
   

 
 

Загальна інформація “Прискорювач Міст-Побратимів” 

 

Серія семінарів від 
Лабораторії Міст-Побратимів   

Лабораторія Міст-Побратимів виходить на наступний етап. Після розробки інноваційних 
форматів та орієнтованих на майбутнє підходів до просування міст-побратимів, ми запрошуємо 
поріднитися містами з Білорусі, Німеччини, Росії та України подати заявку на участь у серії 
наших семінарів "Прискорювач Міст-Побратимів" (Twin-City-Booster). 
 
 
Проект Лабораторія Міст-Побратимів   
Twin City Lab - це проект Brains & Bridges, спрямований на розвиток партнерських відносин між містами-
побратимами, розширення можливостей міських спільнот і виведення рівня міжнародних обмінів і зв'язків за 
рамки поточних стандартів. Після проведення конференції Barcamp, ми розробляємо цифрову платформу для 
створення нових форматів, інструкцій і накопичення кращих практик. У 2020 році, в рамках проекту Twin City 
Lab дві пари міст-побратимів отримають можливість поліпшення своїх партнерських відносин в ході серії 
семінарів та інших заходів, які будуть проведені в кожному з цих міст-партнерів. 
 
 
Наша місія 
Активне споріднення міст засноване на інноваційних ідеях, стійких мережах повідомлення та відданих 
спільнотах. Наша програма забезпечує ідеальну основу для зміцнення і підтримки побратимських 
домовленостей між спорідненими містами! 
 
Вельми очевидним є той факт, що в майбутньому міста гратимуть ще важливішу роль. Проблеми, з якими в 
глобалізованому світі стикаються люди в своєму повсякденному житті — різноманітні. Вони повинні і можуть 
бути вирішені тільки локально і спільними зусиллями. Споріднення міст - ідеальний варіант для здійснення 
даної мети і продовжує створювати можливості для зустрічей з метою культурного обміну і поліпшення 
взаєморозуміння. Проте, через виникнення обмежень і перешкод, вони часто не використовують свій потенціал. 
Саме в цьому випадку наш проект виходить на перший план. 
 
Ми чудово знаємо, як складно успішно укласти міжнародні партнерські угоди і підтримувати співробітництво. З 
нашим ноу-хау в спільних проектах з обміну та гнучкому співпраці громадян, наявністю досвіду проектної 
діяльності в різних країнах, а також успішним побудовою стратегічних партнерських відносин, ми на 
професійному рівні розглядаємо ідеї і можливості учасників. 
 
Спільними зусиллями ми з вами розробимо нові формати і моделі співпраці, знайдемо і познайомимо нових 
гравців в ваших містах, доповнимо і пожвавимо вашу локальну і нашу цифрову активності. 
  
У 2019 ми заклали фундамент нашого проекту Twin City Lab. Ми провели Twin City BarCamp в Мінську, Білорусь, 
з метою обміну кращими практиками, розвитку інноваційних форматів, а також дослідження і аналізу 
ландшафту міст-побратимів. На даний момент ми розробляємо наш цифровий інструментарій (платформу) з 
навчальними матеріалами та покрокові інструкції (Twin City Tool Box). 
 



У 2020 році ми виходимо на третій етап проекту "Прискорювач Міст-Побратимів". Twin City Lab підтримує та 
інструктує міста побратими, проводячи корисні семінари, потенційний аналіз і зустрічі для учасників в цільових 
містах. 
 
Ми запрошуємо до участі міста-побратими з міцними партнерськими відносинами, а також міста або ініціативи з 
бажанням побудови таких. 
Разом з учасниками ми розкриємо нові теми, вивчимо потенціал кожного з міст і його спільнот, допоможемо 
залучити нових активістів в роботу вашого міста-побратима. 
 
 
Що ви отриаєте: 

r Новий погляд на ваші конкретні можливості і ефекти побратимських зв'язків 
r Глибокий досвід у розвитку партнерських відносин 
r Адаптивну схематизацію і мережеві стратегії 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 гравців і впровадження нових осіб 
r Проведення семінару в кожному партнерському місті 
r Проведення семінару «Match & Sprint» («Погоджуй 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 знань, досвіду і енергії залучених учасників та ініціатив. 
Робочі мови семінарів: англійська, російська та німецька. 
 
 
Як це працюватиме? 
Ми плануємо провести чотири семінари для вас і вашого існуючого або майбутнього міста-побратима. На всіх 
семінарах особлива увага буде приділена знанням, досвіду і енергії залучених учасників та ініціатив. Наша 
робота по сприянню заснована на комбінації відкритого планування, дизайнерського мислення і орієнтованих 
на досвід умов в поєднанні з глибокими знаннями в області розвитку партнерських відносин, створення мереж, 
управління процесами і подіями, а також міжкультурного обміну. 
 
Робочі мови семінарів: англійська, російська та німецька. 
 
[1] Ініціативний семінар у Вашому місті 
В ході Ініціативного Семінару в вашому місті ми запустимо процес нашої спільної інновації та розвитку. Разом з 
вами і вашими надійними і досвідченими активістами ми сконцентруємося на вашій ситуації та обмежених 
можливостях. Ми вивчимо поточний стан Вашого партнерства з містами-побратимами і зосередимо наші 
погляди на цінність і функції споріднених міст. Ми сплануємо ваші міські можливості і знайдемо виконавців, 
групи, ініціативи і гравців, які в майбутньому зможуть допомогти просуванню міст-побратимів. Крім того, ми 
проаналізуємо конкретні умови і проблеми в вашому місті, розробимо стратегію і вивчимо нові можливості для 
фінансування. 
 
[2] Ініціативний семінар у Вашому місті-партнері 
Аналогічний процес стартує в вашому місті-партнері для кращої підготовки обох міст. Див. [1] 
 
[3] Семінар «Match & Sprint» «Погоджуй та дій!» 
Після двох ініціативних семінарів міста-партнери зустрінуться на першому спільному семінарі «Погоджуй та 
дій!» Для початку спільної діяльності. Тут ми запустимо процес визначення і узгодження інтересів, тем, 
учасників і форматів роботи обох груп. За допомогою першого спринту ми підтримаємо розробку і запуск ваших 
нових проектів. 
 
[4] Семінар «Sprint & Succeed» «Дій і досягай!» 
Останній семінар стане своєрідною рефлексією третього семінару. Міста-побратими продовжать свою роботу в 
ході Семінару «Дій і досягай!». Крім того, ми підтримаємо і місцевих учасників, і адміністративні органи, з метою 
постійного зміцнення нових структур. 
 
 
 



Розклад 
u Всі семінари з серії Twin City Booster будуть завершені в листопаді 2020 року. 
u Ідеальний період для проведення всіх семінарів з лютого по листопад 2020 року. 

 
 
Матеріальна сторона питання 
Чи покриваються всі витрати? Ми відповідаємо: і так, і ні. 
 

 
Проект Twin City Lab спонсорується Федеральним міністерством закордонних справ в Німеччині. 
Всі витрати на проведення семінарів із серії Twin City Booster покриваються. 

  
 Однак нам необхідні відповідні приміщення для проведення семінарів за Вашою участі. 

  

 
Нам необхідно розмістити чотирьох координаторів інструкторів кожного семінару, а у вас для цієї 
мети можуть бути кращі умови. 

  

 
Twin City Lab Travel не покриває будь-які витрати учасників і вартість їх проживання. 
Однак ми готові допомогти вам з отриманням додаткового фінансування. 

  
Можливо, деякі результати семінарів призведуть до запуску проектів, які також потребують фінансування. 
Хороші новини полягають в тому, що альтернативні джерела фінансування також можуть стати темою для 
обговорення в ході наших семінарів. 
 
 
Хто може подати заявку на участь у семінарі? 
Проект фокусується виключно на триторії Білорусі, Україні, Німеччині та Росії. 
Запрошуємо до участі: 

u Мерів / міські адміністрації та їх партнерів-побратимів (існуючі або ж ще не споріднені) 
u Приватні асоціації, співтоваріства и клуби спорідненіх міст 
u Інших представників міст-побратимів або ініціатив, 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. 
 
 
Проявіть творчий підхід до цього питання і створіть правильне уявлення про себе, своє місто і місті-побратимі, 
відповівши на наші чотири питання і надавши необхідні дані. 

(1) Хто ви? Будь ласка, розкажіть про ваші два міста та організації. 
(2) Які ваші надії, побажання та очікування щодо партнерських відносин ваших міст-побратимів? 
(3) Яка Ваша мотивація для участі в даному семінарі? 
(4) Чи хочете ви поділитися ще чим-небудь з нами? 

 
Будь ласка, надайте наступні дані: 

r Назва міста-претендента (партнера), заклади, організації або ініціативи 
r Ваше ім'я / Контактна особа 
r Контактна інформація (номер телефону, е-мейл, соцмережі і т.д.) 

 
Будь ласка, враховуйте свій поточний стан справ і підпишіть наступну самодекларацію: 
Цим підтверджую, що ця заявка підтримується і заохочується посадовими особами, відповідальними за 
партнерські відносини між містами-побратимами, міською адміністрацією або місцевою владою. 
 

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

 
u Будь ласка, надішліть нам свою заявку у вигляді єдиного файлу у форматі 

pdf на наступну адресу електронної пошти: booster@twincitylab.net 
Крайній термін подачі 
заявок: 31 грудень 2019 
року 

  
Процес розгляду та відбору заявок завершиться 31 січня 2020 року. 



Ми не одні… 
 

   

   
   

   
Спонсор проекту:   

 
 


