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Jūlijs

Jūnijs
28/06: Brīvprātīgo uzrunāšana, lai kopīgiem

spēkiem vides labiekārtošanas darbi noritētu
ātrāk.

Augusts
21/08: Projekta "Kopā būt!" atklāšanas pasākums

(Projekta pieteikums Nr. 21-04-AL04-A019.2201-000001
sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības

grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020.

gadam izsludinātajā projektu pieteikumu
iesniegšanas 11. kārtā.).

21/08: Telpu atklāšanas pasākums.
21/08: Māksliniece Inna Griķe dāvā savu logo

redzējumu kanvu veidolā.

03/11: Jautājām un saņēmām atbildi, ka
Asistents/Aprūpētājs (esi fiziska persona, ir
Uzņēmuma līgums) drīkst saņemt Paternitātes
pabalstu.
04/11: Saņemts pārtikas ziedojums no Depo DIY,
iepriecinājām arī Olaines sociālās aprūpes centra
iedzīvotājus un Olaines novada senioru biedrību
"Liepas".
14/11: Radošo darbu izstāde un sveiciens LR
proklamēšanas 103.gadadienā telpu logos, kā arī
video sveiciens no ģimenēm.
28/11: Telpu logos sākas Ziemassvētku gaidīšanas
laiks.

Decembris
03/12: Starptautiskās cilvēku ar invaliditāti dienas

"Cīņa par tiesībām pēcCOVID laikmetā" video
sveiciens no ģimenēm.

18/12: "Citāds Es Ziemassvētki 2021" un labdarības
akcijas "Kļūstiet par Ziemassvētku Rūķiem!"

noslēgums.
24/12: Biedrība "CF Olaine" Labdarības skrējienā

iegūtos līdzekļus ziedo labdarības projektam
"Viens no Mums!".

30/12: Publikācija "Mans 2021.gada notikums" -
Biedrībai "Citāds Es" savas mājas.

31/12: Labdarības projektā "Viens no Mums!"
saziedoti 1695 EUR, lai Evita būtu maksimāli

patstāvīga un spētu funkcionēt viena arī bez
vecāku ikdienas klātbūtnes. 

20/01: Publikācija biedrības "Pierīgas Partnerība"
lapā. Koprades telpas "Dzīvoklis" rezidents.
Iepazīsimies!
23/01: Iepazīšanās ar Mg.psych. Ilona Stepanoviča-
Monkēviča ZOOM vidē "Mēs varam sniegt
palīdzību citiem, tikai tad, kad mūsu trauks ir
pilns!".

Janvāris

Marts

Februāris

25/03: Kinest.lv atsaucas aicinājumam iesaistīties
labdarības projektā "Viens no Mums!" 2021,
izstrādājot Lieldienu e-kartiņas ar Evitas zīmētām
un krāsotām bildēm.
25/03: Kļūstam par biedrības "Pierīgas Partnerība"
biedru un padomes locekli.

Maijs
04/05: Mums ir savas Mājas!
06/05: Kinest.lv atsaucas aicinājumam iesaistīties
labdarības projektā "Viens no Mums!" 2021,
izstrādājot Māmiņdienas e-kartiņas ar Evitas
zīmētām un krāsotām bildēm.
26/05: Tiek uzsākti vides labiekārtošanas darbi
telpās un darbs pie projekta "Kopā būt!"
īstenošanas (Projekta pieteikums Nr. 21-04-AL04-
A019.2201-000001 sagatavots un guvis atbalstu
vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas
partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā
projektu pieteikumu iesniegšanas 11. kārtā.).

08/02: Izsludināts labdarības projekts "Viens no
Mums!". 

10/02: Mūsu 1. dzimšanas diena.

2021.gada kopsavilkums

Aprīlis

Septembris
04/09: Radošā darbnīca "Turpinām vārīt ziepes!".
Gatavojamies Tēvu dienai.
05/09: Radošā darbnīca "Turpinām vārīt ziepes!".
12/09: Sveiciens Tēvu dienā.
18/09: Viesi biedrības "Olaines NVO apvienība" 15
gadu jubilejā.
19/09: Dalība biedrības "Jaunolaines attīstībai"
rīkotājās "NVO sadarbības un sporta spēlēs".
25/09: Radošo darbu izstāde telpu logos un
sveiciens "Dzērveņu festivālam".
28/09: Izsludināta labdarības akcija "Atgriezīsim
T-kreklu ikdienā!", lai radītu paklājiņus un
groziņus "Laimīgās astes - Olaines novada
dzīvnieku aizsardzības biedrība" apgādībā
esošajiem kaķīšiem un sunīšiem.

Oktobris
13/10: Ar mākslinieces Ingas Zemītes redzējumu,

telpās plaukst harmonija.
15/10: Vēstules LR Labklājības ministrijai par:

Asistenta pakalpojuma sniegšana un degvielas
izdevumu kompensēšana, kā arī par DI projekta

sociālo rehabilitācijas pakalpojumu reižu
palielināšanu. 

18/10: Izsludināta labdarības akcija "Kļūstiet par
Ziemassvētku Rūķiem 2021". 

18/10: Radošā darbnīca "Paklājiņu un groziņu
pīšana".

20/10: Multfilmu vakars bērniem un jauniešiem.
24/10: Halloween dekorāciju veidošana biedrības

"Citāds Es" logos.
31/10: Halloween ZOOM ballīte ar Raganiņu. Novembris

Kopā būt prieks!
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