
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2016.gada 9.jūnijā 

Š.g. 15. jūnijā UADBB Aon Baltic Latvijas fili āle r īko Labdar ības dienu Īsl īces SOS Bērnu 
ciemat ā, kuras laik ā bērniem tiks sar īkotas sporta sp ēles, lai atkl ātu vasaras sezonu.  

Ik gadu Aon korporācijas darbinieki vairāk kā 60 pasaules valstīs piedalās Aon Starptautiskā 
Labdarības dienā, veicot dažādus sabiedriskos darbus un ziedojot līdzekļus labdarībai. Turpinot 
iepriekšējos gados lieliski iesākto sadarbību ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, Aon vēlas 
šogad Labdarības dienā atbalstīt bērnus, kuri dzīvo Īslīces SOS Bērnu ciematā. Aon Labdarības 
dienas ietvaros notiks sporta spēles ciemata bērniem, kas attīstīs bērnu spēju sadarboties komandā 
un arī dažādas atlētiskās prasmes, kā arī, protams, sniegs prieku.  

SOS Bērnu ciematā šobrīd dzīvo vairāk nekā 120 bērni ar sāpīgu un traumatisku pagātni, kā arī ar 
īpašām vajadzībām. Lai padarītu vasaras mēnešus krāšņākus un piedzīvojumiem bagātākus, 
UADBB Aon Baltic Latvijas fili āle vēlās finansi āli atbalst īt, kā arī aicin āt savus klientus, 
sadarb ības partnerus  un pārējos sabiedr ības locek ļus iesaist īties  un ziedot līdzekļus bērnu 
dalībai vasaras nometnēs uz zemāk noradītajiem Latvijas SOS ciematu asociācijas bankas kontiem. 
Veicot ziedojumu, aicinām maksājuma uzdevumā norādīt “Dāvināsim bērniem sportisku vasaru” 

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija 

Reģ. Nr. 40008029381 

SEB bankā LV56UNLA0050011994184 

Swedbank LV65HABA0551033254521 

Nordea bankā LV44NDEA0000083612402 

Tāpat ar ī aicin ām atbalst īt bērnus ar praktisk ām dāvanām 15.jūnijā, lai padar ītu vi ņu vasaru 
raibāku . Vairāk informāciju par iespējamajiem atbalsta veidiem var iegūt sazinoties ar zemāk 
norādītajiem kontaktiem. Esam atvērti ikvienai labai idejai! 

 

Ar cieņu, 

Egija Logina   
Biroja administratore 
Aon Baltic Latvijas filiāle UADBB 
Bieķensalas iela 21,  
Rīga,LV 1004 
t +371 6 744 7634   
m +371 2 593 2187 
egija.logina@aon.lv   
aon.com 
  

 

Dace Straume 
Korporatīvās sadarbības vadītāja 
Latvijas SOS Bērnu ciematu 
asociācija 
Cēsu 31 k-3,  
Rīga, LV 1012 
t+ 371 6 7709395  
m +371 2 567 2677 
dace.straume@sosbca.lv 
sosbernuciemati.lv 


