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Агентство США по международному развитию объявляет конкурс на участие в 
программе обмена для профессионалов Community Connections 

 
Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці абвяшчае конкурс на ўдзел у праграме 

абмену для прафесіяналаў Community Connections 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа Community Connections – 

это трехнедельные стажировки в США, разработанные в соответствии с профессиональными интересами 
участников и участниц, которые включают в себя посещение американских организаций для обмена опытом, 
общение с экспертами и экспертками, а также участие в культурных мероприятиях и волонтерской 
деятельности. 

Отбор проводится на конкурсной основе по результатам собеседования с кандидатами и кандидатками, 
отобранными после рассмотрения заявок. Группу сопровождают 2 переводчика - знание английского языка 
для участия в программе не требуется. 

 

 
Праграма Community Connections – 

гэта трохтыднёвыя стажыроўкі ў ЗША, распрацаваныя ў адпаведнасці з прафесійнымі інтарэсамі ўдзельнікаў і 
ўдзельніц, якія ўключаюць у сябе наведванне амерыканскіх арганізацый для абмену вопытам, зносіны з 
экспертамі і экспертками, а таксама ўдзел у культурных мерапрыемствах і валанцёрскай дзейнасці. 

Адбор праводзіцца на конкурснай аснове па выніках сумоўя  з кандыдатамі і кандыдаткамі, адабранымі пасля 
разгляду заявак. Групу суправаджаюць 2 перакладчыкі - веданне англійскай мовы для ўдзелу ў праграме не 
патрабуецца. 

 

 более 1000 участников и участниц из 
Беларуси в течение 18 лет работы 
программы 
 

 22 дня в США 
 

 визиты в американские организации 
сходного профессионального профиля 
 

 знакомство с культурой Америки 
 

 проживание в американской семье 
 

 бесплатные перелет до места стажировки 
и обратно и медицинская страховка 

 

 

 больш за 1000 удзельнікаў і ўдзельніц з 
Беларусі на працягу 18 гадоў дзеяння 

праграмы 
 

 22 дні ў ЗША 
 

 візіты ў амерыканскія арганізацыі 
падобнага прафесійнага профілю 

 
 знаёмства з культурай Амерыкі 

 
 пражыванне ў амерыканскай сям'і 

 
 бясплатныя пералёты да месца 

стажыроўкі і назад і медыцынская 
страхоўка 
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Community 

 Connections 
 

Темы программ на 2017г                           Тэмы праграм на 2017г 
 

1. Услуги по реабилитации детей и молодых 
людей с инвалидностью (с сохранным 
интеллектом) 

Даты программы –  12 апреля – 4 мая  2017 г. 
Анкеты            должны быть получены нами  
                                             до 17.00 25 октября 2016 г. 

Предварительные даты проведения собеседований –  
16-17 ноября 2016 г. 
Программа приглашает к участию представителей/ниц 

общественных объединений и организаций, основанных 
на вере; специалистов/ток учреждений социальной 
защиты, здравоохранения и образования, а также 
представителей/ниц местных органов власти и других 
организаций, участвующих в разработке и реализации 
программ, направленных на медицинскую, 
психологическую и социальную реабилитацию детей и 
молодых людей с инвалидностью без интеллектуальных 
нарушений и поведенческих расстройств. 
Победители и победительницы конкурсного отбора 

ознакомятся с системным и комплексным подходом к 
разработке и оказанию реабилитационных услуг детям и 
молодым людям с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха, речи и другими видами 
инвалидности физического характера c сохранными 
интеллектуальными функциями. Программа визита 
познакомит участников/ниц с методиками и практической 
реализацией программ по медицинской реабилитации и 
социально-бытовой адаптации, а также с подходами к 
разработке индивидуальных программ реабилитации. 
Особое внимание будет уделено знакомству со 
стандартами оснащения и оборудованием центров 
реабилитации. 

1. Паслугі па рэабілітацыі дзяцей і маладых 
людзей з інваліднасцю (з захаваным 
інтэлектам) 

Даты праграмы – 12 красавіка – 4 мая 2017 г.  
Анкеты             павінны быць атрыманы намі  
                                                   да 17.00 25 кастрычніка 2016 г.   

Папярэднія даты правядзення сумоўяў -16-17 лістапада 2016г. 
 
Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц грамадскіх 

аб'яднанняў і арганізацый, заснаваных на веры; 
спецыялістаў/так устаноў сацыяльнай абароны, аховы 
здароўя і адукацыі, а таксама прадстаўнікоў/ніц мясцовых 
органаў улады і іншых арганізацый, якія ўдзельнічаюць у 
распрацоўцы і рэалізацыі праграм, накіраваных на 
медыцынскую, псіхалагічную і сацыяльную рэабілітацыю 
дзяцей і маладых людзей з інваліднасцю без інтэлектуальных 
парушэнняў і паводзінных разладжанняў. 
Пераможцы конкурснага адбору азнаёмяцца з сістэмным і 

комплексным падыходам да распрацоўкі і аказання 
рэабілітацыйных паслуг дзецям і маладым людзям з 
парушэннямі апорна-рухальнага апарату, зроку, слыху, 
маўлення і іншымі відамі інваліднасці фізічнага характару з 
захаванымі інтэлектуальнымі функцыямі. Праграма візіту 
пазнаёміць удзельнікаў/ніц з методыкамі і практычнай 
рэалізацыяй праграм па медыцынскай рэабілітацыі і 
сацыяльна-бытавой адаптацыі, а таксама з падыходамі да 
распрацоўкі індывідуальных праграм рэабілітацыі. Асаблівая 
ўвага будзе нададзена знаёмству са стандартамі аснашчэння і 
абсталяваннем цэнтраў рэабілітацыі. 

 

2. Инклюзивное образование в школе 
 
Даты программы –  19 апреля – 11 мая 2017 г. 
Анкеты                 должны быть получены нами  
                                             до 17.00 31 октября 2016 г.  

Предварительные даты проведения собеседований –  
30 ноября -1 декабря 2016 г. 
Программа приглашает к участию представителей/ниц 

общественных организаций и профессиональных 
ассоциаций, учреждений образования, Министерства 
образования, местных органов власти и других 
организаций и учреждений, участвующих в разработке и 
реализации программ инклюзивного образования в 
средней школе, а также подготовке специалистов/ток 
инклюзивной сферы. 
Победители и победительницы конкурсного отбора 

ознакомятся с основополагающими принципами 
инклюзивного образования, системой инклюзивного 
образования в средней школе, технологиями и 
инструментами процесса его организации, методиками 
формирования индивидуальной программы обучения, 
успешными кейсами реализации инклюзивных практик, а 
также системой подготовки специалистов/ток  для работы 
в инклюзивном образовании. Особое внимание будет 
уделено организации межведомственного сопровождения 
практик инклюзивного образования и роли и 
ответственности семьи в инклюзии ребенка с 
инвалидностью в образовательное и социальное 
пространство. 

2. Інклюзіўная адукацыя ў школе  
 
Даты праграмы – 12 красавіка – 4 мая 2017 г.  
Анкеты                       павінны быць атрыманы намі  
                                                   да 17.00 31 кастрычніка 2016 г.  

Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 30 лістапада – 
1 снежня 2016 г. 
Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц грамадскіх 

арганізацый і прафесійных асацыяцый, устаноў адукацыі, 
Міністэрства адукацыі, мясцовых органаў улады і іншых 
арганізацый і ўстаноў, якія ўдзельнічаюць у распрацоўцы і 
рэалізацыі праграм інклюзіўнай адукацыі ў сярэдняй школе, а 
таксама падрыхтоўцы спецыялістаў/так інклюзіўнай сферы. 
Пераможцы конкурснага адбору азнаёмяцца з 

асноватворнымі прынцыпамі інклюзіўнай адукацыі, сістэмай 
інклюзіўнай адукацыі ў сярэдняй школе, тэхналогіямі і 
інструментамі працэсу яе арганізацыі, методыкамі 
фарміравання індывідуальнай праграмы навучання, 
паспяховымі кейсамі рэалізацыі інклюзіўных практык, а 
таксама сістэмай падрыхтоўкі спецыялістаў/так для працы ў 
інклюзіўнай адукацыі. Асаблівая ўвага будзе нададзена 
арганізацыі міжведамаснага суправаджэння практык 
інклюзіўны адукацыі і ролі ды адказнасці сям'і ў інклюзіі дзіцяці 
з інваліднасцю ў адукацыйную і сацыяльнуе прастору. 
 

tel:%2B375%2817%29210-1283
http://www.facebook.com/USAIDBelarus
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3. Развитие инфраструктуры поддержки 
инновационного  предпринимательства 

 
Даты программы –  31 мая - 22 июня 2017 г.  
Анкеты                     должны быть получены нами  
                                                      до 17.00 8 ноября 2016 г.  

Предварительные даты проведения собеседований –  
14-15 декабря 2016 г.  
 
Программа приглашает к участию представителей/ниц 

инкубаторов, технопарков, акселераторов, стартап-школ, 
центров бизнес-образования и поддержки 
предпринимательства, центров коммерциализации 
инноваций, научно-исследовательских и 
образовательных учреждений и других организаций, 
стимулирующих появление и поддерживающих развитие 
предпринимательских инициатив и оказывающих 
финансовую поддержку стартап-проектам; а также 
представителей/ниц местных органов власти и других 
организаций и учреждений, участвующих в разработке и 
реализации программ развития инфраструктуры 
поддержки традиционного и инновационного 
предпринимательства. 
Победители и победительницы конкурсного отбора 

ознакомятся с законодательством и опытом США по 
поддержке предпринимательской деятельности, 
развитию и распространению инноваций, 
функционированию инфраструктуры поддержки 
инновационного предпринимательства. Участники/цы 
поездки также узнают о принципах работы организаций 
поддержки предпринимательства, включая источники их 
финансирования; технологиях коммерциализации и 
распространения инноваций; механизмах 
взаимодействия государства, университетов и частного 
бизнеса. 

 

3. Развіццё інфраструктуры падтрымкі інавацыйнага 
прадпрымальніцтва  
 
Даты праграмы – 31 траўня - 22 чэрвеня 2017 г. 
Анкеты для ўдзелу    павінны быць атрыманы намі  
                                                         да 17.00 8 лістапада 2016 г.  

Папярэднія даты правядзення сумоўяў  – 14-15 снежня 2016 г. 
 
Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц  

інкубатараў, тэхнапаркаў, акселератараў, стартап-школ, 
цэнтраў бізнес-адукацыі і падтрымкі прадпрымальніцтва, 
цэнтраў камерцыялізацыі інавацый, навукова-даследчых і 
адукацыйных устаноў і іншых арганізацый, якія стымулююць 
з'яўленне і падтрымліваюць развіццё прадпрымальніцкіх 
ініцыятыў і якія аказваюць фінансавую падтрымку стартап-
праектаў; а таксама прадстаўнікоў/ніц мясцовых органаў 
улады і іншых арганізацый і ўстаноў, якія ўдзельнічаюць у 
распрацоўцы і рэалізацыі праграм развіцця інфраструктуры 
падтрымкі традыцыйнага і інавацыйнага прадпрымальніцтва.  
Пераможцы конкурснага адбору азнаёмяцца з 

заканадаўствам і вопытам ЗША па падтрымцы 
прадпрымальніцкай дзейнасці, развіцця і распаўсюджвання 
інавацый, функцыянавання інфраструктуры падтрымкі 
інавацыйнага прадпрымальніцтва. Удзельнікі/цы паездкі 
таксама даведаюцца аб прынцыпах працы арганізацый 
падтрымкі прадпрымальніцтва, уключна з крыніцамі іх 
фінансавання; тэхналогіях камерцыялізацыі і 
распаўсюджвання інавацый; механізмах узаемадзеяння 
дзяржавы, універсітэтаў і прыватнага бізнесу. 

 

4. Роль общественности в развитии местных 
сообществ  

 
Даты программы – 7– 29 июня 2017 г. 
Анкеты           должны быть получены нами 
                                                до 17.00 12 декабря 2016 г. 

Предварительные даты проведения собеседований –  
 25 -26 января 2017 г. 
 
Программа приглашает к участию активистов/ток 

общественных объединений, местных сообществ и 
инициативных групп, а также представителей/ниц органов 
власти и государственных учреждений, участвующих в 
решении вопросов местного значения и 
заинтересованных в активном участии населения в 
реализации общественно важных инициатив. Примерами 
таких инициатив могут служить деятельность, 
направленная на благоустройство и реконструкцию 
местных территорий, вовлечение молодежи в решение 
значимых вопросов, улучшение качества жизни уязвимых 
групп, природоохранная деятельность, организация 
фестивалей добрососедства, уличного искусства и 
ярмарок рукоделия, проекты культурного развития и 
исторической направленности, мероприятия по 
продвижению здорового образа жизни и т.д. 
Победители и победительницы конкурсного отбора 

ознакомятся с технологиями и подходами по 
привлечению населения к активному участию в создании 

4. Роля грамадскасці ў развіцці мясцовых 

супольнасцяў 

Даты праграмы – 7– 29 чэрвеня 2017 г. 
Анкеты        павінны быць атрыманы намі  
                                                            да 17.00 12 снежня 2016 г.  

Папярэднія даты правядзення сумоўяў - 25 -26 студзеня 2017г 
 
Праграма запрашае да ўдзелу актывістаў/так грамадскіх 

аб'яднанняў, мясцовых супольнасцяў і ініцыятыўных груп, а 
таксама прадстаўнікоў/ніц органаў улады і дзяржаўных 
устаноў, якія ўдзельнічаюць у вырашэнні пытанняў мясцовага 
значэння і зацікаўленых у актыўным удзеле насельніцтва ў 
рэалізацыі грамадска важных ініцыятыў. Прыкладамі такіх 
ініцыятыў могуць служыць дзейнасць, накіраваная на 
добраўпарадкаванне і рэканструкцыю мясцовых тэрыторый, 
прыцягненне моладзі да вырашэння значных пытанняў, 
паляпшэнне якасці жыцця ўразлівых груп, прыродаахоўная 
дзейнасць, арганізацыя фестываляў добрасуседства, 
вулічнага мастацтва і кірмашоў народнай творчасці, праекты 
культурнага развіцця і гістарычнай накіраванасці, 
мерапрыемствы па прасоўванні здаровага ладу жыцця і г. д.  
Пераможцы конкурснага адбору азнаёмяцца з тэхналогіямі і 

падыходамі па прыцягненні насельніцтва да актыўнага ўдзелу 
ў стварэнні і рэалізацыі ініцыятыў, накіраваных на паляпшэнне 
якасці жыцця мясцовых супольнасцяў. Асаблівая ўвага будзе 
нададзена важнасці эфектыўнага ўзаемадзеяння грамадскіх 

tel:%2B375%2817%29210-1283
http://www.facebook.com/USAIDBelarus
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и реализации инициатив, направленных на улучшение 
качества жизни местных сообществ. Особое внимание 
будет уделено важности эффективного взаимодействия 
общественных организаций, местного населения, органов 
государственного управления и бизнеса в реализации 
проектов по развитию местных сообществ. 

 

арганізацый, мясцовага насельніцтва, органаў дзяржаўнага 
кіравання і бізнесу ў рэалізацыі праектаў па развіцці мясцовых 
супольнасцяў 

 

5. Обучение школьников основам 
предпринимательской деятельности 

 
Даты программы – 6-28 сентября 2017 г.  
Анкеты                      должны быть получены нами  
                                                  до 17.00 14 марта  2017 г. 

Предварительные даты проведения собеседований –  
5-6 апреля 2017 г.  
 
Программа приглашает к участию представителей/ниц 

общественных организаций, центров бизнес образования 
и поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторов, 
агентств по региональному развитию, учреждений 
образования, Министерства экономики и Министерства 
образования, местных органов власти и других 
организаций и учреждений, участвующих в разработке и 
реализации формальных и неформальных обучающих 
программ по развитию базовых предпринимательских 
навыков у школьников. 
Победители и победительницы конкурсного отбора 

ознакомятся с государственной политикой США в области 
развития предпринимательства и образовательными 
программами, обучающими школьников 
предпринимательской деятельности. Участники/цы также 
обсудят успешные модели формирования у школьников 
деловой активности, включая методы стимулирования 
предпринимательского мышления и развития лидерских 
качеств и инициативы. 

 

5.Навучанне школьнікаў асновам 
прадпрымальніцкай дзейнасці 
Даты праграмы – 6-28 верасня 2017 г.  
Анкеты                  павінны быць атрыманы намі  
                                                          да 17.00 14 сакавіка 2017 г. 

Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 5-6 красавіка 2017 г.  
 
Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўнікоў/ніц грамадскіх 

арганізацый, цэнтраў бізнес-адукацыі і падтрымкі 
прадпрымальніцтва, бізнес-інкубатараў, агенцтваў па 
рэгіянальным развіцці, устаноў адукацыі, Міністэрства 
эканомікі і Міністэрства адукацыі, мясцовых органаў улады і 
іншых арганізацый і ўстаноў, якія ўдзельнічаюць у 
распрацоўцы і рэалізацыі фармальных і нефармальных 
навучальных праграм па развіцці базавых прадпрымальніцкіх 
навыкаў у школьнікаў. 
Пераможцы конкурснага адбору азнаёмяцца з дзяржаўнай 

палітыкай ЗША ў галіне развіцця прадпрымальніцтва і 
адукацыйнымі праграмамі, паводле якіх школьнікі навучаюцца 
прадпрымальніцкай дзейнасці. Удзельнікі/цы таксама 
абмяркуюць паспяховыя мадэлі фарміравання ў школьнікаў 
дзелавой актыўнасці, уключна з метадамі стымулявання 
прадпрымальніцкага мыслення і развіцця лідарскіх якасцяў і 
ініцыятывы. 

 
 

6. Усиление роли женщин в решении 
социальных проблем местных сообществ 

 
Даты программы – 6-28 сентября 2017 г. 
Анкеты                         должны быть получены нами  
                                                      до 17.00 21 марта 2017 г. 

Предварительные даты проведения собеседований –  
12-13 апреля 2017 г. 
 
Программа приглашает к участию представительниц 

организаций и объединений, деятельность которых 
содействует расширению прав и улучшению положения 
женщин; поддерживающих продвижение женского 
активизма; осуществляющих программы по развитию 
женского лидерства и предоставляющих 
образовательные услуги в этой области. Приглашаются 
также представительницы общественных объединений и 
организаций, основанных на вере, активистки местных 
сообществ и инициативных групп, осуществляющие 
социальные проекты и программы и занимающиеся 
другой деятельностью, содействующей решению 
социальных проблем местных сообществ.  Примерами 
может служить деятельность, направленная на 
улучшение жизни людей с инвалидностью; людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД; представителей/ниц групп риска и 
торговли людьми; наркопотребителей; людей, 
освободившихся из мест лишения свободы; пожилых 

6. Узмацненне ролі жанчын у вырашэнні 
сацыяльных праблем мясцовых супольнасцяў 
 
Даты праграмы – 6-28 верасня 2017 г.  
Анкеты                     павінны быць атрыманы намі  
                                                          да 17.00 21 сакавіка 2017 г.  

Папярэднія даты правядзення сумоўяў – 12-13 красавіка 2017г 
 
Праграма запрашае да ўдзелу прадстаўніц арганізацый і 

аб'яднанняў, дзейнасць якіх садзейнічае пашырэнню правоў і 
паляпшэнню становішча жанчын; якія падтрымліваюць 
прасоўванне жаночага актывізму; якія ажыццяўляюць 
праграмы па развіцці жаночага лідарства і якія прапануюць 
адукацыйныя паслугі ў гэтай галіне. Запрашаюцца таксама 
прадстаўніцы грамадскіх аб'яднанняў і арганізацый, 
заснаваных на веры, актывісткі мясцовых супольнасцяў і 
ініцыятыўных груп, якія ажыццяўляюць сацыяльныя праекты і 
праграмы і якія займаюцца іншай дзейнасцю, што садзейнічае 
вырашэнню сацыяльных праблем мясцовых супольнасцяў. 
Прыкладамі можа служыць дзейнасць, накіраваная на 
паляпшэнне жыцця людзей з інваліднасцю; людзей, якія 
жывуць з ВІЧ/СНІД; прадстаўнікоў/ніц  груп рызыкі і гандлю 
людзьмі; наркаспажыўцоў; людзей, якія вызваліліся з месцаў 
пазбаўлення волі; пажылых людзей і г. д. Да ўдзелу таксама 
запрашаюцца прадстаўніцы мясцовых органаў улады, 
адукацыйных устаноў і іншых арганізацый, якія ўдзельнічаюць 
у распрацоўцы заканадаўства аб абароне правоў жанчын і 
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людей и т.д.  К участию также приглашаются 
представительницы местных органов власти, 
образовательных учреждений и других организаций, 
участвующих в разработке законодательства о защите 
прав женщин и расширении их возможностей. 
Победительницы конкурсного отбора ознакомятся с 

законодательством США о гендерном равенстве, 
образовательными программами развития женского 
лидерства и деятельностью американских организаций по 
расширению прав и возможностей женщин, а также 
лучшими практиками поддержки женского гражданского 
активизма на примерах деятельности женщин-лидеров по 
решению социальных вопросов местных сообществ. 

пашырэнні іх магчымасцяў.  
Пераможцы конкурснага адбору азнаёмяцца з 

заканадаўствам ЗША аб гендарнай роўнасці, адукацыйнымі 
праграмамі развіцця жаночага лідарства і дзейнасцю 
амерыканскіх арганізацый па пашырэнні правоў і магчымасцяў 
жанчын, а таксама лепшымі практыкамі падтрымкі жаночага 
грамадзянскага актывізму на прыкладах дзейнасці жанчын-
лідараў па вырашэнні сацыяльных пытанняў мясцовых 
супольнасцяў. 

 

Для получения бланка анкеты в формате Word 
пришлите заявку по адресу 

 minskusaid@state.gov 
 

Заявки на участие в программе с пометкой 
«Community Connections»  принимаются 

только по почте по адресу: 
 

Агентство США по международному 
развитию 

ул. Старовиленская, 46   220002 Минск, 
Беларусь 

 
 

Документы должны быть доставлены нам не 
позднее указанной даты срока подачи  

 
 

Дополнительную информацию вы можете 
получить по телефонам 

 
 +375 17 210 12 83, добавочные 4565,  4695 

моб. V +375 29 651 8499; 29 644 7001 
 

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 

 
+375 17 210 12 83, дадатковыя 4565,  4695 

маб. V +375 29 651 8499; 29 644 7001 

tel:%2B375%2817%29210-1283
http://www.facebook.com/USAIDBelarus
mailto:minskusaid@state.gov
tel:%2B375%2017%20210%2012%2083

