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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.

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 2021
Beneficiari direcți: 1500 de copii din cele 3 școli dotate în cadrul proiectului

1
Proiect
Școli care ajută școli
Un proiect inovator de creștere a
colaborării dintre școli în cadrul căruia
am „înfrățit” 3 perechi a câte 2 școli, 3
școli „donatoare” (Grădinița Elf Cluj
Napoca, Liceul Nicolae Bălcescu Cluj
Napoca, Școala Gimnazială Ciugud și 3
școli „beneficiare”: Școala Generală
Ceanu Mare (jud Cluj), Școala Generală
Ștefan cel Mare (loc Ștefan cel Mare, jud
Vaslui) și Liceul George Țărnea din
Băbeni (jud Argeș).
Copiii din cele 6 școli, împreună cu
profesorii lor au realizat 3 activități de
fundraising și și-au mobilizat
comunitatea școlii reușind să strângă
banii necesari pt a dota școlile partenere
cu ceea ce au avut nevoie: 2 laptopuri
performanțe, 5 whiteboarduri, 1
videoproiector, o imprimantă color și o
tablă smart.

Activitate 2021
Beneficiari direcți: 1 student și 2 elevi

2
Burse educaționale LEFA
Și în acest an am reușit să ajutăm lunar
dpdv financiar 1 student și 2 elevi din jud
Cluj proveniți din familii defavorizate săși continue școala; pe lângă bursa lunară
de 250 de lei, i-am sprijinit pe bursieri și
cu decontarea unor terapii (consiliere
psihologică), decontarea unor cursuri
private de muzică (flaut) și cadouri de
Crăciun și Paște.
De asemenea, am găsit sponsori care
susțin lunar această bursă pentru 5 tineri
din sistemul de protecție a copilului care
sunt studenți.

Activitate 2021
Beneficiari direcți: 1.200 de copii

3
Proiect
Școli frumoase
Datorită sponsorizării primite de la
partenerul nostru strategic Yardi
România, am reușit să renovăm interiorul
grădiniței Sfânta Maria din Turda și
curtea acesteia: am zugrăvit, am făcut
reparațiile necesare, am am montat
termopane, am reparat locul de joacă și
l-am vopsit și am cumpărat mobilier nou
pentru copii.
Am sprijinit financiar și zugrăvirea școlii
gimnaziale Liviu Rebreanu din Cluj
Napoca.

Activitate 2021
Beneficiari direcți: 1.500 de copii

4
Proiect
Școala din curtea școlii
Am continuat și în 2021 acest proiect
deoarece avem o cerere foarte mare din
partea școlilor pentru a fi dotate cu spații
de învățare în aer liber.
Cu sprijinul financiar al companiei Yardi
România și a altor sponsori: Dolomiți,
Unitatea specială de Aviație Cluj, Alliance
Healthcare, BCR, SDL Language, Tractor
Set Go, Epic Act Events și Epic Med
Systems plus donatorii recurenți ai
asociației, am reușit să dotăm cu câte 2
spații de învățare în aer liber:
Școala Gimnazială Viișoara (jud Cluj)
Școala Gimnazială Ceanu Mare (jud
Cluj)
Școala Gimnazială Luna de Sus (jud
Cluj)
Școala Gimnazială Modelu (jud
Călărași)
Școala Gimnazială Borlești (jud
Neamț)
Școala Gimnazială Mănăstirea Cașin
(jud Neamț)
Școala Gimnazială Lehliu (jud
Călărași), școala Gimnazială Adjudeni
(jud Neamț).

Rezultate
Rezultate activități:
3 burse LEFA
1 grădiniță renovată și dotată
3 școli dotate cu echipament
electronic
16 spații de învățare în aer liber
create în cadrul a 8 școli din țară
Rezultate financiare:
Bugetul de venituri și cheltuieli al
asociației pentru perioada de
raportare a constat în sponsorizări,
finanțări și donații individuale și s-a
ridicat la suma de 190.353 lei.
Am avut cheltuieli totale din activități
fără scop lucrativ în valoare de
197.003 lei.
Anul 2021 se închide cu un deficit în
valoare de 6.650 lei.

Partenerii nostriicărora le suntem
recunoscători: Yardi România, Fundația
Comunitară Cluj, BCR, Alliance Healthcare
România, SDL Language, Tractor Set Go,
Epic Events, Epic Med Systems.
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