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Viziune
Asociația Love Light România este
dedicată servirii grupurilor
marginalizate din România, atât în
domeniul HIV, cât și în ruperea
ciclurilor de sărăcie, rin împuternicirea
comunităților care altfel nu ar avea
șansa la o viață sănătoasă, la o
educație sau la un loc de muncă.

Misiune
Oferim sprijin material și emoțional
persoanelor cu HIV/SIDA și celor care
trăiesc cu mult sub pragul sărăciei,
astfel încât să poată avea un viitor
sănătos, sigur și prosper.

Metodă
Prin ascultarea nevoilor individuale ale
oamenilor, putem oferi un plan de acțiune profesional și cu echipa noastră
special instruită putem oferi servicii de
înaltă calitate.
Fiind o voce pentru cei slabi și
discriminați, ne asigurăm că adulții
tineri, copiii, comunități întregi nu
luptă singuri.

Reflexie asupra anului 2019
2019 a fost un an în care Love Light Romania
s-a dezvoltat mult, în toate domeniile sale. La
centrul rezidential “Sanctuarul” un nou
proiect agricol, care a inclus montarea unor
sere, a permis rezidențiilor noștrii să îsi
cultive propria hrană. Împreună cu montarea
unor sere adiționale în Jacodu, vedem acest
lucru ca o creștere simbolică a tot ce
înseamnă această asociație și munca sa.
Rezidenții “Sanctuarului” continuă să aibă o
viață sănătoasă și productivă și acest centru
continuă să fie miezul muncii Love Light
Romania împotriva HIV. În 2019 am început
renovarea centrului care include amenajarea
unei camere de oaspeți și o camera de
conferință. Scopul proiectului educațional din
Jacodu este în continuare de a oferii copiilor
o șansă la educație. La începutul noului an
școlar în septembrie 2019, un nou grup cu
nevoi speciale de învățare a venit la centru.
Acești copii sunt acum mult mai încrezători și
mai prezenți la școală. În acest nou grup sunt
7 copii care acum beneficează de ajutorul
nostru la after-school. 2019 este un an
important pentru noi deoarece este anul ce
v-a marca 20 de ani de muncă în România.
Este forte emoționant pentru noi să vedem
toată dezvolterea nostră pe parcursul anului,
acest lucru ne oferă motivație și ne arată ca
lucrurile mertită să fie făcute.
Jo Jowett Co Fondator/Director Love Light
Romania

“Toate visele noastre pot deveni
relitate dacă avem curajul să luptăm
pentru ele.”
Walt Disney

Sanctuarul
În 2019, casa rezidențială “Sanctuarul” a împlinit 16
ani de furnizare de servicii pentru tinerii adulți
instituționalizați și de asemenea, este centrul tuturor
proiectelor noastre HIV. Este o casă permanentă
pentru 8 adulți tineri care, din cauza creșterii lor în
instituțiile de stat și din cauza diferitelor grade de
dizabilități, nu pot trăi pe cont propriu. Anul acesta
am început un proiect agricol în grădina din spatele
Sanctuarului, unde am cultivat legume care erau
folosite pentru a face mâncare în centru. Ne-a fost
donată o seră, ceea ce ne-a ajutat mult în cresterea
producției de legume. Am început și un proiect în care
decorăm sticle vechi cu sfoară, vopsea, LED-uri, flori,
etc. Aceasta este o activitate iubită de rezidenții
noștrii deoarece văd ce pot obține prin propria lor
muncă. De asemenea, au confecționat pomi de
crăciun din reviste vechi, iar câțiva rezidenți au
început să confecționeze plase de cumpărături din
materiale textile. Aceste obiecte vor fi folosite pentru
a strânge fonduri. Rezidenții noștrii sunt implicați și în
proiectul agricol din Jacodu, unde ajută la plantarea
legumelor.
Acest an a fost extrem de important pentru o
rezidentă de-a noastră semiparalizată, deoarece anul
acesta, a început să poată umbla cu ajutorul unui
cadru de mers. Acest lucru a fost un moment radical
în viața ei.

În 2019 Love Light România a continuat să ofere sprijin persoanelor care
suferă de HIV/SIDA. Am transportat probe de sânge de la spitalul nostru local din
Mediaș la spitalul regional HIV din Târgu Mureș. De asemenea, am oferit
transport pentru persoanele care colectează medicamente și, de asemenea,
transport pentru cei care au ședere în spital pentru tratament. Un alt serviciu pe
care îl oferim este asistența bolnavilor de HIV în timpul șederii în spital. Aceste
vremuri pot fi dificile pentru ei, deoarece, deseori, familiile lor îi abandonează.

Organizăm un eveniment memorial anual la
spitalul nostru local, lângă unitatea de boli
infecțioase, unde există o grădină memorială. Facem acest lucru în 1 decembrie, de
Ziua Mondială SIDA. Aprindem lumânări,
împărțim pliante informative și ne amintim
de cei care au pierdut bătălia cu HIV/SIDA și
de cei care luptă în prezent.

“Educația este cea mai puternică
armă pe care o putem folosi pentru
a schimba lumea.”
Nelson Mandela

Anul acesta am avut 39 de copii înregistrați în programul nostru educațional,
prin intermediul căruia, copii au acces la centrul nostru after-school, primesc
pachete cu rechizite școlare, sunt transportați către și de la școală, primesc
haine de vară și de iarnă, învață să folosească un computer și participă la diverse
activități susținute de voluntarii noștri. În anul școlar 2019-2020 alte două fete
au început școala profesională, în total trei. După finalizarea studiilor vor putea
să obtină un loc de muncă, ceea ce îi va scoate din ciclul de sărăcie în care au
fost prinși. De asemenea, în viitor, când vor avea copii, le vor spune copiilor lor
despre importanța educației.

Oferim transport zilnic către și de la școala locală
care se află în satul următor. Fără acest transport,
acești copii ar putea ajunge la școală doar dacă ar
merge pe jos și este la 8 km de casele lor până la
școală. Avem o relație minunată cu școlile locale și
ne anunță dacă există ceva de care au nevoie
copiii. Copiii din programul nostru de educație nu
primesc doar ajutor pentru a învăța lucruri pentru
școală, ei învață, de asemenea, cum să se
comporte într-un mediu de clasă, cum să
interacționeze corect cu ceilalți și învață maniere.
Aceste lucruri care nu le-ar învăța de obicei acasă.

Anul 2019 a fost un mare
succes pentru proiectul agricol
din Jacodu. Produsele cultivate
în Jacodu au fost folosite pe
parcursul întregului an la centrul
nostru rezidențial. Am congelat
mazăre, fasole verde, dovlecei și
alte legume care au fost folosite
pe parcursul iernii. Copiii din
Jacodu au luat parte la acest
proiect și fiecare, au avut un loc
propriu în grădină, unde cultivau
legume, pe care apoi le duceau
acasă la familiile lor. Această
activitate este foarte importantă
pentru încrederea lor, dar și
pentru a arăta famililor lor de ce
sunt capabili. Acest proiect ne
oferă și oportunitatea de a angaja
tinerii adulți din comunitate. În
2020 sperăm să dezvoltăm
proiectul agricol din Jacodu
pentru a deveni de sine-suficienți
în legumele consumate.

În iunie 2019 am avut a 19-a ediție de tabără de vară. În acest an
am fost la Cabana Masa Verde din Sadu și am avut o echipă
formată din 5 voluntari. Am petrecut 5 zile în Sadu, apoi 3 zile în
Jacodu desfășurând diverse activități pentru copiii din proiectul
educațional. Scopul acestei tabere de vară este de a arăta copiilor
un alt aspect al vieții și de a-i învăța cum să se comporte în
societate. De asemenea învață cum să lucreze în echipă și formează conexiuni benefice cu voluntarii.

În fiecare an primim donații
de “shoeboxes” pe care le
distribuim rezidențiilor
noștrii și copiilor din
proiectul Jacodu. În ajunul
Crăciunului am distribuit
aceste cadouri copiilor
internați la spitalul din
Mediaș, la unitatea de
pediatrie și la maternitate.
De asemenea, am oferit
aceste cadouri pentru copiii
ai călor părinți sunt infectați
cu HIV. Datorită sponsorilor
noștrii am reușit să aducem
spiritul Crăciunului în
inimile multor persoane
nevoiașe.

În spetembrie, 2 prieteni buni de-ai noștrii din Olanda, Jaap și Frank, vin
în Jacodu pentru a face diverse activități muzicale împreună cu copiii
proiectului educațional și unii rezidenți de la “Sanctuar”. Înainte de a
pleca înapoi în Olanda, ei organizează un concert împreună cu copiii în
Jacodu, pentru sătenii și pentru familiile lor.

În fiecare an, din noiembrie până în februarie, oferim unei
comunității de rromi din Albești, jud. Mureș, pachete cu
legume în fiecare săptămână. Oferim cate un pachet pentru
fiecare copil cu vârsta între 1 și 14 ani, în total 152 de
pachete. Acest proiect oferă famililor din această
comunitate hrană în perioada grea a iernii. Aceste pachete
conțin cartofi, morcovi și ceapă și sunt făcute de către
rezidenții noștri.

În 2019 am deschis un atelier de gătit pentru
copiii care sunt în proiectul nostru educațional.
Scopul acestui alelier este de a învața copiii abilități
gastronomice. Ei vor găti o varietate de rețete pe
care le vor duce acasă la familiile lor. Acest proiect,
la fel ca și cel agricol, este unu care sperăm ca le v-a
crește încrederea de sine. Acest atelier a fost foarte
bine primit de către copii, dar și de către parinți,
care se bucură să mănânce ceva facut de copii lor.

2019 a fost un an minunat
pentru Love Light Romania.
Am reusit să avem un impact
pozitiv în viața atâtor oameni și
am reușit din nou să ne
dezvoltăm proiectele. Aceste
lucruri nu au fi fost posibile
fără ajutorul acordat de
susținătorii noștrii. Fiecare
viată pe care am schimbat-o a
fost datorită ajutorului vostru.
Nu vă putem mulțumi suficient
și sperăm că veți fi in
continuare în această
călătorie cu noi.

