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Запрашаем да ўдзелу

«Twin City Booster»
«Паскаральнік Гарадоў-Пабрацімаў»
Серыя семінараў
У 2020 годзе Twin City Lab падтрымае і навучыць гарады-пабрацімы з Беларусі, Германіі, Расіі
і Украіны.
Разам з Вамі мы раскрыем новыя тэмы, вывучым патэнцыял Вашага горада і гарадскіх
супольнасцяў, дапаможам ўкараніць новыя фарматы супрацоўніцтва і дапаможам
прыцягнуць новых удзельнікаў у Вашы праекты.
Незалежна ад таго, ці маеце Вы партнэрства з горадам-пабрацімам ці толькі збіраецеся
пабудаваць новае, - сардэчна запрашаем!
Чакаем Вашых заявак!

Што вы атрымаеце::
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Новы погляд на Вашы магчымасці і эфектыўнасць пабрацімскіх сувязяў
Якасны вопыт у развіцці партнёрскіх адносін
Алгарытм для вызначэння мясцовага патэнцыялу
Аналіз інтарэсаў, патэнцыялу і патрэб Вашага горада
Узгадненне інтарэсаў, патэнцыялу, патрэб і Вашых ідэй з горадам-партнёрам
Выдатную магчымасць для падтрымкі мясцовых лідэраў і падключэння новых актывістаў
Правядзенне семінара ў кожным партнёрскім горадзе
Правядзенне семінара «Match & Sprint» («Узгадні і дзейнічай!») з удзельнікамі з абодвух гарадоў
Правядзенне семінара «Sprint & Succeed» («Дзейнічай і мей поспех!») з удзельнікамі з абодвух гарадоў

На ўсіх семінарах асаблівая ўвага будзе нададзена ведам, вопыту і энергіі задзейнічаных удзельнікаў, а
таксама аналізу прапанаваных ініцыятываў.
Рабочыя мовы семінараў: англійская, руская і нямецкая.

Што нам патрэбна:
r Памяшканні для дзелавых сустрэч і асноўнае абсталяванне для правядзення семінараў
r Жыллё для чатырох каардынатараў і інструктараў для кожнага семінара
Twin City Lab не пакрывае выдаткі ўдзельнікаў і кошт іх пражывання.

Расклад
Усе семінары з серыі «Twin City Booster» пройдуць у перыяд паміж лютым і лістападам 2020 года.

Хто можа падаць заяўку на ўдзел у семінары?
Праект факусуюць выключна на Беларусі, Украіне, Германіі і Расіі.
Мы запрашаем да ўдзелу:
u Мэраў / гарадскія адміністрацыі і іх партнёраў-пабрацімаў (існуючыя ці ж яшчэ не параднёныя)
u Прыватныя асацыяцыі, супольнасці і клубы парадніўшыхся гарадоў
u Іншых прадстаўнікоў гарадоў-пабрацімаў ці ініцыятывы, якія заручыліся падтрымкай аднаго з
вышэйпералічаных гульцоў
Вам не абавязкова было ўдзельнічаць у мерапрыемстве Twin City Barcamp ў Мінску 2019 года для падачы
заяўкі і прыняцця ўдзелу ў гэтым мерапрыемстве.

Падача і адбор заявак

u Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі аб мерапрыемстве і працэсе падачы заявак, калі
ласка, прайдзіце па наступнай спасылцы: www.twincitylab.net/booster-info
u У выпадку ўзнікнення любых пытанняў або жа неабходнасці абмеркавання далейшых дэталяў, калі
ласка, звяжыцеся з намі, даслаўшы ліст на наступны адрас электроннай пошты: booster@twincitylab.net

Пра нас
Twin City Lab - гэта праект Brains & Bridges, накіраваны на развіццё партнёрскіх адносін паміж гарадаміпабрацімамі, пашырэнне магчымасцяў гарадскіх супольнасцяў і вынясенне ўзроўню міжнародных абменаў і
сувязяў за рамкі існуючых стандартаў.
У 2020 годзе Twin City Lab прадаставіць двум парам гарадоў-пабрацімаў магчымасць развіцця партнёрскіх
адносін, правёўшы серыю семінараў і мерапрыемстваў у кожным горадзе-пабраціме.

Фінансуецца:

