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Amanda ir vienmēr palīdzējusi līdzcilvēkiem, taču Labdarības Lapa ideja radās tikai kad Amandas dzīvē ienāca bērni –
parādījās liels daudzums rotaļlietu un mantu, kas ātri vien
kļuva nevajadzīgas – daļa no tām tika atdota radiniekiem un
draugiem, taču bija jādomā, ko iesākt ar pārējām bērnu mantām. Meklējot opcijas, kāda labdarības organizācija aicinājusi
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niem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
vajadzības tika apzinātas, Amanda ar kurjeru nosūtīja ģimenei
Atbalsts, ko Latvijas valdība piedāvā ģimenēm un bērvisu nepieciešamo, taču drīzumā atradās nākamā ģimene, tad
niem ar šādām vajadzībām, ir ļoti mazs, un tieši tāpēc vairāk
vēl viena.. Kādā brīdī draugu iesaistīšana palīdzības sniegšanā
nekā pirms desmit gadiem Ilze kopā ar Elīnu Meinarti izlēma
caur tiešu komunikāciju palika apgrūtinoša, tāpēc 2014. gadā
dibināt organizāciju „Palīdzēsim”. Tās mērķis ir sniegt palīFacebookā tika izveidota grupa. Šī grupa jau pirmajā pastāvēdzību vismaz daļai no Latvijas bērniem un ģimenēm, kurām
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“Labdarība arī ir darbs,
un, ilgi to darot, tu sāksi
vēlēties kaut ko saņemt
pretim, savādāk tu izsīksi
un nokritīsi.”
– Amanda
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var sasniegt viena pasākuma rezultāAmandai vislielāko prieku sagādā
tā. Bet, neskatoties uz grūtībām, viss,
ģimenes, kuras agrāk lūdza biedrībai
kas Ilzes komandai rūp, ir redzēt, ka
palīdzību un šobrīd atzīst, ka tieši tās
agrāk tik trauslie un kautrīgie bērni
pāris materiālās lietas bija nepieciepēc gadiem atgriežas runāt griboši un
šams viņu dzīves “iekustināšanai” –
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desmit vai trīsdesmit bērniem, var
pilnībā mainīt viņu dzīves, un tas dod
enerģiju darbu turpināt.
Kad Ilze mums šo stāstu stāstīja,
viņas acīs mirdzēja lepnums – tas, ko
viņa dod šiem bērniem ikkatru savas
dzīves dienu, dara viņu laimīgu.

Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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šana, maratoni, profesionāļu (aktiešķirošanai. Telpu izmantošana bez
ru, režisoru, psihologu u.c.) vadītas
maksas ir liels atbalsts no līdzīgi donodarbības un pasākumi. To nolūks
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tīt viegli un ātri. Lai redzētu, kā bērns
uz mērķiem. Amandas mērķis ir izveiizaug un, iespējams, atrod darbu vai
dot centru, kurā ģimenes var ierasties
sāk studēt, paiet daudzi gadi. Tas tāun saņemt visu nepieciešamo palīdzīpēc, ka darbā galvenā uzmanība tiek
bu – sākot no juridiskiem, beidzot ar
psihologa pakalpojumiem.
Amanda atzīst, ka cilvēkiem reģionos ir grūtāk izlauzties no rutīnas, bet
viss, kas ir nepieciešams – pasniegt
šiem cilvēkiem roku, jo tādas vienkāršas prasmes, kā CV rakstīšana,
daudziem var uzlabot dzīvi. Lai arī
Labdarības Lapa bieži saņem kritiku,
ka biedrība “iedod tikai zivi”, Amanda

