
Par nodibinājumu “Fonds PLECS” 
Atbalsta kustība (vēlāk tā pārauga fondā) PLECS pastāv kopš 2017. gada nogales, un tā 

radās likumsakarīgi - lai nodrošinātu galveno, kas nepieciešams bērniem aprūpes iestādēs, proti, 

ģimenes. 2017. gadā raidījumu un rakstu sērija “Sistēmas bērni” sabiedrībai bija atklājusi šokējošu 

vardarbību un vienaldzību, kas valda bērnu ilgstošās aprūpes iestādēs, un bija skaidrs, ka 

iesīkstējusī sistēma ir steigšus jāmaina. Lai tā notiktu, viens no pirmajiem uzdevumiem - 

ievērojami palielināt adoptētāju, audžuģimeņu, aizbildņu un viesģimeņu skaitu, un ar tādu mērķi 

par labdarības akcijā “Dod pieci” saziedotajiem līdzekļiem tapa PLECS.  

Mūsu misija ir katram bērnam – ģimeni. 

Lai šo mērķi sasniegtu, visā Latvijā regulāri rīkojam satikšanās pasākumus, kuros bērni no 

aprūpes iestādēm un uzņemošās ģimenes var cits citu iepazīt, kopīgi darbojoties. Tas rada iespēju 

ģimenēm iepazīt bērnus realitātē un paskatīties uz viņiem no personības, ne vecuma, dzimuma vai 

medicīniskā apraksta puses. Cilvēcisks kontakts bieži vien maina domas, un ģimenes uzņem 

lielāka vecuma, skaita vai atšķirīga veselības stāvokļa bērnus, nekā plānojuši iepriekš. Katrs 

sestais bērns pēc dalības mūsu organizētajās aktivitātēs nonāk ģimenē, lielākoties – bērni 

vecumā virs 10 gadiem. Fonds satikšanās pasākumus rīko jau trešo gadu, vidēji gada laikā mūsu 

pasākumos tiekas 150 bērni un 115 uzņemošās ģimenes, līdz šim esam noorganizējuši 22 

pasākumus visā Latvijā. Vienīgie Latvijā rīkojam šāda veida pasākumus sistemātiski un regulāri, 

- to darīt mums palīdz juridisko un privātpersonu ziedojumi, jo valsts šādas aktivitātes neapmaksā.

Meklējot bērniem ģimenes, sadarbojamies ar dažādām institūcijām, dodamies uz bērnu 

namiem klātienē, lai uzzinātu par bērniem, kuriem nepieciešams atrast mājas. Šo informāciju 

nododam mūsu redzeslokā esošajām ģimenēm visā Latvijā – gan zvanot, gan sūtot sms un e-pastus. 

Uzskatām, ka uzrunājot ģimenes, sevišķi svarīgi ir izcelt bērna personiskās īpašības un talantus, 

kā arī vēlmes par ģimeni, kurā vēlētos nonākt.  

Pēc bērniņa uzņemšanas ģimenē, fonds uzņemošajām ģimenēm nodrošina plaša spektra 

palīdzību - no sarunām, sniedzot praktisku informāciju vai emocionālu atbalstu, līdz psihoterapeita 

pakalpojumu atmaksai; no speciāla palīgaprīkojuma īres līdz pat mājokļa pielāgošanai bērnam ar 

speciālām vajadzībām.  

Mūsu lielākā vērtība jeb “zelta fonds” ir uzņemošās ģimenes - audžuģimenes, adoptētāji, 

aizbildņi un viesģimenes - , jo bez viņiem mūsu misija nebūtu iespējama. Ikviens, kas mūsu 



fondam ziedo līdzekļus, sniedz savu atbalstu šīm ģimenēm, savukārt tās - diendienā rūpējas par 

bērniem. Par saziedotajiem līdzekļiem varam atbalstīt ģimenes sākot no domas par bērniņa 

uzņemšanu līdz dažāda veida atbalsta sniegšanai, kad bērniņš jau ir uzņemts ģimenē. No visas 

sirds pateicamies ikvienam, kurš nepaliek vienaldzīgs! 


