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LĪDZTIESĪBA

Biedrības galvenā misija ir rūpēties par to, lai atgrieztu tēvus ģimenē un bērnu audzināšanā, kas samazina vardarbību
pret sievietēm, kā arī uzlabo tēvu veselību un labklājību.
2014. gadā mediju aģentūras Inspired vadītāju Kārli uzrunāja centrs Dardedze, kas tolaik īstenoja projektu par tēvu grupām, kurā bija paredzēta plaša sociālā kampaņa medijos. Kārlis
iedegās par šo ideju un vēlējās to atbalstīt ilgtermiņā. Darbā
pieņēma projekta vadītāju Elīnu, kura kopš tā laika strādā tikai
pie biedrības projektiem. Pirmā komandas kampaņa bija “Būt
Stāsts, ko mums izstāstīja DŽEMMA, sākās 2014. gada
par tēvu – tā ir māksla” – pēc veiksmīgi aizvadīta projekta radās
8. martā, kad latviešu dzejniece Inga Gaile nolēma pārveiideja dibināt biedrību ģimenes atbalstam Tēvi. Biedrība ir ceļā,
dot savu maldīgo priekšstatu par iniciatīvu trūkumu Sieviešu
lai kļūtu par sociālo uzņēmumu, jo piedāvā arī maksas pakaldienā par kaut ko noderīgu. 8. marts viņai bija nozīmīga diepojumus – tēvu grupas un lekcijas par tēmām, kas saistītas ar
na, lai atcerētos sociālos, ekonomiskos un politiskos sasniebērniem.
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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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