
NOVĒRSTA
NABADZĪBA

atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
LAPAS_LV

ILZE SKUJA ir izvēlējusies veltīt savu dzīvi, lai palīdzētu bēr-
niem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. 

Atbalsts, ko Latvijas valdība piedāvā ģimenēm un bēr-
niem ar šādām vajadzībām, ir ļoti mazs, un tieši tāpēc vairāk 
nekā pirms desmit gadiem Ilze kopā ar Elīnu Meinarti izlēma 
dibināt organizāciju „Palīdzēsim”. Tās mērķis ir sniegt palī-
dzību vismaz daļai no Latvijas bērniem un ģimenēm, kurām 
vienkārši nav paveicies dzīvot normālu dzīvi. 

Tagad, pēc daudziem nenogurdināma darba gadiem, vi-
ņām beidzot ir vieta, kurā var uzņemt vairāk nekā 500 bērnus 
un jauniešus, kam katru gadu tiek sniegta palīdzība. Tā nav 
bijis vienmēr – sākumā bija grūti atrast kaut nelielu finan-
sējumu, ko varētu ieguldīt šajā darbā. Viss sākās no nulles, 
strādājot jebkurā vietā – mājās, kafejnīcās, pat automobiļos. 
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Aktivitātes ir dažādas. Piemēram, 
vasaras nometnes, pārgājieni, slēpo-
šana, maratoni, profesionāļu (aktie-
ru, režisoru, psihologu u.c.) vadītas 
nodarbības un pasākumi. To nolūks 
ir novērst jauniešu domas no problē-
mām, uzlabot psiholoģisko situāciju 
un ļaut viņiem justies kā sabiedrības 
un kolektīva daļai. Soli pa solim ie-
saistītie jaunieši sāk domāt pozitīvāk 
un gūst pārliecību par saviem spē-
kiem. 

Pirms gada tika uzsākts jauns pro-
jekts bērnu māmiņām. Bērnus pieska-
ta tā, lai māmiņām būtu laiks, ko tās 
varētu veltīt sev un atpūtai – laimī-
gām mammām ir laimīgi bērni. Daž-
reiz pat dažas sev veltītas stundas var 
būt ļoti svarīgas. Paveiktā rezultātus 
un ietekmi ne vienmēr izdodas saska-
tīt viegli un ātri. Lai redzētu, kā bērns 
izaug un, iespējams, atrod darbu vai 
sāk studēt, paiet daudzi gadi. Tas tā-
pēc, ka darbā galvenā uzmanība tiek 

www.palidzesim.lv

pievērsta bērnu garīgajai labsajūtai un 
personīgajai attieksmei vai arī nopiet-
nu fizisko problēmu risināšanai, īpaši 
strādājot ar bērniem, kam ir veselības 
un psihiskās veselības problēmas. 

Sasniegto ir grūti izmērīt. Tas ir 
stāsts par ilgtermiņa mērķiem, ko ne-
var sasniegt viena pasākuma rezultā-
tā. Bet, neskatoties uz grūtībām, viss, 
kas Ilzes komandai rūp, ir redzēt, ka 
agrāk tik trauslie un kautrīgie bērni 
pēc gadiem atgriežas runāt griboši un 
pārliecināti par sevi. Darbs ir grūts, 
bet šāda palīdzība pat tikai pieciem, 
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.

Ilze Skuja, 
nodibinājums
„Palidzesim.lv”
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
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Amanda Grase
Labdarības Lapa 

biedrības dibinātāja

http://labdaribaslapa.lv/

Amanda ir vienmēr palīdzējusi līdzcilvēkiem, taču Labda-
rības 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 man-
tām. Meklējot opcijas, kāda labdarības organizācija aicinājusi 
nevajadzīgās mantas nodot, taču Amanda izvēlējās visā proce-
sā iesaistīties aktīvāk – palūdza konkrētās ģimenes kontaktus, 
jo vēlējās noskaidrot, kas ģimenei vēl būtu nepieciešams. Kad 
vajadzības tika apzinātas, Amanda ar kurjeru nosūtīja ģimenei 
visu nepieciešamo, taču drīzumā atradās nākamā ģimene, tad 
vēl viena.. Kādā brīdī draugu iesaistīšana palīdzības sniegšanā 
caur tiešu komunikāciju palika apgrūtinoša, tāpēc 2014. gadā 
Facebookā tika izveidota grupa. Šī grupa jau pirmajā pastāvē-
šanas dienā ieguva vairāk kā 1000 sekotāju, un Amanda sāka 
apjaust patieso nozīmi kustībai, kurā iesaistījās. Jau neilgi pēc 
iniciatīvas uzsākšanās Amanda tika apbalvota ar “Latvijas Lep-
numa” balvu. 

Amandas komandai ir pievienojušies vairāki dalībnieki, kas 
sevi pierādīja kā uzticamus un motivētus brīvprātīgos – paš-
laik komanda sastāv no aptuveni 10 brīvprātīgajiem. Ziedoju-
mu apmērs ir audzis tik strauji, ka pašlaik Labdarības Lapai 

ir pieejama noliktava ziedoto mantu 
šķirošanai. Telpu izmantošana bez 
maksas ir liels atbalsts no līdzīgi do-
mājošiem – Labdarības Lapa sadarbo-
jas ar citām organizācijām ar līdzīgiem 
mērķiem, aktīva sadarbība notiek arī ar 
sociālajiem dienestiem. Amanda atzīst, 
ka liela daļa no Labdarības Lapas dar-
ba eksistē tieši sociālo dienestu kom-
petenču trūkuma dēļ – ģimenes, ar ko 
strādā biedrība, nereti tiek maldinātas 
par to, kādas palīdzības iespējas tām ir 
pieejamas.

Labdarības Lapa regulāri rīko “Prie-
ka Dienas” – bērnus no reģioniem at-
ved ekskursijā uz Rīgu, iepazīstina ar 
dažādām iespējām pilsētā, uz tikšanos 
tiek uzaicināti atpazīstami cilvēki, kas 
dalās ar saviem dzīves stāstiem un mo-
tivē bērnus par spīti grūtībām tiekties 
uz mērķiem. Amandas mērķis ir izvei-
dot centru, kurā ģimenes var ierasties 
un saņemt visu nepieciešamo palīdzī-
bu  – sākot no juridiskiem, beidzot ar 
psihologa pakalpojumiem. 

Amanda atzīst, ka cilvēkiem reģio-
nos ir grūtāk izlauzties no rutīnas, bet 
viss, kas ir nepieciešams  – pasniegt 
šiem cilvēkiem roku, jo tādas vien-
kāršas prasmes, kā CV rakstīšana, 
daudziem var uzlabot dzīvi. Lai arī 
Labdarības Lapa bieži saņem kritiku, 
ka biedrība “iedod tikai zivi”, Amanda 

uzskata, ka cilvēkiem, kuriem “mak-
šķere ir kopš bērnības”, nesaprast si-
tuāciju, kad nevar atļauties nopirkt 
bērnam apavus vai ēdienu. Ir primārs 
arī iespēju un pieejamības jautājums – 
kamēr Rīgā otrreiz lietojamo apģērbu 
veikali ir ik uz stūra, situācija laukos ir 
pilnīgi pretēja. 

Amandai vislielāko prieku sagādā 
ģimenes, kuras agrāk lūdza biedrībai 
palīdzību un šobrīd atzīst, ka tieši tās 
pāris materiālās lietas bija nepiecie-
šams viņu dzīves “iekustināšanai”  – 
bieži šīs ģimenes laika gaitā pašas kļūst 
par ziedotājiem vai brīvprātīgajiem. 

“Labdarība arī ir darbs, 
un, ilgi to darot, tu sāksi 
vēlēties kaut ko saņemt 
pretim, savādāk tu izsīksi 
un nokritīsi.”

– AMAnDA


