
   

 
 
Агульная 
інфармацыя: "Паскаральнік Гарадоў-Пабрацімаў" 

 
 
 
 
 
 

Серыя семінараў  
Лабараторыі Гарадоў-Пабрацімаў 

Лабараторыя Гарадоў-Пабрацімаў выходзіць на наступны этап. Пасля распрацоўкі 
інавацыйных фарматаў і арыентаваных на будучыню падыходаў да прасоўванні гарадоў-
пабрацімаў, мы запрашаем парадніўшыяся горады з Беларусі, Германіі, Расіі і Украіны падаць 
заяўку на ўдзел у серыі нашых семінараў "Паскаральнік Гарадоў-Пабрацімаў" (Twin-City-
Booster).  
 
 
Праект Лабараторыя Гарадоў-Пабрацімаў   
Twin City Lab - гэта праект Brains & Bridges, накіраваны на развіццё партнёрскіх адносін паміж гарадамі-
пабрацімамі, пашырэнне магчымасцяў гарадскіх супольнасцяў і вывядзенне ўзроўню міжнародных абменаў і 
сувязяў за рамкі існуючых стандартаў. Пасля правядзення канферэнцыі БарКэмп, мы распрацоўваем 
дыгітальную платформу для стварэння новых фарматаў, інструкцый і назапашвання лепшых практык. У 2020 
годзе, у рамках праекта Twin City Lab дзве пары гарадоў-пабрацімаў атрымаюць магчымасць паляпшэння сваіх 
партнёрскіх адносін у ходзе серыі семінараў і іншых мерапрыемстваў, якія будуць праведзены ў кожным з 
гэтых гарадоў-партнёраў. 
 
 

Наша місія 
Актыўны крэўнасць гарадоў заснавана на інавацыйных ідэях, ўстойлівых сетках паведамленняў і адданых 
супольнасцях. Наша праграма забяспечвае ідэальную аснову для ўмацавання і падтрымкі пабрацімскіх 
дамоўленасцей паміж параднёнымі гарадамі! 
 
Відавочны той факт, што ў будучыні гарады будуць граць яшчэ больш важную ролю. Праблемы, з якімі ў 
глабалізаваным свеце сутыкаюцца людзі і тыя з якімі яны сутыкаюцца ў сваём паўсядзённым жыцці, 
адрозніваюцца. Яны павінны і могуць быць вырашаныя толькі лакальна і сумеснымі намаганнямі. Крэўнасць 
гарадоў – ідэальны варыянт для ажыццяўлення дадзенай мэты: яна працягвае ствараць магчымасці для 
сустрэч у мэтах культурнага абмену і паляпшэння ўзаемаразумення. Тым не менш, з-за ўзнікаючых розных 
абмежаванняў і перашкод, яна часта не выкарыстоўвае свой патэнцыял. Менавіта ў гэтым выпадку наш праект 
выходзіць на першы план. 
 
Мы выдатна ведаем, як гэта складана – паспяхова заключыць міжнародныя партнёрскія пагадненні і 
падтрымліваць супрацоўніцтва. З нашым ноу-хау ў сумесных праектах па абмене і гібкаму супрацоўніцтву 
грамадзян, наяўнаму вопыту праектнай дзейнасці ў розных краінах, а таксама паспяховай пабудовай 
стратэгічных партнёрскіх адносін, мы на прафесійным узроўні разглядаем ідэі і магчымасці удзельнікаў. 
 
Сумеснымі намаганнямі мы з вамі распрацуем новыя фарматы і мадэлі супрацоўніцтва, знойдзем і пазнаёмім 
новых гульцоў у вашых гарадах, дапоўнім і ажывім вашу лакальную і нашу дыгітальную актыўнасці.  
 
У 2019 годзе мы заклалі аснову нашаму праекту Twin City Lab. Мы правялі Twin City BarCamp ў Мінску, 
Беларусь, у мэтах абмену лепшымі практыкамі, развіцця інавацыйных фарматаў, а таксама даследаванні і 
аналізу ландшафту гарадоў-пабрацімаў. У дадзены момант мы распрацоўваем наш дыгітальны інструментар 
(платформу) з навучалымі матэрыяламі і пакрокавымі інструкцыямі (Twin City Tool Box). 
 



У 2020 годзе мы выходзім на трэці этап праекта "Паскаральнік Гарадоў-Пабрацімаў". Twin City Lab 
падтрымлівае і інструктуе параднёныя гарады, праводзячы карысныя семінары, патэнцыйны аналіз і сустрэчы 
удзельнікаў у адабраных гарадах. 

Мы запрашаем да ўдзелу гарады-пабрацімы з трывалымі партнёрскімі адносінамі, а таксама гарады ці 
ініцыятывы з жаданнем пабудовы такіх.  

Разам з удзельнікамі мы адкрыем новыя тэмы, вылучым патэнцыял кожнага з гарадоў і яго супольнасцяў, 
дапаможам прыцягнуць новых актывістаў у працу вашага горада-пабраціма. 
 
 
Што Вы атрымаеце:: 

r Новы погляд на Вашы магчымасці і эфектыўнасць пабрацімскіх сувязяў  
r Якасны вопыт у развіцці партнёрскіх адносін 
r Алгарытм для вызначэння мясцовага патэнцыялу 
r Аналіз  інтарэсаў, патэнцыялу і патрэб Вашага горада 
r Узгадненне інтарэсаў, патэнцыялу, патрэб і Вашых ідэй з горадам-партнёрам 
r Выдатную магчымасць дзеля падтрымкі мясцовых лідэраў і далучэнню новых актывістаў 
r Правядзенне семінара ў кожным партнёрскім горадзе 
r Правядзенне семінара «Match & Sprint» («Узгадні і дзейнічай!») з удзельнікамі з абодвух гарадоў 
r 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. 
 
 
Як гэта будзе працаваць? 
Мы плануем правесці чатыры семінара для вас і вашага існуючага або будучага горада-пабраціма. На ўсіх 
семінарах асаблівая ўвага будзе нададзена ведам, вопыту і энергіі уцягнутых удзельнікаў і ініцыятыў. Наша 
праца па садзейнічанні заснавана на камбінацыі адкрытай планіроўкі, дызайнерскага мыслення і 
арыентаваных на досвед умоў у спалучэнні з глыбокімі ведамі ў галіне развіцця партнёрскіх адносін, стварэння 
сетак, кіравання працэсамі і падзеямі, а таксама міжкультурнага абмену. 
Рабочыя мовы семінараў: англійская, руская і нямецкая. 
 
[1] Ініцыятыўны семінар у вашым горадзе 
У ходзе Ініцыятыўнага Семінара ў вашым горадзе мы запусцім працэс нашай сумеснай інавацыі і развіцця. 
Разам з вамі і вашымі надзейнымі і вопытнымі актывістамі мы сканцэнтруемся на вашай сітуацыі і 
магчымасцях. Мы вывучым бягучы стан вашага партнёрства з гарадамі-пабрацімамі і засяродзім нашы 
погляды на каштоўнасць і функцыі гарадоў. Мы сплануем вашыя гарадскія магчымасці і знойдзем выканаўцаў, 
групы, ініцыятывы і гульцоў, якія ў будучыні змогуць дапамагчы ў дачыненні прасоўвання гарадоў-пабрацімаў. 
Акрамя таго, мы прааналізуем канкрэтныя ўмовы і праблемы ў вашым горадзе, распрацуем стратэгію і 
вывучым новыя магчымасці для фінансавання. 
 
[2] Ініцыятыўны семінар у вашым горадзе-партнёры 
Аналагічны працэс стартуе ў вашым горадзе-партнёры для лепшай падрыхтоўкі абодвух гарадоў. Гл. [1]  
 
[3] Семінар «Match & Sprint!» «Узгадні і дзейнічай!» 
Пасля двух ініцыятыўных семінараў гарады-партнёры сустрэнуцца на першым сумесным семінары «Узгадні і 
дзейнічай!» дзеля пачатку сумеснай дзейнасці. Тут мы запусцім працэс вызначэння і ўзгаднення інтарэсаў, 
тэм, удзельнікаў і фарматаў працы абедзвюх груп. З дапамогай першага спрынту мы падтрымаем распрацоўку 
і запуск вашых новых праектаў. 
 
[4] Семінар «Sprint & Succeed» «Дзейнічай і мей поспех!» 
Апошні семінар стане своеасаблівай рэфлексіяй трэцяга семінара. Гарады-пабрацімы працягнуць сваю працу ў 
ходзе Семінара «Дзейнічай і мей поспех!». Акрамя таго, мы падтрымаем і мясцовых удзельнікаў, і 
адміністрацыйныя органы, у мэтах пастаяннага ўмацавання новых структур. 
 
 
Расклад 

u Усе семінары з серыі Twin City Booster будуць завершаны ў лістападзе 2020 года. 
u Ідэальны перыяд для правядзення ўсіх семінараў з лютага па лістапад 2020 года. 
 

 
 
 



Маэрыяльны бок пытання 
Ці пакрываюцца ўсе выдаткі? Мы адказваем: і так, і не. 
 

 
Праект Twin City Lab спансуецца Федэральным міністэрствам замежных спраў у Германіі. Усе 
выдаткі на правядзенне семінараў з серыі Twin City Booster пакрываюцца. 

  

 Аднак нам неабходныя адпаведныя памяшканні для правядзення семінараў з вашым удзелам. 
  

 
І нам неабходна размясціць чатырох каардынатараў і інструктараў кожнага семінара, а ў вас для 
гэтай мэты могуць быць лепшыя ўмовы. 

  

 
Twin City Lab Travel не пакрывае любыя выдаткі ўдзельнікаў і кошт іх пражывання. Аднак мы 
гатовыя дапамагчы вам з атрыманнем дадатковага фінансавання. 

  

Магчыма, некаторыя вынікі семінараў прывядуць да запуску праектаў, якія таксама маюць патрэбу ў 
фінансаванні. Добрыя навіны складаюцца ў тым, што альтэрнатыўныя крыніцы фінансавання таксама могуць 
стаць тэмай для абмеркавання падчас нашых семінараў. 
 
 
Хто можа падаць заяўку на ўдзел у семінары? 
Праект факусуецца 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 дзеля падачы 
заяўкі і прыняцця ўдзелу ў гэтым мерапрыемстве. 

 
Праявіце творчы падыход да гэтага пытання і стварыце правільнае ўяўленне пра сябе, сваім горадзе і 
горадзе-пабраціме, адказаўшы на нашы чатыры пытанні і падаўшы патрабуемыя дадзеныя. 

(1) Хто вы? Калі ласка, распавядзіце аб вашых двух гарадах і арганізацыях. 
(2) Якія вашы надзеі, пажаданні і чакання ў дачыненні да партнёрскіх адносін вашых гарадоў-пабрацімаў? 
(3) Якая ваша матывацыя для ўдзелу ў гэтым семінары? 
(4) Ці жадаеце вы падзяліцца яшчэ чым-небудзь з намі? 

 
Калі ласка, прадастаўце наступныя дадзеныя:  

r Назва горада-суіскальніка (партнёра), установы, арганізацыі або ініцыятывы 
r Вашае імя / Кантактная асоба 
r Кантактная інфармацыя (нумар тэлефона, емайл, сацыяльныя медыя і г.д.) 

 
Калі ласка, улічыце свой цяперашні стан спраў і падпішыце наступную самадэкларацыю: 
Гэтым я пацвярджаю, што гэтая заяўка падтрымліваецца і заахвочваецца службовымі асобамі, адказнымі 
за партнёрскія адносіны паміж гарадамі-пабрацімамі, гарадской адміністрацыяй або мясцовымі ўладамі. 
 

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 

 
u Калі ласка, адпраўце нам сваю заяўку ў выглядзе адзінага файла ў  

фармаце pdf на наступны адрас электроннай пошты: 
booster@twincitylab.net 

Апошні тэрмін падачы 
заявак: 31 снежня 2019 года 

  
Працэс разгляду і адбору заявак завершыцца 31 студзеня 2020 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мы разам з ... 
 

   

   

 

 

 

   
Спонсар праекта:   

 


