” Ness România
28.

29.

Calendarul generozității underground - 24 iunie
Concurs de gătit la Optymyze

GROW Summer Camp - 2016
Inițiator de
proiect: Asociația
„Școala de Valori”

Echipă de înotători:
Grow-zavi de Mare

Contribuția
comunității:
1.258 ron

”Prietenii de la Optymyze au
organizat azi un concurs de gătit.
În meniu, doar ingrediente care
să-i mențină fit pentru că mai este
doar o săptămână până la
Swimathon și trebuie să fie în cea
mai bună formă.
După experiența asta, cooking-ul și it-ul
merg mână în mână. Sperăm că bucătarii
au găsit rețeta care să le dea energie și la
Swimathon.” - Fundația Bethany
30.
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Calendarul generozității underground - 25 iunie
Ospătar pentru o zi, la inițiativa TiVo Romania
Engineering Center
MIȘCAREA CU SENS
Inițiator de
proiect:
Asociația
Waldorf Iași

Echipă de
înotători:
Waldorf
(2.110 ron)
Ambasadori:
- Oana
Turcuman
(250 ron)
- Stefan
Bondoc (50 ron)
- Alexandra Florea
(2.530 ron)
- Gabriela Florea (400 ron)
- Gavril Andrei Codrin (1.280 ron)
- Preda Bianca (1.400 ron)
- Cristian Antoniu (1.856 ron)
- Purcaru Cleopatra (485 ron)
Contribuția
comunității:
10.361 ron

„Ai cel putin 3 motive ca să treci pe la
Cafeneaua Noastră, weekend-ul acesta:
1. Te vei îndrăgosti de cafeaua preparată
pe gustul tău, proaspăt prăjită și măcinată
2. Mircea Tzury și Raluca îți servesc
cafeaua Sâmbătă și Duminică, între 14 și 17
3. Bacșisul va fi donat catre proiectul
susținut de echipa TiVo Romania Engineering
Center, la Swimathon Iași.” - Alexandra Repede

32.

33.

Calendarul generozității underground - 27 iunie
Târg de dulciuri la BeeNear

ȘTIINȚESCU

Inițiator de proiect:
Fundația Comunitară Iași

Echipe de înotători:
- Sprocketeers (4.135 ron)
- Endava 1 (2.656,9 ron)

Contribuția comunității:
6.791,9 ron

” Suntem încântați să vă prezentăm o nouă echipă de curajoși care
sâmbătă vor face valuri pentru noi, la Swimathon Iași. Echipa Bee
Strong a companiei Beenear își va testa puterile în apă pentru ca
bursierii noștri să primească sprijinul de care au nevoie.
Ei s-au mobilizat deja și au câștigat susținători printre colegi
organizând un târg de dulciuri buune, buune! Le mulțumim și promitem să le facem
galerie sâmbătă. Îi puteți susține și voi aici:http://goo.gl/Nsuw9T Bee Strong!” - Fundația Bethany
34.

Calendarul generozității underground - 20-27 iunie
Târgul Bunăvoinței la Atexis

„Liber-Vânătorii de Resurse Los
Torpedos de la Atexis merg o
săptămână întreagă la “Târgul
BUNĂVOINȚEI- Cumpără și
AJUTĂ”. Au adus limonadă, socată,
compot, dulceață, prăjituri, gustări
și multe obiecte dragi și de folos
pe care le oferă colegilor în
schimbul unei donații pentru Casa Share.
Unii dintre ei și-au pus talentul în slujba
prietenilor, ca să le catalizeze bunăvoința.
Sunt gata să facă fotografii la minut,
drumeții cu ghid sau să le gătească, dacă vor
dona pentru construcția caselor de care au
nevoie oamenii aflați în cumpene de viață!”
- Swimathon Iași
35.

Calendarul generozității underground - 30 iunie
Vânzare de brioșe la
TiVo Romania Engineering Center

”TiVo Romania Engineering Center susține echipa TiVo Bolt la
Swimathon!
Totul pentru copii.” - Ioan Orzetic

36.
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Calendarul generozității underground - 30 iunie
Recital de jazz la Cafeneaua „Piața Unirii”

”Joi seara, începând cu ora
21, ne bucurăm împreună de
jazz live, de o atmosferă
boemă, răcoroasă și de
gustul inconfundabil de
Lambrusco pe Terasa
Cafeneaua Piața Unirii.

CÂNTĂM ANGELIC PENTRU UN
VIITOR FRUMOS AL COPIILOR
DIN IAȘI
Inițiator de proiect:
Asociația Muzicală
„Angeli”

Echipă de înotători:
Angeli AMA (630 ron)

Ambasadori:
- Cornel Arva (700 ron)
- Raluca Frunza (1.445 ron)
- Smărăndița Ungureanu
(330 ron)
- Carmen Stavrat (150 ron)
- Ioana Zaus (200 ron)

Contribuția comunității:
(3.455 ron)

38.

În cadrul evenimentului veți putea
susține proiectul Ajută ca să fii ajutat!,
inițiativă Casa Share. Este un proiect pe
care noi îl susținem în cadrul Swimathon
Iași și care își propune să construiască
case și să dăruiască o nouă șansă copiilor
care provin din familii defavorizate. Mai
multe detalii găsiți accesând link-urile:
• http://swimathon.fundatiacomunitaraiasi.ro/index.php?option=com_
content&view=article&id=237&profil=29&Itemid=196
• http://casashare.ro/
• https://www.facebook.com/casashareromania/?fref=ts
Puteți face donații în urna amplasată
pe terasă. Orice contribuție contează
și face diferența. Împreună putem să
mișcăm lucrurile în Iași. - Cafeneaua
„Piața Unirii”

39.

Calendarul generozității underground - 30 iunie
Barbecue la Figshare

SIMPOZIONUL DE ARTE
VIZUALE HUMAn 2016 PĂMÂNTUL CARE CÂNTĂ
Inițiator de proiect:
Grupul de inițiativă
„Cucutenienii”
Echipe de înotători:
- Cucutenienii (1.725 ron)
- BasWave (4.000 ron)
- Pentru Iași (1.700 ron)

Ambasadori:
- Ionela Mihuleac (720 ron)
- Gaciu Maria (600 ron)

Contribuția comunității:
(8.745 ron)

40.

” Hello everyone! Echipa de
inotatori Figshare Divers a
hotărât să își ia degetele de pe
tastatură pentru o după-amiază
și să și le frigă pe grătar încercând
să vă ofere grătare gustoase
pentru a ne atinge obiectivul
propus pentru Swimathon Iași.
Garantăm voie bună, conversații faine,
jocuri și mâncare delicioasă, contra sumei
de 30 de lei, care va ajuta un copil fără
posibilități financiare să își continue
studiile.” - Figshare

41.

Arată-mi cu cine-ți
suprapui valorile, ca să-ți
spun cine ești
Dacă privești înapoi în istorie, vezi că
e nesănătos social să faci din empatie,
echitate și altruism, comportamente
private.

THE GARDENER JAZZ
FESTIVAL

Mișcările și schimbările sociale nu s-au
coagulat acolo unde dreapta n-a știut ce
face stânga. Schimbarea începe cu
transparența. Cu asumarea colectivă a
principiilor pe care oamenii nu mai vor
să le țină secrete. De-abia când spirala
tăcerii se rupe, lucrurile încep să prindă
alte forme.

Inițiator de proiect:
Grupul de inițiativă
„The Gardeners”

Echipă de înotători:
Water Oliphauntus
(3. 072 ron)

Să eviți ipocrizia socială poate avea
costuri ridicate când vine vorba
despre schimbările sociale. Să faci
binele în secret și fără laudă poate
diminua numărul celor care fac bine
numai de ochii lumii.

Ambasador:
Bogdan Grădinariu
(1.065 ron)

Contribuția comunității:
(4.137 ron)

În același timp, lasă la vedere doar
faptele rele. De aceea, binele făcut
în secret nu se propagă și erodează
încrederea și solidaritatea socială.

„Nu există securizare în domeniul ăsta. E ca la Olimpiadă. Când devii prima dată
«Numărul 1» e o întâmplare. Abia când rămâi «Numărul 1» arăți că meriți să fii acolo”,
explică Elena Manolache, de la Ford Iași - ATI Motors Holding, partener Swimathon
2016. De cinci ani de zile, Ford e cel mai des cumpărat autoturism în Iași. Pentru mașină.
Pentru fan-club. Pentru evenimentele prin care Ford Iași - ATI Motors Holding a ridicat
pulsul orașului, după cum spune echipa.
ATI Motors Holding a fost de la bun început, partenerul evenimentelor comunitare prin
care ieșenii exersează colaborarea și implicarea directă, pentru ridicarea calității vieții în
oraș. „A fost o suprapunere de valori. De aceea, Ford susține necondiționat evenimente
precum Swimathon”, continuă Elena.
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Și anul trecut, au fost alături de
Swimathon, cum au fost și alături de Cros
pentru Școli, un eveniment prin care școlile
Iașului s-au transformat în laboratoare de
democrație.

Cum distingi
responsabilitatea de
lauda goală

Fiecare ieșean a găsit prilejul atunci să
participe, fie cu idei, fie cu resurse, talent
sau timp, la o educație mai bună pentru
elevi.

Într-o societate în care responsabilitatea
socială corporativă este încă lesne înlocuită
de PR, „a fi un exemplu” e un lucru diferit
de „a părea că ești un exemplu”.

Ieșenii care cred în participare, au
început să se recunoască unii pe alții, la
astfel de evenimente, de implicare
comunitară.

Ca să distingi responsabilitatea autentică
de „responsabilitatea de ocazie”, privești în
două direcții.

Au început să-i recunoască și pe oamenii
care încheagă echipa Ford. Nu ca pe
reprezentanți ai unei companii, ci ca pe
niște persoane care gândesc la fel ca și ei.
„Am primit uneori, feed-back-uri. Ni s-a
mai spus:«V-am văzut acolo»... Când ești
«Numărul 1» ca marcă de import în Iași, de
cinci ani de zile, e clar că ieșenii te preferă
pe tine.

1. Mai întâi te întrebi dacă implicarea
unei companii în bunăstarea comunității
distrage sau nu atenția de la calitatea
produselor și serviciilor pe care le oferă.
„Pentru Ford, important este să nu
dezamăgim. Am ridicat ștacheta foarte sus
și provocarea este să ne menținem la
nivelul pe care l-am atins.

Iar când te afli la un asemenea nivel,
trebuie să întorci către comunitatea
Și atunci trebuie să dai înapoi comunității care te-a acceptat și te susține. Ăsta e
raționamentul”, explică Elena ce înseamnă
care te sprijină. Despre asta este vorba.
Despre a da înapoi”, spune Elena și adaugă echitate.
repede: „trebuie să fii un exemplu”.
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Într-o gândire mai îngustă, cineva s-ar putea
întreba ce are de câștigat o companie care
este deja lider pe segmentul său, dintr-o
investiție în capitalul uman al orașului în
care funcționează.

care nu ți-i dorești, dacă în istoria ta au
apărut fapte de corupție ori alte incorectitudini.

Doar că întrebarea aceasta rămâne
nerostită când echitatea e înțeleasă ca pe
un lucru firescși productiv. Dacă funcționezi
într-un mediu mai sănătos, devii tu însuți
mai sănătos. Altfel, sănătatea ta va fi pusă
la încercare, pe termen mediu și lung, iar
creșterea va deveni tot mai anevoioasă.

„E important să dăm exemple de bunepractici”, crede Elena. „Toată lumea care
face ceva bine și nu vorbește despre
asta, nu dă posibilitatea altora de a-i
urma exemplul.”

2. După testul echilibrului între calitatea
produselor și calitatea comportamentului social al unei companii, responsabilitatea corporativă se validează prin constanță și transparență.
În România, unde procurorii așază adesea
pe lista neagră oamenii din spatele
companiilor profitabile, să arăți că ai
resurse și să poți sta la lumină, e semn de
corectitudine. Dacă te expui ca o companie
de top, riști să atragi și atenția celor pe

Transparența înseamnă să te expui când
ai, fără să-ți fie teamă că ai.

Oprește, adică, circuitul comportamentelor
constructive în comunitate, fiindcă ascunde
precedentele care transformă un gest
individual, într-un reflex social. Dacă par
puțini cei care practică comportamentele
echitabile, acestea nu vor fi îmbrățișate de o
majoritate. Iar oamenii își vor păstra
convingerea că trăiesc într-o lume lipsită
de empatie, de corectitudine și de altruism.
Convingerea asta va eroda, la rândul ei,
solidaritatea, empatia și corectitudinea.
Un lanț vicios se creează când binele
făcut rămâne scump la vedere.
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Punem în practică ceea
ce suntem? “Providența”
și firescul de-a dărui
„Am găsit cadrul în care să punem în
practică valorile în care credem –
solidaritatea, dedicarea, credința și
integritatea”, povestește Roxana
Pașalău, referent marketing la Spitalul „Providența”, partener medical
Swimathon, în vara lui 2016. „Asta e
cel mai important. Să practicăm ceea
ce credem, iar comportamentele
acestea să devină un model de a fi”,
explică Roxana.

NE JUCĂM ȘI AJUNGEM MARI
Inițiator de proiect:
Asociația Lindenfeld Programul Educațional
„Ajungem Mari”

Echipă de înotători:
Falcon Trading
(1.600 ron)

Contribuția comunității:
(1.600 ron)

Între ceea ce credem și ceea ce facem
se întinde prea adesea un labirint care
ne îndreaptă spre altfel de identități
decât ne-am dori să purtăm.
Deprinderea devine fire, iar obișnuințele
se întăresc treptat. În bine sau în rău,
la fel de lesne și fără să băgăm de
seamă.

„Credem foarte mult în a dărui ceva din noi. În a rupe din noi și-a oferi celui de-aproape.
Fiindcă asta facem, prin natura meseriei noastre. Lucrăm într-un spital și e nevoie să fim
aproape de pacient, să-l ajutam să treacă prin suferință”, continuă Roxana.

„Îți dezvolți empatia pentru că ești alături de el și-l
ajuți să vadă în boală un loc al descoperirii de sine șiun interval al dezvoltării personale. În situații limită ne
descoperim pe noi înșine. O boală e o șansă pe care-o
primim, fiindcă aduce cu ea schimbarea.
Ne influențează și sufletul, nu doar trupul. Și nu e
ușor să parcurgi schimbarea. Ai nevoie de ajutor.”
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Cursurile de formare de la Providența, prin care trec colegii Roxanei pe măsură ce trăiesc
tot mai mult alături de pacienți, îi învață altceva decât să fie, pur și simplu, profesioniști.
Învață, de pildă, să-și exploreze atenția. Să devină conștienți de valorile lor și să găsească
în spital, contextul în care să le exerseze și să le întărească. E cadrul în care-și actualizează
identitatea.
„Pacienții te simt. Vezi, de exemplu, că cineva vorbește foarte mult. Și va vorbi în continuare,
fiindcă simte că tu nu-l asculți. Chiar dacă-l privești și ești acolo cu trupul, dacă nu-l asculți
cu adevărat, simte. Și va vorbi în continuare, ca să-ți atragă atenția. De fapt, ne ajutăm pe
noi înșine atunci când învățăm să ne dedicăm”, explică Roxana.

Pentru ea, ca și pentru colegii ei, pacienții
nu sunt obiecte care au nevoie de reparații,
după cum personalul medical nu-i format
din experți în mecanică fină. „Pacientul nu
e doar «pacient». Nu are doar trup. Are
și minte, și suflet. E o persoană. Și noi, și
ei, suntem, în primul rând, persoane. Și e
firesc să evoluăm ca întreg. Și noi, și
instituția, creștem ca întreg.”

ARTA, DINCOLO DE LIMITE
Inițiator de proiect:
Asociația euRESPECT

Echipă de înotători:
Golden Fish
(2.838 ron)

Ambasador:
Violeta Silai
(1.680 ron)

Contribuția comunității:
(4.518 ron)

E o perspectivă holistică, care a început
să-și facă loc în spitalele lumii, pe măsură
ce studiile au arătat că între suflet și trup
există canale de comunicare subtile.
Tratamentele se arată adesea ineficiente
sau cu putere de vindecare redusă, dacă
„pacientul” nu este îngrijit holistic, ca
persoană, cu atenție pentru emoțiile și
povestea sa de viață. Reflexele condiționate,
tipurile de reacție și răspunsurile
organice sunt adânc brodate în fiecare
dintre noi, prin tot ce-am trăit și-am simțit
de-a lungul timpului.

Afecțiunile trupului nu sunt despărțite de felul în care gândim și simțim. Observația
aceasta o cunoaștem cu toții intuitiv, dar a trebuit să fie validată empiric în nenumărate
rânduri până să producă schimbarea de paradigmă și ieșirea din reducționism. A făcut loc
medicinei care ia în considerare integrativ, „întreaga persoană”.
În 2015, la Swimathon, Roxana și colegii ei i-au întâlnit pe membrii organizației „euRespect”, care luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

„Am văzut în ei modele de ambiție și de credință.
Credeau! Credeau că se poate face ceva! Noi știm ce
înseamnă să treci prin boală.
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Știm că e cu atât mai greu să trăiești cu ea. Oamenii
de la «euRespect» sunt cel mai bun exemplu că boala
nu te poate doborî!”, povestește Roxana.
În fiecare vară, Swimathon devine prilej de autenticitate.
E contextul în care oricine poate găsi o cale prin care
să se alinieze cu sinele său ideal. E experimentul prin
BURTICĂ PLINĂ ȘI MINTE AGILĂ
Inițiator de proiect:
Centrul Diecezan Caritas
Iași

Echipă de înotători:
Hope Team
(1.000 ron)

Ambasadori:
- Mihaela Hurduc (50 ron)
- Ciprian Feghiuș (2.550 ron)

Contribuția comunității:
(3.600 ron)

care trăiești ce-ai trăi,
dacă ai fi mai empatic
și mai fericit. Timp de o
lună, exersezi cum este
să fii tu, dacă ai fi mai
mult din cel-mai-bun-tu.
„Noi mizăm pe Swimathon să ne ofere
ocazia de-a dărui mai mult. Suntem o
instituție medicală. Aici, a dărui face
parte din natura noastră”, întărește
Roxana. Ca partener medical, Spitalul
Providența sprijină Swimathon. Ca oameni
care încheagă instituția, se implică direct,
să-i sprijine pe cei cărora le pot face viața
mai bună, dăruindu-le fără ca măcar să-i
cunoască. Să poți empatiza cu omul pe
care nu-l cunoști personal, înseamnă să
trăiești dincolo de coaja ego-ului.

Înseamnă să experimentezi conexiunea. Iar conexiunea te aduce alături de fericire, ca și
alături de suferință. Din frica de suferință, ajungem adesea să ne îndepărtăm de cei care
au nevoie de sprijin. Ne ferim să împărțim cu ei bagajul greu al limitelor și ne ținem
departe, ocupându-ne mintea și timpul cu experiențe care să nu ne aducă aminte de
vulnerabilitatea altora, sau a noastră.

„Orice frică te ajută să te descoperi. Și ca om, și ca
societate. Dacă nu treci prin frică, nu crești...”, spune,
însă, Roxana.
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De ce ne uităm cu
neîncredere și scepticism
la oamenii generoși
„Tot timpul am încercat să încurajăm
oamenii să facă sport. Am oferit deseori
intrări gratuite pentru o zi, chiar dacă
eram conștienți că multe dintre
persoanele respective nu vor reveni”,
povestește Daniela Petrariu, de la Hill
Center, partener Swimathon 2016. „Ca
să vină în contact cu sportul. Mișcare
poți face și în sufragerie, la tine acasă
sau în cartier. Important este să vii în
contact cu experiența asta.”

AJUTĂ CA SĂ FII AJUTAT
Inițiator de proiect:
Casa SHARE

Echipe de înotători:
- Los Torpedos
(4.232,5 ron)
- CPU (1.145 ron)
- hodoroncTROC
(2.025 ron)
Contribuția comunității:
(7.402,5 ron)

E unul dintre oamenii
care nu vor, instinctiv, să
dea generozității, un
renume prost.

Știe că suntem sceptici când aflăm despre lucrurile bune pe care le fac cei din jur. „Când
am vorbit despre o situație în care am încercat să sprijinim niște copii, oamenii au
rămas indiferenți. Sunt, probabil, atât de multe companii care fac gesturi de caritate
ca să se promoveze, încât oamenii cred automat că toate companiile fac la fel și totul
este PR. Noi nu ne-am dus către potențiali clienți, ca să fi apărut în mod logic ideea
asta, că am căutat să ne facem reclamă. Dimpotrivă. Dar ideea tot a apărut. Așa că
am hotărât atunci să nu mai spunem și altora, dacă vrem să facem bine cuiva. Să o
facem pentru noi, pentru cei pe care vrem să-i ajutăm și atât”, explică Daniela. De
câțiva ani, plătește-înainte („pay-it-forward”) a devenit o filosofie populară, care se
răspândește rapid în toată lumea. Atât de populară, încât s-au făcut cercetări, s-a scris un
roman și s-a turnat și un film despre asta.

Înseamnă să faci bine unui necunoscut, în ideea că
actele de empatie și generozitate se vor perpetua,
mai departe, în rețeaua socială și vor schimba felul în
care ne purtăm unii cu alții.
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Când Sandi Mann, un sociolog britanic, a început documentarea despre noul val de
generozitate, a încercat să practice comportamentele care dădeau naștere, în mass
media, unei puzderii de articole despre gesturi mici și mari de empatie, care au schimbat
cursul unei zile sau cursul unei vieți, pentru milioane de oameni.

În prima zi, nimeni n-a vrut să primească însă cafeaua
gratuită pe care voia s-o ofere.
A scuipat în ea?, Ce urmărește?, Ce vrea de la mine? erau întrebări care-i uscau entuziasmul,
pe măsură ce petrecea tot mai mult timp în cafenea. La fel i s-a întâmplat și când a vrut
să plătească biletul de parcare pentru un
necunoscut. Până la urmă, a început să
inventeze scenarii logice. Am luat o cafea
pentru fiul meu și el nu o vrea. Sau Am un
tichet de parcare în plus, care va expira
dacă nu-i folosit în următoarele ore.

CĂSUȚA DINTRE COLINE
Inițiator de proiect:
Asociația ”Implicat” Valea Lupului

Nici atunci oamenii nu-i
primeau darul mereu,
dar, cel puțin, încetau
s-o mai privească cu
ostilitate și suspiciune,
fiindcă n-o mai bănuiau
de altruism.

Echipe de înotători:
- Căsuța dintre coline
(4.537 ron)
- Junior Swim Iași
(935 ron)
Ambasador:
- Cătălin Vătămănelu
(714 ron)

Contribuția comunității:
(6.186 ron)

La sfârșitul primei zile, s-a ales cu
senzația că a făcut ceva greșit, deși tot
ce voia era să înveselească ziua cuiva.

La fel i s-a întâmplat și lui Sally Anderson, care face parte din unul dintre primele hub-uri
din Marea Britanie, de practicare a generozității. A început să răspândească gesturi de
empatie, care în loc de uimire și încântare, au trezit în oameni un curcubeu întunecat de
reacții, care începea cu suspiciunea și se încheia cu ostilitatea.

La capătul curcubeului, Sally își reținea plânsul, în
vreme ce soțul ei îi spunea că el, unul, nici n-ar fi avut
curajul să încerce așa-ceva - să ofere unor necunoscuți.
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Cercetătorii au analizat populații din peste 130 de țări, sărace și dezvoltate, deopotrivă. Au
ajuns la aceleași concluzii: oamenii generoși sunt peste tot, indiferent de statutul economic,
mai fericiți și mai sănătoși.

Sunt mai fericiți și mai sănătoși fiindcă oferă, iar nu
viceversa. Și atunci, de ce-i întâmpinăm cu ostilitate și
neîncredere?
Sandi Mann crede că am ajuns prea
cinici ca să mai credem în empatie.
În cartea ei, arată că în Marea Britanie,
nivelul empatiei a scăzut cu 40% față de
anii ’70.

CENTRUL DE RECUPERARE
PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI
Inițiator de proiect:
Fundația Serviciilor
Sociale Bethany

„E întotdeauna mai ușor
să rămânem indiferenți,
decât să ne implicăm”,

Echipe de înotători:
- Optyfeet
( 3.950 ron)
- Delfinul (4.685 ron)
- Focality (8.740 ron)
Contribuția comunității:
(17.375 ron)

spune și Daniela, de la Hill Center, care
n-a stat prea mult pe gânduri,
întrebându-se dacă-i gata să facă tot
ce poate ca să sprijine ediția
Swimathon de anul acesta.

„E firesc să încurajăm mișcarea și sportul, dar aici este,
mai ales, vorba despre scopul evenimentului. Fiindcă
oamenii donează pentru organizații nonguvernamentale,
iar organizațiile dau mai departe, către cei care au nevoie”,
explică Daniela circuitul generozității în societate. E
un circuit care are nevoie de participarea tuturor celor
care vor să redea empatiei, normalitatea.
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Swimathon și Millennialii:
cu cine miaună Sătănel
Așezat pe un pervaz, Sătănel doarme
dus. E negru, miaună și se plimbă
uneori peste tastaturi. A căzut cândva de
la etajul al doilea. Și-a rupt un dinte și-o
lăbuță, dar frica nu i-a intrat în oase.

COPILĂRIE PRIN SUNET
ȘI CULOARE
Inițiator de proiect:
Asociația Pro Life
Echipe de înotători:
- TiVo Bolt (8.176 ron)
- Runners Iași (2.140 ron)
- Pro Life Clinics 1
(1.505 ron)
- Pro Life Clinics 2
(1.090 ron)
Contribuția comunității:
(12.911 ron)

„E ca un copil care are foarte mulți
părinți”, îți explică Diana Dumitriu,
regional HR manager la HEG,
partenerul principal Swimathon 2016.
Oamenii care lucrează în companii
unde trăiește un îmblănit, sunt mai
fericiți, arată statisticile. Le diminuează
considerabil nivelul de stres, cu
precădere în companiile în care
lucrează millenniali, cum este HEG.
„Când îl găsești pe-o canapea, cum
doarme pe spate, fără nici o grijă, te
pufnește râsul instantaneu”, te
asigură Diana.

În ultimii ani, Millennialii, cei născuți cu precădere după 1985, au devenit sarea și piperul pieței de muncă, fiindcă au provocat, ca nici o generație până la ei, confuzii, revolte
și neînțelegeri în birourile prin care au început să lucreze. „Niște mofturoși, care n-au
conștiința muncii, care se cred îndreptățiți să fie mângâiați pe creștet când fac ceea ce
sunt plătiți să facă”, le-au reproșat directorii din generația X și cei mai în vârstă.

Răzgâiați sau nu, formează acum principala foță de
muncă și companiile din toată lumea au fost nevoite
să se adapteze la ceva ce semăna a revoluție culturală.
Consumatori veroce, nu au, totuși, noțiunea pragmatică a
banilor. Au întrerupt vechiul circuit în care salariul
consistent putea compensa un mediu de lucru
stresant și suprasolicitant.
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Cea mai educată generație din istorie, de până acum, Millennialii au fost primii copii care
au crescut alfabetizându-se cu internetul și de aceea, formează deopotrivă, cea mai diversă, dar și cea mai omogenă generație. Un Millennial din Statele Unite ale Americii are
mult mai multe în comun cu unul din România, decât ar putea împărtăși părinții lor, unii
cu alții. Sunt însă plini de contradicții.

1. Prețuiesc implicarea civică, dar sunt profund
individualiști.

Se simt bine lucrând în echipă și valorizează comunitatea, dar țin morțiș să-și păstreze
independența și autonomia. Au fost, de altfel, primii copii pe care părinții i-au lăsat să
aleagă facultatea pe care și-o doresc și
i-au întrebat unde vor să meargă în vacanță. Sunt obișnuiți să participe la luarea
deciziilor.

ÎMPREUNĂ ÎN TABĂRA DE VARĂ
Inițiator de proiect:
Centrul Diecezan
Caritas Iași

„La noi”, povestește Diana, „Swimathon
a ajuns «ceva-ce-trebuie-să-se-întâmplevara»”. Nu încearcă să le forțeze mâna
prin nimic. Dimpotrivă, îi place să-i vadă
cum evoluează organic, în ritmul lor, ca să
adune resurse pentru proiectele comunitare
cu care au rezonat.

Echipă de înotători:
Magic Team
( 2.200 ron)
Ambasadori:
- Dimitrie Rusu Preda
(100 ron)
- Larisa Cojocariu (220 ron)
- Bianca Sava (400 ron)
- Mihaela Condac (600 ron)
- Sabina Tomei (100 ron)
- Ramona Cojocaru (30 lei)
Contribuția comunității:
(3.650 ron)

În anii trecuți, au vândut fructe și
fresh-uri, au făcut chetă și au asigurat
două burse anuale pentru două fetițe
talentate din Iași. Aveau nevoie de sprijin
material și de un vot de încredere, care
să le arate că există. Majoritatea copiilor
talentați, care vin din familii sărace, sunt
convinși că viața lor nu contează pentru
o societate despre care au auzit că nu dă
doi bani pe valoare. Prin Fondul de Burse
administrat de Fundația Comunitară Iași,
astfel de tineri își recapătă încrederea în

comunitate și, prin sprijin material și consiliere personală, ajung să înflorească mai lesne
și cu mai puține frici ori complexe.
„Aici, oamenii sunt obișnuiți să fie restricționați în nici un fel. Sunt liberi să-și aleagă
banca cu care vor să colaboreze pentru livrarea salariului și, în general, eu doar îi
bombardez cu informații, iar ei fac ce vor,” spune Diana, care le trimite pe intranet tot
soiul de anunțuri, de la evenimentele care electrizează orașul, la scrisorile trimise de cele
două bursiere, ca să nu piardă șirul întâmplărilor fericite pe care le-au prilejuit.
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2. Așa cum au fost botezați, „Generația Eu-eu-eu”,
millennialii și-au făcut o obișnuință din a împărtăși
benevol din talentele și cunoștințele lor.
Resping liderii și autoritatea, dar apreciază mentorii, catalizatorii și oamenii care îi inspiră
prin stilul de viață. Au nevoie să-i simtă aproape și nimic nu-i demoralizează mai tare
decât să li se taie ocaziile de comunicare. Pe Diana o poți asculta vorbind multă vreme
despre evenimentele interne în care stau cu toții la taclale. Urmăresc în calendarul păgân
și internațional, toate sărbătorile care pot deveni prilejuri de reconectare.
Cu astfel de ocazii, apare un
„candy-bar”, cu bunătăți colorate
special pentru Dragobete ori pentru
altă asemenea rememorare. O dată
pe lună, într-o joi, se adună cu toții
în bucătărie, beau un suc și mănâncă
pizza, un meniu chinezesc, sau altceva.
Manageri, programatori, specialiști în
relații umane, stau la taifas despre ce
s-a mai întâmplat în viața lor.

ÎMPREUNĂ LA MASA COPILĂRIEI
Inițiator de proiect:
Fundația Solidaritate și
Speranță Iași

Echipă de înotători:
Solidarii
(1.100 ron)
Ambasadori:
- Anca (400 ron)
- Gabriela Puiu (500 ron)
- Anca Gorongea (50 ron)
- Mariana Frunză (500 ron)
- Alexandra Condurat
(200 ron)
Contribuția comunității:
(2.750 ron)

„Managerii vorbesc despre ce s-a
mai petrecut în companie, despre
unde suntem și unde vrem să ajungem și discutăm despre asta. Aduc și
eu up-date-uri despre ce s-a petrecut între timp și ne simțim bine...”, își
amintește Diana. „Nu e nimic protocolar
sau sobru. Pur și simplu, luăm masa
împreună. Despre asta e vorba. Să
stăm împreună fără etichete. Nu
vine nimeni pentru pizza gratuită, ci
pentru conexiune.”

Într-adevăr, se spune despre Millenniali c-ar fi dependenți de feed-back și socializare.
Prietenoși, caută la locul de muncă „o gașcă” constructivă, cu care să se simtă bine
lucrând, și mai puțin o garnizoană ordonată ierarhic și lapidară, unde ordinele se execută
și nu se discută.

3. Sunt maximizatori de sens și văd în muncă un
pretext de dezvoltare personală.
Diana a văzut și ea asta, în toate industriile, și nu doar printre Millenniali. A înțeles din
propria experiență că pasiunea și semnificația personală atârnă cel mai greu în balanță
când vine vorba despre stabilitatea locului de muncă.
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În trecut, a crescut companii coagulate de numai 50 de oameni, pe care le-a dus până la
550 de angajați. A fost acolo unde au început marile afaceri, angajând în numai câteva
luni 300 de persoane. Acum, la HEG, vede și mai limpede că pasiunea e liantul puternic
între viața profesională și cea personală, cimentul care asigură stabilitatea.

„De ce rămân programatorii în companiile în care
rămân? De ce e dificil pe piața IT să găsești oameni?”
Diana se grăbește s-adauge că nu vorbește despre
„vânătorii de salarii. Pe ei îi găsești ușor.
Sunt întotdeauna
ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE
disponibili, pentru o
ofertă mai bună.
Inițiator de proiect:
Fundația COTE

Echipe de înotători:
- Campionii (250 ron)
- Zburatorii apei (200 ron)
Ambasadori:
- Oana Năvodaru
(1000 ron)
- Emilia Lucia Ciobanu
(1.250 ron)
- Anca Ciliac (5.000 ron)
- Lidia Mandache (560 ron)

Dar cel greu de atras
sunt programatorii
atașați de proiectele la
care lucrează. Le plac
proiectele. Despre
asta e vorba. Pentru
ele rămân în companii.

Ei vor să vadă rezultatul
muncii lor. Vor să vadă
site-ul sau aplicația pe
care le-au creat, că funcționează și că oamenii le
utilizează mulțumiți. Contează foarte mult să se
exprime prin activitatea lor.”
Contribuția comunității:
(8.260 ron)

Millennialii nu fac prea bine diferența dintre viața profesională și cea personală, tocmai
fiindcă vor să se exprime prin activitățile de la locul de muncă. Când au început să-și
aducă la birou fotografii cu prietenii, jucării și papuci de casă, au provocat apoplexii
directorilor de modă veche. În sediul HEG, din Copou, vezi, de altfel, exact amestecul
acesta de casă-birou, un hibrid în care simți cum se împletește spațiul de joacă, cu locul
de muncă și căldura de-acasă. E colorat și comfortabil, «cosy», cum spune Diana.
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„Când ne-am mutat aici, am vrut să facem locul acesta
cât mai prietenos. Ne petrecem aici mai mult timp
decât reușim să stăm cu familia sau cu prietenii și
ne-am dorit să fie cât mai cald. Colorat, vesel, dar
suficient de clar încât să ne putem concentra.”
În bucătărie, pardoseala colorată pare din lemn. În fiecare zi, au parte de cereale cu lapte
și iaurt, ca orice adolescent care se respectă.
Ca toți copiii, primesc fructe, că-s
sănătoase. „În primul rând, am vrut să
aducem obiecte decorative pe care
le-am avea și acasă, cum sunt ramele de
fotografii. Erau goale, toate, inițial.”

ÎMPREUNĂ PENTRU UN ZÂMBET
Inițiatori de proiect:
Asociația „Salvează o
inimă” și
Plus Communication

Într-o ramă, îl vezi pe Sătănel, cu privirea
alintată și relaxată. În alta, vezi dulciuri
de la ziua de Dragobete. Vezi poze cu
prietenii, colegii sau copiii. „Măcar în
fotografii să-i vedem”, zâmbește Diana.
Și fotografii de la petreceri, când s-au
distrat împreună.

Echipe de înotători:
- Blessing Hearts
(300 ron)
- ySwim (6.271 ron)
- The Amazonian
Piranhas (2.538,4 ron)
Ambasadori:
- Gheorghe Buluc
(265 ron)
- Ana Crudu (100 ron)
- (400 ron)
- Otilia Ursache (592,5 ron)
Contribuția comunității:
(10.066,9 ron)

4. Pentru Millenniali,
petrecerile nu sunt
nici simple-convenții,
nici prilejuri de-a omorî
timpul. Ei formează
„noua boemie”.

Este un grup social adulat de sociologii creativității și
răstignit în avanposturile sobrietății.
Obișnuiți de mici să aibă hobby-uri, au făcut din joacă și creativitate amprente puternice.
Nu pricep de ce locul de muncă n-ar putea deveni, deopotrivă, locul de joacă, în care-și
exersează talentele. Adoră prilejurile de hedonism constructiv și dacă pot face o
treabă serioasă în joacă, sunt gata să se arunce. În sediul HEG poți găsi, de altfel,
peștișorul primit ca amintire de anul trecut, de la Swimathon. O vreme, s-a ridicat la
rangul de mascotă.
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Echipele de înotători pentru mai-binele-tuturor s-au
distrat în fiecare an alegându-și identitatea de
colaboratori pentru un Iași mai vioi și mai participativ.
„Za hreat sinkers”, au hotărât să-și spună, fiindcă la
prima ediție Swimathon s-au scufundat cu măiestrie
în bazinul olimpic și-au supraviețuit. Le place să se
joace.
MĂ BUCUR DE MIȘCARE
Inițiatori de proiect:
Asociația EUROMIS Iași și
Liceul Special „Moldova”,
Târgu Frumos
Ambasadori:
- Magdalena Smolinschi
(550 ron)
- Andreea Gabur (50 ron)

Au aflat că se înoată mai bine dacă au
anumite echipamente și le-au sclipit
ochii. „Diana, nu ne cumperi ochelari și
costume de înot? Sunt unele, șmechere,
care păstrează temperatura corpului!” Și
Diana a mers la cumpărături, să nu le
strice entuziasmul. „Copiii ei”, cum par a
fi, vor să traiască într-o companie „umană”,
sensibilă la nevoile lor și ale comunității.

5. Nu-i de mirare, fiindcă
fac parte din prima
generație care a început
Contribuția comunității:
să-și formeze comporta(600 ron)
mentele de consum în
funcție de cât de mult apreciază filosofia și comportamentul producătorilor.
De altfel, sunt primii care reacționează la ceea ce
simt a fi „injusție socială” în strategiile companiilor și
se apropie de cauzele umanitare cu mult mai repede
decât obișnuiau s-o facă părinții și frații lor mai mari.
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Întrecerea din bazin - o
lecție despre limite și
sinceritate
„E ca și cum ai vrea să joci volei, așa
cum ai văzut la televizor. Tu știi să joci
volei. Ai jucat pe plajă. Însă voleiul ăla
pe care-l știi de pe plajă nu-i la fel ca
cel de la televizor. Tu știi mișcările, dar
ai nevoie de indicații ca să-ți iasă
spectacolul.

BURSA ROTARACT - O ȘANSĂ
PENTRU VIITOR

Inițiator de proiect:
Rotaract
Echipe de înotători:
- Rotaract Team
(1.525 ron)
- EduSwimmers (500 ron)

Contribuția comunității:
(2.025 ron)

Ăsta e rostul meu. Să
te fac să înțelegi mai
repede cum să folosești
ceea ce știi deja”,
explică Lucian Liciu. Este salvamar și
instructor de înot pe ieșenii care ies
din zona de confort, când participă la
Swimathon.

„Unii înoată așa”, le spune Lucian Liciu primilor înotători care au venit la antrenamente. În
apa bazinului, își întinde mâinile și le rotește neregulat. Înaintează lent.
Lucian e instructorul de înot pentru campionii Swimathon. În ziua evenimentului, va fi
salvamar. Au trecut mai bine de 10 ani de când a obținut carnetul de instructor. Timp de
o lună, înotătorii pentru un oraș mai bun și mai activ, au parte de două ședințe tehnice pe
săptămână. În răstimpul acesta, se împrietenesc cu bazinul olimpic și se cunosc mai bine
pe ei înșiși.
„E bine? Nu știu. Alții, însă, înoată așa.” Lucian își întinde din nou mâinile. Își coboară fața
în apă. Își înclină corpul. Când mâna stângă o atinge pe cea dreaptă, numai atunci dreapta
coboară și împinge apa, pe sub corp. Înaintează rapid.
„Despre ritm e vorba. Când stăm cu capul în apă, corpul se află în poziție orizontală.
Atunci avem o poziție hidrodinamică și înaintăm mai ușor. Scoatem capul doar ca să
respirăm. Unu- doi! Când mâna stângă o împinge pe cea dreaptă, inspirăm, când cea
dreaptă o împinge pe cea stângă, expirăm în apă”, le explică.
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Au nevoie de ochelari, ca să poată ține ochii deschiși sub apă. „Altfel, amețești. Încearcă
să te rotești cu ochii închiși și-ai să vezi cum te simți. Când ții ochii deschiși, vezi ce
este în jurul tău. Ai mai multă siguranță. Și psihologic, îți este mai bine.”
Apa e rece. Știe că va fi nevoie de multe antrenamente pentru ca oamenii care
însănătoșesc Iașul prin Swimathon, să se obișnuiască cu temperatura, cu densitatea apei,
să se familiarizeze cu bazinul. Va fi un turnir acvatic. Lucian antrenează cuceritori. „E ca
atunci când te muți într-o casă nouă. Până când nu afli ce este în fiecare sertar, nu te
simți în largul tău. N-ai același confort pe care l-ai simțit în vechea ta casă, unde știai
foarte bine ce se află în fiecare colțișor.” Îi este teamă că oamenii vor trece prea lesne
peste barierele psihologice.

ȘCOALA MOBILĂ
Inițiator de proiect:
Asociația Salvați Copiii
Iași
Echipe de înotători:
- Swim 9 (3.300 ron)
- SDP (3.255 ron)
- Nemo Team (700 ron)
- Salvați Copiii Team
(2.680 ron)
- Sand Dolphins (300 ron)
- Endava 2 (2.436,9 ron)
Ambasadori:
- Raluca Diaconiuc
(170 ron)
- Loredana Manea (500 ron)
- Irina Obrocea (800 ron)
- Maura Anghel (75 ron)
- Alice Ciobanu (150 ron)

Contribuția comunității:
(14.366,9 ron)

„Ce-i așa de greu să ții
un discurs în fața rudelor?
Ce-i așa de greu să
vorbești în fața unei
camere de filmat? Nu-i
greu, dar când o facem,
ne înghițim cuvintele,
apare tracul și nodul în
gât. Sunt o mulțime de
lucruri ușoare pe care le
facem cu greu. Așa e și
aici. Avem impresia că e
ușor, dar până nu ne
familiarizăm cu presiunea
apei, cu temperatura,
cu bazinul, nu e deloc
simplu”, explică Lucian.

Inductori de eroare
Majoritatea înotătorilor au experiența mării. Să înoți de plăcere e cu totul diferit. E un alt
tipar psihologic. Lui Lucian îi e teamă că fără ședințele tehnice de acomodare, înotătorii
nu vor ști care-s mișcările potrivite pentru fiecare dintre ei și nu-și vor cunoaște limitele
în ziua evenimentului.
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La două scenarii se gândește și se-ngrijorează. Cel mai adesea, avem o viață sedentară.
Înotăm la piscină. Acolo, apa e mai caldă, iar distanțele, mai mici.

Bazinul olimpic frustrează. Ne-am fi așteptat să fie
prietenos. Dar nu seamănă cu piscina, nici cu apa
sărată de mare. E necunoscut. Și dificil de parcurs. Iar
necunoscutul provoacă panică.
START - PROGRAM DE BURSE
PENTRU COPII DIN MEDIUL RURAL
Inițiator de proiect:
Fundația Serviciilor
Sociale Bethany
Echipe de înotători:
- Gemini CAD Systems
(3.700 ron)
- Bee Strong (4.610 ron)
- Amazonfish (2.425 ron)

Contribuția comunității:
(10.735 ron)

„Cei care nu se acomodează de dinainte,
au o surpriză foarte mare în ziua
evenimentului. Ajung la jumătatea
bazinului și li se face rău. N-au
rezistență și nu știu cum să
interacționeze cu el”, explică Lucian.
Așa începe al doilea scenariu.
Pe lângă tine, trec în viteză alți înotători.
Nu poți să rămâi în plută. Te forțezi să
mergi mai departe.
„Dă-mi mâna”, a strigat anul trecut un
înotător când a ajuns la capătul
bazinului. Îi era rău. „Hai că poți!”, îi striga
galeria. Lucian i-a întins mâna. „De ce
nu l-ați tras afară din apă?”, i-a întrebat.
„Păi putea, cu siguranță.”Lucian rămâne
pe gânduri.

„Aici, e ca-n viață. Trebuie să-ți cunoști limitele. Există
tentația de-a face pe eroul și atunci, e mai rău. În ziua
evenimentului, ești într-o competiție. Nu vrei să te
faci de râs.
Și poți ajunge să-ți faci foarte mult rău, fiindcă nu
poți recunoaște c-ai greșit. Că atâta poți, că asta e tot
ce poți face, chiar dacă ți-ai dori să faci mai mult. Așa
apar accidentele, fiindcă nu suntem în stare să ne
cunoaștem limitele.”
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Îmblânzirea apelor
La antrenamente, Lucian îi spune fiecăruia cum să-și parcurgă provocările. Pentru fiecare
sunt diferite, în funcție de cum îi bate inima, de greutate, de respirație, de stilul de viață
ori de vârstă. Îi cunoaște pe fiecare și în ziua evenimentului, când va scruta bazinul ca
salvamar, va ști la ce să se aștepte.
Va strânge mâna fiecăruia. Pentru cei care n-au venit la antrenamente, va fi singurul
contract de siguranță. Atunci îi va simți, din atitudine și după înfățișare, dacă sunt genul
de persoane care vor intra în panică sau, dimpotrivă, se vor minți că rezistă mai mult
decât pot și asta îi va pune în pericol.

PRACTICAREA TIRULUI CU ARCUL
Inițiator de proiect:
Asociația „Club- Sportiv
Black Arrow” - Belcești

Echipe de înotători:
- Calea Apei (505 ron)
- 3 muskeeter (1.343 ron)

Contribuția comunității:
(1.848 ron)

„Nu-i corect să pui
etichete, dar în momente
din astea, e nevoie.
Cum suntem în viață,
așa suntem în toate
experiențele prin care
trecem. Dacă cineva
are o atitudine
arogantă, în general,
așa se va comporta și-n
bazin, de exemplu.

Am nevoie de indiciile astea, ca să estimez unde, pe
parcursul lungimii de bazin parcurse, va întâmpina
probleme. O persoană de genul ăsta n-o să recunoască la
timp că nu mai poate și este posibil să i se facă foarte rău, fiindcă se va forța. În funcție de cum arată,
de condiția fizică, pot estima cam unde, pe parcursul
lungimii de bazin, o să înceapă să aibă probleme, ca
să fiu acolo, când o să aibă nevoie.”
Lucian le vorbește înotătorilor despre alimente cu potasiu. Pentru cârcei. Cel mai adesea,
cârceii te imobilizează în apă și te sperie. Cele opt ședințe tehnice de antrenament sunt
un ritual de îmblânzire a fricilor prin descoperirea soluțiilor. Soluții universale nu există,
însă.
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Recunoaștem
ieșenii care
construiesc
realitatea
orașului
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Cum a mers vestea
http://swimathon.fundatiacomunitaraiasi.ro/
https://www.facebook.com/swimathon.iasi/

220 de postări
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Live-text & foto în timpul evenimentului - 31updates

5 povești consistente

85.

59 de infografice

29 de infografice despre proiecte
30 de infografice cu echipele înotătoare și
cauzele susținute

57 de vizualuri
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4 animații

4 albume foto

1 clip artistic
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presă scrisă - selecție
Competiția Swimathon de la Ștrandul Municipal din Iași - un succes (UPDATE) – Ziarul de
Iași (Live-text)
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/competitia-swimathon-de-la-strandul-municipal-din-ia-i-un-succes-update--132345.html

Competiția SWIMATHON are loc sâmbăta aceasta la ștrandul din Iași – Ziarul de Iași
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/competitia-swimathon-are-loc-sambata-aceasta-la-trandul-din-ia-i--132169.html

Începând de luni, orice ieșean poate deveni rezervor de realitate! – Ziarul de Iași
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/incepand-de-luni-orice-ie-ean-poate-deveni-rezervor-de-realitate--127394.html

28 de căi către inima Iașului! Înscrie-te ca Înotător sau ca Ambasador pentru Iași! - Ziarul de Iași
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/28-de-cai-catre-inima-ia-ului-inscrie-te-ca-inotator-sau-ca-ambasador-pentru-ia-i--126100.html

Ai un proiect care ar aduce un plus Iașului? Înscrie-l la Swimathon! – Ziarul de Iași
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ai-un-proiect-care-ar-aduce-un-plus-ia-ului-inscrie-l-la-swimathon--122229.html

Începe cel mai mare eveniment de fundraising prin înot din țară – SWIMATHON IAȘI – 7Est

https://www.7est.ro/sport/alte-sporturi/item/61610-incepe-cel-mai-mare-eveniment-de-fundraising-prin-inot-din-tara-swimathon-iasi.html

Cele mai puternice firme din Iași au înotat la Swimathon – Evenimentul Regional al Moldovei
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/economie/cele-mai-puternice-firme-din-iasi-au-inotat-la-swimathon--217322761.html

Redeschiderea Simpozionului „HUMAn” – Evenimentul Regional al Moldovei
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/cultura/redeschiderea-simpozionului-a-humana--217329877.html

Deșertul dintre valuri: de la Burning Man până la Swimathon Iași – PIN Magazine.ro
https://www.pinmagazine.ro/2016/09/21/desertul-dintre-valuri-de-la-burning-man-pana-la-swimathon-iasi/

Înscrie-te ca Înotător sau ca Ambasador pentru Iași! - Zile și Nopți
http://www.zilesinopti.ro/articole/12276/inscrie-te-ca-inotator-sau-ca-ambasador-pentru-iasi

Începând de azi, orice ieșean poate deveni rezervor de realitate - IașiLive
http://www.ziarelive.ro/stiri/incepand-de-astazi-orice-iesean-poate-deveni-rezervor-de-realitate.html

A început campania de înscriere pentru Gala Swimathon Iași – Cronica de Iași

http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/A-inceput-campania-de-inscriere-pentru-Gala-Swimathon-Iasi/61413

Vara asta, iesenii au adunat stoluri de bufnite pentru un Iasi modern – Studpass.ro
http://studpass.ro/evenimente-iasi/vara-asta-iesenii-adunat-stoluri-bufnite-pentru-iasi-modern/

Mobilizare pentru susținearea cauzei Arta dincolo de limite la Swimathon 2016 – ȘtiriONG
https://www.stiri.ong/finantari-si-csr/articol/mobilizare-pentru-sustinearea-cauzei-art

Începe cel mai mare eveniment de fundraising prin înot din țară! – Iași4You

http://www.iasi4u.ro/2016_incepe-cel-mai-mare-eveniment-de-fundraising-prin-inot-din-ro/#more-52861

88.

radio
Proiectele Fundației Comunitare Iași Discutate La Dimineți Animate – VivaFM
http://vivafmiasi.ro/proiectele-fundatiei-comunitare-iasi-discutate-la-dimineti-animate/

„Mâncare Pentru Suflet” La Dimineți Animate – VivaFM
http://vivafmiasi.ro/mancare-pentru-suflet-la-dimineti-animate/

Mihaela Hurduc: „Mâncarea poate ajunge la suflet, pentru că gestul pe care mulți oameni îl
vor face mâine, donând orice sumă, va asigura mesele copiilor.” Dimineți Animate –VivaFM

http://vivafmiasi.ro/dimineti-animate-mihaela-hurduc-mancarea-poate-ajunge-la-suflet-pentru-ca-gestul-pe-care-multioameni-il-vor-face-maine-donand-orice-suma-va-asigura-mesele-copiilor/

Chef Ciprian Feghiuș vă invită la evenimentul caritabil „Mâncare Pentru Suflet” – VivaFM
http://vivafmiasi.ro/chef-ciprian-feghius-va-invita-la-evenimentul-caritabil-mancare-pentru-suflet/

Cornel Arva: „Cei 56 de copii din corul angeli vor cânta alături de alți 3.000 de coriști, în fața a
40.000 de spectatori” - Dimineți Animate –VivaFM

http://vivafmiasi.ro/dimineti-animate-cornel-arva-cei-56-de-copii-din-corul-angeli-vor-canta-alaturi-de-alti-3-000-de-coristiin-fata-a-40-000-de-spectatori/

(INTERVIU) Simpozionul de arte vizuale HUMAn 2016 - RadioIași
http://radioiasi.ro/stiri/interviu-simpozionul-de-arte-vizuale-human-2016/

Arta dincolo de limite - RadioIași
http://radioiasi.ro/stiri/supliment/arta-dincolo-de-limite/

89.
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Companii înotătoare

91.

Cum ne găsești:
La adresa
Str. Petru Poni nr. 1 Bis, Iași
Prin email
office@fundatiacomunitaraiasi.ro
Prin telefon
0720 540 521

