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Заклік да ўдзелу 

“ Галасы беларускай дыяспары ” 

ConnectBY – Беларуская грамадзянская супольнасць у дыяспары 

 

Праект “ConnectBY” Інстытута еўрапейскай палітыкі (IEP) дае магчымасць беларускім 

актывістам, грамадскім ініцыятывам і даследчыкам у выгнанні прасоўваць свае праектныя 

ідэі ці публікацыі. У нашу наступную публікацыю мы хочам уключыць унёскі ўдзельнікаў 

праекта, якія тычацца іх ініцыятыў, бачання, публікацый або асабістага досведу. 

 

Што мы прапануем: 

- Аднаразовы грант да 1000 еўра на развіццё ідэі праекта/публікацыі; 

- Анлайн-настаўніцтва да снежня 2022 года; 

- Удзел у двух анлайн-семінарах у лістападзе 2022 г (абавязковы для заяўнікаў 

грантаў); 

- Магчымасці наладжвання кантактаў з даследчыкамі-аднадумцамі, практыкамі і 

актывістамі, якія працуюць на карысць дэмакратычнай Беларусі; 

- Магчымасць падзяліцца сваім вопытам і гісторыяй у шматмоўным выданні. 

 

Якія крытэрыі падачы заяўкі? 

Удзельнікам конкурсу можа стаць любы прадстаўнік беларускай дыяспары, які: 

- Жыве або жыў у Германіі ці Украіне; 

- мае стабільны доступ да інтэрнэту; 

- Працуе над праектам або публікацыяй, якая адпавядае наступным крытэрыям: 

o Мае фокус на грамадзянскай супольнасці, правах чалавека, дэмакратычным 

удзеле, павышэнні дасведчанасці і адукацыі; 

o Імкнецца да паглыблення супрацоўніцтва паміж суполкамі беларускай 

дыяспары ў розных краінах; 

- Гатовы падаць пісьмовы ўнёсак у канчатковую публікацыю праекта да канца 

лістапада. Вы можаце падзяліцца сваім асабістым досведам, рэзюмэ праектаў, 

ацэнкай сучасных выклікаў для беларусаў у эміграцыі, прапановамі па паляпшэнні 

ciтуацыi і г.д. 

- Жадае прыняць удзел у фінальным мерапрыемстве праекта. 

https://iep-berlin.de/en/projects/enlargement-neighbourhood-and-central-asia/connectby/
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Як падаць заяўку? 

Калі ласка, дашлiце запоўненую заяўку па электроннай пошце на connectby2022@gmail.com  

Апошні тэрмін падачы заявак: серада, 2 лістапада 2022 г.  

 

Неабходныя дакументы: 

- Рэзюмэ (CV) – 2 старонкі 

- Кароткае апісанне вашага праекта/ідэі публікацыі (макс. 500 слоў). Калі ласка, 

асвятліце наступныя аспекты: мэта праекта/публікацыі; чаканы ўплыў; вымярэння 

неабходнай падтрымкі/настаўніцтва. 

- Пераважная мова заяўкі - ангельская. Таксама прымаюцца заяўкі на беларускай 

мове. 

- Звярніце ўвагу : вы можаце падаць заяўку як фізічная асоба або як 

зарэгістраваная/незарэгістраваная НДА. 

 

Кантакт 

Лора Ворш, кіраўнік праекта, адрас электроннай пошты: laura.worsch@iep-berlin.de  
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