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Grašu bērnu 
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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)

Nodibinājums “Fonds Grašu bērnu ciemats”
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Bērnu aprūpes sistēma Latvijā ir lielu pārmaiņu priekšā. Bei-
dzot ledus ir izkustējies, un lietas sāks mainīties. Valstī vairs 
nebūs lielu pašvaldības bērnunamu, kas „ražoja” tā sauktos 
sistēmas bērnus. Labklājības ministrija atbalsta profesionā-
las audžuģimenes un ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes 
iestādes, kāda ir Grašu bērnu ciemats un SOS bērnu ciemati. 
Beidzot bērns un viņa vajadzības kļūst par galveno atskaites 
punktu, nevis darbavietu saglabāšana vai lielu ēku nevajadzī-
ga uzturēšana.

Kā jebkuras pārmaiņas, arī šīs rada bažas. Vai palielinot au-
džuģimeņu pabalstu un atrisinot sociālo garantiju jautājumu, 
mums izdosies piesaistīt tik daudz ģimeņu, lai tajās ievietotu 
visus bērnus, kas šobrīd atrodas ārpusģimenes aprūpē. Rodas 
jautājums, kur šīs ģimenes ir šobrīd? Vai būs ģimenes, kas gri-
bēs savā paspārnē pieņemt deviantu un agresīvu pusaudzi vai 
jaunieti ar speciālām vajadzībām? Vai ģimenes būs gatavas 
uzņemties atbildību par šiem bērniem ilgstošā laika posmā, 
nevis atsacīsies no viņiem, tikko radīsies pirmās grūtības? Vai 
audžuģimenes varēs uzņemt visus kādas daudzbērnu ģime-
nes bērnus, nedalot viņus? 

Jautājumu ir daudz, un tieši valdības līmenī būtu svarīgi domāt 
vairāku gadu griezumā un izmisīgi nelikvidēt visu jau esošo. Ir 
svarīgi novērtēt un atbalstīt tās ģimeniskās aprūpes iestādes, ku-
ras strādā ar pozitīviem rezultātiem vai tās audžuģimenes, kuras 
darbojas ar bērnu ne tikai pienākuma, bet mīlestības vadīti. 

Mēs ceram, ka beidzot arī ar likumu tiks noteikta summa, kādu 
jebkurai pašvaldībai būtu jāmaksā par bērna uzturēšanu ģi-
meniskas vides iestādē. Šobrīd katra pašvaldība maksā tādu 
summu, kādu var un grib. Mēs katru gadu cīnāmies ar to pil-
sētu priekšstāvjiem, kuri neredz vajadzību palielināt vienas 
dienas izmaksu par bērnu, neskatoties uz to, ka valstī pieaug 
minimālā alga un palielinās ikdienas patēriņu cenas. No mums 
gaida labu rezultātu, bet neiedziļinās būtiskajā. Patiesībā ne-
tiek respektētas bērna vajadzības un tiesības. Kā var būt tāda 
sistēma, ka pakalpojuma cena par bērnu aprūpi ir atkarīga no 
viņa dzimtās pilsētas. 

Ar savu darbu un piesaistītajiem speciālistiem vēlamies pierā-
dīt, ka ir iespējams strādāt ar jebkuru bērnu. Mūsu pienākums 
ir saredzēt un sajust viņā to, kas ilgus gadus bijis apslēpts. Šajā 
avīzē iepazīstinām ar bijušā audzēkņa Edgara liecību. Viņa pir-
mā tikšanās ar mūsu dibinātāju Kristofu notika pavisam ne-
jauši. Kāds sešgadīgs zēns Kristofu uzrunāja Vecrīgā, lūdzot 7 
kapeikas. Uz jautājumu: kādēļ tikai 7, bet ne visas 10, mazais 
puika atbildēja: man saldējumam pietrūkst tikai 7 kapeikas, 
vairāk nevajag. Pāris gadus vēlāk kādas bāriņtiesas pārstāvji šo 
zēnu ievietoja pie mums. Lepojamies ar Edgaru un novēlam 
viņam daudz klientu jaunajā darbā!

Tāpat mums likās svarīgi padalīties ar Jēkaba sūtīto vēstuli no 
cietuma. Arī tā ir nozīmīga liecība un vienlaicīgi arī cerība, ka 
jaunietis vēlas kaut ko savā dzīvē mainīt. Kā viņš pats saka: jeb-
kurš var pakrist, bet katram ir iespēja piecelties!
Paldies, jums visiem, kas mūs atbalstāt ikdienā! Pat ja jums lie-
kas, ka jūsu sniegtā palīdzība ir pavisam niecīga, atcerieties, ka 
no mazajām pilēm veidojas lielas upes un tās aizplūst uz mil-
zīgo okeānu. 

Sandra Stade, vadītāja



Citāda pieeja
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Liecības
Pjērs, bērnu osteopāts

Kā jūsu profesijas pārstāvis var palī-
dzēt mūsu bērniem?
Bērnībai ir īpaša nozīme. Tā ir atbildīga 
par to, kā jutīsimies kļūstot par pusau-
džiem vai ieejot pieaugušo kārtā. Osteo-
pāts palīdz attīstīt harmonisku līdzsvaru 
gan fi ziskā, gan emocionālā un psiholo-
ģiskā aspektā. Osteopāta roku darbības ir 
vieglas, bet tās dziļi iedarbojas uz mūsu 
organismu un ar elpošanas palīdzību ko-
riģē mūsu līdzsvaru. 

Kāda ir osteopāta loma kopējā mediķu 
atbalstā cilvēkam?
Strādājot ar cilvēka audiem, mēs varam 
sajust to, kas organismā nav līdzsvarā, kur 
kaut kas ir savilkts vai bloķēts. To nevar 
sajust citi ārsti. Tajā brīdī osteopāts kopā 
ar mediķiem var apzināt bērnam nepie-
ciešamo palīdzību. Nelīdzsvarotība orga-
nismā rada problēmas ķermeņa struktū-
rā. Mēs to varam uzlabot, sadarbojoties 
ar citiem speciālistiem – ģimenes ārstu, 
medmāsu, zobu regulētāju, fi zioterapei-
tu, logopēdu. Manā praksē ir bijuši gadī-
jumi, kad esmu lūdzis, lai vecāki noņem 
bērnam uzliktās breketes, jo zobu regu-
lēšana tieši atsaucas uz mugurkaulu un 
bērnam var veidoties skolioze.

Cik bieži bērnam vajadzētu apmeklēt osteopātu?
Ja bērns aug drošā vidē, kopā ar mīlošiem vecākiem, kas par viņu rūpējas, tad 
viņam pietiktu ar divām nodarbībām gadā. Izņēmums var būt situācijas, ja ga-
dījusies kāda trauma, kritiens vai bijis liels emocionāls pārdzīvojums. Bērnu cie-
matā šādām nodarbībām būtu jābūt biežāk. Šeit ir bērni, kas ļoti pārdzīvo to, ka 
vecāki ir viņus pametuši, viņu traumatismi ir smagi. 

Miniet kādu pozitīvu piemēru no savas prakses, kas sniedz gandarījumu 
gan jums, gan bērniem.
Bērnu traumas bieži ir ļoti dziļas, bet nodarbības laikā izveidojas labs kontakts, 
un caur ķermeņa audiem viņš saņem patīkamas sajūtas. Tikko es sajūtu bēr-

Spēks, kas mīt mūsos, ir mūsu 
lielākais ārsts – Hipokrāts

Daudzveidīgā pieeja bērnu veselībai
No pagātnes bieži paņemam līdzi dažādus emocionālus un fi ziskus pārdzīvojumus. Tie var radīt gan 
pēkšņas sāpes, gan atgādināt par sevi visa mūža garumā. 
Mēs pievēršam īpašas rūpes tanī brīdī, kad kāds bērns tiek ievietots Grašos. Tas vienmēr viņiem ir liels 
pārdzīvojums. Mūsu uzdevums ir viņiem dot drošības un stabilitātes sajūtu. Lai mazinātu traumu un 
piepildītu viņu dvēseles gan fi ziski, gan garīgi, mēs iesaistām vairākus speciālistus, īpašu uzmanību 
pievēršot psihoterapijai un osteopātijai. Izaicinājums ir liels, jo galvenais uzdevums ir palīdzēt bērniem 
atgūt iekšējo līdzsvaru.

1995. gadā, kad tika dibināts bērnu 
ciemats, psiholoģiskais aspekts ne-
bija prioritāte nevienā jomā. Arī mēs 
neapzinājāmies, cik ļoti bērnu pār-
dzīvojumi viņus var ietekmēt visas 
dzīves garumā, atsaucoties ne tikai 
uz rakstura iezīmēm, bet arī uz fi zis-
ko veselību.

Kopš 2000. gada esam pievērsuši 
daudz lielāku uzmanību bērnu vese-
lības stāvoklim. Uzņemot bērnu, tiek 
veikta padziļināta bērna apskate pie 
ģimenes ārsta, vajadzības gadījumā 
audzēkņi tiek nosūtīti pie dažādiem 
speciālistiem, vairākiem bērniem ir 
brilles un zobu regulējošās platītes. 

Arvien biežāk nonācām situācijās, 
kad bijām nezinoši un bezspēcīgi, 
lai izskaidrotu bērnu uzvedību. Tas 
mūs pamudināja piesaistīt psiholo-
ģi, kas strādā ar bērniem ikdienā, kā 
arī psihoterapeitus no Francijas, kas 
tiekas individuāli ar visiem bērniem 
2 reizes gadā.

2017. gadā papildus nodarbībām 
ar psihologiem, audzēkņus apskatīja 
bērnu osteopāts, kas veica dažādas 
manipulācijas, lai palīdzētu ar miega 
traucējumiem, uzmanības noturību, 
smagiem emocionāliem pārdzīvoju-
miem, kas saistīti ar pamešanu no-
vārtā un vardarbību, ko viņi ir piedzī-
vojuši savās ģimenēs. 

Bērni labprāt piedalās šajās nodarbī-
bās, jo saprot, ka tās dod viņiem tikai 
labu. Ieguldītā darba augļi dažiem 
bērniem ir jūtami tūlīt, bet citiem 
jāiet garāks ceļš, lai iegūtu līdzsvaru. 
Reizēm pārdzīvojumu svars uz bērnu 
pleciem ir tik liels, ka liekas neiespē-
jami kaut ko mainīt. Speciālistu liecī-
bas par padarīto darbu mums tomēr 
vieš cerību, ka darām labu darbu. 
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na uzticēšanos, tā zinu, ka varu gaidīt 
brīnumus. Bērns bieži iemieg vai vien-
kārši dziļi ieskatās man acīs, it kā pasa-
kot paldies. Tā ir skaistākā dāvana par 
manu darbu. Kā teikuši profesori De-
nijs Heincs un Eriks Simons:  “Tagad sa-
protam, kādēļ esam šorīt modušies !”

Fanču psihoterapeiti 
Rolands un Fransīna

Kā jūsu īslaicīgā nodarbība var 
ilgstoši iedarboties uz mūsu bēr-
niem?
Mēs tiekamies ar katru bērnu divas 
reizes gadā. Mūsu tikšanās tiešām ir 
īslaicīgas, bet mēs koncentrējamies uz 
svarīgāko. 
Katram no šiem bērniem ir savi pārdzī-
vojumi. Bieži tie sākušies, vēl esot mam-
mas vēderā. Kā jau bija izpētījusi franču 
psihoanalītiķe Fransuāza Dolto, mazu-
lis visu uztver caur augļūdeni, viņš jūt 
mammas pārdzīvojumus un vardarbī-
bu, dzird strīdu radītos trokšņus. Vidē, 
kur bieži tiek lietots alkohols, traumas 
tikai vairojas viena pēc otras. Tās sākas 
ar bērna piedzimšanu, jau agrā bērnī-
bā mazulis piedzīvo gan emocionālu 
un fi zisku, gan arī seksuālu vardarbību. 
Bērns ap sevi sāk izveidot savu aizsar-
dzības, uzticēšanās un vērtību sistē-
mu. Viņš to pārbauda pirmajos dzīves 
gados. Ja ar bērnu netiks strādāts jau 
laicīgi, tad viņš pieaugot automātiski 
sāks reproducēt piedzīvotās situācijas, 
kuras mūsu smadzenēs izveidojas kā 
atkārtošanas mehānisms.
Tam visam klāt nāk ievainojums par 
pamešanu novārtā un pārliecība, kas 

izstrādājas mūsu psihē: ja mani pame-
ta, tātad es neesmu nekā vērts un iespē-
jams, pats esmu pie šī haosa vainīgs. 
Tāpat bērnā veidojas vēl viena pārlie-
cība: mamma un tētis ir alkoholiķi, nar-
komāni un neprot par mani parūpēties, 
bieži vien man par viņiem stāsta kā par 
briesmoņiem, TĀTAD arī es esmu bries-
monis. 
Bet šis TĀTAD ir pilnīgi ačgārns, jo sā-
kotnējais pieņēmums ir pilnīgi ap-
lams. Bērna apkārtējā vidē esoši atbil-
dīgie cilvēki nav spējuši disociēt pašu 
vecākus no viņu rīcības. To sauc par 
komplekso līdzvērtību, kuras rezultātā 
bērnos rodas izteikti zemais pašvērtē-
jums. 

Šis īsais ieskats ir būtisks, lai saprastu, 
ka mūsu pirmais uzdevums ir bērnu 
acīs reabilitēt viņu vecākus un stingri 
nošķirt viņus kā cilvēkus no viņu slik-
tās rīcības. Ir svarīgi, lai bērns saprastu, 
ka arī viņa vecāki reiz bija jauni, viņiem 
bija sapņi un cerības, bet kādā brīdī vi-
ņus pārņēma tāds kā melns mākonis, 
kurš dod cilvēkiem alkoholu un nar-
kotikas. 
Bērnam ir nepieciešams zināt patie-
sību, jo tā mūs visus atbrīvo. Kad ir 
paveikts šis disociatīvais darbs, mēs 
varam sākt darboties, lai atjaunotu 
psihisko struktūru un dotu vēlmi rast 
jaunu ticību un pozitīvu pārliecību, kā 
arī izveidot stabilu un jēgpilnu vērtību 
sistēmu. 
Vai jūs sadarbojaties ar Grašu bēr-
nu ciemata audzinātājām un psiho-
loģi? 
Audzinātājas ļauj šiem bērniem atkal 
no jauna sākt dzīvot, sniedz viņiem 

Izstāstiet kādu situāciju, kurā droši 
varat teikt, ka esat palīdzējuši kā-
dam bērnam, lai uzlabotu viņa si-
tuāciju.
Varu minēt situācijas, kad bērns pie 
mums atnāk saliektu muguru, skatu 
ieurbis grīdā, bet nodarbības noslēgu-
mā iziet no telpas ar smaidīgu seju un 
paceltu galvu. Mēs labi apzināmies, 
ka katrs cilvēks, kas strādā Grašos, 
vai tas būtu dibinātājs Kristofs, vadī-
tāja Sandra vai audzinātājas, mēs visi 
varam kaut ko dot šim bērnam. Mēs 
esam uzņēmušies rūpes par viņu un 
mūsu uzdevums ir dot viņam visu ne-
pieciešamo, lai viņš atrastu savu vietu 
dzīvē. Tai pat laikā mēs nevaram būt 
droši, ka mūsu darbs nesīs ilglaicīgus 
augļus, jo mums katram ir sava izvēles 
brīvība un mēs varam rīkoties ar to, kā 
vēlamies. 

ģimenisku vidi, viņas spēlē galveno 
lomu, lai nodrošinātu bērniem drošī-
bu. Audzinātājas kļūst par piesaistes 
personu. Mēs nestrādājam kopā ar 
bērnu ciemata psiholoģi, bet varam 
tikai secināt, ka viņa ikdienā dara lie-
lu darbu, mēs to respektējam. Esmu 
pārliecināts, ka mēs visi viens otru pa-
pildinām un rezultāts ir jūtams katru 
reizi, kad mēs atbraucam uz Grašiem.
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Liecības
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Labdien visiem 
jauniešiem, kas 
lasa šo vēstuli

Mani sauc Jēkabs, 
man ir 25 gadi un es šobrīd esmu cietumā, 
kur izciešu sodu par smagu noziegumu. 
Pirms vairākiem gadiem, tāpat kā jūs, es dzī-
voju Grašu bērnu ciematā.
Esot pusaudzis, es pieļāvu daudz kļūdu un 
tieši tādēļ jums rakstu. Man gribētos jums 
palīdzēt saprast, cik svarīgi ir izdarīt pareizo 
izvēli. Es jums nevaru parādīt īsto dzīves ceļu, 
bet varu pastāstīt, kā ir tad, kad savu kļūdu 
dēļ, esi zaudējis gandrīz visu. 
Kā daudziem jauniešiem, arī man nebija ne-
kādu mērķu. Es nenovērtēju neko no tā, ko 
man deva apkārtējie, es visu metu prom. 
Man nebija svarīga skola un profesijas izvē-
le. Nākotnei manās acīs nebija nekādas vēr-
tības. Svarīgi bija tikai mani uzskati, draugi, 
izskats un tas, ko vienaudži domā par mani. 
Tikai tagad es novērtēju tos padomus, ko 
man deva Grašu darbinieki. Kad mēs esam 
pusaudži, tad liekas, ka pieaugušie neko ne-
saprot. Neaizmirstiet, ka jums nav vecāku, 
kas par jums rūpēsies, kad aiziesiet lielajā 
dzīve. Es biju tāds kā jūs, vienmēr domāju, ka 
esmu gudrāks par pārējiem. Bet es kļūdījos 
un, lūk, rezultāts.
Rīkojieties tagad un tūlīt! Tam, ko jūs izda-
rīsiet šodien, agri vai vēlu būs kāda jēga. Jo 
jūs ātrāk to sapratīsiet, jo tas būs labāk. Dzīve 
ir kā migla. Tu tajā iekļūsti, bet priekšā neko 
neredzi un nezini, kur nokļūsi. Šajā miglā var 
pakrist jebkurš, bet svarīgi ir piecelties un iet 
tālāk. 
Atrodoties cietumā, man ir bijis daudz laika 
pārdomām. Es saprotu, ka esmu nodarījis 
pāri cilvēkiem, kas man ir vēlējuši labu. Es 
pieļāvu lielu kļūdu, kuru nevar piedod un ar 
kuru man būs jāsadzīvo visu mūžu. Man aiz 
restēm vēl jāpaliek vairāki gadi, bet es zinu, 
ka jābūt stipram, jo tagad manā dzīvē ir mēr-
ķis. Ir daudz lietu, kuras vēl jāpadara. Žēl, ka 
tikai cietums man lika atvērt acis un saprast, 
kas dzīvē ir patiesi svarīgs. 
Cilvēks lietu vērtību bieži apzinās tikai tad, 
kad ir tās zaudējis. 
Es nevienam nenovēlu būt manā situācijā. 
Izmantojiet jums brīvībā dotās iespējas un 
ejiet uz savu mērķi!
Jūs redzēsiet, ka visas durvis jūsu priekšā at-
vērsies. Nekad nedariet tā kā es. Ieklausieties 
tajā, ko jums stāsta audzinātājas. Novērtējiet 
to jau tagad.
Es jums visiem novēlu skaistu dzīvi! 

Edgaram ir 25 gadi. Viņš ieradās Gra-
šos astoņu gadu vecumā. Kad viņam 
palika 17 gadi, jaunietis devās mā-
cīties uz profesionālo skolu Francijā, 
kurā apguva mūrnieka profesiju. Ed-
gars ir ļoti aktīvs un komunikabls, vi-
ņam patīk sportot un viņš ir aizrāvies 
ar skeitbordu. Viņš ātri vien iepazinās 
ar šīs jomas zinātājiem, kuri fi nansiāli 
atbalstīja viņa piedalīšanos dažādās 
sacensībās. Edgars ātri apguva franču 
valodu, ieguva profesiju un tika pie-
ņemts darbā, kur iepriekš darbojās kā 
praktikants. Četrus gadus vēlāk jaunietis vēlējās savu profesiju apgūt 
vēl padziļinātāk un devās uz Skotiju, kur strādāja kādā latviešu uzņē-
mumā. Edgars papildus apguva iekšējos remontdarbus, iemaņas gald-
niecībā un krāsošanā. Atgriežoties Francijā, Edgars sāka darboties kā 
individuālais uzņēmējs.
Grašu bērnu ciemats: Kādēļ tu atgriezies Francijā?
Edgars: Es gribēju atkal satikt savus draugus un savu franču ģimeni, 
pie kuras viesojos, vēl būdams pusaudzis. Viņi man pietrūkst, un Fran-
cijā es jūtos ļoti labi. Man likās, ka šī ir īstā vieta, lai uzsāktu darbu. Mans 
pirmais pirkums bija lietotas automašīnas iegāde, ar kuru pārvadāt 
celtniecības materiālus.
Grašu bērnu ciemats: 25 gadu vecumā tev celtniecības jomā jau ir 
nopietna pieredze. Tu esi izveidojis savu individuālo uzņēmumu. Kā tu 
atrod klientus?
Edgars: Franču viesģimene man ir ļoti daudz palīdzējusi, iepazīstinot 
mani ar cilvēkiem no savu paziņu loka, kuriem nepieciešams veikt kādu 
remontu. Es sāku ar nelieliem darbiņiem Parīzē. Izremontēju istabu un 
kāda uzņēmuma biroju. Latvietis, ar ko strādāju Skotijā, mani uzaicinā-
ja atjaunot nelielu namiņu kalnos. Tie pagaidām vēl ir nelieli darbi, bet 
tādā veidā es jau varu parādīt, uz ko esmu spējīgs. 
Grašu bērnu ciemats: Tu esi strādājis vairākos uzņēmumos. Kas tevi 
uzrunāja izveidot pašam savu uzņēmumu?
Edgars: Jau tad, kad strādāju mazos uzņēmumos, es sev apsolīju, ka 
kādu dienu darīšu to pašu, tikai tad jau pats ar saviem spēkiem. 
Grašu bērnu ciemats: Kādu tu iedomājies sava uzņēmuma nākotni?
Edgars: Es esmu priecīgs. Apzinos, kas tas būs grūti, bet šī profesija mani 
aizrauj. Tā ir cita pasaule. Es vēlos izaicinājuma un gribu savā profesijā 

kaut ko sasniegt. 
Un kāpēc gan lai 
tas nebūtu mans 
individuālais uz-
ņēmums, kurš ar 
laiku palielināsies. 
Man būs sava ko-
manda, kas varēs 
darīt arī daudz 
nopietnākus dar-
bus. Šobrīd man 
sevi vēl jāpierāda 
savā mikrouzņē-
mumā. 

Katrā avīzē vēlamies jūs iepazīstināt ar kāda jaunieša liecību, kā viņš ir 
pratis uzsākt savu patstāvīgo dzīvi. Šajā reizē mums likās svarīgi padalīties 
arī ar Jēkaba vēstuli pusaudžiem. 

Edgars, iekšdarbu remontu individuālais uzņēmējs
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Esam strauji pietuvinājušies cetur-
tās bērnu mājiņas „Sudraba vītoli” 

nodošanai ekspluatācijā un atvērša-
nai. Celtnieki ir rūpīgi strādājuši visu 
vasaru, lai pabeigtu plānotos darbus, 
rudenī mājiņā ir samontētas mēbeles, 
bet līdz Ziemassvētkiem jāsakārto visi 
dokumenti. Tad mājiņā gaidīsim jau-
nus bērnus, kuriem nepieciešamas sil-
tas mājas un mīļi pieaugušie, kas par 
viņiem rūpējas.

Mēs vienmēr esam priecīgi, sazi-
noties ar bijušajiem audzēkņiem. 

Sekojam līdzi viņu gaitām, lepojamies 
par sasniegumiem, bet ar īpašu sirds 
siltumu vērojam viņu prieku par bēr-
nu piedzimšanu. Mēs zinām, ka viņi 
būs labi vecāki saviem bērniem un ce-
ram, ka problēmu gadījumā viņi zinās, 
ka vienmēr var mums lūgt padomu.  

Arī šajā gadā bērniem bija iespē-
ja piedalīties radošajās darbnīcās. 

Vairākas dienas ar bērniem kopā dar-
bojās franču keramiķe Anny Bouchut. 
Radošo iedvesmu rezultātā tapa ne-
lielas māla plāksnītes ar bērnu zīmē-
jumiem un veidojumiem. Šajā ziemā 
plāksnes tiks apdedzināts un nokrā-
sotais, lai veidotu sienas dekoru „Dzī-
vības koks” jaunajā bērnu dzīvojamā 
mājiņā. Tā būs mūsu bērnu artava jau-
nās mājas iekārtošanā. 

>

>

>



   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


