Raport de
activitate
2020

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 2020
Beneficiari direcți: 1.000 de elevi și profesori

1
Proiect
Happy Room
Proiect pilot prin care am realizat un
spațiu de relaxare pentru profesori elevi,
transformand o fosta sala profesorala pe
care am zugrăvit-o și reamenajat-o cu
mobilier făcut la comandă, cu sistem de
iluminat special pentru cromoterapie.

Activitate 2020
Beneficiari direcți: 3.000 de elevi

2
Proiect
Școala din curtea școlii
Un proiect de amenajare de spații de
învățare în aer liber pentru școlile din
România pe care l-am implementat în
Școala Generală Pesac, Școala Generală
Bucsoaia, Școala Generală Fibiș, Școala
Gimnazială Liviu Rebreanu Cluj Napoca,
Liceul Teoretic Brad.

Activitate 2020
Beneficiari direcți: 3.000 de elevi

3
Proiect
Școli frumoase
În cadrul proiectului „Școli frumoase” am
amenajat biblioteca Școlii Generale Pesac,
am dotat cu tablete, 2 laptopuri și
imprimantă Liceul George Tarnea din
Babeni, am dotat cu mobilier Grădinița
Sfânta Maria din Turda, am dotat cu
videoproiector și 6 whiteboard-uri Școala
generală Ceanu Mare, am dotat cu o tablă
inteligentă și 2 whiteboard-uri Școala
Generală Ștefan cel Mare din jud. Vaslui,
am dotat cu mobilier Grădinița „Piticii
veseli” din Pitești, am achiziționat 30 de
bănci pentru Școala Generală Octavian
Goga din Ciucea.

Activitate 2020
Beneficiari direcți: 1.000 de copii internați anual în aceste spitale

4
Proiect
Sunet pentru sănătatea copiilor
În cadrul proiectului „Sunet pentru
sănătatea copiilor” am dotat cu
audioteci 40 de saloane de copii
bolnavi cronic din cadrul Spitalului
județean Călărași, Spitalului municipal
Turda, Spitalului Municipal Campia
Turzii, Spitalului Municipal Gherla și din
cadrul DGASPC Călărași.

Activitate 2020
Beneficiari direcți: 3 copii

5
Burse educaționale LEFA
Am sprijinit cu 2 burse educaționale
LEFA 1 student, am făcut o donație
către asociația Playhood și către
asociația Blondie pentru a le susține
proiectele, am susținut financiar orele
de terapie pentru un copil din sistemul
de protecție.

Rezultate
Sumar financiar:
Bugetul de venituri și cheltuieli al
asociației pentru perioada de
raportare a constat în împrumuturi,
finanțări si donații individuale și s-a
ridicat la suma de 240 036 de lei.
Cheltuielile au fost de 238 384 de lei
rezultand un excedent de 1652 de lei.
Veniturile au provenit 100% din donații
sau sponsorizări.

Partenerii nostrii cărora le suntem
recunoscători: Școala Gimnazială Liviu
Rebreanu Cluj Napoca, Asociația Zi de Bine,
Școala Gimnazială Bucsoaia, Școala
Gimnaziala Pesac, Consiliul Onorific al
Consulilor din România, Spitalul municipal
Gherla, Spitalul municipal Turda, Spitalul
municipal Campia Turzii, Spitalul județean
Călărași, DGASPC Călărași, Unitatea specială
de aviație Cluj, International Spedition,
Asociația de Voluntari Ciucea, Danila
Accounting, Linet, Novita, Biomarket, TAF
Pressoil, West Revolutions Technologies,
Gepa Start, Pema Electrotehnic, Școala
Gimnazială Ciugud, Grădinița Elf, Liceul
George Tarnea Babeni, Școala Ștefan cel
Mare (jud. Vaslui), Tractor Set Go, Yardi Call
Center, Sab Car, Maria Cris, BCR.
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