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Novērtē dalīšanos zināšanās un mīlestībā
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Novērtējot tos, kas iegulda laiku un spēkus cilvēka izaugsmē, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā atzinību izteikusi arī Liepājas
biedrībai “Karosta Kids”. Pagājušonedēļ notikušajā balvas pasniegšanā biedrība saņēmusi arī ziedojumu no konkursa atbalstītājiem.

“Milzīgs prieks!” par ziedojumu ļoti pateicīga ir biedrības “Karosta Kids” vadītāja Tatjana Tarasova. Viņai bijis pārsteigums, ka
“Liepājas Rotari klubs” biedrību balvai pieteicis, un līdz pēdējam brīdim viņa nav zinājusi, ka saņems konkursa atbalstītāju Džerija
un Denīzes Virtu īpašo balvu. Saņemtie trīs tūkstoši eiro tikšot izlietoti darbinieku apmācībai, jauniešu dalībai konferencēs, vasarā
īstenojamajiem projektiem.

Biedrība “Karosta Kids” bija viena no finālistēm balvu konkursā “Cilvēka izaugsmei Latvijā”.  To jau trešo gadu rīko Amerikas
Tirdzniecības  palāta  Latvijā  kopā  ar  ASV vēstniecību  Latvijā  un  Latvijas  Pilsonisko  aliansi.  Tās  būtība  un  mērķis  ir  godināt
iedvesmojošus Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus, veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību un labklājību, kā arī
izcelt sociālās atbildības iniciatīvas – lasāms Amerikas Tirdzniecības palātas mājaslapā.

Šogad konkursam bija pieteikti 63 pretendenti. Vienpadsmit finālisti izvirzīti četrās nominācijās – balva par sociālo atbildību, par
izcilu  iegulījumu izglītībā, par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā,  par  izcilu  ieguldījumu Latvijas nākotnē. “Karosta Kids”
saņēma atzinību par ieguldījumu Latvijas nākotnē.

“”Karosta Kids” ir vieta, kas sniedz daudzpusēju garīgo, izglītības, emocionālo un fizisko atbalstu riska grupas ģimenēm, bērniem
un jauniešiem,” “Liepājas Rotari kluba” vārdā saka tā pārstāve Kristīne Liepa. “Visā plašajā pasaulē ir bērni, kas meklē un ilgojas
pēc vietas, ko saukt par savām mājām. Karostā tāda vieta ir! Tatjana ar kolēģiem, daloties zināšanās un mīlestībā, praktiskā veidā
parāda Dieva mīlestību ģimenēm caur jauniešiem un bērniem.” Tādēļ Liepājas rotarieši arī nolēmuši pieteikt to konkursam.

Balvu “Cilvēka izaugsmei 2016” saņēma Brocēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” un Brocēnu novada jauniešu centra
remontstrādnieks  Zigmunds  Zaļenko,  starptautiska  uzņēmuma filiāle  “Accenture  Latvija”,  kas  vada  sociālu  izglītības  projektu
Start(IT), bērnu paliatīvās aprūpes biedrība un “TecHub Riga” dibinātājs Andris Bērziņš. Atzinība arī onkoloģisko pacientu atbalsta
biedrībai “Dzīvības koks”, kam ir nodaļa arī Liepājā.
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