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„..patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.”
(no Mt. 25:40)
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Sazinieties ar mums

Dzīvē es nekad 
nezaudēju. 
Vai nu es vinnēju vai 
kaut ko jaunu 
iemācos. 
  Nelsons Mandela

grasufonds@gmail.com      

Lasiet par mums
www.grasufonds.lv          www.grasilatvija.blogspot.com
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Lai arī lielākā daļa mūsu jauniešu veiksmīgi ir uzsākuši savu patstāvīgo dzīvi, 
mēs nedrīkstam aizmirst par tiem, kuri kāda iemesla dēļ ir pakrituši. Mūsu piere-
dze rāda, ka vairākiem jauniešiem visgrūtākais brīdis ir bijis tieši 16 un 17 gadu 
vecumā, kad viņi pirmo reizi devušies prom no Grašiem un uzsākuši mācības 
kādā profesionālā skolā. Viņi zaudē ierasto vidi un pēkšņi tiek pakļauti dažādiem 
kārdinājumiem. Tā ir brīvība bez cerības vai drīzāk bezcerības brīvība, kura visu 
sajauc milzīgā kokteilī, no kura grūti attapties. 

Pakrist, pārdomāt un piecelties…

Kādā rudenīgā oktobra dienā Rīgā vairāki cilvēki pie cietuma ārdurvīm cenšas 
notīrīt dubļainos apavus. Izskatās, ka šie nācēji jau pieraduši pie apkārtējā klusu-
ma, aukstuma un gaidīšanas. Viņiem tā ir rutīna. 

Mūsu dibinātājs Kristofs ciemojas pie Jēkaba. Pie tā paša, kuram ir 26 gadi un 
par kuru rakstījām iepriekšējā avīzē. 

Lielā tikšanās telpa sadalīta nelielos nodalījumos. Tikko visi ienākam, tā sākas mil-
zīgs sarunu troksnis. Mēs apskaujamies un saskatāmies. Skatiens ir ātrs, bet dziļš, jo 
skaidrs, ka vārdos visu nevarēsim pateikt. Mums priekšā ir tikai divas stundas. 

Es esmu pārsteigts par Jēkaba sportisko izskatu. Kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes 
viņš ir nometis vismaz desmit kilogramu. Viņš ir apņēmies sevi stingri disciplinēt un 
galu galā jūtas daudz labāk. Gan fi ziski, gan emocionāli.

Runāt par nākotni, pagātni un visbeidzot arī par tagadni

Mēs runājam par nākotni. Viņš cer, ka ar elektronisko aproci tiks priekšlaicīgi atbrī-
vots 2019. gadā.

Mēs runājam par pagātni. Viņš atceras, ka bērnībā vēlējies līdzināties nedaudz ve-
cākajam zēnam Robertam. Viņš prasa jaunumus par bijušajiem audzēkņiem, jo 
nevēlas saraut saites.

Un tad kaut kas pavisam jauns, mēs runājam par tagadni. Viņš, kurš pusaudžu ga-
dos nevēlējās neko darīt, ir sācis sportot, strādāt, dziedāt korī un zīmēt. Esot ieslo-
dzījumā, kur brīvības sajūtas ir ierobežotas, viņš ir izjutis vajadzību pēc realitātes un 
konkrētām lietām. Katra aktivitāte ir kā jauna uzvara pār viņu pašu un lielo bezce-
rību.

Viņš stāsta, ka es esmu ceturtais ciemiņš četru gadu laikā. Bet viņš par to nedusmo-
jas.

Domās pārcilāju visus tos jauniešus, kuriem neesam varējuši palīdzēt. Es domāju 
par Vladimiru, kuram bērnībā bija nācies gulēt suņu būdā un kurš tagad lieto nar-
kotikas. Es atceros Zigmāru, kurš, sasniedzis pilngadību, dažu mēnešu laikā kļuva 
par alkoholiķi. Vai Samantu, kura izstājās no bērnu ciemata un sāka dzīvot tieši 
tādu pašu dzīvi kā viņas mamma. 

Ja bērns meklē drošību, tad mums viņam ir jāsniedz mīlestība, jo tieši tā pēc pie-
dzīvotās pamešanas novārtā ļaus atdzimt. Ja pusaudzis vēlas brīvību, tad tikai 
sekošana pozitīviem ideāliem ļaus piedzīvot izaugsmi un dos spārnus. 

Palīdziet mums virzīt šos jauniešus uz apzinātu un atbildīgu brīvību, uz drošu un 
cerīgu nākotni. Mūsu uzdevums ir domāt, kā ikdienā to konkrēti izdarīt. 

Mēs viņiem esam vajadzīgi tikpat daudz, cik jūsu uzticība ir nepieciešama mums. 
Daudzi Grašu bērni tuvāko gadu laikā kļūs par pusaudžiem un jauniešiem. Mēs 
būsim kopā ar viņiem, kā to darītu jebkurš vecāks pasaulē. 

Paldies jums!
Sandra Stade un Kristofs Aleksandrs

Ko mēs vēl labāk varējām 
izdarīt savu bērnu labā?
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Kad bērni ierodas Gra-
šos, tad audzinātājas 

kļūst par viņu piesaistes perso-
nām, kas viņiem palīdz ikdienā 
un bez kuru rūpēm nebūtu 
iespējama bērnu vispusīga at-
tīstība. 

Franču psihiatrs Boris 
Sirilniks (Boris Cyrulnik) 

ir teicis, ka tieši labsirdība, uz-
klausīšana, rūpes un savstar-
pēja saprašanās ļauj bērnam 
apzināties savu vērtību.

Katra cilvēka attīstībai pusaudžu krīze ir ļoti nepie-
ciešama. Lai tā noritētu pēc iespējas labāk, bērnībā 

būtu jāpiedzīvo absolūta drošības sajūta savā ģimenē. 

Pat augot labvēlīgā vidē, 
to pilnā mērā saņem ti-

kai retais no mums. Varam ie-
domāties, kā jūtas novārtā pa-
mests bērns. Pozitīvais aspekts 
ir tas, ka mums katram ir dota 
iespēja pilnvērtīgi attīstīties, 
ņemot vērā savu personību un 
apkārtējo vidi. 

Grašu bērnu ciemata 25 
pastāvēšanas gadu laikā 

esam strādājuši ar 130 bēr-
niem un pusaudžiem. Mūsu 

komandas uzdevums ir piedāvāt jauniešiem tādu struktūru, 
kas viņiem dotu emocionālu un stabilu vidi attīstībai. Domā-
jot par jauniešu patstāvīguma stiprināšanu, esam izveidojuši 
vairākus atbalsta moduļus.

Kā palīdzēt mūsu bērniem neapjukt 
pusaudžu vecuma virpulī?

Cilvēku piesaiste, 
kuriem pusaudži 

vēlētos līdzināties, 
uzrunātu ar savu 
dzīvesgājumu un 
palīdzētu viņiem 
identifi cēties

Aicināt bijušos audzēkņus 
liecināt par savas 
patstāvīgās dzīves 
uzsākšanu

Pavasarī jaunās bērnu māji-
ņas „Sudraba vītoli” atklāšanas 
svētkos pie mums ciemojās 
vairāki bijušie audzēkņi. Mēs 
novērojām, cik svarīgi dot pus-
audžiem iespēju ieklausīties 
viņu sniegtajās liecībās. Iespē-
jams, ka kādam no viņiem gri-
bēsies līdzināties, iespējams, 
ka ar kādu varēs parunāt par 
tik satraucošo nākotni. Iespē-
jams, ka kāds dos ideju nākot-
nes profesijas izvēlē. Mūsuprāt, 

Grašu bērnu ciemats ir ideāla vieta, kura dod drošību un mīlestību gados jaunākajiem bērniem. 
Tad nāk pusaudžu vecums, kuram līdzi tik lielas pārmaiņas, kas saistītas gan ar bērnu fi zioloģiskām 

izmaiņām, gan sociālo attīstību. Tas ir laiks, kad īpaša nozīme jāpievērš pusaudžu identitātei un 
pašvērtējuma stiprināšanai. Šajā laikā jauniešiem bieži vien jāizvēlas turpināt vidējo izglītību iegūt 

kādā profesionālā skolā, kur jāsastopas ar jaunu vidi un cilvēkiem. Paralēli tam apzināmies, 
ka savās attiecībās nedaudz attālināmies.

Rodas jautājums, kā labāk pusaudzim palīdzēt sadzīvot ar jauno situāciju?

būtu svarīgi organizēt šādu 
tikšanos divas reizes gadā un 
to piefi ksēt arī videomateriālā, 
ko parādīt arī tiem jauniešiem, 
kas pie mums vēl tikai būs.
Mentoru piesaiste

Uzrunāt mentorus organizāci-
jās, kas darbojas, lai atbalstītu 
jauniešus, kuriem nepiecie-
šams morāls atbalsts, padoms 
un uzklausīšana, jo īpaši tad, 
kad viņi nonākuši kādas no-
pietnas izvēles priekšā. 
Literatūras un video 
materiālās bāzes 
izveidošana, kuras pamatā 
būtu stāsti par cilvēkiem, 
viņu dzīvesgājumu, likteni 
un dažādām izvēlēm. 
Tas ļautu pusaudžiem 
identifi cēties ar kādu 
pozitīvu tēlu vai cilvēku. 

1.



Bērnība ir īpašs posms mūsu dzīvē, jo 
tieši pirmajos dzīves gados tiek likts 
pamats visai turpmākajai dzīvei. Dau-
dzas fi ziskās kaites šajā vecumā ir cieši 
saistītas ar bērna emocionālo stāvokli. 
Īpaši līdz septiņu gadu vecumam bēr-
ni ir ļoti emocionāli, viņi grib justies 
labi, tāpēc precīzi piemeklēti Baha 
ziedi ļoti ātri iedarbojas un līdzsvaro 
bērnu emocionālo stāvokli.
Pirmajos dzīves gados, tāpat kā visā 
turpmākajā dzīvē, Baha ziedu terapi-
ju izmanto, lai neitralizētu negatīvus 
emocionālus stāvokļus (greizsirdību, 
bailes, nedrošību u.c.) un ārstētu akū-
tas vai ilgstošas kaites (piem., astmu, 
alerģijas utt.).
Baha ziedu līdzekļu lietošana ir dro-
ša, tie nav zāles, un to iedarbība ir ļoti 
maiga. Tas ir dabas dziedinošais spēks, 
kas palīdz atgūt iekšējo mieru, laimes 
izjūtu un labu veselību. 

Vēlamies piesaistīt brīvprātīgo, kas 

vismaz trīs mēnešus vai ilgāk būtu 

gatavs darboties ar pusaudžiem, 

piesaistīt viņus sporta aktivitātēm 

un organizēt pārgājienus. 

Sociālie tīkli: sapnis vai 
realitāte?

Šodienas jaunietis ir pilnībā pa-
kļauts jauno tehnoloģiju un so-
ciālo tīklu ietekmei. Ir pierādīts, 
ka bērna pilnvērtīgai izaugsmei 
ir nepieciešama vēlme līdzinā-
ties kādam pozitīvam varonim. 
Pusaudžu vecumā jo īpaši svarīgi 
ir nekļūdīties, izvēloties cilvēku 
vai elku, kam sekot. Iedomātais 
varonis ir kā zāles situācijās, kad 
jaunietis ir trausls un neaizsar-
gāts. Dažādos laikos mums ir 
bijis tik daudz varoņu – Tarzāns, 
Supermens, mūsu pašu Lāčplēsis 
vai Namejs. Bet kā ar viņiem ir šo-
dien, kad tik svarīgu lomu sāk ie-
ņemt sociālie tīkli? Esot internetā, 
pusaudzis ir milzīga kārdinājuma 
priekšā, jo ne vienmēr prot šo rīku 
izmantot lietderīgi. Izvēloties va-
roni, kuram līdzināties, jaunietis 
var apjukt. Lai gan nedrīkstam 
par zemu novērtēt sapņus, mums 
jādod pusaudzim iespēja pierādīt 
sevi realitātē. Mūsu mērķis ir aiz-
stāt šo īpaši viegli ievainojamo 
jauniešu virtuālo pasauli un tele-
fona ekrānu ar konkrēti sapni, uz 
kuru tiekties. 

Struktūra un telpas 
pusaudžu ikdienai un 

aktivitātēm

Ņemot vērā katra jaunieša 

individuālo nepieciešamību, ir 

izveidots:

dzīvoklis zēniem vecumā no 16 • 
līdz 18 gadiem Grašu bērnu cie-
mata teritorijā
dzīvoklis meitenēm vecumā no • 
16 līdz 18 gadiem netālu esošajā 
Cesvainē
dzīvoklis Rīgā jauniešiem no 18 • 
līdz 22 gadiem, kuri mācās galvas-
pilsētā.

2019. gadā plānojam pārbūvēt 

vecu šķūni par atpūtas telpu 

pusaudžiem, kurā būtu gan 

trenažieri, gan citas sportiskas 

aktivitāšu iespējas. Tāpat ēkā 

būtu atpūtas telpa, kurā klausīties 

mūziku, skatīties fi lmu vai 

organizēt kādu tikšanos. 

Speciālistu piesaiste

Sadarbība ar franču 

osteopātu un homeopāti

Jau divus gadus sadarbojamies ar 
franču osteopātu Pjēru. Pirms gada 
viņš piesaistīja arī savu sievu Silviju, 
kura ir farmaceite un ikdienā strādā ar 
dabas produktiem – Baha ziediem.

Osteopātija un pusaudžu vecums.

Ar dažāda veida manipulācijām nervu 
un organikas sfērā, osteopāts optimi-
zē pusaudža ķermeņa spēju pašam 
sevi regulēt un atveseļot. Tas palīdz 
tādās jomās kā:

nervu traucējumi – koncentrēša-• 
nās spējas, stress, tiki un miega 
problēmas;
psihoemocionālie traucējumi, kas • 
radušies tādēļ, ka bērni pārcietu-
ši pamešanu novārtā, vardarbību 
vai piedzīvojuši kāda tuva cilvēka 
aiziešanu;
citi traucējumi – ekzēma, astma, • 
otīts, sinusīts. 

Ārstējot žults un aknu problēmas, os-
teopāts pusaudzim var mazināt dus-
mu lēkmes, bet, strādājot ar nieru un 
urīnpušļa problēmām, var mazināt 
nekontrolētās bailes. 
Ir svarīgi saprast problēmas cēloni, lai 
kopā ar ģimenes ārstu un citiem spe-
ciālistiem veicinātu harmonisku jau-
nieša attīstību.

2.

3.

Dabas dziedinošais spēks

Baha ziedu terapija palīdz pārvarēt 
stresu un rast harmoniju. To pirms vai-
rāk nekā astoņdesmit gadiem izstrā-
dāja angļu zinātnieks Edvards  Bahs 
un tā ir kļuvusi plaši  pazīstama visā 
pasaulē. Mūsu organisma stabilitāte ir 
atkarīga no visu trīs ķermeņa diafrag-
mu līdzsvara. Līdzsvara trūkums izrai-
sa enerģijas pārpalikumu vienā orga-
nisma daļā, dēļ enerģijas blokādes citā 
organisma daļā. Baha ziedi palīdz no-
ņemt stresu un saspringumu, nodro-
šinot vienmērīgu enerģijas cirkulāciju 
organismā. 
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Mēs esam lepni par bijušo audzēkņu dzīves gājumu. Natālijas stāsts pierāda, 
ka pat neliels video materiāls var kļūt par dzinuli profesijas izvēlē. Tāpat cie-
mošanās viesģimenē bērnam paver ne tikai jaunu skatu uz pasauli, bet sniedz 
arī pieķeršanos sajūtu, kas bieži ir tik svarīga savas nākotnes veidošanā.

Natālija, 30 gadi, 

strādā par pirmsskolas audzinātāju palīgu Parīzes pašvaldībā

LIECĪBAS

Grašu bērnu ciemats: 
Vai vari pastāstīt par savas dzīves 

gājumu? 

Nata : Grašos es ierados 7 gadu 
vecumā un pavadīju tur gandrīz 10 
gadus. Pēc tam es devos mācīties 
uz Franciju. Es ieguvu audzinātājas 
palīga diplomu P. Strausa skolā Parīzē. 
Tā kā jau no deviņu gadu vecuma 
ciemojos viesģimenē Francijā, tad 
brīvi runāju franču valodā. Es biju 
prasīga pret sevi un sapratu, ka man 
ātri papildus jāapgūst arī šīs valodas 
rakstība. Pēdējo desmit gadu laikā 
es esmu strādājusi vairākās Parīzes 
pirmsskolas iestādēs. Atvaļinājuma 
laikā es pārvēršos par pasaules 
apceļotāju un kopā ar draugiem 
apmeklēju dažādas pasaules vietas. 

Grašu bērnu ciemats: 
Kādēļ tu izvēlējies apgūt šo 

profesiju? Kas tevi tajā uzrunāja?

Nata : Kad man bija 18 gadi, es kādā 
dienā tiku uzaicināta apmeklēt vienu 
no pirmsskolas iestādēm Parīzē. Tur 
tika parādīts neliels videomateriāls 
par audzinātāju, kurš māca bērniem 
dažādas psihomotorās iemaņas, lai 
attīstītu viņu līdzsvaru, vieglumu 
un precizitāti. Šī fi lmiņa mani ļoti 
saviļņoja, jo tajā tika precīzi parādīts, 
cik šī profesija ir bagāta un cilvēcīga 
un cik daudz mēs ar to varam palīdzēt 
bērnu attīstībā. Iekšēji jutu, ka tieši 
tas man būtu jāmācās. Lai gan tajā 
laikā es dzīvoju savā viesģimenē, man 
tomēr ātri gribējās uzsākt patstāvīgu 
dzīvi, un ģimene mani tajā atbalstīja. 

Šodien es esmu priecīga par izvēlēto 
profesiju. Es ikdienu varu brīnīties 
par bērnu spontāno atvērtību. Es 
viņiem palīdzu kļūt patstāvīgākiem. 
Viņi uzplaukst, pateicoties 
zīmēšanai, lasīšanai, dejām un citām 
nodarbībām. Vienā vārdā varētu teikt, 
ka piedalos viņu attīstībā. 

Grašu bērnu ciemats: 
Tev patīk ceļot? Ko tas tev ir devis? 

Nata: Man ļoti patīk ceļot. Tā man 
ir iespēja iepazīt citas zemes un 
kultūras. Pasaule ir tik plaša. Esmu 
bijusi gan Portugāles ziemeļos, gan 

Indijā Mātes Terēzes mājās Kalkutā, 
gan Pizā un Romā Itālijā, gan 
pavisam nesen kopā ar draudzenēm 
ciemojāmies Šrilankā. 

Es vienmēr izbaudu pieredzēto. Vai tā 
būtu dejas izrāde vai skaists skats no 
augsta kalna, daudzkrāsains saulriets 
vai vakars pie kamīna. Es priecājos 
par smiekliem un jaukiem brīžiem, 
kurus varu pavadīt kopā ar saviem 
draugiem. Man patīk pārsteigumi 
un jautri piedzīvojumi, kuri gadās 
katru reizi, kad kaut kur dodos un 
tie modina manī iemigušo ceļotājas 
garu.
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ĪSUMĀ

Radošās darbnīcas ar 

Veroniku

Gleznošana, veidošana, kolāža, 
pērļošana, franču valodas pamatu 
apgūšana. Divu mēnešu garumā 
franču keramiķe Veronika katru 
pēcpusdienu darbojās ar bērniem. 
Nodarbības bija atraktīvas un 
interesantas, bērni tajās piedalījās 
ar lielu prieku. Veronika pie mums 
ciemosies atkal 2019. gada sākumā, 
jo arī viņai šī bija lieliska pieredze: 
„Man šie bija īpaši mirkļi, jo bērni aktīvi 
rādīja savas prasmes, bija atsaucīgi, 
neatlaidīgi, aktīvi un radoši. Es sajutu 
šajos bērnos ieinteresētus mūsu 
nākotnes cilvēkus, kuriem jau tagad ir 
svarīgas dažādas dzīves vērtības. Viņi 
prot dalīties, viens otru respektēt un 
patstāvīgi mācīties. Tās ir ļoti svarīgas 
īpašības, kas noteikti noderēs dzīvē”.

„Sudrabu vītolu” mājiņas 
atklāšana un citi remontdarbi

Beidzot šis brīdis ir pienācis. Jaunā 
bērnu mājiņa ir atklāta, un tajā 
jau dzīvo bērni. Tie bija svētki gan 
mums pašiem, gan visiem cilvēkiem, 
kas palīdzēja tās tapšanā. Lai arī 

citu mājiņu bērni justos tikpat labi, 
nolēmām veikt fasādes siltināšanu 
un jumta nomaiņu bērnu mājiņā 
„Ošlejas”. Rezultāts ir ļoti krāsains un 
priecē gan mūs, gan ciemiņus. Esam 
gatavi aukstajai ziemai. 

Jauniešu liecības

Atklājot jauno bērnu mājiņu, 
uzaicinājām ciemos vairākus bijušos 
audzēkņus. Mums ir svarīgi, lai 
arī televīzijas priekšā šie jaunieši 
varētu liecināt par savu personīgo 
dzīvi un izaugsmi, pierādot, ka arī 
bērnu aprūpes iestādē izaudzis 
jaunietis var pastāvīgi uzsākt savu 
dzīvi un veidot savu ģimeni. Pie 
mums ciemojās Edgars, kurš strādā 
Latvijas armijā, Linda, kura bija 
viesmīle Francijā un šobrīd turpina 
darbu Rīgā, kā arī Valērijs, kurš ir 
aukstumiekārtu uzstādītājs Vācijā 
un Edgars, kurš ir izveidojis nelielu 
celtniecības fi rmu Francijā. Viņi dalījās 
savā pieredzē, grūtībās un tajā, ko 
sasnieguši savā darbā. Viņi visi runā 

vairākas svešvalodās, kas šobrīd 
ir ļoti svarīgi, dzīvojot Eiropā. Viņu 
galvenie vārdi ir strādāt, darīt visu no 
sirds, būt neatlaidīgam savu mērķu 
sasniegšanā. Un visi kā viens viņi ir 
pateicīgi par to, ka bija iespēja uzaugt 
Grašu bērnu ciematā!

Aktivitātes ar Inesi un viņas 
draugiem

Madonas Bērnu un jauniešu centra 
teātra studijas Pilnpiens vadītāja 
Inese kopā ar centra jauniešiem 
un draugiem mums sarīko svētkus 
vairākas reizes gadā. Mūsu bērniem 
ir bijusi iespēja veidot vaska sveces 
un slaimus, rotāties ar hennas 
zīmējumiem, piedalīties suņu 
dresēšanā un braukt ar kvadracikliem. 
Tāpat tikām pie savas Valentīndienas 
ballītes un visādiem kārumiem – 
picām, karamelēm un pat cukurvates. 

Ardievu, Vaclav....

Nesen uzzinājām, ka mūsu bijušais 
audzēknis Vaclavs ir miris šā gada 
maijā. Viņš Grašos ieradās 6 gadu 
vecumā. Zēns turējās savrupi no 
visiem, jo mājās bija pieradis laiku 
pavadīt ar mājdzīvniekiem, nevis 
saviem vecākiem. Viņš bija kautrīgs 
vienpatis un vienmēr ļoti jauks. 
Pusaudžu gados Vaclavs izvēlējās 
mācīties par metinātāju. Viņš devās uz 
Rīgu un pēc skolas beigšanas viņam 
piedāvāja labi apmaksātu darbu savā 
profesijā, kas viņam ļāva iekārtot arī 
nelielu dzīvoklīti. Vaclavs nenoturējās 
pretī narkotiku kārdinājumam, un 
viņa dzīve sāka strauji krist uz leju. 
Jaunietis zaudēja darbu un drīz vien 
arī dzīvokli. Lai arī kā mēs centāmies 
viņam palīdzēt, pēdējos divus gadus 
Vaclavs dzīvoja teltī kopā ar diviem 
kaķēniem. Viņa negaidītā nāve mūs 
ir satriekusi. Ar šīm rindām mēs 
veltām savu līdzjūtību visiem dzīves 
sistajiem jauniešiem, kuri bērnībā nav 
saņēmuši mīlestību. 



   Atbalstiet Grašu bērnu ciematu!

Jūs varat....

... kļūt par viesģimeni vai Grašu bērnu ciemata 
draugu, apciemojot bērnus brīvdienās, kopīgi 
pavadot laiku un daloties pieredzē.

... iepazīstināt bērnus ar savu talantu mūzikā, 
mākslā, gastronomijā, sportā, dejā, fotografēšanā 
un iemācīt viņiem dažādas iemaņas.

... palīdzēt organizēt bērnu ekskursijas.

... kļūt par mentoru kādam no vecākajiem 
jauniešiem, kuri vēl tikai meklē savu dzīves ceļu.

... bērniem dot iespēju piedalīties kādā radošā vai 
kristīgā nometnē.

... ziedot bērnu ciematam nepieciešamas lietas.

... ziedot naudas līdzekļus.

Ziedojumu konts:
Saņēmējs:
Nodibinājums „Fonds Grašu bērnu 
ciemats”
Reģistrācijas Nr. 40003270213
Adrese: Grašu pils, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, LV 4871

Banka:
Luminor Bank AS
NDEALV2X
LV37NDEA0000080021588

Fonds „Grašu bērnu ciemats” ir 
sabiedriskā labuma organizācija 
(FM lēmums Nr. 196)

Sazinieties ar mums e-pastā: 
grasufonds@gmail.com


