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DECLARAȚIA FONDATORULUI
Un an excepțional din cauza Covid-
19, unde în primăvară au existat
multe griji pentru viitor. Pe parcursul
anului, toate programele și proiectele
de la Love Light Romznia au fost
tulburate și ar fi putut fi o mare
dezordine. Restricțiile, carantinele,
închiderea școlilor, viața cu care
eram familiari s-a încheiat. Dar, după
cum sa dovedit, Love Light Romania
a fost complet pregătită și capabilă
să facă față, chiar și atunci când unii
angajați și rezidenți de la Sanctuar au
fost testați pozitiv pentru Covid.
Etosul asociației noastre și a
indivizilor săi, a permis ca munca
realizată de Love Light Romania să
continue.

Această pandemie ne-a arătat de ce
este capabilă Love Light Romania și
ne-a dat încredera să continuam
proiectele noastre și să le extindem
pe termen lung.

JO JOWETT
Co founder & Director



DECLARAȚIA DIRECTORULUI
Acesta a fost un an în care ne-am
întors la proiectele noastre de bază și
am vazut reziliența beneficiarilor și
echipei noastre. Acesta a fost anul
care ne-a făcut să ne simțim mai mult
ca o familie ca niciodată. La Sanctuar
am avut trei rezidenți care au simțit
că se află într-o etapă a vieții lor în
care pot pleca și avea viața
independentă la care visau mereu.
Proiectele noastre agricole au avut
cea mai mare recoltă de până acum.
Centrul nostru educațional o fost
echipat pentu școala online și a fost
de ajutor pentru cei ce nu o puteau
face acasă. 

Anul 2020 a avut multe urcușuri și
coborâșuri, dar la sfârșitul anului,
proiectele, beneficiarii și echipa
noastră au ieșit mai puternici. 2021
va fi un an pe care îl vom construi din
fundații mai puternice ca niciodată și
cred că vom realiza lucruri cu
adevărat uimitoare.

ROBERT ROWE
Director



Sanctuarul

“Sanctuarul” are două obiective principale. Primul este de a oferi oamenilor care au nevoie un loc unde să stea și să-și
recupereze viața, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Acești oameni sunt de obicei tineri adulți instituționalizați

sau persoane care suferă de HIV. Al doilea obiectiv este de a oferii o locuință permanentă celor care nu pot trăi singuri. Noi

îi ajutăm să aibă o viață cât se poate de normală și independentă și, în același timp, oferind tuturor celor care trăiesc sau

vizitează Sanctuarul, sentimentul că fac parte dintr-o familie. 

Anul acesta am avut trei beneficiari care au plecat de la Sanctuar și au decis să aibă o viață independentă. Prima persoană

care a plecat nu a avut o familie care să aibă grijă de ea și a avut nevoie de ajutor pentru a-și recupera sănătatea și
încrederea în viață. După ce a fost alături de noi doi ani, a găsit în sfârșit curajul și puterea de a merge mai departe în

viață. A doua persoană care a plecat a locuit cu noi mulți ani. A venit la noi după ce a împlinit 18 ani și nu mai putea sta la

orfelinatul de stat. Acum, cu ajutorul serviicilor noastre de reintegrare în societate, a avut curajul să își înceapă o nouă

viată independentă.

A treia persoană care ne-a părăsit casa de îngrijire în acest an a locuit cu noi timp de 3 ani. A ajuns la centrul nostru

incapacitată deoarece recent a fost într-o comă. În cursul a trei ani, și-a recăpătat sănătatea și mobilitatea și apoi, după
ce a reusit să umble fără cadrul ajutător, a decis să înceapă o nouă viață.



În 2020 am reușit să renovăm toate camerele din

Sanctuar. Fiecare cameră a fost zugrăvită, în unele camere

a fost schimbată pardoseala, am făcut un nou vestiar

pentru personal, am vopsit exteriorul, am cumpărat scaune

noi pentru sala de mese, în camera de zi am cumpărat două

canapele noi și cea mai mare renovare a fost în camera

noastră multifuncțională. Am schimbat pardoseala, am

cumparat scaune și mese noi și am achiziționat

echipamente pentru confecționarea de lumânări destinate

vânzării. Datorită acestor renovări putem oferii servicii de

calitate mai ridicată.

Datorită renovării camerei multifuncționale, acum

putem confecționa lumânări din ceară naturală de

albine. Lumânările le turnăm în sticle și borcane vechi

deoarece ne dorim să reciclăm cât mai mult. De

asemenea, dorim să folosim ceară de albine deoarece

este naturală, non-toxică, și cand este aprinsă are

multe beneficii pentru sănătate. Această mică virtute

se potrivește foarte bine cu ceea ce crede Love Light

România, sănătate și reciclare. Când programul este

funcțional, sperăm ca fondurile strânse în urma

vanzărilor să ajute proiectele noastre.

În 2020 am fost foarte norocoși să locuim în meduil rural.

Asta a însemnat că am putut să ne plimbăm până la lacul și
dealurile din satul nostru stând departe de mulțimi. Am avut

drumeții la munte, Mediaș și Sighișoara. De asemenea, am

renovat o cameră într-o sală de sport.

 



La fel ca și celelalte proiecte ale noastre, totul a început bine. Transportul școlar și centrul nostru educațional funcționau normal.

Aceste proiecte educaționale oferă copiilor mijloacele necesare pentru a ajunge la școală, mai ales atunci când trebuie să meargă

6km și respectiv 20km pentru a ajunge la liceu sau școala profesională. Principalul motiv pentru care copii abandonau școala a

fost din cauza distanței și lipsei mijloacelor de transport. Centrul nostru educațional oferă copiilor un program after school care le

oferă ajutorul pe care nu l-ar putea primi acasă de la părinți deoarece majoritatea lor sunt fără educație. De asemenea, îi ajutăm să

înțeleagă mai bine ce au invațat la școală în ziua respectivă. Avem o relație strânsă cu școlile locale și ei ne spun dacă există ceva

special cu care să putem ajuta copiii. La începutul pandemiei, nu am derulat niciunul dintre programele noastre de educație, dar în

iunie și iulie am început să lucrăm din nou cu copiii, lăsându-i să folosească computerele din centrul nostru pentru școala online. A

trebuit să rearanjăm grupurile de copii pentru ca un grup să fie format dintr-o singură familie deoarece, în acest fel, riscul

transmiterii virusului a fost redus. Apoi, în septembrie, am început din nou programele noastre de educație, am continuat să oferim

computerele și acces la internet, astfel încât copii să poată face școala online și, de asemenea, i-am ajutat cu temele și cu
consolidarea lecților.

Jacodu Children's project

Dorel a avut nevoie de sprijin de când s-a născut prematur la 7

luni. Mama lui a fost nevoită să il lase la spital unde a stat 3

luni. Pentru ca mama lui să îl poată ține acasă, noi i-am oferit

lapte praf pentru sugari, scutece și haine. Dezvoltarea lui a

fost lentă și la vârsta de trei ani nu a fost capabil să

vorbească, nici măcar cuvinte simple. Timp de un an, am avut

un voluntar responsabil de dezvoltarea lui, ajutându-l să

socializeze prin joacă. După un an, până la vârsta de patru ani,

l-am sprijinit să vadă un logoped și un psiholog. Apoi a

început să vorbească și să comunice normal și a reușit să
înceapă grădinița. S-a descurcat foarte bine la școală și la
centrul nostru educațional și acum are 9 ani și continuă să

primească sprijin de la Love Light Romania.

Poveste de succes.



De-a lungul anilor, programul nostru agricol a crescut ca dimensiune și importanță pentru toate proiectele

noastre. Tot ceea ce cultivăm, este pentru uz propriu, mai ales la casa noastră rezidențială. Cultivăm lucruri

precum cartofi, varză, roșii, castraveți, ceapă, vinete, ardei, ierburi, mazăre, spanac, salată, usturoi, fasole. Ceea

ce nu folosim sau nu putem folosi în stare proaspătă, este congelat sau procesat pentru lunile de iarnă. Ceea ce

cultivăm reprezintă o mare parte din legumele pe care le consumăm la centru. Avem un proiect agricol mai mare

în Jacodu și unul mai mic la Sanctuar, iar la ambele proiecte beneficiarii noștri sunt foarte implicați. Acest lucru

îi ajută să învețe abilități noi și importante și, de asemenea, le crește încrederea în sine, deoarece pot vedea ce

cultivă și pot fi mândri de asta. De asemenea, în Jacodu aceasta este o oportunitate pentru unii dintre tinerii

adulți de a avea un loc de muncă. 2020 a fost un an foarte reușit pentru proiectele noastre agricole și la
sfârșitul anului am achiziționat încă două sere, astfel încât să ne putem extinde proiectul și să creștem
randamentul în 2021.

Tomate: 37kg
Cartofi: 407kg
Vinete: 9kg
Ceapă: 289kg
Castraveți: 14kg
Ardei: 6kg
Varză: 18kg
Spanac: 32kg

Cultivăm urmatoarele:

Proiectul agricol 



2021 va fi un an de repornire a unora dintre proiectele noastre pe care a trebuit să le
reducem din cauza pandemiei, cum ar fi activitățiile de vară, programul nostru de
transport medical, vizite zilnice pentru beneficiarii noștri care locuiesc în afara
centrului nostru. Plănuim să începem un proiect de locuințe pentru adulții tineri
instituționalizați care au părăsit instituțiile statului și nu au unde să trăiască și care
nu știu cum să ducă o viață independentă. De asemenea, avem un program de
mentorat pe care vrem să-l începem în 2021, destinat adolescențiilor care trăiesc în
instituții de stat. Proiectele noastre agricole vor crește în acest an pentru a deveni
mai autosuficienți. Love Light România se îmbunătățește și evoluează mereu, iar
2021 nu va fi diferit.

Ce plănuim pentru 2021



RAPORT FINANCIAR
Venituri      (RON)

Ajutor de la stat _____
Beneficiari___________
Corporații____________
Persoane fizice ______
 

Total

27220.66
126000.00
57490.81
250453.73

461165.20

Cheltuieli       (RON)

Sanctuary ___________________________
Jacodu Education ___________________
Agricultură/serviciu(Loc de munca) _
Renovări ____________________________

Total

280043.28
80012.37
53341.58
31115.92

444513.14



Mulțumesc
Niciunul dintre proiectele noastre
nu s-ar întâmplat dacă nu ar fi fost

toată amabilitatea pe care o
primim de la donatorii, partenerii,

personalul și voluntarii noștri.
Suntem atât de recunoscători

tuturor celor care au ajutat Love
Light România să își îndeplinească
misiunea și obiectivele în ultimii
21 de ani. 2020 a fost unul dintre
cei mai grei ani ai noștri. Dar, cu
ajutorul unor oameni uimitori și
devotați, am reușit să continuăm

să ne ajutăm utilizatorii de
servicii. Mulțumim tuturor celor

care au fost implicați. Hai să
facem din 2021 chiar un an

uimitor.



Unde ne găsești
The Sanctuary address:

33 Str.Morii, Ighisu-nou
Sibiu, Romania. 551001

Tel: 0040269258045 / 0040762613593

Email: rob@lovelightromania.com

Facebook: www.facebook.com/LoveLightRomania 

Website: www.lovelightromania.com

Jacodu Education Project address:
62 Str. Principal, sat Jacodu,
Com. Vetca, Mures, Romania.

Email: jo@lovelightromania.com


