
	

 	

Запрошення до участі 

Twin City BarCamp 

Тбілісі (Грузія) // 18 – 21 листопада 2021 
 

З 18 по 21 листопада 2021 року у Тбілісі пройде TwinCity-BarCamp. Станьте частиною 
руху. Подайте заявку прямо зараз. 

 
 
У нашому TwinCity-BarCamp ми б хотіли 
... об’єднати творчих та активних однодумців 
... обмінятися як найкращими практиками, так і невдалим досвідом 
... надихнути вас мислити ширше 
... разом генерувати нові ідеї 
... залучати людей і спільноти до побратимства міст 
... спільними зусиллями розробити нові формати взаємодії, обміну та міжкультурного діалогу 
 
TwinCity-BarCamp фокусується на Ваших знаннях, досвіді, ідеях і інтересах. Це означає що: 
� Не існує попередньо запланованої програми; 
� Всім учасникам пропонується надати свої теми для створення своєї власної програми; 
� Не знайомі з форматом BarCamp? Завітайте на сайт www.twincitylab.net/barcamp-faq 
 
 
Участь: 
Ви можете подати заявку на участь у TwinCity-BarCamp, якщо 

§ берете участь у цікавих проектах і заходах, що об’єднують міста-побратими (міста-партнери), або 
маєте ідеї щодо цього; 

§ знаєте, які проблеми існують в налагодженні міцних зв’язків між людьми та містами; 
§ живете в Білорусі, Грузіі, Німеччині, Росії, Україні; 
§ зацікавлені у розробці нових форматів для встановлення зав’язків між людьми з міст-побратимів; 
§ володієте англійською для спілкування; 
§ готові зробити свій внесок у проведення живих зустрічей у інтерактивному форматі. 

 
 
Покриття витрат: 
Які витрати покриває TwinCity Lab? 

§ Міжнародні/внутрішні авіаквитки в Грузію та назад; 
§ Громадський транспорт в рамках BarCamp; 
§ Проживання та харчування під час BarCamp. 

 
 
Заявка 
Будь ласка, заповніть форму: www.twincitylab.net/application 
 
Заявки на участь оброблятимуться в порядку подання. Подайте 
заявку прямо зараз! 

 

У разі виникнення будь-яких запитань, звертайтеся до проектного менеджера: ivan@twincitylab.net	
 

Ви готові до створення міцних міжнародних 

зав’язків між містами? // Ви втомилися від 

застарілих форматів обміну? // Ви любите 

ділитися своїми ідеями та досвідом? 

Якщо ви вірите, що міста-побратими можуть 

змінити світ на краще в умовах глобалізації 

– давайте об’єднуватися!  



Розклад 
Прибуття та реєстрація 18 листопада 2021  
Знайомство 18 листопада 2021  
TwinCity-BarCamp День #1 19 листопада 2021  
Нетворкінг 19 листопада 2021  
TwinCity-BarCamp День #2 20 листопада 2021  
Від’їзд 21 листопада 2021  
 
 
Зверніть увагу! 
Робочою мовою буде англійська. 
 
 
Про нас 
The Twin City Lab – це проект в рамках організації Brains & Bridges (Берлін), спрямований на розвиток 
партнерських відносин між містами-побратимами та задля розширення можливостей міських спільнот та 
підвищення рівня міжнародних обмінів і зав’язків. Brains & Bridges – це міжнародна неурядова німецька 
організація, що займається питаннями співпраці з громадянським суспільством та громадськими 
організаціями. 
 
 

 

	
 

   
   
Інформаційні партнери:   

 	
 

 	  
 	  
За фінансової підтримки: 	  
 	  

 


