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Despre noi
MISIUNE

SCOP

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.

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.

Cele trei mari direcții în care investim
suflet, creativitate, timp, energie și
resurse sunt :
Educația nonformală
Dotarea școlilor
Burse educaționale
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!"

Activitate 2017
Beneficiari direcți: 15 tineri

1
Proiect
Educație pentru viață
În cadrul proiectului Educație pentru
viață, în 2017 am organizat a treia ediție
a taberei "Educație pentru viață" pentru
15 tineri din județul Maramureș, la Straja.
Cei 4 traineri au lucrat personalizat în
funcție de nevoile grupului, ajutându-i
să-și recâștige încrederea în ei, să-i
consilieze vocațional, să le
îmbunătățească reziliența, să-și
depășească traumele psihice, să-și
stabilească obiective, să comunice mai
bine, să se prezinte la un interviu de
angajare și să lucreze în echipă.

Activitate 2017
Beneficiari direcți: 31 de copii

2
Proiect
Educație pentru suflet
În cadrul proiectului "Educație pentru
Suflet", în 2017 voluntarii LEFA au
lucrat cu 15 copii din clasele 2-4 din
Școala Gimnazială Ciucea pe
dezvoltarea abilităților de învățare și
dezvoltarea empatiei.
Am organizat cea de-a doua ediție a
taberei "Educație pentru Suflet pentru
16 copii bolnavi cronic și părinții lor.

Activitate 2017
Beneficiari direcți: 75 de copii / Beneficiari indirecți: 500 de copii

3
Proiect
Orice copil are dreptul la
zâmbet, joacă și educație!
În luna iunie 4 voluntari din partea LEFA
au lucrat timp de 3 saptamani cu copiii
din școala Yubak din Kathmandu Nepal în
perioada 1-23 iunie.
Am donat peste 100 kg de rechizite și am
identificat sponsori pentru școlarizarea a
6 copii din Nepal și 6 copii din India.
Am renovat o grădiniță, am făcut
workshop-uri de drepturile copiilor, am
făcut ateliere de învățare a limbii engleze
pentru 4 clase din ciclul gimnazial.
Am vizitat copiii dintr-un orfelinat din
Kathmandu și le-am dăruit rechizite și
jucării.

Activitate 2017
Beneficiari indirecți: 5.000 de copii

4
Proiect
Sunet pentru Sănătatea Copiilor
Am dotat 2 spitale noi: Spitalul clinic de
Urgență Oradea și Spitalul clinic de
Urgență Baia Mare.
De asemenea am dotat 15 saloane noi cu
audioteci in clinicile de Pediatrie 3 și
Pediatrie 2.
Am dotat 23 saloane și săli de joacă cu 23
cd playere și caști audio, 23 televizoare,
23 dvd playere și 100 de cd-uri și dvd-uri.
Au fost donate zeci de cărți de citit
pentru copii și cărți de desenat + creioane
colorate.
Cu ajutorul studenților de la Universitatea
de Arte și Design am pictat holurile și
saloanele de pe secția de copii a
Spitalului de Boli Infecțioase.

Activitate 2017
Beneficiari direcți: 300 de copii, 100 de părinți

5
Proiect
Artă pentru Sănătatea Copiilor
Este un proiect care a început în ianuarie
2017 prin care derulam saptamanal 3
ateliere de art-terapie pentru copii bolnavi
internați în secțiile: psihiatrie pediatrică,
oncologie și nefrologie din cadrul
Spitalului Clinic Județean de Copii Cluj.
Cu ajutorul a 18 voluntari care au
voluntariat aproape 600 de ore, am adus
zambetul pe buzele a sute de copii
internați în cele 3 secții.
În paralel, am făcut grupuri de consiliere,
suport emoțional și terapie pentru părinții
acestor copii.

Activitate 2017
Beneficiari indirecți: 4.000 de copii internați anual în cele 2 clinici

6
Proiect
Grădini terapeutice pentru copiii
bolnavi
Cu sprijinul financiar și implicarea
voluntarilor din grupul Mol România am
amenajat 2 grădini terapeutice și 2 spații
de joacă și am reabilitat Zidul exterior de
la Clinicile Pediatrie 3 și Psihiatrie
Pediatrică de care se vor bucura de acum
înainte mii de copii internați aici.

Activitate 2017
Beneficiari direcți: 60 de femei

7
Proiect
8 martie femeile invizibile ale
Clujului
Am organizat cea de-a doua ediție a
evenimentului la cinema Dacia din
Mănăștur, în colaborare cu Asociația
Misionarii lui Padre Pio și Direcția de
Asistență Socială și Medicală din cadrul
Primăriei Cluj și cu sprijinul artistic al
grupului Ministar.
La eveniment au participat circa 60 de
persoane beneficiare ale serviciilor
sociale de urgență ale Primăriei care au
primit flori și cadouri din partea celor
prezenți.

Activitate 2017
Beneficiari indirecți: 4.000 de copii internați anual în clinică

8
Dotări / Renovări spitale
Am dotat 6 saloane și camera medicilor
de la Pediatrie 3 cu mobilier, am dotat cu
gresie, faianță și întrerupătoare pentru
renovarea etajului 2 al clinicii și am refăcut
zidul exterior pe care l-am pictat cu
ajutorul voluntarilor.

Activitate 2017

9
Fundraising
Pictură în Parc
Am organizat cea de-a doua ediție a
evenimentului de fundraising ,,Pictură
în Parc" pentru a familiariza clujenii cu
rolul terapeutic al artei.
Am pictat, ne-am jucat, am împărțit
zâmbete și baloane și am reușit să
convingem sute de părinții și copii să ni
se alăture și să se relaxeze măcar o
jumătate de oră pictand în natură.

Activitate 2017
Beneficiari direcți: 120 de copii

10
Sprijin și donații
În decembrie am împărțit, cu ajutorul
firmelor Yonder și Mol România cadouri
la 50 copii provenind din familii
dezavantajate economic de la școala
,,Octavian Goga" din Ciucea.
De asemenea, cu sprijinul asociației
Blythswood am donat peste 50 de
cadouri copiilor internați la Clinicile
Pediatrie 2 și Pediatrie 3.
Cu ajutorul unor persoane private am
donat 20 de cadouri copiilor internați la
Clinica de Psihiatrie Pediatrica.

Activitate 2017

11
Prezentări publice
Am răspuns afirmativ celor care ne-au
invitat să vorbim despre activitatea
noastră și să ne prezentăm proiectele:
Jandarmeria Cluj, Clubul mamelor
antreprenoare, Yonder, Junior,
Achievement România.

Activitate 2017

12
Aniversare
Pe 27 octombrie, am sărbătorit alături
de prietenii, finantatorii și partenerii
noștri 3 ani de activitate.

Activitate 2017

13
Gala Națională a Voluntarilor
În luna decembrie am participat la Gala
Națională a Voluntarilor, în calitate de
finaliști la categoria ,,Echipa de
Voluntari a anului".

Rezultate
Sumar activitate:
2 spitale noi dotate: Spitalul Clinic
de Urgență Oradea și Spitalul
Clinic de Urgență Baia Mare și
saloane noi dotate la alte 2 clinici
de pediatrie din Cluj.
39 saloane și săli de joacă au fost
dotate cu 39 cd playere și căști
audio, 39 televizoare, 39 dvd
playere și 150 de cd-uri și dvd-uri.
au fost donate zeci de cărți de citit
pentru copii și cărți de desenat +
creioane colorate clinicilor de
pediatrie din Cluj.
2 gradini terapeutice și spații de
joacă amenajate pt mii de copii
internați în clinicile de Pediatrie 3
și Psihiatrie Pediatrica
aproape 600 de ore de voluntariat
din partea a 18 voluntari în cadrul
atelierelor săptămânale de artterapie pt sute de copii bolnavi
internați în secțiile de psihiatrie,
nefrologie și oncologie din cadrul
Spitalului de Copii din Cluj.
pictarea secției de copii de la
Spitalul de Boli Infecțioase și
reabilitarea și pictarea zidului
exterior la clinica Pediatrie 3 din
Cluj Napoca.
identificarea de sponsori pentru
bursele școlare a 6 copii foarte
săraci din India și 6 copii din
Nepal.

16 copii bolnavi cronic și părinții
lor au beneficiat de cea de-a doua
ediție a taberei "Educație pentru
Suflet"
15 tineri din sistemul de protecție
Maramureș au beneficiat de cea
de-a treia ediție a taberei
"Educație pentru viața"
60 de femei beneficiare ale
centrelor sociale de primiri
urgențe ale primăriei Cluj Napoca
au primit cadouri cu ocazia zilei de
8 Martie în cadrul evenimentului "8
martie pentru femeile invizibile ale
Clujului".
timp de 3 saptamani voluntarii
LEFA au voluntariat Ia Yubak
Secondary School din Kathmandu
în cea de-a treia ediție a
proiectului de voluntariat
internațional "Orice copil are
dreptul la zâmbet, joacă,
educație", învățându-i engleza,
prin metode de educație
nonformala, pe aproximativ 100 de
copii, făcând workshop-uri de
promovare a drepturilor copiilor și
renovand gradinita din aceeași
școală.

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 119.056 de lei.
Cheltuielile au fost de 71.440 lei.
Veniturile au provenit în exclusivitate
din donații sau sponsorizări.

Partenerii nostrii cărora le suntem
recunoscători: Asociația Niște Oameni,
Federeii-Asociația adulților din centrele
de plasament, Yubak SChool Kathmandu,
Asociația Padre Pio, Școala Generală
Ciucea, Școala Generală Negreni,
Primăria Cluj Napoca, Fortech, Netmatch,
Yonder, Betfair Development, Amprenta
Advertising, Restaurant Roata, Mol
România, USAMV, Alis Grup, DGASPC
MM, Derzelas, Federația Județeană de
Karate, Noua Acropolă.
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