


• Labdarības skrējiena mērķis ir atbalstīt bērnus ar 
kustību traucējumiem. Skriesim, lai palīdzētu -
saziedosim kopā 10 000 EUR rehabilitācijai 
bērniem ar kustību traucējumiem.

• Tas ir labām emocijām piepildīts pasākums, kurā 
piedalās simtiem jautru dalībnieku - enerģiskas 
ģimenes un atraktīvas uzņēmumu komandas, kā 
arī individuāli dalībnieki –
tērpušies Ziemassvētku vecīšu tērpos.

• Ziemassvētku vecīšu skrējienu organizē 
Rīgas starptautiskais Rotary klubs.

Aicinām Jūsu uzņēmumu pievienoties labdarības projektam, 
iesaistot savu komandu jautrā un saliedējošā pasākumā! 



• Latvijā ir daudz bērni, kurus jau no mazotnes ir skārusi kāda smaga slimība vai traumas rezultātā radušās
smagas veselības problēmas, kas atstāj sekas uz turpmāko dzīvi.

• Ārstniecība vai rehabilitācija palīdz - neļauj slimībai progresēt, nodrošinot stāvokļa uzlabošanos, palīdzot
novērst komplikācijas, kas var radīt deformācijas un stipras sāpes kustību traucējumu gadījumos.

• Ģimeņu, kas audzina bērnus ar kustību traucējumiem, sapnis ir, lai bērniņš pieceltos no ratiņkrēsla un
sāktu staigāt patstāvīgi vai ar palīglīdzekļiem.

• Bērnu sirsniņas sapņo un cer, ka reiz viņi būs kā visi citi un varēs staigāt. No veselajiem bērniem viņus
atšķir vien tas, ka viņi ir ieslodzīti savos ķermeņos – viņu rokas vai kājas neklausa, nav spēju staigāt vai
sēdēt.

• Šiem bērniņiem var palīdzēt rehabilitācijas pasākumi, kam jābūt ilgstošiem un regulāriem. Taču viņu
ģimenēm tam nepietiek līdzekļi, savukārt valsts finansējums šim mērķim ir nepietiekošs – katram
paredzēts tikai viens rehabilitācijas kurss 1.5 gados.

• Kopīgi mēs varam palīdzēt, dāvājot bērniem iespēju apmeklēt rehabilitācijas kursu ar speciālu
gaitas robotu G-EO System, kas ļauj trenēt gaitu ne tikai pa līdzenu virsmu, bet arī imitēt kāpšanu
pa kāpnēm.

• Ziemassvētku vecīša skrējiena mērķis ir savākt ziedojumos 10 000 EUR, kas sniegtu palīdzību 6
bērniem, sedzot 250 nodarbības jeb līdz pat 250 tūkstošiem soļu uz G-EO System gaitas robota.

• Tāpēc, aicinām palīdzēt bērniem, ziedojot tik ļoti nepieciešamajam rehabilitācijas kursam!

Skriesim, lai bērni staigātu! 
Palīdzēsim bērniem ar kustību traucējumiem!







Lieldraugu - ziedojot 2000 EUR
• Stiprinot tēlu un reputāciju, iesaistoties sociāli atbildīgā labdarības projektā
• Izvietojot logo visos pasākuma reklāmas un informatīvajos materiālos (plakātos, banneros u.tml.)
• Izvietojot logo uz skrējiena dalībnieku numuriem
• Atspoguļojot uzņēmuma dalību Facebook
• Iegūstot iespēju nodot informatīvos vai cita veida materiālus skrējiena dalībniekiem
• Minot uzņēmumu medijos, pasākuma komunikācijā un norises vietā Doma laukumā
• Iegūstot iespēju pasniegt Jūsu uzņēmuma īpašo balvu pasākuma norises laikā Doma laukumā
• 100 Jūsu pārstāvju dalība jautrā un atraktīvā skrējienā

Draugu - ziedojot 1000 EUR
• Stiprinot tēlu un reputāciju, iesaistoties sociāli atbildīgā labdarības projektā
• Izvietojot logo visos pasākuma reklāmas un informatīvajos materiālos (plakāti, banneri u.tml.)
• Atspoguļojot uzņēmuma dalību Facebook
• Minot uzņēmumu medijos, pasākuma komunikācijā un norises vietā Doma laukumā
• 60 Jūsu pārstāvju dalība jautrā un atraktīvā skrējienā

Atbalstītāju - ziedojot 500 EUR 
• Stiprinot tēlu un reputāciju, atbalstot sociāli atbildīgu labdarības projektu
• Atspoguļojot uzņēmuma dalību Facebook
• Minot uzņēmumu pasākuma norises laikā Doma laukumā
• 25 Jūsu pārstāvju dalība jautrā un atraktīvā skrējienā

Komandām ar vairāk kā 20 dalībniekiem - dalība 12 EUR no personas (bērniem - bez maksas)! 

Aicinām Jūsu uzņēmumu palīdzēt 
piepildīt Ziemassvētku brīnumu, kļūstot par:





Rotary International Riga
Ketija Fogele
Mob. tel. +371 25764099
E-pasts: Ketija.Fogele@ergo.lv




