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Gânduri de la director

Jo Jowett. 
Co-Founder

Director

Anul 2021 a marcat doi ani de pandemie, doi ani grei
pentru prea mulți dintre noi. Pentru LLR, optimismul nostru

de a face ce e mai bun din fiecare zi, de a vedea partea
bună din orice situație, a continuat. Spre exemplu, cu mai
puțini vizitatori și activități, am avut mai mult timp pentru a

reflecta asupra zonelor de posibilă dezvoltare, unde, în
ambele arii ale activitățiilor noastre, am avut parte de

expansiune și transformare. Beneficiarii serviciilor noastre,
comunitățiile pe care le sustinem, se bazează pe LLR și

acest lucru le permite să aibă aspirații și să fie ambițioși.
Prin urmare, ne putem uita înapoi la 2021 cu mândrie știind
că tot efortul și investițiile continuă să fie foarte valoroase.
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Robert Rowe  
Director

Anul 2021, la fel ca și 2020 a fost un an plin de provocari noi, de evoluție și
de adaptare. Dar cel mai important lucru a fost să continuăm să oferim

servicii beneficiarilor noștrii.
Ne-am făcut mulți prieteni noi, sponsori și parteneri pe termen lung. Încă

de la începutul anului am văzut nevoia de a schimba planul nostru de
strangere de fonduri deoarece finanțarea a început să scadă. Asta a fost

un șoc pentru noi, deoarece în 2020 am avut parte de o creștere în
finanțare. Vizând mai mult piața din România am început să ridicăm

profilul Love Light România și prin acest proces am întâlnit noi parteneri
care ne-au ajutat să ajungem pe platformele media naționale și să găsim
noi sponsori corporativi. Aceste noi parteneriate, sponsori și planuri de

strângere de fonduri ne vor ajuta să reușim în 2022.
A fost foarte plăcut să vedem voluntari înapoi la Sanctuar. Asta a fost ceva

ce ne-a lipsit cu adevărat în 2020. Voluntarii aduc abilități și idei noi de
care un ONG are nevoie. De asemenea, este minunat să auzi Sanctuarul
plin de sunetul jocurilor și activităților cu voluntarii. Am avut și un atelier

de ciocolată în care locuitorii Sanctuarului și ai casei lui Jim au învățat cum
să facă ciocolată de casă. A fost o zi distractivă și delicioasă.

Cele mai importante momente pentru mine au fost să lucrez cu Crucea
Roșie din Mediaș la un proiect, să lucrez cu unul dintre rezidenții noștri

pentru a face pubele din lemn și roți de bicicletă reciclate și să le plasăm
lângă lacul nostru local, să începem afacerea cu lumânări din ceară de

albine și, de asemenea, interviul de la TVR 1, deoarece îmi place să
vorbesc despre Love Light Romania și vreau ca oameni să audă despre

activitatea noastră.
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Misiune și viziune

Love Light Romania sprijină copiii și adulții
care au fost abandonați de familiile lor și

de societate.
Ne dorim să vedem o Românie în care

copiii aflați în sărăcie, bolnavii de HIV și
adulții instituționalizați cu dizabilități să
nu fie uitați. Vrem să vedem toți acești
oameni cetățeni activi și un beneficiu

pentru țară.
·În România 1 din 5 copii abandonează
școala.
·17074 persoane înregistrate cu HIV/SIDA în
România. 
·345 cazuri noi în 2021.
·16768 au peste 20 de ani.
·Studiile au arătat că pentru un copil sub 3
ani, trei luni petrecute într-o instituție îi
întârzie dezvoltarea fizică cu o lună
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Realizări și impacturi
2021
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Aniversarea de 20 de ani
 

În 2021, Love Light Romania a sărbătorit 20 de ani
 de activitate. În acest timp, am avut multe proiecte
diferite, am ajutat oameni din toată România și am avut
mulți voluntari minunați. Pentru a sărbători
acest lucru, am avut o întâlnire pe Zoom pentru toți cei
care au făcut parte din Love Light Romania de-a lungul
anilor și, de asemenea, am avut noi sponsori și voluntari.
Din cauza restricțiilor, nu am putut avea o întâlnire fizică,
dar sperăm să avem una în 2022 dacă totul este în
siguranță.Love Light Romania a fost înființată în 2001 
de către fondatorii Ron și Jo Jowett. Au început 
sprijinirea a 9 copii care sufereau de probleme de
sănătate în spitalul local. Ron și Jo îi scoteau la 
activități, camping, grătar și, de asemenea, unii copii
veneau și petreceau weekendul la ei acasă. În 
2003 a fost deschis Sanctuarul și copiii s-au putut 
muta acolo. După aceasta, totul a escalat. 
Sanctuarul a devenit casă rezidențială în 2009, 
proiectul Jacodu a început în 2010. Am avut 
tabere de vară în fiecare an, am lucrat cu 
Crucea Roșie Mediaș, Crucea Roșie Austriacă 
și Romaniahjelpen Vestlandet pentru a oferi 
locuințe pentru 7 familii din Blajel. Am primit
 beneficiari din toată România. Medias, Sibiu, 
Tirgu Mures, Miercuri Ciuc, Bucuresti, 
Sighisoara, Cisnadie și am fost contactați de 
autorități din toată România, chiar și în 2021. Iar
voluntarii au venit la noi din toată lumea. Suntem
foarte recunoscători pentru toți cei care s-au 
implicat.
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Lumânări
La sfârșitul anului 2021, tinerii de la Sanctuarului au început să

producă lumânări din ceară de albine. Au fost realizate cu 4 esențe
diferite. Pin, scorțișoară, citronella și natural. Ceara de albine a fost

turnată în borcane pentru un aspect mai bun, iar locuitorii Sanctuarului
au ajutat la ambalarea, etichetarea și pregătirea lumânărilor. În

perioada Crăciunului am reușit să vindem 94 de lumânări și banii pe
care i-am câștigat din asta vor fi investiți în mai multe materiale și

echipamente care ne vor ajuta să facem mai multe modele și cantități
mai mari de lumânări.

Scopul acestui proiect este de a face suficienți bani pentru a ne susține
proiectele și, de asemenea, de a oferi locuri de muncă cu normă

parțială unora dintre beneficiarii noștri. De asemenea, vedem acest
proiect ca o altă modalitate de a crește numărul de oameni care știu

despre Love Light Romania și ar putea deveni viitori donatori.
 

Ajutor pentru Crucea Roșie
În mai și iunie 2021, directorul Love Light România și 2 locuitori ai

Sanctuarului, Moți și Ciprian, au ajutat Crucea Roșie Mediaș să
finalizeze un proiect. Love Light Romania și Crucea Roșie Mediaș au
mai lucrat împreună la alte proiecte și am primit multe donații de la

ele. Proiectul a fost realizarea unei pasarele senzoriale pentru copiii cu
autism. I-am ajutat să sape aleea și apoi să o umple cu diferite

materiale. I-am ajutat apoi să ridice un cadru de cățărat și un tobogan
pentru copii.

Acest proiect a fost cu adevărat important pentru abilitățile de
incluziune socială ale lui Cirpian și Moti. Și-au făcut noi prieteni și au

învățat câteva abilități noi. De asemenea, a fost bine să le arătăm de ce
este important să fii un bun cetățean și să ajuți alte persoane și ONG-

uri ca voluntar.
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Pubele din lemn și curățarea lacului local
Unul dintre programele noastre de incluziune socială este

respectarea naturii și a fi un bun cetățean. Am instalat pubele lângă
lacul nostru local, iar beneficiarii noștri au făcut curățenie. Ei primesc

multă satisfacție văzând că oamenii folosesc coșul de gunoi și, de
asemenea, prin diferența pe care o fac în mediu. În 2021 am reușit să

colectăm 28 de saci de gunoi prin coșurile noastre și prin tot ce am
ridicat.

 

Voluntari înapoi la Sanctuar
În 2021 am început să avem voluntari din nou pentru proiectele
noastre. Voluntarii sunt o parte foarte importantă a unui ONG, ei

aduc abilități și forță de muncă pe care noi nu le-am avea de obicei.
De asemenea, sunt minunați în a răspândi cuvântul proiectelor

noastre.
Anul acesta Adela Joerges și Silvana Dan au venit la Sanctuar și au

susținut împreună cu rezidenții activități despre alimentația
sănătoasă, apoi o altă activitate în care au realizat împreună turtă-
dulce. Adela a venit în ajutor și atunci când a venit un alt voluntar,

Oana, și au realizat împrună cu rezidenții un atelier de confecționare
de ciocolată. Oana Cringas care deține o afacere numită Sura Culinara
a venit și le-a arătat locuitorilor Sanctuarului cum să facă ciocolată de
casă. Toți s-au distrat atât de mult și au fost atât de mândri de ceea

ce au produs. În cadrul acestui atelier ni s-a alăturat și senatorul
Claudiu Mureșan.

Beneficiarii noștri se bucură foarte mult când voluntarii vin să facă
activități cu ei și ei menționează adesea că este bine că oamenii își fac
timp să vină să-i ajute. Sperăm că în 2022 vom avea un calendar plin

de voluntari și sperăm că vom începe din nou taberele noastre de
vară. 8
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În anul 2021, proiectul copiilor din Jacodu a avut 
parte de expansiune și dezvoltare, atât pentru 
indivizi, cât și pentru proiect în general, o realizare 
mare având în vedere situația pandemică. O 
rearanjare a grupurilor de la centrul de învățare a 
oferit programe de educație mai intensive, cu accent
 pe pregătirea tinerilor care în 2022 vor trece la 
școala secundară. De asemenea, am oferit suport
 individual pentru nevoi educaționale specifice, 
acest program a ajutat câțiva copii să depășească 
obstacole și să învețe să scrie și șă citească. 
Programul de agricultură a primit o nouă seră 
mai mare și o donație de 200 de pomi fructiferi, 
oferind mai multe oportunități de muncă la 
Jacodu, precum și hrană pentru Sanctuar. 
Pe tot parcursul anului, proiectul a 
continuat să ofere sprijin educațional zilnic 
și toate echipamentele, hainele și 
încălțămintea necesare școlii. Proiectul 
continuă să fie un serviciu de încredere 
care sprijină comunitatea de romi.

Proiectul copiilor Jacodu
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Transport de sânge
O parte importantă a programului nostru de sprijin HIV este

asigurarea oamenilor cu transport gratuit la spitale pentru analize
de sânge și controale medicale. În 2021, am ajutat 24 de adulți și

copii să facă analize de sânge. Aceste teste de sânge le facem atât
pentru testele HIV, cât și pentru controale de sănătate. Este foarte
important ca o persoană infectată cu HIV să primească tratamentul
corect, deoarece apoi ajung la un nivel în care nu poate transmite

HIV prin contact sexual.
 

Transport medical
O altă parte importantă a programului de sprijin HIV este furnizarea

de transport pentru persoanele infectate pentru a-și colecta
tratamentul HIV. Unele persoane pe care le aujtam locuiesc în sate

îndepărtate și nu au transport public regulat pentru a-și lua
tratamentul. Ajutăm oamenii să obțină tratament din Târgu Mureș și
de la spitalul din Mediaș. Din nou, este un program vital, deoarece îi
ajută să obțină o stare medicală de nedetectabil, ceea ce înseamnă
că HIV nu poate fi detectat în sângele lor și, prin urmare, nu îl pot
transmite altora prin sex. Asta înseamnă că acest proiect ajută la

stoparea răspândirii HIV în zona noastră.
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Anul acesta am plantat 200 de pomi fructiferi la proiectul nostru
din Jacodu. 50 de meri, 50 de peri, 50 de cireși și 50 de pruni.

Beneficiarii sanctuarului ne-au ajutat cu plantarea lor. 
Odată ce pomii vor produce frunte, le vom folosii pentru a face

gemuri, suc, prajituri etc.. Aceste produse vor fi făcute de
beneficiarii noștri. Unele vor fi luate acasă de ei iar altele vor fi
vândute pentru a strânge fonduri. Vrem ca ei să învețe abilități
de conservare, gătit și pomicultura. Această activitate îi va ajuta,
de asemenea, să-și dezvolte încrederea în sine și, de asemenea,

îi va ajuta pe părinții să vadă de ce sunt capabili copiii lor.
De asemenea, a trebuit să instalăm un gard electric în jurul lor

pentru a ține departe urșii și alte animale.
 

Plantarea pomilor fructiferi



În 2021 ne-am propus să creștem numărul de oameni care știu
despre Love Light Romana și despre proiectele noastre. Am făcut

acest lucru prin intermediul rețelelor noastre sociale și prin
intermediul mass-media, local și național.

Directorul nostru Robert Rowe a acordat un interviu de 40 de
minute la postul nostru local de știri TV numit Nova TV. În timpul

interviului, Robert a vorbit despre istoria Love Light România,
proiectele trecute și actuale și, de asemenea, despre ce ne rezervă

viitorul.
De asemenea, am avut ocazia să fim prezentați în emisiunea Cu

Cap-n Zori de la TVR1. În timpul interviului am vorbit despre o nouă
campanie de strângere de fonduri pe care am început-o,

competiția noastră de origami. Din nou, Robert a fost prezent la
interviu și a fost însoțit de Alexandra Baranyi care este artistă

origami. Pe pagina lor de Facebook, videoclipul nostru a fost unul
dintre cele mai vizionate videoclipuri din acea lună.

Am fost prezentați și în publicațiile online OZB și Medias Live. Ne-au
ajutat să promovăm competiția origami și, de asemenea, să

evidențiem munca și nevoile Love Light România.
 

Acoperire media
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Una dintre cele mai mari campanii de strângere de fonduri pe
care le-am început în 2021 a fost un concurs de origami.

Participanții realizează un videoclip de 2-3 minute în care fac un
origami și apoi aleg una dintre cele 6 categorii pentru a intra.

Pentru a se înscrie, plătesc o taxă de 5 euro și ne trimit
videoclipul. La sfârșitul competiției, videoclipurile vor fi evaluate,

iar primii 3 din fiecare categorie vor primi premii în bani variind de
la 250 € pentru locul 1, 125 € pentru locul 2 și 75 € pentru locul 3.
Am colaborat cu afaceri locale pentru obținerea premiilor în bani

și premiilor speciale. Aceste companii sunt in acest moment
KUKA, AltExpress, Colt Technology Services, adLemonade, Swiss
Webacademy, Origami friends, Ambrosi Transylvania si Somartin

Chocolate.
Concursul se desfășoară în perioada 1.11.2021 - 30.04.2022.

Sperăm să strângem fonduri și, de asemenea, să creștem gradul
de conștientizare a Love Light Romania și a proiectelor noastre.

 

Competiția de origami
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Obiective strategice
pentru 2022
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Sanctuarul
Sanctuarul va continua să fie o casă și un mediu familial pentru tinerii
instituționalizați cu dezabilități. Acești tineri vor fi învățați abilități de
viață și abilități sociale care le va permite să meargă mai departe în

viață, independenți, sau le va permite să aibă o viață fericită și
prosperă la Sanctuar, Sanctuarul devenind o casă permanentă.

Lecțiile și abilitățile pe care le vor învăța beneficiarii sunt predate într-
un mediu familial. Toți cei care locuiesc la Sanctuar au crescut în

instituții, așa că au ratat lecțiile importante pe care le învățăm de la
părinții noștri și, de asemenea, regulile societății pe care le învățăm.
Avem programe care îi învață igiena personală, gătit, managementul

banilor, incluziunea socială, munca în echipă, cultivarea propriilor
legume, încrederea în sine și controlul emoțional. Toți oamenii care

locuiesc la Sanctuar au propriile sarcini, cum ar fi grădinărit,
curățarea curții, curățarea camerelor și băilor, cumpărăturile și

spălatul rufelor. Toate aceste activități îi ajută să devină mai
independenți, să fie o componentă pozitivă a societății și să-și atingă

obiectivele.
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Jacodu Educație
Acesta este acum al 12-lea an de activitate cu comunitatea de romi din

satul Jacodu. Una dintre familile noastre locuiește acum la deal,
deoarece tatăl este acum cioban. Copiii din această familie sunt un

exemplu minunat al scopului proiectului nostru. În acest an, copiii din
această familie vor împlini 11, 10 și respectiv 8 ani. Beneficiând de

transport din partea noastră, prezența lor la școală și la centrul nostru
educațional este una excelentă, ei vor fi de sine-suficienți in viitor.

Ținta nostră pentru 2022 este de asemenea să devenim mai
autosuficienți, un exemplu pe care îl transmitem la generația mai

tânără, iar ei la rândul lor, vor transmie asta mai departe.
 

Angajare-lumânări
În 2021 am început să producem și să vindem lumânări din ceară de

albine. Rezidenții Sanctuarului au ajutat la confecționare și la
ambalare. În 2022 dorim să extindem afacerea de fabricare a

lumânărilor și să obținem venituri suficiente pentru a putea angaja
încă 2 dintre beneficiarii de la Sanctuar. Acest lucru le-ar oferi mai

multă independență și speranță în viață. Ținta noastră principală va fi
vânzarea în vrac, vizând nunți, botezuri și alte evenimente.

Lumânările din ceară de albine sunt în conformitate cu valorile de
bază ale Love Light România, deoarece sunt sănătoase și prietenoase

cu mediul.
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Proiecte de sprijin HIV

Întrucât facem parte din mișcarea U=U, dorim să creștem
campaniile noastre educaționale/informative despre importanța

tratamentului corect pentru HIV. Mișcarea U=U arată că „O
persoană care trăiește cu HIV, care este sub tratament și are o
încărcătură virală nedetectabilă nu poate transmite sexual HIV”.

Această declarație este susținută de cele mai importante instituții
medicale, științifice și de sănătate publică din lume, inclusiv
Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Planul de urgență al
președintelui pentru combaterea SIDA (PEPFAR), Programul

comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), Centrele SUA
pentru Controlul și prevenirea bolilor (CDC), National Institutes of

Health (NIH) și multe altele.
 

Avem următoarele programe care ajută copiii și adulții care trăiesc
cu HIV/SIDA:
- Transport gratuit la și de la spitale pentru analize de sânge.
- Transport gratuit la și de la spital pentru spitalizare.
- Transport gratuit pentru a primi tratament.
- Sprijin material și emoțional.
Toate aceste programe au scopul de a ajuta cei care trăiesc cu HIV
să atingă o încărcătură virală nedetectabilă.
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Strângere de fonduri
Anul 2021 ne-a învățat că lumea strângerii de fonduri s-a schimbat

și că trebuie să ne schimbăm odată cu ea. Anul trecut am avut parte
de o mare scadere a finanțării noastre. În 2022 avem un plan de a

crește gradul de conștientizare a proiectelor noastre și de a strânge
mai multe fonduri din România. În ultimii 20 de ani, ne-am bazat

foarte mult pe finanțarea din Marea Britanie și din alte țări ale UE.
De la începutul anului 2022 vom fi mai activi în a obține mai mulți

oameni care să completeze și să redirecționeze 3,5% din impozitele
lor din salarii către noi și, de asemenea, dorim să găsim mai multe

companii care să doneze 20% din impozitul profitului. Acestea sunt
două oportunități minunate pe care guvernul României le oferă

ONG-urilor.
Am văzut, de asemenea, o întorsătură uriașă către donarea online și
că rețelele sociale sunt o parte esențială a activităților oricăror ONG-

uri. Rețelele sociale devin o nouă lume pentru oameni și este o
modalitate ușoară pentru suporterii actuali și potențiali de a fi la

curent cu activitățile tale. Este o modalitate excelentă de a promova
sponsorii și de a le oferi mai multă publicitate. Reclamele și

campaniile plătite sunt mai importante decât oricând pe rețelele
sociale.

Există multe modalități online prin care oamenii pot dona, în Marea
Britanie ar putea dona prin EveryClick și în România ar putea dona
prin Galantom.ro. Ne vom axa și mai mult pe strangerea de fonduri
online, iar un bun exemplu al acestui lucru este competiția noastră

de origami (www.lovelightromania.com/origami). Participanții vor
plăti €5 pentru a se înscrie în competiție, în care ei trebuie să

încarce un video cu ei realizând un origami. Avem 6 categorii diferite
disponibile și pot câștiga până la €250. Banii pentru aceste premii
au fost donate de sponsori corporativi. Această competiție ne va

ajuta să creștem gradul de conștientizare a Love Light România și,
de asemenea, să strângem fonduri.
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În 2022 dorim să instalăm un sistem de panouri solare la
Sanctuar. Acest lucru ne va ajuta să economisim mai mult și să

folosim energie electrică dintr-o sursă verde. Ne uităm la sisteme
care ne vor ajuta să reducem facturile de energie electrică cu

până la 60%. De asemenea, vom schimba restul becurilor noastre
cu becuri LED și vom schimba unele dintre electrocasnicele

noastre mai vechi cu altele mai eficiente. 
A fi mai verde și mai sigur pentru planetă a fost întotdeauna

important pentru Love Light Romania. Reciclăm deșeurile și nu
am folosit pungi de plastic în ultimii 5 ani. Folosim apa de ploaie

și de fântână pentru irigarea proiectelor noastre agricole. De
asemenea, vom înceta să mai folosim șervețele acolo unde este

posibil și vom folosi în schimb prosoape.
Până în 2026 ne-am dori să avem un sistem de panouri solare
pentru toate proiectele noastre și să producem toată energia

electrică necesară nouă.
 

Mai ecologic și mai eficient din
punct de vedere energetic.



Proiectul Copii din Jacodu
a fost lansat în

septembrie 2010 și în
prezent sprijină 52 de

copii dintr-o comunitate
săracă.
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Raport financiar
(Lei)
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Sanctuarul                                    367182.8
Suport HIV                                      12400
Educație Jacodu                            134611
Program de angajare                     45600
Program agricol                              12893.05
Renovări                                            9899.15
Administrație                                  13642
Cheltuieli totale                            596228

Donații individuale                    421635.5
Guvern & Rezidenți                   144000
Corporații                                     18000
Vânzare de lumânări                     1935
Granturi/Fonduri                         51211.5
Venit total                                  636782
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Dorim să mulțumim tuturor organizațiilor și afacerilor
care ne-au ajutat în 2021 și de asemenea, tuturor

donatorilor individuali pe care i-am avut.
Sprijinul financiar și material pe care l-ați oferit cu toții
ne-a ajutat să realizăm toate aceste lucruri uimitoare în

2021.
Ne-ați ajutat să oferim servicii pentru 40 de copii care
riscă să abandoneze școala, ajutândui să frecventeze

școala. Ne-ați ajutat să oferim sprijin persoanelor care
trăiesc cu HIV și sprijinul dumneavoastră a ajutat 26 de

persoane să beneficieze de controale și tratament
regulat. Ne-ați ajutat să oferim o familie și programe de
lecții de viață pentru 9 adulți cu dizabilități. Trei dintre

aceștia și-au găsit un loc de muncă și duc o viață
normală. Un lucru imposibil pentru ei dacă nu aveau

parte de ajutorul vostru.
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Mulțumiri



• Direct Bank transfer 
UK: LOVE LIGHT ROMANIA AID 
BARCLAYS BANK, 
SORT CODE 20 44 51 
ACCOUNT NUMBER 63731154
Romania:
Asociatia Love Light Romania
IBAN: RO20BTRLRONCRT0P39069802
Swift: BTRLRO22
Fiscal code: 14145834
•Cu cardul dvs. pe site-ul nostru : www.lovelightromania.com/donate
• Donații lunare. Contactează-ne la rob@lovelightromania.com 
• În România poți redirecționa 3,5% din impozite din salariu. Iată formularul:
https://lovelightromania.com/LLR-230.pdf De asemenea, ne puteți contacta
la rob@lovelightromania.com 
• În România, întreprinderile pot redirecționa 20% din impozitul pe venit.
Pentru mai multe informații despre aceasta, contactați
rob@lovelightromania.com 
• Îți poți dona ziua de naștere online prin Facebook și GalantOm. Contactați-
ne la rob@lovelightromania.com pentru mai multe detalii. 
• Te poți înscrie la concursul nostru de origami :
www.lovelightromania.com/origami
Dacă aveți întrebări despre strângerea de fonduri sau dacă doriți câteva idei
de strângere de fonduri, vă rugăm să ne contactați la
rob@lovelightromania.com 

Cum să donezi 
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