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ВВЕДЕНИЕ

В феврале 2018 года в д. Залесье (Каменецкий район) прошло второе образовательное мероприятие для студентов 1–2 курсов “Неделя личной эффективности”. Мероприятие, как и этот курс, организовано Агентством Регионального развития "Дзедзич". Участники
прошли 6 тренингов, которые помогли им в развитии актуальных навыков.
На основании авторского материала тренеров, слушатели оформили
курс из 6 тем. В этой брошюре вы ознакомитесь с основными материалами, а пройти полный курс и получить сертификат можно на
сайте kurs.dzedzich.org
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МАСТЕРСТВО
ПУБЛИЧНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

Алексей Бурносенко
Тренер, коуч, эксперт в ораторском искусстве и мастерстве публичных выступлений, режиссер и актер театра, педагог, инструктор
TEDx–спикеров.
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ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ
Публичные выступления – сложная задача, и чтобы все прошло
успешно, нужно с вниманием и интересом прорабатывать детали.
Подготовка к выступлению – ключевой момент.
Чтобы чувствовать себя уверенно при выступлении, следуйте следующим правилам при подготовке:

ЧТО ДЕЛАТЬ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ?
1. При подготовке речи тщательно пропишите, продумайте следующие моменты:

2. Подготовьте речь.
Нарисуйте план, пропишите дополнительные фишки, шутки,
афоризмы, чтобы разнообразить и оживить выступление.
Расставьте временные рамки.
Репетируйте – это очень важно. Хорошее выступление – это,
прежде всего, отрепетированное
выступление.

Пирамида эффективности репетиций (от менее эффективного до самого “рабочего”).
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ЧТО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ?
1. Придите на место проведения выступления (тренинга, презентации) заранее. Если вы это место самостоятельно подготавливаете –
минимум за 1 час, чтобы “познакомиться” с пространством. Развесьте необходимый материал (плакаты, стикеры, флипчарт, проверьте
работу проектора по необходимости). Побудьте некоторое время в
разных местах комнаты. Принимать пищу лучше за 1–2 часа до начала выступления.
2. По возможности познакомьтесь и наладьте контакт с другими
участниками тренинга, конференции, это поможет чувствовать себя
уверенней. Пускай вас кто–нибудь обнимет или “даст пять”, тактильный контакт может помочь почувствовать себя увереннее.
3. Продумайте свой образ, и то, в чем вы будете выступать. Опрятный вид всегда уместен.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Настал трепетный и ответственный момент. Сфокусируйтесь на материале, обстановке и своём внутреннем пространстве. Дышите глубоко – это снимет напряжение за счет притока кислорода. Не нужно
судорожно записывать текст на листик, зазубривать – это не даст
эффекта, а возможно еще больше загонит вас в рамки и панику.
Сделайте пару физических упражнений, выпейте воды – это помогает организму справиться со стрессом через физиологию.
А что насчет поз и голоса во время выступления? Это пласт как теории, так и практики. Но необходимо отчетливо понимать, что это и
есть основные инструменты владения публикой. Играйте этим, развивайтесь. Кстати, эмоциональную встряску аудитории стоит задавать каждые 15 минут, чтобы развеять усталость и переключить
внимание.
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Помните – уверенность в выступлениях нарабатывается с опытом,
ошибками и пробами. Экспериментируйте с публикой, меняйте тон голоса, пополняйте запас поз и жестов – результат не заставит ждать.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Вопросы для рефлексии могут быть разными, но эти пункты, как говорится, must have (этот лист можно дополнить чем–то своим):
• Насколько удалось достичь цели моего выступления? Поняла ли моя
аудитория послание, которое я хотел донести?
• Насколько материал был четким и структурированным? Насколько у
меня получилось раскрыть тему?
• Насколько мои методы были эффективны? Какие я использовал
средства передачи информации.
• Насколько мой голос, позы, жесты и мимика соответствовали обстановке? Были яркими, разнообразными?
• Что можно изменить в моем следующем выступлении?
Оценить эффективность выступления можно как субъективно (внутренние ощущения, самоанализ), так и объективно (после выступления, например, расспросить участников об их мнении; во время тренинга задать эти вопросы аудитории; собрать анонимные анкеты;
если это обучающий модуль – посмотреть, как участники будут использовать новые знания на практике).
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КАК ГОТОВИТЬСЯ И ЧТО ПОЧИТАТЬ
В этом блоке полезные материалы. А еще лучше их проработать на
практике – это единственный путь к успеху в какой бы то ни было
области, а уж тем более в публичных выступлениях.
Перед тем, как стать уверенным спикером, необходимо понять, а кто
же это “Эффективный спикер?”. Отправной точкой может стать эта
таблица, которую вам необходимо заполнить.
Вопрос

Ответ

Описание меня реального, как спикера
Описание меня идеального, как спикера
Как меняется аудитория при моем идеальном выступлении
Что я могу сделать, чтобы стать Я–идеальным спикером?
Эту таблицу можно использовать время от времени. Например, после выступления, проанализировав свои ошибки и корректируя их в
последующем.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ЯК ПАСПЕЦЬ УСЁ?

Лана Руднік
Заснавальніца і дырэктарка прыватнай установы Цэнтр дадатковай адукацыі дарослых “Студыя карысных кампетэнцый”. Кіраўніца
праграмы “Універсітэт Залатога Ўзросту”. У якасці трэнеркі-кансультанткі з 1998 г. працавала для многіх беларускіх і міжнародных арганізацый (ПРААН, Міжнародная арганізацыя па міграцыі, Counterpart
Int. І інш.) па пытаннях арганізацыйнага развіцця, планавання, кіравання праектамі, сувязяў з грамадскасцю, метадалогіі распрацоўкі
адукацыйных праграм.
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Як паспець усё? Гэта пытанне, якое хвалюе большасць з нас, асабліва
тых, хто актыўна працуе, будуе кар’еру і хоча шмат чаго дасягнуць у
жыцці: вучыцца, зарабляць грошы, быць паспяховым на працы, быць
здаровым і г.д.
Мы не можам кіраваць часам у прамым сэнсе гэтага слова, але можам выкарыстоўваць час свайго жыцця з максімальнай эфектыўнасцю.
Для гэтага трэба трэба ўмець “інвентарызаваць” свой час, вызначаць прыярытэты, карыстацца прынцыпамі эфектыўнага планавання
часу. Гэтым аспектам і будзе прысвечаны наш курс.

ЯК І ЗА КОШТ ЧАГО “ЗНАЙСЦІ” ЧАС НА
ВАЖНЫЯ СПРАВЫ
Ці плануеце свой час? У які спосаб? Наколькі ў вас гэта атрымліваецца? Нехта з нас для планавання часу карыстаецца простымі спісамі
справаў і нататкамі, нехта запаўняе календары і штодзённікі, а хтосьці засвоіў ужо электронныя інструманты планавання сваіх справаў.
Пры гэтым мы часта робім аднолькавыя памылкі. Напрыклад,
• верым, што у нас можа з’явіцца больш часу (“Калі-небудзь, калі ў мяне
з’явіцца больш часу, я...” (кнігі, якія вы набываеце і думаеце “калі-небудзь прачытаць”...), калі-небудзь вы плануеце прыбраць на балконе…
• думаем, што можна назапасіць час і пасля яго патраціць (я гэта зраблю пасля, вось з’эканомлю на нечым час і зраблю).
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Аднак часу ў нас больш, чым ёсць фізічна, быць не можа і не будзе і
таму, калі мы хочам “знайсці” на нешта час, трэба зразумець, як мы
яго ў сваім жыцці ўвогуле выкарыстоўваем. Дапамагчы ў гэтым могуць простыя тэхнікі “інвентарызацыі часу”.
Заданне: Калі ласка, апішыце, колькі часу ў сярэднім у суткі ідзе ў вас
на выкананне тых альбо іншых справаў

Прааналізуйце вынікі выканання гэтага задання. Ці з’явілася ў вас
разуменне, за кошт чаго можна знайсці час на важныя на гэты момант справы? Ці выявілі вы справы, якія забіраюць празмерна шмат
часу і не набліжаюць вас да рэалізацыі жыццёвых планаў? Ці выявілі
тое, на што хацелася б аддаваць больш часу?

ЯК ВЫЗНАЧЫЦЬ ТОЕ, ЗА ШТО
НАЙПЕРШ ТРЭБА БРАЦЦА
Мы часта займаемся мноствам розных справаў, не ўсведамляючы,
наколькі яны важныя і патрэбныя для нас, наколькі яны набліжаюць
нас да нашых мэтаў і мараў.
12
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Як вы вырашаеце, што для вас важна, а што не?
Адным з самых папулярных метадаў прыярэтызацыі справаў з’яўляецца матрыца Эйзенхаўэра. Яго распрацаваў прэзідэнт ЗША Дуайт Эйзенхаўэр для арганізацыі сваіх спраў і іх больш эфектыўнага выканання. Гэты метад прадугледжвае, што ўсе свае справы мы
ацэньваем па ступені іх важнасці і тэрміновасці.

Давайце папрактыкуемся ў планаванні ўласных справаў з дапамогай гэтай матрыцы.
Заданне: напішыце ўсе справы,
якія вы плануеце зрабіць на працягу наступнага тыдня і размяркуйце іх па квадратах Матрыцы
Эйзенхаўэра.

Звярніце ўвагу, што ў квадрат А (Важна-Тэрмінова) трэба змясціць
самыя важныя справы, якія трэба выканаць у найбліжэйшы час.
У квадрат В (Не важна-Тэрмінова) змяшчаем справы, якія па нейкіх
прычынах сталі тэрміновымі, але іх выкананне не надта ўплывае на
дасягненне мэтаў.
У квадрат С (Важна-Не тэрмінова) змяшчаем самыя важныя справы,
якія не маюць тэрміну і якія пакуль “не гараць”.
У квадрат Д (Не важна-Не тэрмінова) змяшчаем справы, якія не варта выконваць або можна выконваць у вольны час.
Пры вызначэнні парадку выканання справаў карыстайцеся наступным правілам: спачатку выконвайце самыя важныя і тэрміновыя
справы, затым - тэрміновыя няважныя, затым важныя нетэрміновыя. А нетэрміновыя і няважныя справы, магчыма, і зусім не варта
выконваць.
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ЯК ВЫЗНАЧЫЦЬ ТОЕ, ШТО
З’ЯЎЛЯЕЦЦА САПРАЎДЫ ВАЖНЫМ
У папярэдніх двух частках мы аналізавалі, на што выдаткоўваем
свой час і шукалі рэзервы часу, а таксама трэніраваліся вызначаць
ступень прыярытэтнасці сваіх справаў.
Але на аснове чаго мы вызначаем свае прыярытэты і будуем планы?

Стывен Кові ў сваёй кнізе “Фокус. Дасягненне прыярытэтных
мэтаў” прапануе Піраміду эфектыўнасці, паводле якой у аснове ўсіх нашых планаў ляжаць нашыя каштоўнасці.
І сапраўды, што для нас з’яўяецца самым каштоўным? Сям’я?
Свабода? Дасканаласць? Узаемадапамога? Развіццё? Багацце?
Дабрабыт?

Заданне: напішыце 3-5 каштоўнасцяў, якія важныя для вас у жыцці?
Сфармулюйце, базуючыся на каштоўнасцях, некалькі мэтаў на год.
Зыходзячы з запісаных мэтаў, напішыце справы на тыдзень, якія дапамогуць наблізіцца да вашых мэтаў. Зыходзячы з запісаных мэтаў,
напішыце справы на дзень, якія дапамогуць наблізіцца да вашых мэтаў.
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ЯКІЯ ПРАВІЛЫ ЗРОБЯЦЬ ВАШАЕ
ПЛАНАВАННЕ БОЛЬШ ЭФЕКТЫЎНЫМ
Кіраванне часам - гэта працэс, які базуецца на пэўных правілах. Вось
пералік асноўных прынцыпаў, якія дазволяць вам больш эфектыўна
планаваць сваё жыццё і атрымліваць асалоду ад яго:
Прынцып 1. Плануй свае дзеянні! Фіксуй свае мэты пісьмова. Калі
вы не зафіксавалі свае мэты альбо задачы на паперы ці ў электронным штодзённіку - іх не існуе. Загадзя складзены спіс заданняў і
дзеянняў павялічвае прадуктыўнасць любога віду дзейнасці на 25%.
Падзяляйце маштабныя задачы на некалькі дробных подзадач - ня
хапайцеся за маштабны праект, не прадумаўшы загадзя паслядоўнасць дзеянняў.
Прынцып 2. Перафармулёўвайце свае мары ў мэты і задачы! Трэба
ўмець вызначаць асноўную мэту і падзяляць яе на больш канкрэтныя і лакальныя задачы..
Прынцып 3. Фіксуй свае планы дзеянняў! У нататніку, электронным
“задачніку”, дзе заўгодна - але фіксуй!
Прынцып 4. Расстаўляй прыярытэты! Вызначыць задачу - вельмі
важна, але яшчэ больш важна паслядоўна рухацца да яе дасягнення.
Прынцып 5. Факусуюся на галоўным Уменне факусавацца на галоўным, не адхіляцца на другараднае, на дробязі - найважнейшы практычны навык, авалодаўшы якім, ты вырашыш самыя прыярытэтныя
задачы.
Прынцып 6. Аналізуюй свой уласны досвед і стварай свае правілы
кіравання часам.
Прынцып 7. Плануй Адпачынак і час на аднаўленне сіл. У пагоні за поспехам і асабістай выніковасцю ніколі не ахвяруй адпачынкам, плануй адпачынак таксама, як і свае дзелавыя справы! Для кіравання
часам паўнавартасны адпачынак - найважнейшы элемент поспеху!
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КАК ПОСТАВИТЬ
ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ

Юлия Чипурных
Работала с 2002 года на одном из крупных предприятий г. Бреста
в сфере набора и обучения персонала. С 2009 года работает с людьми индивидуально и в группах по следующим темам: эффективные
коммуникации, лидерство, уверенность в себе, целеполагание, планирование, формирование полезных привычек.
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Как поставить перед собой цель

ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ
У каждого есть достижения,
которыми мы гордимся.
Это достижения в спорте,
учебе, победы на олимпиадах, хобби. Прежде чем добиться чего-либо, мы ставим перед собой цель. Цель
- поступить в ВУЗ или колледж, цель - жить самостоятельно.

Правила постановки целей по системе SMART (автор американский
экономист и педагог Питер Друкер:
S – (Specific) Цель должна быть конкретной.
M – (Measurable) Цель должна быть измерима в деньгах, килограммах, километрах, часах или других единицах.
A – (Achievable) Цель должна быть достижима, т.е. должна зависеть
от вас и должна быть адекватной возможностям.
R – (Relevant) Цель должна быть актуальной.
T – (Time bound) Для цели устанавливаем срок исполнения.
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При достижении цели необходимо учитывать и ряд других факторов:
• Будьте верны своей цели. Для достижения результата нужно время.
• Верьте в свои силы. Не все получится сразу. Поэтому веру нужно
подкармливать: коллаж мечты, успехи. Хвалите себя за достижения.
Концентрируйтесь на хорошем.
• Совершенствуютесь в интересующей вас области.
• Будьте энергичны. Следите за своим здоровьем. Найдите для себя
зарядку, гимнастику, йогу, что-то, что вам по душе и что поможет хорошо себя чувствовать.
Только действие приблизит вас к намеченной цели. Все, что вы имеете сегодня – это результат ежедневного выбора в последние 5-10
лет. Чтобы изменить часть нашей жизни, нужно сегодня предпринять
действия.
Задание: Напишите 10 целей на ближайшие 5 лет. Выберите одну
цель, которая поможет реализовать 80% остальных. Или сформулируйте такую цель.

ЛИДЕРСТВО
В переводе с английского лидер означает “руководитель”, “командир”, “глава”, “вождь”, “ведущий”.
Лидер – тот, кто живет осознанно, берет ответственность за свою
жизнь на себя, за других людей.
Существует много определений лидерства. Вот несколько из них:
Лидерство – это умение “поднять” человека к высоким стремлениям,
повысить его производительность, помочь выйти за обычные ограничения. Питер Друкер.
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Компетенции, которыми обладает лидер:
• Проявляет инициативу.
• Берет ответственность на себя за свою жизнь, за развитие команды.
• Много совершенствуется.
• Критически мыслит.
• Умеет работать в команде.
5 хитростей, которые помогают лидерам “оставаться на коне”:
1. Негатив помним не больше 2 минут.
2. Действуем в течение 48 часов.
3. Планируем.
4. Доделываем дела до конца.
5. Сосредотачиваемся на цели.
Когда что-то не получилось, задаем себе вопросы: что можно улучшить? Какой следующий шаг? Как я могу исправить ситуацию? А не
“За что мне все это?”.

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА.
ДОПОЛНЕНИЯ
В этом блоке будут представлены книги, которые помогут раскрыть
потенциал лидера и поверить в себя, постановка целей с минимум
затрат на ресурсы, как поменять свои привычки, как не идти на поводу у привычек и многое другое.
Но, перед тем как приступить к прочтению литературы, необходимо
решить, на те ли вещи вы тратите своё время. А понять это можно,
после заполнения колеса жизненного баланса.
19
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Этот метод предложил психолог Н.И. Козлов. Упражнение помогает
понять, что мы хотим изменить в своей жизни. Колесо состоит из 8
осей. Для начала представьте, как выглядела бы ваша жизнь, если
бы каждая сфера была развита на 10 из 10. Далее оцените каждую
сферу своей жизни на сегодня (поставьте точки на осях). Опирайтесь
на свои ощущения - насколько вас устраивает положение дел и как
это далеко от того, чего вам хотелось бы.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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КАК СТУДЕНТУ
НАЙТИ РАБОТУ

Ирина Волкова
Заместитель председателя общественной организации “ Клуб деловых женщин”. В организации состоит более 20 лет. С 2005 года ведет
тренинги для по следующим темам:
• “Эффективный поиск работы”.
• “Финансовая грамотность”.
• “Формирование гендерной культуры”.
• “Как открыть свое дело”.
22
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ЗАЧЕМ ЛЮДИ ИЩУТ РАБОТУ?
Зачем люди ищут работу? Если вы думаете, что только из–за денег,
из–за желания заработать, то это не так. А если бы не нуждались в
деньгах – искали бы работу? Если да, то какую? А если нет, то чем бы
занимались?
Причины поиска работы:
• заработать денег;
• общение, поиск контактов;
• независимость (например, для молодежи или женщин в декрете,
или начать жить отдельно от родителей);
• быть полезным обществу, людям;
• самореализация, саморазвитие;
• статус (не быть безработным, или место работы такое, которое поднимает общественный статус);
• работа как развлечение (скучно, нужно общение);
• социальный пакет (оплачиваемый отпуск, декрет, больничные, путевки в санатории/детские лагеря, отчисления в ФСЗН и пенсионный
фонд, медицинская страховка, абонементы в бассейн и фитнес и пр.);
• рабочая атмосфера (коллектив, корпоративные мероприятия, поездки на природу, поздравления с Днем Рождения, хорошее начальство);
• самоутверждение, поднятие самооценки.
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Если, к примеру, человеку важна самореализация и саморазвитие, то
в поиске работы размер зарплаты не будет иметь приоритетное значение, по крайней мере первоначально. Или если работа нужна “лишь
бы дома не сидеть”.
Разные цели – разные пути поиска работы.

ПУТИ ПОИСКА РАБОТЫ
ЗНАКОМЫЕ
Устройство по знакомству – это только начальный старт, а дальше
выявятся “минусы” этого способа поиска работы. Ни один собственник бизнеса, частной компании не станет держать у себя плохого работника.

ИНТЕРНЕТ
Интернет облегчает соискателям процесс поиска работы. Однако с
другой стороны и усложняет: в Интернете много сайтов по работе и
сёрфинг по ним отнимет много времени. Это означает, что для поиска работы используйте наиболее эффективные инструменты. При
этом важно ничего не упустить, суметь задействовать возможности
Интернета в полной мере.
rabota.by belmeta.com praca.by

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Размещение поста о поиске работе в своих аккаунтах в соц. сетях.
Обязательно с прикреплением резюме. Также в VK, facebook, Одноклассники, Telegram и др. можно поискать группы “Работа в Бресте”.

ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТОДАТЕЛЮ
Самостоятельный поиск работы в кафе, фирмы, имеющие курьеров,
сетевой маркетинг, репетиторство.

ДАВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РАССЫЛАТЬ РЕЗЮМЕ
Быть активным соискателем и самостоятельно давать объявления и
размещать резюме на профильных порталах.
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САМОЗАНЯТОСТЬ
Вознаграждения за труд непосредственно от заказчиков. В отличие
от наёмной работы человек, выбравший для себя статус “самозанятый”, находит работу самостоятельно, в рамках собственного дела.
Так, например, делают фрилансеры.

СТАЖИРОВКА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ
Предполагает работу бесплатно или за небольшие деньги с целью получения опыта и получения социальных контактов. Далее часть предоставляется возможность остаться работать и сделать карьеру.

НГО
Работа в некомерческих организациях предоставляет множество
возможностей для саморазвития и творческих задач.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Здесь не много от вас зависит. Однако, этот вариант подойдёт тем,
кто не знает чем хотел бы заниматься. Вариант позволяет отложить
самостоятельный выбор еще на 2 года.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА
В Бресте имеется несколько кадровых агентств, которые предлагают работу в Беларуси и за ее пределами. Будьте внимательны изучая
условия сотрудничества.

СОВЕТЫ ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ
11 советов тем, кто решил получить хорошую работу.
Из книги Ричарда Боллза “Какого цвета парашют?“
1. Искать работу следует всегда (как бы ни была хороша нынешняя
работа, ее можно потерять завтра в силу независящих от вас обстоятельств).
2. Никто вам ничего не должен, в том числе и работу, за её получение
нужно бороться.
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3. Разница между везунчиком и неудачником определяется тем, как
они ведут дела.
4. Чем больше времени вы потратите на определение того, чем выделяетесь из 19 других людей, которые могли бы выполнять ту же работу, тем выше шансы.
5. Не принимайте решений исходя из того, что есть в наличии. Настойчиво стремитесь к той работе, которую хотите.
6. Ищите работу интенсивно. Заставьте себя тратить 6–8 часов в
день на поиск работы.
7. Следите за собой все время, будьте опрятны, не забывайте о хороших манерах, где бы вы не находились. Любая встреча может повлиять на получение работы.
8. Личное обращение предпочтительнее письменного.
9. То, как вы занимаетесь поисками работы, является для большинства работодателей показателем того, как вы будете работать. Поэтому, занимаясь поисками работы без души, спустя рукава, демонстрируя пренебрежение к этому процессу, вы сами обрекаете себя на
неудачу.
10. Во время беседы с работодателем не произносите монологов
дольше 2 минут. Лучше всего половину времени говорить, а половину – слушать.
11. Если вы для себя определили, какую работу ищете, объясните это
всем вокруг. Чем больше глаз и ушей помогает вам, тем лучше.

СОСТАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ
Чтобы информацию в резюме было легко читать и воспринимать, ее
лучше организовать в следующие логические блоки:
• Контактная информация.
• Цель поиска работы или краткое описание квалификации.
• Образование и тренинги.
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• Профессиональный опыт.
• Навыки.
• Сферы компетенции.
• Организации.
• Награды и премии.
• Сертификаты и образцы выполненной работы.
Советы выпускникам
• Опишите весь опыт работы. Если опыты работы нет, упомяните производственную, преддипломную, учебную практики, даже если они
длились пару месяцев.
• Включите в резюме позитивную информацию.
• Исключите незначимую информацию.
• Пересмотрите важные факты обучения (участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях). Укажите название дипломной работы, если
она напрямую связана с работой и фамилию преподавателя (если
он/она авторитетная личность в этих профессиональных кругах).
• Как хобби или дополнительную информацию укажите чтение специальной литературы по профилю работы, которую вы ищите (и укажите, что прочли по специальности).
Типичные ошибки выпускников
• Неряшливое резюме.
• “Экзотическое” резюме.
• Отсутствие графы “цель”.
• Попытка прыгнуть выше головы.
• Неумение выделить главное.
• Акцент на второстепенной информации.
• Неоправданное хвастовство.
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3 СОВЕТА ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕЗЮМЕ
1. ТОЧНОСТЬ
Указывайте в резюме ожидаемую информацию. Внимательно читайте вакансии, на которые отправляете резюме. Корректируйте резюме в зависимости от организации, в которую направляете письмо.

2. ЛАКОНИЧНОСТЬ
Не стоит расписывать, что вы знаете и делали все на свете, на собеседовании это выяснится. Главное – заинтересовать, остальное изложите при личной встрече.

3. СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ
Когда резюме написано сплошным текстом, без акцентов и выделений, его трудно читать. Старайтесь последовательно и логично излагать мысли. Разбивайте текст на разделы, выделяйте заголовки другим шрифтом либо цветом.
Возможные ошибки
• Электронный адрес – единственный способ связи с вами. Редкий
работодатель будет писать обратное письмо.
• Резюме состоит более чем из 1–2 страниц. Документ читается поверхностно и важная информация не будет воспринята.
• В резюме указываются многочисленные хобби, увлечения, интересы. При необходимости эту информацию работодатель запросит на
собеседовании.
• Резюме должно быть создано в программе, которая будет без затруднений открываться на любых компьютерах.
•Резюме содержит излишнее самолюбование при описании личностных характеристик. На собеседовании работодатель это оценит сам.
• Ошибки и опечатки.
• Резюме не содержит актуальную информацию, не обновлялось за
последнее время.
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• Использование слишком мелкого шрифта.
• Отсутствие конкретной информации.
• Старомодные выражения.
Что не нужно указывать в резюме
• номера дипломов, свидетельств, сертификатов, паспорта и др. документов;
• всю трудовую биографию (достаточно последние 3–5 мест, и период не более 10 лет);
• физические данные;
• причины, по которым уходили с работы;
• имена людей, которые давали рекомендацию (список подготовить
для собеседования);
• требования к зарплате (возможно в том случае, если цель поиска
работы состоит в поиске более высокой зарплаты).
Полезные “мелочи”
• Определяйте целевую аудиторию своего резюме.
• Следите, чтобы при рассылке резюме нескольким компаниям письмо шло только одному адресату или делайте скрытые копии.
• Указывайте только то дополнительное образование, которое может
быть интересно потенциальному работодателю, даже если это однодневное обучение.
• При необходимости высылайте 2 варианта резюме: на русском и на
иностранном языке.
• Сохраняйте документ с резюме под вашими Ф.И.О.
• Основательно проверяйте резюме.
•Во многих компаниях разработаны свои формы резюме. В таком
случае лучше воспользовался их вариантами.
• Регулярно обновляйте резюме.
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ПАДАРОЖЖА
КРОК ЗА КРОКАМ

Аляксандр Гойшык
Вольны падарожнік, журналіст–фрылансер з Салігорска мае за
плячыма 31 год жыцця, палову якога ён актыўна праводзіць у вандроўках. З вясны 2015 г. А. Гойшык вандруе амаль бесперапынна. На
дадзены момант А. Гойшык наведаў 52 прызнаныя краіны свету, і некалькі непрызнаных ці прызнаных часткова.
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ПАДРЫХТОЎКА
Добрая падрыхтоўка — аснова поспеху любой справы, асабліва вольнага падарожжа. Чым больш пытанняў, звязаных з будучай вандроўкай, будзе вырашана загадзя, — тым большая верагоднасць
таго, што ўсё пройдзе так, як запланавана.
З выбару краіны назначэння і маршруту да яе: як туды даехаць і што
там паглядзець.

ВІЗЫ
Варта памятаць, што сітуацыя ўвесь час змяняецца, і краіны, куды
зусім нядаўна ўезд быў свабодны, раптам могуць увесці візавы
рэжым. Напрыклад Абхазія, куды раней можна было свабодна ехаць (праўда, з боку Расеі, для ўезду з боку Грузіі трэба браць адмысловы дазвол у, так званым, абхазскім МЗС). Некаторыя візы лягчэй і
танней атрымліваць дома (напрыклад, індыйскую). Некаторыя візы
немагчыма атрымаць не дома (напрыклад, пакістанскую). Чытайце
падрабязней на сайтах МЗС або сайтах мясцовай таможні.
Таксама важна пасёрфіць па турыстычных форумах, каб атрымаць
усю неабходную інфармацыю пра тыя краіны, якія вы збіраецеся наведаць. Сярод рускамоўных форумаў магу адзначыць Форум Вінскага і БіпіКлаб. Тут можна даведацца пра некаторыя спецыфічныя нюансы падарожжа па той ці іншай краіне.
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Зразумела, не лішнім будзе прайсці медагляд і наведаць стаматолага. Варта зрабіць страхоўку. Таксама няблага было б перавесці тарыф
мабільнага аператара ў рэжым аказання паслуг толькі за папярэдні
плацеж, а не ў крэдыт (я так аднойчы “уляцеў” на запазычанасць у
10$). Абавязкова трэба зрабіць скан і пару ксеракопіяў апошняй старонкі пашпарту, скан захаваць у тэлефоне. Завесці звычку зберагаць
усе неабходныя паролі на KeePassX ці онлайн на LastPass, пазбягаючы тым самым верагоднасць забыць ці страціць іх праз крадзеж.
З пластыкавых картак варта сцерці CVV коды, неабходныя для плацяжоў у інтэрнэце, і захаваць іх на вышэйзгаданых рэсурсах. Неабходна запароліць і зашыфраваць тэлефоны і камп'ютар, загадзя
знайсці начлег хаця б у самых першых гарадах на шляху. Тут карыснымі будуць рэсурсы, кшталту Couchsurfing.com (дапамагае знайсці
бясплатны начлег або мясцовага які пакажа вам горад), Airbnb.com ці
Booking.com (пошук жытла ў арэнду). Дзякуючы каўчсёрфінгу можна
знайсці не толькі начлег, але і добрых сяброў па ўсім свеце.

ПАКАВАННЕ ЗАПЛЕЧНІКА:
1. Вопратка. Як паказвае практыка, збіраючыся на поўдзень, немэтазгодна браць з сабой нейкія цёплыя рэчы, нават калі падарожжа
пачнецца зімою. Дастаткова байкі, тэрмабялізны, трох цішотак, ад-
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ной футболкі з доўгім рукавом, міжсезоннай курткі, дажджавіку, турыстычных непрадуваемых нагавіцаў. Таксама вельмі дапамагае
добрая тэрмабялізна, пры гэтым, яна мала важыць і амаль не займае месца ў заплечніку. Яшчэ трэба ўзяць звычайную ніжнюю бялізну і плаўкі. Бандана абароніць ад пылу ў гарах і пустыні. Абавязкова
штосьці, каб апрануць на галаву і зберагчыся ад сонца. Святлоадбівальная камізэлька з флікерамі на выпадак, калі прыйдзецца стопіць ноччу.
2. Абутак. Добрыя непрамакальныя трэнінгавыя боты з мембранай,
сандалі.
3. Прадметы асабістай гігіены, ручнік. Не бярыце махровы ручнік,
лепш выдаткаваць грошы на адмысловы турыстычны з мікрафібры,
які займае мала месца і хутка сохне. Неабходна ўзяць аптэчку. Шмат
лекаў браць не варта, але стандартны набор абавязкова.
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4. Спальнік, турыстычны дыванок.
5. Маленькі заплечнік, у якім будуць захоўвацца ўсе неабходныя паперы (дакументы заўжды варта насіць пры сабе ў маленькай торбачцы праз плячо), тэхніка, батарэйкі, знешняя батарэйка для смартфона, падзарадкі, шнуры, акуляры, сцізорык, вільготныя сурвэткі, мапы,
паштоўкі і сувеніры з Беларусі.
6. Непасрэдна сам заплечнік. Нягледзячы на тое, што ў яго ёсць свой
чахол супраць дажджу, варта мець яшчэ адзін дадатковы для абароны ад пылу і моцнага ліўня.

КУЛЬТУРНАЯ ПРАГРАМА І НАЧЛЕГ
ШТО ПАГЛЯДЗЕЦЬ У КРАІНЕ?
Калі вы ўжо вызначыліся з краінай ці краінамі, дзе збіраецеся вандраваць, трэба даведацца што ж цікавага там можна пабачыць. Самы
просты спосаб – турыстычныя даведнікі, кшталту Lonely Planet. Там
шмат карыснай інфармацыі пра кожную краіну, таксама ў даведніках
распавядаецца пра самыя цікавыя месцы і магчымыя маршруты падарожжа. Дапаможнік дапаможа загадзя распланаваць месцы, якія
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хочацца наведаць. Таксама варта закінуць яго на свой смартфон, каб
заўжды мець пад рукою. Яшчэ шмат карыснай інфармацыі на партале для незалежных вандроўнікаў 34travel.me

ШУКАЕМ НАЧЛЕГ
Тут багата варыянтаў: можна зняць кватэру праз airbnb.com (дарэчы,
на тых жа форумах часта выкладаюць розныя спосабы атрымаць купон на пэўныя сумы, каб бясплатна зняць кватэру), можна спыніцца ў
хостэле праз booking.com (у Кітаі ці Індыі гэта можа каштаваць 3–5$ у
вельмі ўтульным месцы). Лепш за ўсё карыстацца couchsurfing.com,
гэта міжнародны клуб гасціннасці. Найлепшы спосаб пазнаёміцца з
мясцовымі жыхарамі і знайсці сяброў па ўсім свеце.
Можна вазіць з сабою намёт, але ёсць пэўныя акалічнасці. Як паказвае практыка, карыстацца ім даводзіцца вельмі рэдка, і ён становіцца непатрэбным цяжарам у заплечніку. Ягоная адсутнасць з’яўляецца дадатковым стымулам “ісці ў народ”.

ДАРОГА
Самае важнае, што трэба зрабіць, рыхтуючыся ў дарогу, і што трэба
ўзяць з сабою, ужо апісана раней. Дадаць сюды варта бірушы і маску
для сна, што дапаможа спакойна спаць у не самых спакойных умовах.
Вельмі спрошчвае вольнае падарожжа добры смартфон. Як паказала практыка, ён зусім не абавязкова мусіць быць дарагім. Загадзя,
перад выездам, на яго варта паставіць шэраг неабходных дадаткаў і
праграм. Самая патрэбная – гэта maps.me, бясплатныя афлайнавыя
мапы ўсяго свету. Дзякуючы ёй можна арыентавацца ў двух дзясятках краін без праблем.
Таксама вельмі карыснымі будуць мабільныя аплікацыі каўчсёрфінгу, букінгу, мабільных перакладчыкаў на розныя мовы, мэсэнджары
для кантакту з домам і новымі сябрамі, якіх сустрэнеце ў дарозе, і
г.д. Напрыклад, знайшлі вы ўпіску праз каўчсёрфінг, ваш будучы хост
напісаў свой адрас і тэлефон. Забілі адрас у навігатар, паглядзелі на
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google maps, як туды дабрацца, і вось вы ўжо не згубіцеся і не будзеце аддаваць грошы на таксоўку.
Варыянтаў перамяшчэнне па краіне шмат: можна арэндаваць машыну, можна ездзіць на таксі, можна карыстацца лакальным транспартам. Але аўтастоп – гэта найлепшы спосаб адкрыць для сябе сапраўдную краіну і пазнаёміцца з мясцовымі жыхарамі і іх жыццём.
Калі ведаць пэўныя правілы гэтага спосабу перасоўвання і мець досвед у гэтым, то можна ездзіць хутка і спраўна. Прычым не толькі
на машынах, але і на цягніках. Азы навукі аўтаспыну можна засвоіць
дзякуючы кнізе “Практыка вольных падарожжаў”.

ЯК ЗАРАБЛЯЦЬ У ПАДАРОЖЖЫ?
Для вольнага падарожжа не патрэбна вялікая сума грошай, пры пэўным досведзе можна нават вандраваць амаль бясплатна. Некаторыя
вандроўнікі, якія ўкладаюцца ў месячны бюджэт, роўны 90$. Праўда,
гэта даволі экстрэмальна, аптымальна мець прыкладна 200–250$ на
месяц вандроўкі.
Можна адшукаць сабе валанцёрскую праграму, дзе будуць пакры36
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вацца транспартныя выдаткі і грошы за пражыванне. Дастаткова
ўважліва пашукаць у гугле, каб падабраць сабе адпаведную праграму.
"У адным з мінулых падарожжаў я ўпершыню паставіў мэту: навучыцца зарабляць у дарозе, каб стаць зусім аўтаномным у фінансавым плане і вандраваць столькі, колькі хочацца, а не наколькі хапае бюджэту. Я выпадкова сустрэўся са сваім польскім знаёмым, які
прафесійна займаецца мыльнымі бурбалкамі і аб’ехаў шмат краін,
дзякуючы гэтаму навыку. Ён паказаў мне, як гэта робіцца, і падзяліўся сакрэтамі майстэрства. А пасля знайшліся менскія знаёмыя маіх
сяброў, якія правялі для мяне дадатковы майстар–клас. Пры жаданні, навучыцца рабіць мыльныя бурбалкі можа кожны, у Інтэрнэце багата інфармацыі для гэтага.
Я трэніраваўся некалькі разоў перад выездам, узяў з сабою неабходныя інгрэдыенты і рушыў у падарожжа.
Першыя разы, у Адэсе і Кішынёве, былі не зусім удалымі. Шляхам
спробаў і памылак я навучыўся рабіць даволі неблагія мыльныя бурбалкі, і ўжо ў Стамбуле атрымалася выдатнае шоу. Там жа былі першыя праблемы з паліцыяй, якая праганяла мяне з плошчы Таксім і
галоўнай турыстычнай вуліцы Істыкляль. Але, нягледзячы на перашкоды, упершыню ў маім капелюшы назбіралася неблагая сума грошай. У Стамбуле, Батумі і Кутаісі мы рабілі шоу з сябрамі – нехта пускае бурбалкі, нехта збірае грошы. Такім шляхам мы збіралі вялікія
сумы. Калі ж рабіць усё аднаму, то колькасць грошай заўжды будзе
меншай. Грошы – гэта важная, але далёка не галоўная рэч. І гэтаму я
навучыўся праз два месяцы падарожжа, вандруючы па Іране.
Яшчэ адна крыніца майго прыбытку ў вандроўках – фрыланс–журналістыка: блог і рэпартажы для розных СМІ. Праца ў падарожжы
вельмі дысцыплінуе: калі ты ведаеш, што раз на тыдзень мусіць выйсці блог і неабходна прытрымлівацца дэдлайнаў, загадзя пралічваеш
магчымасці арганізаваць сабе працоўнае месца з выхадам у сеціва.
Часам пісаў некалькі серыяў блогу запар, ці заставаўся на некалькі
дзён там, дзе не планаваў, каб скончыць вялікі рэпартаж."
Аўтар фота: Аляксандр Гойшык.
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ШТО ТАКОЕ НДА?
ШТО ТАКОЕ “ТРЭЦІ СЕКТАР”?
“Трэці сектар” – гэты паняцце, якое абагульняе ў сабе спектр некамерцыйных арганізацый. У адных краінах іх завуць няўрадавымі, у
іншых грамадскімі, у трэціх – дабрачыннымі, некамерцыйнымі. Ёсць
яшчэ некалькі скарачэнняў, якія часта на слыху: НДА (не дзяржаўная
арганізацыя), ГА (грамадская арганізацыя), НКА (не камерцыйная арганізацыя). Людзі, якія ўпершыню сутыкаюцца з вызначэннем “трэці
сектар”, не разумеюць, чаму некамерцыйныя арганізацыі “трэці сектар”, а не “чацвёрты” ці “восьмы”?
“Сектарная мадэль” грамадства выходзіць з эканамічнага крытэру і дзеліць суб'ектаў,
якія бяруць удзел у стварэнні
валавога нацыянальнага прадукту, на тры катэгорыі. Крытэр
– крыніца прыбыткаў для развіцця арганізацыі.
• Першы сектар – дзяржаўныя
арганізацыі. Крыніца сродкаў
для развіцця – падаткі.
• Другі сектар – бізнес. Крыніца
сродкаў для развіцця – прыбытак.

віцця – ахвяраванні.

• Трэці сектар – беспрыбытковыя не камерцыйныя арганізацыі. Крыніца сродкаў для раз-

У развітых дэмакратычных дзяржавах “трэці сектар” зʼяўляецца
прадметам гонару і лічыцца грунтам грамадства. Ён складаецца з
велізарнай колькасці абʼяднанняў, што працуюць на выгоду грамад38
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ства. Часта метады і формы працы некамерцыйных арганізацый
перасягаюць у эфектыўнасці дзяржаўныя, таму ў шмат якіх краінах
НДА займаюцца падтрымкай і абаронай насельніцтва, экалогіяй,
мясцовым самакіраваннем, медыцынай, адукацыяй, сацыяльнай
рэабілітацыяй, папулярызацыяй гісторыі і культуры.

ШТО ТАКОЕ ВАЛАНЦЁРСТВА?
Валанцёрства – гэта неаплачаная, свядомая, самаахвотная дзейнасць на выгоду іншых. Кожны, хто свядома і бескарысліва працуе на
выгоду іншых, можа звацца валанцёрам.
Валанцёры бяруць удзел у тых сферах, якія мала або зусім не аплочваюцца, але застаюцца важнымі для грамадства. Напрыклад,
клоўнатэрапія для хворых дзяцей, дадатковая адукацыя пра веларух
для дзяцей у школе ці прыцягненне ўвагі да архітэктурнага помніку,
дапамога ў арганізацыі фотавыставы і г. д. Практычна кожная праца
можа выконвацца валанцёрамі.
Стаць валанцёрам можна з дапамогай дадатку “Будзь валанцёрам”
для Android. Там месцяцца валанцёрскія заданні брэсцкіх НДА. Вы
націскаеце адгукнуцца і чакаеце адказу прадстаўніка арганізацыі.
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ПЛЮСЫ ВАЛАНЦЁРСТВА:
• Новыя веды
Поруч з новай дзейнасцю вынікаюць новыя веды. Апроч гэтага большасць арганізацый прапануюць валанцёрам семінары і трэнінгі для
самаразвіцця.
• Новы досвед
Кожны дзень – новы занятак. Паўдзельнічаўшы ў некалькіх праграмах, навучыцеся такому, чаму не раскажа ніводны ўніверсітэт Беларусі. У выніку вы зразумееце, што падабаецца больш за ўсё, і пачняце
развіваць свае моцныя бакі.
• Магчымасць падарожнічаць задарма
Ніколі не выязджалі далей бабулінай вёскі? З валанцёрскімі праграмамі можна залезці даволі далёка. Так вы даведаецеся пра краіну
значна больш, чым людзі, якія прыязджаюць туды на тыдзень па
турпакеце і паўдзельнічаеце ў паляпшэнні мясцовай супольнасці.
• Карысныя знаёмствы
Наўрад вы сустрэнеце столькі розных і неардынарных людзей недзе яшчэ. Праграмісты, фатографы, кінолагі, культурныя менеджары і
іншыя сур'ёзныя людзі стануць добрымі прыяцелямі. А яшчэ напарнік можа быць тым чалавекам, які потым прапануе працу мары, але
ўжо за грошы.

МІНУСЫ ВАЛАНЦЁРСТВА:
• Займае зашмат часу. Пра колькасць часу, якія вы можаце вылучыць
на дапамогу, лепш дамовіцца загадзя, каб вас потым не тузалі пры
першым зручным выпадку.
• Часта здараецца эмацыйнае выгаранне. Не забывайце даваць сабе
адпачыць.
• У працы трэба мець зносіны з рознымі людзьмі, якія не заўсёды супадаюць з вамі па форме камунікавання.
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ЯКІЯ ГРАМАДСКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ
ЁСЦЬ У БЕЛАРУСІ?
На 1 студзеня 2018 г. у Беларусі зарэгістравана 2856 грамадскіх арганізацый. Умоўна ўсе грамадскія арганізацыі можна падзяліць на 28
кірункаў.
Ніжэй прыклады некаторых НДА ў розных накірунках, за дзейнасцю
якіх раім сачыць. Хоць такіх у Беларусі некалькі дзясяткаў.

АСВЕТА
“Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарыны”
Тавараства займаецца папулярызацыяй і абаронай беларускай
мовы. Мае філіялы ў абласных і раённых гарадах. Актывісты ладзіць
адукацыйныя мерапрыемствы пра беларускую мову, перакладаюць
гульні і мабільныя прылады, арганізуюць дыктоўкі, перакладаюць і
друкуюць кнігі.

ЭКАЛОГІЯ
“Ахова птушак Бацькаўшчыны”
Яны намагаюцца захаваць разнастайнасць відаў і экасістэм у Беларусі і актыўна запрашаюць у гэтым паўдзельнічаць. Акрамя сур’езных навуковых даследаванняў, малююць стрыт–арты, ладзяць экскурсіі, арганізоўваюць анлайн–назіранне за птушкамі. А яшчэ “Ахова
птушак Бацькаўшчыны” кожны год абірае птушку года Беларусі. У
2018 – чорнагаловы шчыгел.

КУЛЬТУРА
“Менская ўрбаністычная платформа”
Намагаюцца зрабіць гарадскую прастору зручнейшай і прыгажэйшай. Арганізоўваюць воркшопы, форумы і лекцыі. Разам з мясцовымі жыхарамі робяць менскія двары лепш.
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ДАБРАЧЫННАСЦЬ
“Свет без межаў“
Дабрачынная арганізацыя, якая рознабакова падтрымлівае дзяцей і падлеткаў, якія маюць асаблівасці ў псіхафізічным развіцці і з
тымі, хто мае канфлікт з законам. Арганізуе з іх удзелам летнікі, адукацыйныя мерапрыемствы, спектаклі, паездкі за мяжу. І самае галоўнае, знаходзяць ім падтрымку спецыялістаў і паляпшаюць іх умовы жыцця.

МОЛАДЗЬ
“Віцебск для мяне“
Выдатны прыклад таго, як можна варушыць рэгіён. Vitebsk4Me –
гэта адкрытая пляцоўка, прысвечаная віцебскай гарадской культуры. Яны дапамагаюць у самарэалізацыі маладым музыкам, журналістам, мастакам, фатографам, пісьменнікам, даследчыкам.

РЭГІЯНАЛЬНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ
“Трэці сектар“
Развівае грамадскую актыўнасць у гарадзенцаў з 1997 года. Робіць адукацыйныя школы для журналістаў і актывістаў, падтрымлівае
маладыя ініцыятывы і мясцовую супольнасць. А яшчэ штурхае да самаразвіцця гарадзенскіх прадстаўнікоў трэцяга ўзросту ва “Універсітэце залатога веку”.

ПРАВААБАРОНЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
Хьюман Константа
Human Constanta сучаснымі метадамі працуе з правамі бежанцаў і
мігрантаў. А таксама хвалююцца за лічбавыя свабоды беларусаў.
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Што такое НДА?

ШТО ПАЛЯПШАЮЦЬ БЕРАСЦЕЙСКІЯ
ГРАМАДСКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ?
Берасцейскія НДА робяць лепшымі абсалютна розныя сферы жыцця: ад роварнага руху да сістэмы падтрымкі людзей, якім трансплантавалі нырку. У большасці гэта тыя сферы, дзе ў першага і другога
сектара не хапае часу і грошаў вырашыць праблемы.
Ніжэй мы падрабязней распавядзем, што і кім робіцца ў розных сферах. Кожная з гэтых арганізацый, шукае валанцёраў. Так што, можаце
смела пісаць адразу ў кантакты і прапаноўваць свае веды і час.

ЭКАЛОГІЯ
Агульную экалагічную культуру падтрымлівае моладзевае грамадскае аб’яднанне “Час Зямлі”. Гісторыя арганізацыі пачалася са святкавання “Гадзіны Зямлі”. Гэтае свята яны маштабна арганізоўваюць для берасцейцаў кожны год. Яшчэ “Час Зямлі” робіць маніторынг
звалак смецця і шмат адукацыйных мерапрыемстваў. Актывісты з
мясцовымі жыхарамі намагаюцца зрабіць іх двор лепш. А ў апошні
час арганізацыя распрацоўвае стратэгію “Брэст – горад–парк”.

КУЛЬТУРА
Курсы “Мова нанова” дапамагаюць з практыкай беларускай мовы.
Граматыка і лексіка падаюцца зразумела, ў форме гульні. На кожную
сустрэчу арганізатары запрашаюць музыкантаў, навукоўцаў, мастакоў і іншых цікавых гасцей, якія дапамагаюць засвоіць беларускую
мову цікавей.

ДАБРАЧЫННАСЦЬ
За дапамогу бяздомным жывёлам адказвае “Абарона правоў жывёл”. Яны выратоўваюць хатніх жывёл якія знаходзяцца на вуліцы,
шукаюць ім новы дом і ветэрынара. Актывісты валанцёрскай суполкі
па магчымасці адпраўляюць жывёл за мяжу ў сем’і.
Болей арганізацый, якія робяць Берасце лепш, можна знайсці ў суполцы праекта “Будзь валанцёрам”. Праект арганізаваны АРР “Дзедзіч”
і намагаецца развіваць валанцёрскі рух у Берасці.
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