Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці абвяшчае конкурс на ўдзел у праграме абмену
для прафесіяналаў

Community Connections на 2020 год

больш за 1000 удзельнікаў і ўдзельніц з Беларусі на працягу 20 гадоў існавання праграмы


22 дні ў ЗША


камунікацыя з экспертамі і эксперткамі па
прафесійных інтарэсах удзельнікаў і ўдзельніц


знаёмства з культурай Амерыкі



пражыванне ў амерыканскай сям'і



усе арганізацыйныя выдаткі бярэ на сябе
USAID/Беларусь



веданне англійскай мовы не патрабуецца

1. Інклюзіўная адукацыя
Даты праграмы – 8-30 красавіка 2020 года
Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 4 кастрычніка 2019 года
Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 28-29 кастрычніка 2019 года
Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц грамадскіх арганізацый і прафесійных асацыяцый, выкладчыкаў і
прадстаўнікоў/ніц адміністрацыі і педагогаў устаноў адукацыі, рэсурсных цэнтраў інклюзіўнай адукацыі, Міністэрства адукацыі,
устаноў дадатковай адукацыі дарослых (павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўка), мясцовых органаў улады і іншых
арганізацый і ўстаноў, якія ўдзельнічаюць у распрацоўцы і рэалізацыі зместу адукацыйных стандартаў і тыпавых вучэбных
планаў, праграм інклюзіўнай адукацыі, а таксама адукацыйных праграм павышэння кваліфікацыі практыкуючых педагогаў па
фарміраванні ў іх прафесійных кампетэнцый для працы ва ўмовах інклюзіўнай адукацыі.

2. Развіццё ініцыятыўнасці і прадпрымальніцкіх навыкаў у падлеткаў (10-18 гадоў)
Даты праграмы – 8-30 красавіка 2020 года
Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 31 кастрычніка 2019 года
Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 26-27 лістапада 2019 года
Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц прыватных і дзяржаўных адукацыйных устаноў, цэнтраў і праектаў, якія
працуюць з падлеткамі і моладдзю; цэнтраў бізнес-адукацыі; грамадскіх арганізацый; Міністэрства эканомікі і Міністэрства
адукацыі, мясцовых органаў улады і іншых арганізацый і ўстаноў, якія ўдзельнічаюць у распрацоўцы і рэалізацыі праграм па
развіцці лідэрства, ініцыятыўнасці і прадпрымальніцкіх навыкаў у падлеткаў.

3. Развіццё інавацыйнага прадпрымальніцтва
Даты праграмы – 1-23 ліпеня 2020 года
Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 4 лістапада 2019 года
Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 18-19 снежня 2019 года
Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц арганізацый, якія ўдзельнічаюць у стварэнні экасістэмы развіцця інавацыйнага
прадпрымальніцтва і інавацыйнай эканомікі, а менавіта, тэхналагічных асацыяцый, кластарных і іншых тэхналагічных
аб'яднанняў, тэхнапаркаў, інкубатараў, акселератараў, адукацыйных цэнтраў, інавацыйных лабараторый, прыватных кампаній,
дзяржаўных структур і органаў улады, якія ўдзельнічаюць у распрацоўцы і ўкараненні заканадаўства, стратэгій і праграм развіцця
інавацыйнай эканомікі Беларусі. Праграма будзе карысная прадстаўнікам/цам арганізацый фінансавага сектара, уключаючы
венчурных інвестараў, бізнэс анёлаў, банкаўскія ўстановы, фонды і інш., прадстаўнікам/цам профільных сродкаў масавай
інфармацыі; а таксама іншым спецыялістам/кам па тэматыцы праграмы.

Unclassified

4. Журналістыка вырашэнняў (Solution Journalism): як распавядаць пра паспяховыя
вырашэннi грамадска важных задач
Даты праграмы – 9 верасня - 1 кастрычніка 2020 года
Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 6 снежня 2019 года
Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 15-16 студзеня 2020 года
Праграма запрашае да ўдзелу журналістаў/aк мясцовых і рэспубліканскіх інфармацыйных рэсурсаў і праектаў, якія асвятляюць
сацыяльную тэматыку з фокусам на вырашэнне бягучых сацыяльных праблем; актыўных удзельнікаў/iц сацсетак, блогераў/ак і
лідэраў/ак меркаванняў, спецыялістаў/ак па сувязях з грамадскасцю і каардынатараў/ак адвакацыйнай дзейнасці некамерцыйных
арганізацый, прадстаўнікоў/ніц ініцыятыўных груп і мясцовых супольнасцяў, якія займаюцца асвятленнем мясцовых падзей і
тэмаў, што выклікаюць грамадскі інтарэс, падтрымліваюць грамадзян у рэалізацыі грамадска важных ініцыятыў і распавядаюць
аб эфектыўных магчымасцях вырашэння пытанняў мясцовага значэння. Праграма будзе карысная тым, хто хоча навучыцца
ствараць матэрыялы ў жанры журналістыкі вырашэнняў, займаецца адвакатаваннем сацыяльных пытанняў, прыцягненнем
грамадскай увагі да сацыяльна значных праблемаў і прапановаў шляхоў вырашэння гэтых праблем з удзелам мясцовых жыхароў;
падтрымкай розных груп насельніцтва ў арганізацыі абмеркавання актуальных тэмаў і прыцягненні насельніцтва да актыўнай
дзейнасці па вырашэнні праблемных пытанняў.

5. Эфектыўныя iнструменты працы з моладдзю
Даты праграмы – 1-23 ліпеня 2020 года
Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 17 студзеня 2020 года
Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 19-20 лютага 2020 года
Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц грамадскіх арганізацый і некамерцыйных устаноў, цэнтраў нефармальнай
адукацыі, медыя, інфармацыйных рэсурсаў і праектаў, a таксама іншых спецыялістаў/так, якія працуюць з моладзевай
аўдыторыяй. Мы прапануем удзел тым, хто працуе з моладзевымі ініцыятывамі, прасоўвае інтарэсы маладых людзей і абарону
іх правоў, шукае новыя формы ўзаемадзеяння ў супольнасцях з актыўным удзелам моладзі. Праграма будзе карысная
актывістам/кам арганізацый, дзейнасць якіх накіраваная на стварэнне новых магчымасцяў для ўдзелу ў фарміраванні і рэалізацыі
моладзевай палітыкі ў Беларусі. Праграма дапаможа тым, хто працуе ў сферы нефармальнай адукацыі моладзі па развіцці
грамадзянскай кампетэнтнасці, крытычнага мыслення і далучае маладых людзей да вырашэння праблем мясцовых
супольнасцяў.

6. Комплекс сацыяльных паслуг па арганізацыі незалежнага пражывання людзей з
інваліднасцю
Даты праграмы – 9 верасня - 1 кастрычніка 2020 года
Анкеты для ўдзелу ў праграме павінны быць атрыманыя намі да 17.00 21 лютага 2020 года
Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 25-26 сакавіка 2020 года
Праграма запрашае да ўдзелу лідэраў/ак і актывістаў/так грамадскіх арганізацый і аб'яднанняў, прадстаўнікоў/ніц устаноў
сацыяльнай абароны і аховы здароўя, іншых дзяржаўных устаноў; арганізацый, заснаваных на веры; мясцовых органаў улады і
сродкаў масавай інфармацыі, якія бяруць удзел у распрацоўцы, тэставанні, ацэнцы і ўкараненні альтэрнатыўных формаў
пражывання і сацыяльных паслуг, накіраваных на развіццё навыкаў незалежнага пражывання і стварэнне ўмоў самастойнага ладу
жыцця для людзей з інваліднасцю. Мы прапануем удзел тым, хто ўдзельнічае ў развіцці інклюзіўнага асяроддзя для людзей з
асаблівымі патрэбамі і падтрымцы іх паўнавартаснага ўдзелу ў жыцці мясцовай супольнасці.

Для атрымання бланка анкеты ў фармаце Word дашліце заяўку на адрас minskusaid@state.gov
Заяўкі на ўдзел у праграме з пазнакай «Community Connections» прымаюцца
толькі па пошце на адрас:
Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці
вул. Старавіленская, 46 220002 Мінск, Беларусь
Дакументы павінны быць дастаўлены нам не пазней за прызначаную дату тэрміну падачы
Дадатковую інфармацыю вы можаце атрымаць па тэлефонах
маб. А1 +375 29 651 8499; 29 644 7001

Unclassified

