Ăimenes dienas labdarības mērėis ir palīdzēt vākt ziedojumus dažādu sociālo grupu
atbalstam. Ja ikviens dienā paveiktu vienu labu darbu – pasaule kĜūtu ievērojami labāka.
Ăimenes dienas pasākuma programma
10:00 – 16:00 Berga Bazāra pagalma ieliĦās
MīĜlietu tirdziĦš ar krāsainām un modīgām drēbēm, rotaĜlietām un aksesuāriem
Izstāde “Bērnu istabas interjers’’ - pie Maria Ross
11:00 -12:00 pie Cadet de Gascogne
brāĜiem un tētiem iespēja apgūt dažus karatē paĦēmienus kopā ar Baltijas karatē kluba trenneri
un vērot kluba audzēkĦu paraugdemonstrējumus.
11:00 - 14:00 Berga Bazāra pagalma ieliĦās
greznosim ėermeni ar glitter tatoo zīmējumiem
mācīsim otrreizējās pārstrādes tehnikā no T krekliem meistarot kaklarotas
Ĝausimies fantāzijām un piedalīsimies zīmēšanas konkursā ‘’SapĦu istaba’’
piedalīsimies konkursos un iegūsim pārsteiguma balvas
12:00 – 13:00 pie City Fitness
ieskatīsimies LeĜĜu teātra aizkulisēs izrādē par lellēm ( Laila Kirmuška, Edgars Lipors, Jānis
Kirmuška)
13:00 – 14:00 pie City Fitness
dziedāsim, dancosim un klausīsimies Knīpās un Knauėos
12:00 – 15:00 modes Klasē
atklāsim modes fotogrāfēšanās knifus un iejutīsimies modeĜu profesijā (dāvanā viena portfolio
bilde meitenēm no 12 g. vecuma)
13:00 – 15:00 modes Klasē
par modeĜu profesijas panākumu noslēpumiem iztaujāsim modeĜu aăentūras Natalie un
konkursa Baltic Beauty Contest vadītāju Ēriku Meisānu
14:00 – 15:00 pie City Fitness
Ĝausimies Brazīliešu cīĦas dejas Capoeira temperamentīgajam priekšnesumam
15:00 - 16:00 pie City Fitness
mācīsimies un vērosim Argentīnas tango paraugdemonstrējumus kopā ar Aigaru Stirnu no
Tango Studio
!Otrās Elpas teltī pieĦemsim tīras, funkcionālas un tālākai lietošanai piemērotas lietas:
Bērniem - īpaši gaidām rotaĜlietas, spēles, bērnu grāmatas
Apăērbus, apavus - kā bērniem, tā pieaugušajiem
Aksesuārus - bižutēriju, lietussargus, cepures, jostas, somas, utml.
Grāmatas, mūzikas ierakstus, filmas (DVD, CD, plates, utt.)
Interjera un dizaina priekšmetus - vāzes, traukus, tekstila izstrādājumus
Sporta preces, inventāru, ekipējumu.
Visas ziedotās lietas tiks sašėirotas un nonāks pie katrai lietai atbilstoša adresāta -

Mazturīgo biedrībai “Dace”
Rīgas patversmei
Sociālās aprūpes centram „Rušona”
Bērnu un jauniešu atbalsta biedrībai „Sapnis”
Dzīvnieku patversmei “Ulubele”

