Raport de
activitate
2019

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.

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.

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 :
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 2019
Beneficiari direcți: 300 de copii, 100 de părinți

1
Proiect
Artă pentru Sănătatea Copiilor
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.

Activitate 2019
Beneficiari direcți: 1.000 de copii

2
Proiect
Școli frumoase
Cu sprijinul financiar și implicarea
voluntarilor din compania Betfair România
Development și SDL am zugrăvit 2 etaje
ale școlii gimnaziale Liviu Rebreanu din
Cluj Napoca.

Activitate 2019
Beneficiari direcți: 200 de copii

3
Donații și cadouri
Am împărțit peste 200 de cadouri de
Paste și de 1 iunie copiilor internați în
clinicile de pediatrie din Cluj.

Activitate 2019
Beneficiari direcți: 3.000 de copii internați anual

4
Renovare spitale
Am contribuit la renovarea și dotarea
clinicii Pediatrie 1 din Cluj Napoca prin
zugrăvirea a doua etaje și achiziționarea
de pilote, perne, lenjerie pat, huse
saltele, frigidere, saltele, aparatură și
consumabile pentru cabinetul de
kinetoterapie, cântare, mașină de spălat,
mopuri profesionale, blender profesional
în valoare de 50.511 lei.

Activitate 2019
Beneficiari direcți: 53 părinți și copii

5
Proiect
ACASĂ
Prin proiectul ACASĂ am găzduit 53 de
părinți și copii bolnavi cronic din 8 județe
din țară, cu o medie de 9 nopți / cazare /
familie.

Activitate 2019
Beneficiari direcți: 1 studentă

6
Burse educaționale LEFA
Prin proiectul Bursa LEFA am sprijinit
începând cu anul universitar 2019, cu
250 de lei lunar pe studenta Ana Maria
Sas din sistemul de protecție a copilului.

Activitate 2019
Beneficiari direcți: 3 copii bolnavi cronic

7
Sponsorizări
Am sponsorizat cu 1.000 de lei 3 cazuri
medicale care au necesitat intervenții
chirurgicale sau analize în străinătate
pentru 3 copii.
Am sponsorizat asociația Niște Oameni
cu 1.200 de lei pentru două proiecte pe
care le susțin.

Activitate 2019

8
Centrul educațional SENS
Am deschis în iulie 2019 centrul educațional SENS care funcționează ca o
afacere socială a LEFA și ca sediu pt
asociație în Cluj Napoca, prin care am
organizat mai multe cursuri și ateliere
pentrut adulti și pt copiii: cursuri de
bune maniere și de pictură pentru copii,
ateliere de parfumerie și cursuri de
design interior pentru adulți.

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 160.999 de lei.
Cheltuielile au fost de 113.383 lei
rezultand un excedent de 47.616 lei.
Veniturile au provenit 100% din donații
sau sponsorizări.

Life Education For All
Partenerii nostrii cărora le suntem
recunoscători: Yonder, Yardi, Betfair
Development, Amprenta Advertising, Mol
Romania, Lateral, SDL, Spitalul de Copii Cluj.

Ciucea, str. Principala 156, jud. Cluj
W: www.lifeeducationforall.org
E: office@lifeeducationforall.org

