LABDARĪBAS PROJEKTS
Radošās darbnīcas iekārtošana Rīgas 5. internātskolā –
attīstības centrā!
Pirms neilga laika, pateicoties saziedotajiem līdzekļiem, labdaru atbalstam, ir īstenots bērnu sapnis!
Pēc 3 mēnešu aktīva darba un informatīvām kampaņām, pirms Ziemassvētkiem svinīgi durvis vēra
jaunizveidotā sajūtu attīstības un radošo aktivitāšu telpa. Šobrīd ergoterapeites vadībā bērniem notiek
nodarbības.

Labie darbi nebeidzas... Esam iedvesmas un enerģijas pilni pabeigt arī blakus telpas, kurās ir iecere
izveidot radošo darbnīcu. Telpā būs sienas krīta tāfele ar speciāliem attīstošiem krītiņiem, kā arī
neliels keramikas stūrītis, kur bērni varēs darboties ar mālu. Šī nelielā darbnīca, būs lielisks
papildinājums jau iekārtotajai sajūtu telpai. Bērniem darbojoties ar dabas materiālu tiek attīstītas
daudzas spējas - smalkā tauste, domāšana, iztēle un radošā darbība, kā arī iespēja trenēt mazo pirkstiņu
motoriku, kas attīsta smadzeņu darbību.
Saziedotos līdzekļus izlietojām sajūtu attīstības telpas iekārtošanai, papildu par atlikušo saziedoto
naudu izdevās paveikt daļu darbu un iegādāties materiālus radošās darbnīcas izveidē. Šobrīd ir iegādāti
visi nepieciešamie materiāli sienas krīta tāfeles izrīkošanai. Līdz darbu pilnīgai pabeigšanai
nepieciešama māla apdedzināšanas krāsniņa.

Esam apzinājuši aptuvenās izmaksas šāda aprīkojuma iegādei. Aprēķināts, lai radošo darbnīcu
pabeigtu nepieciešami aptuveni 1500eur, kur gandrīz visa summa tiks novirzīta krāsniņas, materiālu,
darba virsmas un plauktu iegādei un uzstādīšanai.

Atbalsti šo ieceri - dāvāsim bērniem prieku un pozitīvas emocijas! Aicinām ziedot uz zemāk norādīto
konta numuru:
Rīgas 5.internātpamatskolas - attīstības centra ziedojuma konts
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,
Kr. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
LV 74NDEA0081000016060
! Māksājuma mērķī obligāti norādīt, ka ziedojuma saņēmējs ir Rīgas 5.internātpamatskolaattīstības centrs.
Izskatīsim iespēju iegādāties lietotu krāsniņu.
Kontaktinformācija saziņai:
Ilona Liepiņa, mob.: (+371) 29 461 599, e-pasts: ilona.liepina@gmail.com (atbildīgā persona par
labdarības projektu)
Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības centrs īsteno speciālās izglītības programmas skolēniem ar
garīgās attīstības traucējumiem. Skolā mācās skolēni ar funkcionāliem traucējumiem (dažādas
smaguma pakāpes garīgās attīstības, autiskā spektra, kustību, valodas un citiem kompleksiem
traucējumiem). Kopā skolā mācās 195 skolēni ar speciālām vajadzībām no visas Latvijas. 63 skolēni
no 1. klases līdz 6. klasei savu ikdienu pavada Mežaparka filiālē, Rīgā, Stokholmas ielā 26.

