Sabiedrības integrācijas fonds atbalsta 3x3 Īrijā 2013 un
ļauj uzņemt teju divas reizes lielāku nometņotāju skaitu
Šā gada Īrijas 3x3 nometnes rīkotājiem Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), piešķirot
nometnei papildus finansējumu, ir devis iespēju piedalīties lielākam skaitam dalībnieku. Ja
pagājušajā gadā pirmajā Īrijas 3x3 saietā pulcējās 83 dalībnieki, tad šogad kopējais
dalībnieku skaits sniedzas pāri 150 nometņotājiem, teju divkāršojot dalībnieku skaitu.
Projekts aprīlī tika iesniegts Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “Pilsoniskās
līdzdalības veicināšanas programma” 2013. Šīs programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas
emigrējušo iedzīvotāju (diasporas) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, kā arī
veicināt pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Programmas mērķa grupa
- diaspora un diasporas organizācijas ārvalstīs.
Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums bija 36 000 LVL no Sabiedrības
integrācijas fondam piešķirtajiem 2013.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam
projektam pieejamais programmas finansējums bija līdz 12 000 latu.
Projektu aprīlī varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas
pārstāv diasporas vai diasporas organizāciju intereses. Izmantojot šo iespēju, Latvijas
biedrība “Trīs reiz trīs” atsaucās Latviešu biedrības Īrijā aicinājumam un kopīgi sagatavoja
projekta pieteikumu iesniegšanai SIF.
Lieki teikt, ka projekta piešķīrums sniedz milzīgu atbalstu, sedzot nometnes ieviržu telpu un
ēdināšanas izmaksas, kā arī ieviržu vadītāju ceļošanas izdevumus, kas nav mazas, lai ieviržu
vadītāji varētu nokļūt līdz saieta norises vietai Kaslborā. Būtiski ir tas, ka SIF piešķīrums ļauj
apmeklēt nometni, dalībniekiem nemaksājot dalības maksu. Proti, pēc projekta
apstiprinājuma saņemšanas un pieteikšanās termiņa pagarināšanas, ikviens, kam 3x3 Īrijā
šķiet interesants, varēja sūtīt savu pieteikumu. Vienīgie izdevumi, par ko nu jārūpējas pašam
dalībniekam, ir naktsmājas nometnes norises vietā, tuvu tai vai pašam jārezervē vietu atpūtas
centrā, kam talkā nāk arī Latviešu biedrības Īrijā 3x3 projekta aktīvisti. Pārskatot dalībnieku
sarakstus redzams, ka bezmaksas iespēju ir izmantojuši daudzi Meijo grāfistē dzīvojošie
latvieši, īpaši tie, kuru mājvietas atrodas tuvu LoughLannah atpūtas centram, kur tad arī
notiks šā gada 3x3 nometne.
Saiets, kas Kaslborā Īrijā notiks no 11.augusta līdz 18.augustam, Latvijas biedrības “Trīs reiz
trīs” un Īrijas Latviešu biedrības 3x3 komandai ir liels izaicinājums un vienlaicīgi arī
fantastiska iespēja īstenot 3x3 mērķus, kopt latvietību diasporas zemē un nostiprināt
pārliecību – lai kurā pasaules malā arī latvietis neatrastos, viņš un viņa bērni ir un paliks
latvieši. Vislielākais paldies par to sakāms Sabiedrības Integrācijas Fondam.
Biedrības “Trīs reiz trīs” projekta vadītāja Guna Kriškāne un Latviešu biedrības Īrijā
projekta vadītāja Sandra Bondarevska

