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Нідэрландскі Хельсінкскі камітэт (NHC) - гэта некамерцыйная няўрадавая арганізацыя, якая 

знаходзіцца ў Гаазе. Місія NHC -  будаўніцтва і забеспячэнне справядлівасці і выканання 

міжнародных пагадненняў у галіне правоў чалавека ў краінах-удзельніцах АБСЕ. Заснаваны ў 

1987 годзе, NHC прадстаўляў грамадзянскую супольнасць Нідэрландаў у Хельсінкскім працэсе па 

прыкладзе братэрскіх Хельсінкскіх камітэтаў з усяго рэгіёну Арганізацыі па бяспецы і 

супрацоўніцтву ў Еўропе (АБСЕ). Дзякуючы сваёй працы мы ўносім свой уклад у больш шырокія 

міжнародныя праграмы, такія як Мэты ўстойлівага развіцця ААН. Сёння мы прызнаныя адной з 

ключавых няўрадавых арганізацый, якія спрыяюць дыялогу і супрацоўніцтву паміж удзельнікамі 

ў галіне вяршэнства права і правоў чалавека. 

 

Мэтай праекта «Пашырэнне кола прыхільнікаў і ўзмацненне ўплыву на пераўтварэнні ў 
грамадстве»  з'яўляецца ўмацаванне патэнцыялу арганізацый грамадзянскакй супольнасці (АГС) 
у камунікацыі, адвакацыі і краўдфандынгу, належным кіраванні і аперацыйнай бяспекі ў 
Беларусі. Праект павінен быць непасрэдна накіраваны на арганізацыі грамадзянскай супольнасці 
(АГС), якія займаюцца правамі жанчын, барацьбой з карупцыяй і аховай навакольнага 
асяроддзя ў Беларусі, і прынесці неадкладную карысць іх дзейнасці. 
Роля грамадзянскай супольнасці ва ўсіх мэтавых краінах даказала сваю вырашальную ролю ў 

абароне дэмакратычнага прагрэсу і выпраўленні недахопаў кіравання ў мінулым. Больш за тое, 

стымуляванне большай ацэнкі пытанняў правоў чалавека з боку выбаршчыкаў, у тым ліку 

фінансавы ўклад у выглядзе краўдфандынгу, з'яўляецца жыццёва важнай, але 

малапрымяняльнай доўгатэрміновай стратэгіяй для АГС, якія прасоўваюць правы жанчын, 

змагаюцца з карупцыяй і ахоўваюць навакольнае асяроддзе. Дзякуючы гэтаму праекту, рост 

уплыву і рычагоў уплыву грамадства ў цэлым будзе яшчэ больш узмоцнены ва ўсіх мэтавых 

краінах, і праект будзе шукаць магчымыя вокны магчымасцей для АГС для бяспечнага 

ўзаемадзеяння з урадам, як на нацыянальным, так і на мясцовым узроўні, галоўным чынам па 

пытаннях правоў жанчын, барацьбы з карупцыяй і аховы навакольнага асяроддзя. З гэтай мэтай 

у кожнай краіне NHC будзе арганізоўваць трэнінгі, прадастаўляць невялікія гранты і арганізоўваць 

навучальную падтрымку, каб даць магчымасць абранай групе АГС праводзіць кампаніі і 

эфектыўна ахопліваць шырокую аўдыторыю і палітычных дзеячаў у Беларусі. 

Агульнымі мэтамі праекта «Аб'яднанне і ўплыў на рэформы»з'яўляюцца: 

1. Узмацніць магчымасці камунікацыі і адвакацыі арганізацый грамадзянскай супольнасці, якія 

працуюць у трох вышэйзгаданых сферах, пашырыць базу прыхільнікаў, узмацніць фінансавую 

ўстойлівасць і якасць кіравання, якія дазваляюць ім працягваць сваю дзейнасць. 

2. Узмацніць выкарыстанне стратэгій уплыву на палітыку мясцовых і нацыянальных уладаў, 

ужываючы міжнародныя і нацыянальныя стандарты, працэдуры і сітуацыйныя тактыкі 

грамадзянскай супольнасці. 

3. Павысіць аператыўную бяспеку грамадзянскай супольнасці і яе ўстойлівасць. 
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Мэта гэтага конкурсу — запрасіць беларускія арганізацыі грамадзянскай супольнасці (АГС) да 

ўдзелу ў праекце «Аб'яднанне і ўплыў на рэформы», які: 

- Працуе/працавала ў сферах правоў жанчын, барацьбы з карупцыяй і аховы навакольнага 

асяроддзя; 

- Вопыт не менш за 2 гады 

Будзе адабрана 6 арганізацый, якія атрымаюць: 

- навучанне і ментарства ў галіне адвакацыі, камунікацыі і фандрайзінгу/краўдфандынгу; 

- субгранты на суму да 6000 еўра для рэалізацыі ўласных праектаў працягласцю да 6 

месяцаў; 

- пакрыццё непрадбачаных выдаткаў: юрыдычная дапамога (выдаткі на адвакатаў); 

пробнае назіранне (праезд + пражыванне); магчыма атрымаць медыцынскую і 

псіхалагічную дапамогу; неабходнае ІТ-абсталяванне і неабходнае абсталяванне для 

бяспекі/аховы. 

 

Для ўдзелу ў конкурсным адборы неабходна: 

● спампаваць і запоўніць форму заяўкі ; 

● адправіць заяўку ў электронным выглядзе да 23:59 22 кастрычнік 2022 г. на адрас 

hrdprogramme.nhc@protonmail.com    

Заяўкі, якія прыйшлі пасля дэдлайну або няпоўныя заяўкі разглядацца не будуць. 

Па пытаннях адносна праекта або працэдуры падачы заяўкі звяртайцеся на 

hrdprogramme.nhc@protonmail.com да 16 верасень 2022 г. 

Крытэрыі, па якіх арганізацыя праходзіць адбор: 

- праца у сферах правоў жанчын, барацьбы з карупцыяй ці аховы навакольнага асяроддзя 

ў Беларусі, 

- раней былі юрыдычна зарэгістраваныя ў Беларусі; або зарэгістраваныя ў краіне, у якой 

яны пражываюць; або маюць намер зарэгістравацца ў краіне, у якой яны пражываюць; 

- мець/мець як мінімум 2 гады вопыту ў сферах правоў жанчын, барацьбы з карупцыяй і 

аховы навакольнага асяроддзя 

 

https://docs.google.com/document/d/1hzLH03WXj3viizR9t7AW9EZ3WjnSGi0z/edit
mailto:hrdprogramme.nhc@protonmail.com
mailto:hrdprogramme.nhc@protonmail.com
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Крытэрыі, па якіх будуць ацэньвацца заяўкі: 

 папярэдні вопыт і бягучы план дзейнасці - 20% 

 адпаведнасць навучальных патрэб персаналу АГС задачам праекта 

(камунікацыя, адвакацыя і фандрайзінг/краўдфандынг) - 20% ад агульнай ацэнкі; 

 матывацыя да ўдзелу ў праекце - 20% ад агульнай сумы балаў; 

 здольнасць/магчымасць рэалізаваць праект - 10% ад агульнай ацэнкі. 

 рэалістычнасць, актуальнасць, наватарства ідэі праекта - 30% ад агульнай сумы 

балаў; 

Усе АГС, якія набралі не менш за 60%, складаюць агульны рэйтынг. Кожная АГС у 

агульным рэйтынгу таксама мае адзнаку аб прыналежнасці да тэматычнага напрамку 

(па заяўцы). Пераможцамі адбору стануць сем АГС з самымі высокімі баламі ў кожнай 

тэматычнай вобласці: правы жанчын, барацьба з карупцыяй і ахова навакольнага 

асяроддзя. 

Вынікі конкурснага адбору будуць абвешчаны не пазней за 10 лістапад 2022 г. па электроннай 

пошце, указанай у заяўках. 

 

 

 


