
	   	

Запрошуємо до участі 
 «Twin City Booster» 

«Прискорювач міст-побратимів» 

Серія семінарів 
	
У 2020 році Twin City Lab підтримає та навчить міста-побратими з Білорусі, Німеччини, Росії та 

України. 
 

  Разом з Вами ми розкриємо нові теми, вивчимо потенціал Вашого міста та міських спільнот, 
допоможемо внести нові форми співробітництва і допомогти залучити нових учасників у Ваші 

проекти. 
 

Незалежно від того, чи Ви маєте партнерство з містом-побратимом або тільки збираєтесь 
побудувати нове, - ласкаво просимо! 

 
Чекаємо на Ваші заявки! 

 
 
Що Ви отримаєте: 

r 	Новий погляд на Ваші можливості і ефективність побратимських зв'язків 
r  Якісний досвід у розвитку партнерських відносин 
r  Алгоритм для визначення місцевого потенціалу 
r  Аналіз інтересів, потенціалу і потреб Вашого міста 
r  Узгодження інтересів, потенціалу, потреб і Ваших ідей з містом-партнером 
r  Чудову нагоду для підтримки місцевих лідерів та підключення нових активістів 
r  Проведення семінару в кожному партнерському місті 
r  Проведення семінару «Match & Sprint» ( «Узгоджуй та дій!») З учасниками з обох міст 
r  Проведення семінару «Sprint & Succeed» ( «Дій і досягай!») З учасниками з обох міст 

 
На всіх семінарах особлива увага буде приділена знанням, досвіду та енергії залучених учасників, а також 
аналізу запропонованих ініціатив. Робочі мови семінарів: англійська, російська та німецька. 
 
 
Що нам потрібно: 

r Приміщення для ділових зустрічей і основне обладнання для проведення семінарів 
r Житло для чотирьох координаторів та інструкторів для кожного семінару 

 
Twin City Lab не покриває витрати учасників і вартість їх проживання. 
	
	
Розклад 
Всі семінари з серії «Twin City Booster» пройдуть в період між лютим і листопадом 2020 року. 
 

Хочете успішного партнерства? 

Ви у пошуку нових ідей та корисних 

ініціатив?для Вашого міста? 

Вашому проекту потрібні люди? 

 
Якщо вважаєте, що ми зможемо змінити 

щось на краще разом, давайте обʼєднаємось! 
 



Хто може подати заявку на участь в семінарі? 
Проект фокусується виключно на Білорусі, Україні, Німеччині та Росії. 
 
Ми запрошуємо до участі: 

u Мерів / міські адміністрації та їх партнерів-побратимів (існуючі або ж ще не споріднені) 
u Приватні асоціації, співтовариства і клуби споріднених міст 
u Інших представників міст-побратимів або ініціативи, які заручилися підтримкою одного з перерахованих 

вище гравців 
 
Вам не обов'язково було брати участь в заході Twin City Barcamp в Мінську 2019 роки для подачі заявки і 
прийняття участі в цьому заході. 
 
 
Подання та відбір заявок: 

u Для отримання більш докладної інформації про захід та процесу подачі заявок, будь ласка, пройдіть за 
наступним посиланням: www.twincitylab.net/booster-info  

u У разі виникнення будь-яких питань або ж необхідності обговорення подальших деталей, будь ласка, 
зв'яжіться з нами, надіславши електронного листа на наступну адресу електронної пошти: 
booster@twincitylab.net  
 

 
 
Про нас 
Twin City Lab - це проект Brains & Bridges, спрямований на розвиток партнерських відносин між містами-
побратимами, розширення можливостей міських спільнот і винесення рівня міжнародних обмінів і зв'язків за 
рамки поточних стандартів. 
 
У 2020 році Twin City Lab надасть двом парам міст-побратимів можливість розвитку партнерських відносин, 
провівши серію семінарів і заходів в кожному місті-побратимі. 
 
 

	 	  

	 	  
	 	  

 	  
Фінансується за підтримки: 	  

 
 


