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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 2018
Beneficiari direcți: 17 tineri

Proiect
Educație pentru viață

În cadrul proiectului Educație pentru viață
în 2018 am organizat a patra ediție a
taberei “Educație pentru viața” pentru 17
tineri din județul Bihor, la Pădurea Neagră. 

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.
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Tabăra
Educație pentru suflet

Activitate 2018
Beneficiari direcți: 22 de copii bolnavi cronic și părinții lor

În cadrul proiectului “Educație pentru
Suflet”, în 2018 voluntarii LEFA au lucrat
cu 22 de copii bolnavi cronic și părinții lor.
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Activitate 2018
Beneficiari indirecți: 5.000 de copii

Proiect
Sunet pentru Sănătatea Copiilor

5 spitale noi dotate: Spitalul Clinic de
Urgență Constanța, Spitalul Județean
Sfântu Gheorghe, Spitalul Județean
Mureș, Spitalul de Copii Brașov și
Spitalul de Copii Timișoara. 

72 saloane și săli de joacă au fost dotate
cu 72 cd player și casti audio, 72
televizoare, 72 de suporti de perete, 72
dvd playere și 500 de cd-uri și dvd-uri.

Au fost 8 saloane cu jaluzele pe secția
nefrologie în cadrul Clinicii Pediatrie 2.
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Proiect
Artă pentru Sănătatea Copiilor

Activitate 2018
Beneficiari direcți: 300 de copii, 100 de părinți

Un proiect care a început în ianuarie
2017 prin care derulăm săptămânal 3
ateliere de art-terapie pentru copii
bolnavi internați în secțiile: psihiatrie
pediatrica, oncologie și nefrologie din
cadrul Spitalului Clinic Județean de
Copii Cluj. 

Cu ajutorul a 18 voluntari care au
voluntariat aproape 400 de ore, am
adus zâmbetul 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.
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Proiect
Învață să ajuți!

Activitate 2018
Beneficiari direcți: 25 de studenți

Cu sprijinul financiar al Consiliului
Județean Cluj am organizat cursuri de
formare în domeniul voluntariatului și al
antreprenoriatului social pentru 25 de
studenți ai facultății de Asistență
Socială Cluj.
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Cu sprijinul financiar și implicarea
voluntarilor din grupul Mol România am
renovat cu gresie, faianță, grupuri
sanitare, calorifere băile sălii de sport și
am dotat școala cu consumabile sportive
și am pictat zidul exterior al sălii de sport
de acum înainte mii de copii care învață
la școala Liviu Rebreanu din Cluj Napoca.
 
În cadrul aceluiași proiect am instalat
table digitale, calculatoare și video-
proiectoare donate de Transylvania
College în Școala Gimnaziala Octavian
Goga din Ciucea cu sprijinul voluntarilor
Betfair România Development. În aceeași
acțiune de teambuilding a echipei Betfair
s-a dotat școala cu jaluzele.

Activitate 2018
Beneficiari direcți: 1.000 de copii

Proiect
Școli frumoase
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Activitate 2018
Beneficiari direcți: 200 de copii

Donații și cadouri 

Am împărțit peste 200 de cadouri de
Paște și de 1 iunie copiilor internați în
clinicile de pediatrie din Cluj.
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Activitate 2018

Renovări spitale

Am contribuit la renovarea clinicii
Pediatrie 3 din Cluj Napoca prin
renovarea băilor, realizarea
mobilierului și achiziționarea de
televizoare, pături, perne. 
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Activitate 2018

Dotări spitale

Am dotat cu ajutorul d-nei dr. Ingrid
Sarffy cu 30 de patuturi pentru nou-
născuți și copii Spitalul Județean Satu
Mare și Spitalul Județean Argeș și am
asigurat echipamentul necesar pentru
realizarea unei Săli de kinetoterapie
pentru recuperarea copiilor în Spitalul
Județean Sfantul Gheorghe.
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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 326.298 de lei.

Cheltuielile au fost de 144.165 lei
rezultand un excedent de 37.968 de lei. 

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

Partenerii nostrii cărora le suntem
recunoscători: Asociația Padre Pio, Școala
Generală Ciucea, Primăria Cluj Napoca,
Netmatch, Yonder, Betfair Development,
Amprenta Advertising, Mol România,
DGASPC BH, Derzelas.

Ciucea, str. Principala 156, jud. Cluj

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

Life Education For All


