Seniori trīs dienas iepazīst latvisko dzīvesziņu
Nedēļas nogalē, no 22. līdz
25.maijam, realizējot projektu
„Tālu no dzimtenes-tomēr mājās”,
Balvos un Stāmerienā notika īpaši
integrācijas pasākumi trešo valstu
valstspiederīgajiem – senioriem.
Seniori
devās
ekskursijā
pa Balvu pilsētu, kuru vadīja
vēstures skolotāja Irēna Šaicāne.
Sakoptā Balvu pilsētiņa iepatikās
tālākiem ciemiņiem no citiem
Latvijas novadiem. Lai trešo valstu valstspiederīgos – seniorus
informētu par tiem pieejamiem
informatīvajiem resursiem un
par iespējām apgūt vai uzlabot
latviešu valodu, organizatori
novadīja semināru "Latviešu valodas apgūšanas iespējas Latvijā".
Vēlāk projekta dalībnieki
devās
uz
Viļakas
novada
Vēršukalna muzeju, kur atraktīvais
muzeja vadītājs Aldis Pušpurs
izrādīja muzeju, un visi varēja
redzēt, kāds ir maizes ceļš no
abras līdz galdam. Andra Slišāna
vadītā Upītes folkloras kopa
iepriecināja ar savām senajām,
šai vietai raksturīgajām dejām
un dziesmām. Viļakas baznīcu,
kura slavena ar savu seno vēsturi,
izrādīja kapucīnu mūks Staņislavs.
Otrā diena sākās ar Stāmerienas
pils un Aleksandra Ņevska
pareizticīgās baznīcas iepazīšanu.
Baznīcā gids Vilis Kļaviņš ar savu
aizrautīgo stāstījumu pārsteidza
seniorus, un viņiem radās daudzi

jautājumi. Apskatījuši viesu namu
„Vonodziņi”, seniori devās uz Viļa
Kļaviņa mājām, kur paši ugunskurā
uz kociņiem cepa maizīti,
izgaršoja māju vīnu. Dziesmas un
dejas akordeona pavadījumā ilga
līdz vēlam vakaram.
Trešās dienas rītā seniori
atgriezās Balvu muižā, kur visus
gaidīja meistardarbnīcas brošu
gatavošanā, māla izstrādājumu
veidošanā un filcēšanā. Pirms
tam visi noskatījās Modra Teilāna
veidoto
videofilmu
„Vāpes
dziesma”, kura stāsta par Tautas māksliniekiem, keramiķiem
Jolantu un Valdi Dundeniekiem.
Liels bija senioru prieks, kad
pašu rokām izdevās izgatavot
piespraudītes, krelles vai māla
figūras. Visi gatavotie darbiņi
palika pašiem atmiņai no šī projekta. Noslēguma pasākumā
katrs saņēma fotokolāžu, kā arī
pateicību par dalību projektā.
Pusdienās spēlēja Noras Kalniņas
lauku kapela, un visi atvadījās
prieka asarām acīs. Pie pusdienu
galda sekoja uzrunas, kurās seniori pauda prieku par šīm dienām,
kurās iepazīta latviskā dzīvesziņa,
folklora, vēsture un iegūti jauni
draugi.
No 30.maija līdz 2.jūnijam
notiks intergrācijas pasākums
ģimenēm
ar
bērniem,
un
dalībnieki tam var pieteikties,
zvanot pa telefonu 26162614
Marutai vai 29203754 Zinaidai.
Biedrība „Ritineitis”, piesaistot
sadarbības partneri „Patvērums

„Drošā māja””, šā gada 30. aprīlī
uzsāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas
fonda atbalstītu projektu „Tālu
no dzimtenes – tomēr mājās”.
Tā mērķis ir nodrošināt trešo
valstu valsts piederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību
integrācijas procesā, kā arī attīstīt
vietējās kopienas sadarbību ar
mazaizsargātām
trešo
valstu
valstspiederīgo grupām, piesaistot
reģionālo nevalstisko organizāciju
resursus. Projekta aktivitātēs tiek
iesaistīti trešo valstu piederīgie –
seniori un ģimenes ar bērniem,
kuriem ir iespēja piedalīties
kopīgos pasākumos, kas veicina
gan projekta tiešās mērķa grupas,
gan Latvijas senioru saliedēšanos,
iekļaušanos sabiedrībā un atbalstu. Projekta norises laiks: 2014.
gada 30.aprīlis – 2014. gada 30.
jūnijs.
Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta „Tālu no dzimtenes
– tomēr mājās” īstenošana tiek
līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo
valstu valstspiederīgo integrācijas
fonda un 25% no valsts budžeta
līdzekļiem.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonda atbalstu. Par
publikācijas saturu atbild biedrība
"Riteneitis”.
*Trešo valstu valstspiederīgie
ir ikviena persona, kas nav Eiropas
Savienības dalībvalstu, Eiropas
Ekonomiskās zonas valstu vai
Šveices Konfederācijas pilsonis.
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