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Iļģuciema daudzbērnu biedrībai “Pērle” februārī apritēs jau
piektais darbības gads. Inga ir četru bērnu mamma ar daudz
idejām un vēlmi palīdzēt arī citām ģimenēm – un viņa nolēma dibināt biedrību “Pērle”. Inga uzsver, ka “Pērle” ir “Latvijas
Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība” biedrs un aktīvi piedalās apvienības organizētajos pasākumos – pārstāv biedrības
un apvienības intereses gan nacionālā, gan starptautiskā mēroga konferencēs un darba grupās. “Latvijas Daudzbērnu ģimeņu
biedrību apvienība” piedalās vismaz septiņas biedrības, taču
bez “Pērles” Rīgā atrodas tikai viena. “Pērle” sadarbojas arī ar
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kas iepazīti
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svinībām pie partneriem kā Liepājā, tā arī Polijā.
Atbalsts, ko Latvijas valdība piedāvā ģimenēm un bērBiedrības mērķis ir vienot un atbalstīt Iļģuciema daudzniem ar šādām vajadzībām, ir ļoti mazs, un tieši tāpēc vairāk
bērnu ģimenes, gan nodrošinot ar sadzīvē nepieciešamām
nekā pirms desmit gadiem Ilze kopā ar Elīnu Meinarti izlēma
precēm un pārtikas produktiem, gan mudinot un nodrošinot
dibināt organizāciju „Palīdzēsim”. Tās mērķis ir sniegt palīiespēju piedalīties dažādos kultūras, sporta un izglītojošos
dzību vismaz daļai no Latvijas bērniem un ģimenēm, kurām
pasākumos, kuri citkārt nebūtu prioritāte, ja tas tiktu izvērvienkārši
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sāk studēt, paiet daudzi gadi. Tas tādaļu iniciatīvas uzņemas Inga – viņa
pēc, ka darbā galvenā uzmanība tiek
raksta projektus un meklē atbalstītājus, viņa vienmēr ieklausās biedru
ģimeņu vēlmēs un interesēs. Tas nenozīmē, ka visus uzdevumus viņa veic
viena – Inga ir pateicīga par stipro saliedētību starp biedriem, kuri vienmēr
atbalsta viens otru.
Inga atzīst, ka biedrība, kas pulcētu
visas Rīgas daudzbērnu ģimenes būtu
pārāk liela, nebūtu iespējams saglabāt

tik izteiktu personisko kontaktu un
saliedētību, tāpēc viņa labprāt darbojas tieši savā dzīvesvietā – Iļģuciemā,
kur biedri ir diezgan cieša kopiena.
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Inga norāda uz valstiskā atbalsta
trūkumu, it īpaši mājokļu jautājumā daudzbērnu ģimenēm – mātei ar
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rezultāLīdz tam, gan vēl ir arī Ziemassvētku
tā. Bet, neskatoties uz grūtībām, viss,
svinības un Inga bērnu dāvanu pakās
kas Ilzes komandai rūp, ir redzēt, ka
fokusējas uz grāmatām, nevis salduagrāk tik trauslie un kautrīgie bērni
miem – arī biedrības bērni to daudz
pēc gadiem atgriežas runāt griboši un
vairāk novērtē.
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.

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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