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I. DATE GENERALE
Fundaţia „Educaţie pentru libertate” este un ONG non-profit, cu profil educaţional-cultural, fondată la
11 august 2007.
Membri fondatori:
Bădilă Elena Georgiana, Dan Judith, Grigorovici Constantin-Titus, László Bakk Áron István, Lőnhárt
Melinda, Macalik Abigél-Ilona, Pap Mária-Magdolna, Papp Emese, Pop Alexandrina, Pop CameliaAntoaneta-Carmen, Sebestyén Márta, Szabó Mária

Date de contact:
Sediul: 400368 Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12
GSM: +40 (0)725 535036; +40 (0) 725 535030
Tel. / Fax: +40 (0)264 455560
E-mail: fundatia_epl@yahoo.com, office@waldorfcluj.ro
Web: www.waldorfcluj.ro
Banca: BCR Cluj-Napoca, IBAN: RO83 RNCB 0106 0909 4724 0001 (RON)
C.I.F.: RO 22284914

Componenţa Consiliului Director:
Preşedinte: László Bakk Áron István (0725 / 535030; aron.laszlo@waldorfcluj.ro)
Vicepreşedinte: Pop Alexandrina (0725 / 535032; alexandrina.pop@waldorfcluj.ro)
Cândea Adriana (adriana.candea@waldorfcluj.ro) – director dezvoltare şi marketing
Pop Anca Gabriela (0725 / 535036; anca.pop@waldorfcluj.ro) – director economic
Szabó Mária (0725 / 535033; leonardo@waldorfcluj.ro) – director programe

Cenzor: Geleriu-Lenuţa PUŞCAŞ (0745 255515)
Nr. angajaţi: 5
Nr. voluntari permanenţi: 8-10

Misiunea fundaţiei:
Contribuţia la realizarea şi susţinerea unui cadru spiritual, social, instituţional şi material care să
sprijine pluralismul în educaţie şi dimensiunile europene în învăţământ, cadru în care şi alternativa
educaţională Waldorf se regăseşte şi se poate dezvolta.
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II. PROIECTE-PROGRAME DERULATE ÎN 2011

1. Programul educaţional LEONARDO
Programul educaţional LEONARDO se desfăşoară din anul şcolar 2009-2010, sub egida: „pentru mai
multă creativitate – artă – bucurie – diversitate – libertate – sens în educaţie”.
Obiectivul programului Leonardo este să contribuie la îmbunătățirea accesului copiilor şi tinerilor
clujeni la servicii educaţionale nonformale, necesare pentru a-şi dezvolta personalitatea, talentele,
abilităţile.
Programul oferă următoarele activităţi extracurriculare în timpul anului şcolar:
- pictură şi modelaj;
- instrument individual (blockflöte, pian, vioară, chitară);
- ansamblu instrumental;
- fotografie;
- limba engleză şi teatru în limba engleză;
Nr participanţi: cca. 50 elevi din Cluj-Napoca.
Finanţare: proprie.
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2. Proiectul „Tabără de artă pentru copii”, ediţia a II-a (4-8 iulie 2011)
Activităţi oferite: ateliere de: confecţionare de instrumente muzicale, manufactură de hârtie şi
tipărire manuală, lucru în lemn, aerobic şi dansuri moderne, pâslărit, lucru de mână-creaţii
manufacturiere, pictură şi modelaj din lut, desen de forme, ansamblu instrumental, atelier de teatru şi
teatru de păpuşi.
Grup ţintă: 90 copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani din Cluj-Napoca, Turda şi Iaşi.
Echipa de implementare: coordonator proiect: Szabó Mária; responsabil financiar: Anca Pop;
coordonatori de ateliere: Hannes Heyne (Germania), Mária Szabó, Andreea Botezan (Germania),
Traian Trif, Ágnes Tóth, Evelin Halmágyi, Emese Papp, Gabriella Puşcaş, Flavius Crişan, Alexandrina
Pop.
Nr. voluntari implicaţi: 6.
Parteneri: Liceul Waldorf Cluj-Napoca, Liceul Waldorf Iaşi
Buget: 19.750 RON;
Finanţare: proprie (90%), Primăria şi Consiliul Local Cluj-N. (5%), Fundaţia Comunitară Cluj (5%).
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3. Programul de formare continuă/dezvoltare profesională: „Introducere în
pedagogia Waldorf. Curs de introducere și specializare pentru învățători”
(96 de ore, în limba maghiară)
Scopul: Cursul a fost conceput pe de-o parte cu scopul de a asigura învățătorilor care lucrează deja
în școli/clase Waldorf respectiv celor care doresc să ajungă acolo în viitor, un curs de introducere și
specializare în pedagogia Waldorf, pe de altă parte de a oferi un cadru de dezvoltare profesională în
ceea ce privește metode și abordări educaționale, tuturor colegilor din școlile tradiționale care sunt
interesați de pedagogia Waldorf.
Grup ţintă: 25 pedagogi din Transilvania
Coordonator proiect: László Áron
Parteneri: Liceul Waldorf Cluj-Napoca, Federaţia Waldorf din România, Casa Corpului Didactic Cluj.
Buget: 4.100 RON.
Finanţare: proprie.
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4. Proiectul „Şcoala mea – Natura mea” II
Obiectivul general: fiind în continunarea proiectului derulat în anul 2010, scopul concret al proiectului
a fost amenajarea unei spaţiu verde de cca. 1800 mp cu ajutorul elevilor în cadrul orelor de grădinărit
şi mesteşuguri cuprinse în curriculum-ul Waldorf, a părinţilor, dascălilor şi voluntarilor din partea
organizaţiilor partenere, în cadrul unor acţiuni de voluntariat.
Obiective specifice:
- amenajarea unui spaţiu verde de aprox. 1.800 mp: se va însămânța iarbă și se vor planta 180 arbuşti
(90 buc. cimișir - Buxus sempervirens, 70 buc. drăcilă roșie – Berberis atropurpurea, 5 buc. gutui
japonez – Chaenomeles japonica și 5 buc. ploaie de aur – Forsythia suspensa) + alte plante aduse de
părinți;
- amenajarea cca. 200 ml de alei de pietriș și 2 locuri de odihnă, cu mobilier din lemn ca în restul curții;
- amenajarea platformei de depozitare a deșeurilor (din structură de lemn și acoperiș din țiglă
metalică), precum și lada de compost.
Perioada de implementare: 1 aprilie 2011 - 31 august 2011.
Echipa de proiect:
coordonator proiect: Alexandrina Pop
responsabil financiar: Anca Gabriela Pop
resposabil logistică: László Áron
Nr. de ore de voluntariat prestate în cadrul proiectului: cca. 150.
Parteneri: Liceul Waldorf, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Asociaţia
Ecologistă „Floarea de Colţ”
Buget: 9.318,85 RON.
Finanţare: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România prin programul Spaţii verzi urbane (69%),
proprie (16%), sponsorizări de la firme (15%).

6

Așa a arătat zona înainte de începerea proiectului – așa arată zona amenajată la terminarea
proiectului:
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III. ALTE ACTIVITĂŢI
A. Proiecte la care organizaţia noastră a participat în calitate de partener:
- Microproiectul „Viaţă sănătoasă - prin educaţie sănătoasă”
în cadrul proiectului „Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi
adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor
din România”, finanţat prin Programul Norvegian de Cooperare pentru creştere economică şi
dezvolatare sustenabilă în România și cofinanţat de Ministerul Sănătăţii din România.
Proiect implementat de: Liceul Waldorf cu grupe de grădiniţă.
Alţi parteneri: Asociația pentru Integritatea Mediului Organic și Natural (AIM ON).
Finanţare: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj.
Perioada de implementare: aprilie 2011- iunie 2012.

- „Let's Do It, România!” - 22 septembrie 2011
Încă din anul 2010 Liceul Waldorf cu grupe de grădiniţă a fost unul din instituţiile de învăţământ cu cel
mai mare număr de voluntari participanţi la acţiunea de curăţenie „Let's Do It, România!”. La acţiune a
participat, alături de liceu, şi fundaţia noastră.
- Proiectul de educaţie ecologică „Educaţie eco-civică de la copii la adulţi”
Proiect iniţiat de: Asociația pentru Integritatea Mediului Organic și Natural (AIM ON)
Alţi parteneri: Liceul Waldorf cu grupe de grădiniţă, primăriile şi şcolile din comunele implicate în
proiect.

- Simpozionul naţional al cadrelor didactice Waldorf – 11-14 iulie 2011
Organizator: Federaţia Waldorf din România, Liceul Waldorf Cluj-Napoca.
Alţi parteneri: IAO – International Association for Waldorf Education.

B. Alte activităţi:
- Organizaţia noastră asigură o parte din infrastructura educaţională (mobiler, echipamente) folosită de
Liceul Waldorf cu grupe de grădiniţă;
- fundaţia contribuie la administrarea şi mentenanţa clădirii – aflată în patrimoniul fundaţiei – în care
funcţionează Liceul Waldorf;
- unele activităţi conexe ai Liceului Waldorf au fost asigurate prin fundaţia noastră (de ex. programul
de after-school; excursii-tabere; acţiuni de voluntariat; acţiuni de fundraising; colectarea selectivă a
deşeurilor etc.);
- fundaţia noastră a reuşit în anul 2011 strângerea a 121.497 RON din donaţii şi sponsorizări, în
natură sau în numerar.
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Ne-au fost parteneri în anul 2011:
Asociaţia AIM ON
Centrul de Jocuri Mirakolix
Asociaţia Ecologistă „Floarea de Colţ”
Akademie für Darstellende Kunst - Ulm (Germania)
Collin Stefan (Germania)
ConceptOil Srl
Federaţia Waldorf din România
GreenWEEE International SA
KlangHütte – Hanes Heyne (Germania)
”Let's Do It, Romania!”
Liceul Waldorf cu grupe de grădiniţă Cluj-Napoca
Liceul Waldorf Iaşi
Software AG Stiftung (Germania)
Şcoala Waldorf din Miskolc (Ungaria)
Şcoala Waldorf din Szombathely (Ungaria)
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Ne-au sprijinit în 2011:
Asociaţia Cluj Rotary SAMVS
Bronto Srl
CollinLicht (Germania)
DeltaMed Srl
EsroTrans Srl
Evoline Srl
Expert Capital Srl
Fundaţia Comunitară Cluj
IAO – International Association for Waldorf Education
ISDC
Kreatron Srl
MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat (Miercurea-Ciuc)
Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca
TelConstruct Srl
TSE Development România
Le mulţumim şi pe această cale!
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