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Despre noi

M I S I U N E

Educația nonformală
Dotarea școlilor
Burse educaționale

Life Education for All s-a născut
dintr-un vis care se cerea împlinit -
acela ca toți copiii lumii să fie fericiți.
Ne-am crescut visul cu zâmbetele
copiilor bolnavi cronic cu care ne-am
jucat în spitale în sutele de ore de
art-terapie și cu bucuria miilor de
copii din cele peste 25 de școli pe
care le-am renovat sau dotat cu
mobilier, aparatură sau spații de
învatare în aer liber. N-am ajuns la
toți copiii lumii dar suntem
recunoscători că le-am fost alături,
chiar și pentru o perioadă scurtă de
timp copiilor refugiaților sirieni,
copiilor săraci din Nepal și India pe
care i-am ajutat în cele 3 expediții
umanitare în care am participat.

Cele trei mari direcții în care investim
suflet, creativitate, timp, energie și
resurse sunt :

Am crescut aripi și am pus umărul la
schimbarea destinului câtorva din
sutele de tineri din centrele de
plasament cu care am lucrat de-a
lungul timpului.

"Fii și tu un donator
de suflet!"

Asociația Life Education for All (LEFA)
s-a înființat în octombrie 2014 din
necesitatea unui vis care se cerea
împlinit. Visul nostru este ca noi și
copiii noștri să trăim într-o lume mai
buna. Și pentru ca lumea este formată
practic din fiecare dintre noi,
implicarea fiecăruia dintre noi este
esențială. Iar noi ne-am gandit sa
contribuim acolo unde avem
competente și unde credem că
schimbarea se poate produce; adică
în educația copiilor și a tinerilor.

S C O P



Activitate 2016
Beneficiari: 500 de copii și tineri din sistemul de protecție a copilului

Proiect
Eu, tu, el, ea noi ne reprezentăm

Proiect de inovare socială finantat de
FDSC și implementat la nivel național
împreună cu Asociația Federeii și
Asociatia Desenam viitorul tău”. 

Prin proiect am derulat peste 20 de
ateliere de comunicare și autorepre-
zentare cu tineri din sistemul de
protecție a copilului din țara și am
înființat Consiliul tinerilor instituționalizați
prima voce în raport cu instituțiile statului
a copiilor și tinerilor din sistemul de
protecție.
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Activitate 2016
Beneficiari: 500 de copii și tineri din sistemul de protecție a copilului

Tabara
Educație pentru viață

Am derulat 2 ediții a taberei „Educație
pentru viață” la care au participat 40 de
tineri din sistemul de protectie din jud
Timis și Satu Mare. Am lucrat timp de o
saptamână cu ei cu formatori si
psihologi, exerciții de autocunoaștere, de
gestionare a relațiilor cu ceilalți, tehnici
de reziliență.
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Rezultate

Sumar financiar: 

Bugetul de venituri și cheltuieli al
asociației pentru perioada de
raportare a constat în împrumuturi,
finanțări și donații individuale și s-a
ridicat la suma de 86.268 de lei.

Cheltuielile au fost de 90.000 de lei
rezultand un minus de 3762 de lei.

Veniturile au provenit 90% din donații
sau sponsorizări și 10% din granturi
nerambursabile.

Partenerii nostrii cărora le suntem
recunoscători: Școala Gimnazială Octavian
Goga Ciucea / DGASPC Maramureș /
DGASPC TIMIȘ / DGASPC CLUJ / DGASPC
Sălaj / DGASPC Satu Mare/ Fundația pentru
dezvoltarea societății civile

Ciucea, str. Principala 156, jud. Cluj

W: www.lifeeducationforall.org
E: office@lifeeducationforall.org

Life Education For All


