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Wunder idejlauzis – ViA studentu projektiem
Valmieras novada fonds sadarbībā ar SIA “Wunder Latvia” ir izsludinājis projektu
konkursu “Wunder idejlauzis”, lai rosinātu Vidzemes Augstskolas studentu
pašiniciatīvu un vēlmi iesaistīties augstskolas vides un Valmieras apkaimes
pilnveidošanā. Konkursā ikviens students var saņemt līdz pat 2000 eiro atbalstu
savas idejas jeb projekta īstenošanai. Pirmie ideju uzmetumi jāiesniedz līdz
28. februārim.
Studentiem tā ir arī lieliska iespēja vienlaikus gan sakārtot vidi sev apkārt, gan gūt
gandarījumu par līdzcilvēku prieku, gan tikt pie pieredzes projektu īstenošanā.
Projektu tēmas un mērķauditorijas nav ierobežotas. Tā var būt gan telpu un teritorijas
labiekārtošana augstskolā, kopmītnēs vai citvietā Valmierā un tās apkaimē. Tie var būt
arī kultūras, sporta un izglītojoši pasākumi. Tās var būt kampaņas par kādas nozīmīgas
tēmas skaidrošanu vai popularizēšanu. Galvenais nosacījums – ideju īsteno studenti un
no tā ieguvēji ir sabiedrība vai kāda tās daļa, tostarp arī studenti. Fonds un “Wunder
Latvia” ir atvērti arī drosmīgām un inovatīvām idejām, kuru rezultātiem šodien varbūt
grūti noticēt, taču ir vērts mēģināt!
14. un 15. februārī augstskolā notiks “ideju rades” darbnīcas, lai palīdzētu tikt pie
projektiem, ja kaut kas iekšā gruzd, bet nav īsti skaidrs, kā to uzlikt uz papīra. Idejas
uzmetums jāiesniedz līdz 28. februārim. Pēc tam notiks apmācības un projektu
aizstāvēšana “Wunder Latvia” birojā 21. martā.
Vairāk informācijas par “Wunder idejlauzi” – fonda mājaslapā www.vnf.lv sadaļā “Īsteno
ideju”.
Valmieras novada fonds jau 13 gadus ir filantropijas partneris ziedotājiem un ideju
cilvēkiem, atbalsot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uzlabošanai Valmierā un
apkaimē. Regulāri tiek organizēti dažādi projektu konkursi – “Sev, tev, novadam”,
Ziedotāju aplis, “Jaunieši dod iespēju jauniešiem”, Bērnu un jauniešu izcilību
programma, arī tematiskie konkursi ar atsevišķu ziedotāju atbalstu.

Papildu informācija:
Ansis Bērziņš, Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 26136756, 64281792; e-pasts: vnf@vnf.lv
http://www.vnf.lv

Valmieras novada fonda darbību finansiāli atbalsta
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