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Daugavpils, 2010.gada 28.jūnijs



ViĜānu bērnu un jauniešu 
inval īdu biedr ība “Saulstari Ħi”

� “SaulstariĦi” apvieno bērnus un jauniešus 
no ViĜānu, RiebiĦu, Rēzeknes, Zilupes, 

VarakĜānu un Madonas novadiem
�Biedrībā kopā ir 52 bērni un jaunieši 
�Pasākumi tiek organizēti kopā ar 

vecākiem, vecvecākiem un aizbildĦiem 
(apmēram 190 cilvēki)

�2010. gada 27.martā biedrība atzīmēja 5 
gadu jubileju



Biedr ības 5 gadu jubileja



Sadarb ība ar pašvald ībām
� Iespēju robežās nodrošina ar transportu
�Sadarbība ar kultūras namu, pasākumu 

organizēšanai



Piedal īšanās dažādos projektos
�16 bērniem bija iespēja doties uz 

rehabilitācijas centru “Rāzna” un “Dzintari”
�Projekta rezultātā bērni, kopā ar vecākiem 

bija vasaras nometnē “Vairāk prieka kopā
esot” Talsu novada UguĦu speciālā
pamatskolā

�Projekta ietvaros biedrības telpās 
2007.gadā tika veikts kapitālais remonts



Nodarb ības nometn ē



Telpu remonts







Sadarbojoties ar fondiem
�Ziedot.lv akcijas “Skolas soma” rezultātā

2009.gadā vairāk kā 95 skolēni no 
apkārtējiem novadiem saĦēma palīdzību 
skolas piederumu iegādei

�ĥemta dalība arī GAIN fonda rīkotajā
akcijā “Skolas soma”





Ziedojumu v ākšana



GAIN “Skolas soma”





Katru gadu tiek r īkotas 
ekskursijas

�Gan pa Latviju -
Ventspils, Sigulda, Aglona,  Mazsalaca, 
Cēsis, Valmiera, Kolkas rags, “Krasta 
Lido”

�Gan apmeklētas tuvākās kaimiĦvalstis –
Lietuva, Igaunija

�Šogad februārī biedrības bērni piedalījās 
Baltkrievijas starptautiskajā festivālā
bērniem ar īpašām vajadzībām “Bērnības 
spārni”



Aglona





Igaunij ā, Sāremā salā



Festiv ālā “B ērn ības sp ārni”



Akcija “Pa ēdušai Latvijai”
�Biedrība iesaistījusies Ziedot.lv projektā

“Paēdušai Latvijai”, tā rezultātā katru 
mēnesi vairāk kā 150 ăimenes no 
apkārtējiem novadiem saĦem pārtikas 
pakas





Trad īcijas Vi Ĝānu bērnu un 
jauniešu biedr ībā “Saulstari Ħi”

�Par tradīciju kĜuvusi Jaunā gada eglītes 
rīkošana  mežā, kopā ar ăimeni

�Jau trešo gadu tiek organizēts pasākums 
“Zilā cerību puėe”, kurā tiek uzĦemti 
ciemiĦi no  dažādiem Latvijas novadiem, 
tie ir svētki bērniem ar īpašām vajadzībām, 
koros viĦi parāda savas prasmes



Jaunā gada egl īte







“Zil ā cer ību pu ėe”







Vienādas iesp ējas visiem!
�Dalība tiek Ħemta semināros un 

konferencēs, kurās iespējas  apgūt jaunas 
prasmes un smelties idejas turpmākajam 
biedrības darbam

�2008.gadā saĦemts  augsts SIF 
novērtējums “Par ieguldījumu vienādu 
iespēju sabiedrības veicināšanā”







Paldies par uzman ību!

Daina Bordovska
Līga Sondore


