SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS
Latvijas Studentu apvienības
ikgadējam
projektam
Studentu Līderu forums ir platforma
jaunajiem līderiem, lai stiprinātu studentu
kustību, slīpētu dalībnieku personības un
risinātu augstākās izglītības politikas problēmas.
Studentu Līderu forumā veidojas līderis, kurš
 panāk rezultātu, iedvesmojot cilvēkus strādāt,
 demokrātiju uzskata par vērtību,
 apzinās komand6as biedra vērtību,
 domā pirms dara,
 balsta savu viedokli argumentos,
 studentu lietu tur taisnu un cietu.
Šī gada Studentu Līderu foruma mērķi ir
 tuvināt studentus profesionālākam darbam savās organizācijās;
 iedrošināt studentus analizēt un rīkoties drosmīgi;
 atraisīt un atklāt studentos līdera šķautnes;
 radīt labvēlīgu augsni turpmākām iniciatīvām augstākajā izglītībā.
Lai to sasniegtu, dalībniekiem tiek piedāvāta 4 dienu programma ar
 individuālām, mentoru vadītām un coaching nodarbībām,
 grupu darbiem problēmsituāciju risināšanā,
 praktiskām nodarbībām un simulācijām,
 paneļdiskusijām un viedokļu analīzi,
 aktīvajām trasēm ar foruma mērķiem pakārtotiem uzdevumiem.
Šīs zināšanas tiks iegūtas ar jau uzrunātu dažādu jomu līderu iesaisti
 Daniels Pavļuts, Valdis Dombrovskis, Artis Pabriks,
 Ilmārs Poikāns, Artuss Kaimiņš, Kārlis Streips, Aldis Zauls (Outdoor Latvija)
 Mihails Džondžua, Gints Ceplenieks, Dainis Īvāns, Roberts Ķīlis,
 Aengus Ó Maoláin (Eiropas Studentu apvienība),
Forums šovasar norisināsies 13.gadu. Iepriekš dalībnieki paneļdiskusijās un
praktiskās nodarbībās risinājuši, piemēram, ar studiju programmu akreditāciju
un augstākās izglītības finansējumu saistītus jautājumus. Forumā piedalījušies
tādi cilvēki kā Daniels Pavļuts, Ina Druviete, Jānis Vētra, Gita Rēvalde,
Sanda Liepiņa un citi.

Mēs uzrunājam Jūs sniegt materiālu ieguldījumu foruma tapšanā.
Mēs Jūsu uzņēmumam piedāvājam:
Uzaicinājumu uz interviju par uzņēmumu, līderību un praksē gūtām
atziņām uzņēmuma vadītāju vai citu pārstāvi; interviju pārvērst rakstā, ko
publicēsim mūsu mājaslapā izveidotā iedvesmojošo rakstu sadaļā;
Par iedvesmojošajiem rakstiem čivināt arī @LideruForums twitter.com un
organizatoru kontos;
Iespēju atbraukt uz Studentu Līderu forumu un semināra neformālajā daļā
aprunāties ar semināra dalībniekiem, uz vietas esošajiem lektoriem,
Latvijas Studentu apvienības valdi un vecbiedriem, kā arī organizatoriem,
sniedzot savas zināšans un skatījumu, iepazīstot studentu līderus;
Titulu Lieldraugs un Draugi/Atblastītāji foruma mājaslapas atbalstītāju
sadaļā;
Ievietot uzņēmuma logo foruma mājaslapā Atbalstītāju sadaļā un Latvijas
Studentu apvienības mājaslapā atbalstītāju slejā,
Iekļaut uzņēmuma logo foruma publicitātes un vizuālajos materiālos
(vārdu kartes, pateicības, e-pasta ziņās dalībniekiem, sagatavotajos
attēlos, infografikās sociālajiem tīkliem;
Papildināt dalībnieku mapītes ar jūsu uzņēmuma reklāmas materiāliem
(bukletiem, žurnālu, u.c.);
Nosaukt kādu no foruma ēdienreizēm vai neformālajām aktivitātēm,
interesantā nosaukumā, iekļaujot Jūsu uzņēmuma vārdu;
Tā kā Latvijas Studentu apvienībai ir sabiedriskā labuma statuss, tad
ziedošanas gadījumā Jūsu uzņēmumam ir iespēja iegūt nodokļu atlaides.

Mēs neapsolām, ka pēc foruma 80 000
Latvijas studenti zinās par Jums, taču
mēs garantējam, ka Jūsu devums būs
ilgtermiņa ieguldījums Latvijas nākotnes
līderos.

Paldies par mums veltīto laiku,
gaidīsim drīzu atbildi!

undija.ancena@lsa.lv

„Katra nelielā
palīdzība ir kā ūdens
lāse – tā ir maza,
taču izraisa viļņus
visā ezerā.”
- Jessy & Brian Matteo
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