ак склалася, што адной з самых распаўсюджаных
праблем у беларускіх грамадскіх аб'яднанняў з'яўля#
ецца немагчымасць альбо поўная перашкодаў і склада#
насцяў пабудова супрацоўніцтва з дзяржаўнымі структу#
рамі. Не будзем зараз паглыбляцца і разглядаць гістарыч#
ныя карані гэтай праблемы. А таксама ставіць спрадвеч#
ныя пытанні “Хто вінаваты?” і “Што рабіць?”. Дзякуй Богу,
на Беларусі і за яе межамі існуе шмат аматараў і спецы#
ялістаў у гэтай галіне.

Пачаўся працэс, які часта называюць “кругі па вадзе”.
Той гмах, які мы раскруцілі за 2 гады працы з Орхускай
канвенцыяй, ужо не мог спыніцца. У працэс было ўцягну#
та даволі шмат дзяржаўных структур, прадстаўнікоў якіх
мы заангажавалі, заахвоцілі і, можна сказаць, “перацягнулі
на свой бок”, бок зацікаўленых у рэалізацыі Канвенцыі, на

Мы — гэта каманда экспертаў па Ор
хускай канвенцыі, якая была ўтворана
ў 2002 годзе ў рамках праекта ТАСІС,
які ажыццяўляўся як дапамога
Мінпрыроды Беларусі ў рэалізацыі
дадзенай канвенцыі. Свае ўражанні ад
гэтага незвычайнага працэсу мы ўжо
апісвалі некалькі гадоў таму на ста
ронках “Адукатара” (гл. №3 (2004)).
Праект паспяхова скончыўся ў 2004
годзе, але тое, што пачало адбывацца
далей, уразіла нас яшчэ больш, чым
афіцыйныя вынікі праекта.

Галіна, у якой мы будуем нашу супольную працу, — зараз
ужо шырока вядомая ў вузкіх колах грамадства Орхуская
канвенцыя (поўная назва: Канвенцыя пра доступ да інфарма#
цыі, удзел грамадскасці ў прыняцці рашэнняў і доступ да
правасуддзя па пытаннях навакольнага асяроддзя).

Не гледзячы на сумны пачатак, тое, што я хачу распа#
весці далей, з'яўляецца на дзіва пазітыўным досведам і
сапраўды паспяховым супрацоўніцтвам. (Чаго шчыра жа#
даем усім, хто “змагаецца” з існуючымі стэрэатыпамі і сап#
раўднымі перашкодамі ў супрацоўніцтве з дзяржаўнымі
структурамі!).

Т

гістарычная даведка

Трэнінгі можна назваць своеасаблівым курсам па па#
вышэнні кваліфікацыі выкладчыкаў прыродазнаўчых дыс#

Але ўсё ж самымі актыўнымі нашымі кліентамі сталі вы#
кладчыкі СУЗаў. Звычайна выкладаць 40#гадзінны факульта#
тыў накіроўваюць настаўніка, які, па меркаванні адміністра#
цыі навучальнай установы, выкладае больш блізкую па тэ#
матыцы дысцыпліну: геаграфія, біялогія, ужо лепш калі эка#
логія і энергазахаванне. Але на трэнінгах мы сустракалі і
выкладчыкаў “трудоў” і замежнай мовы… І вось прыходзіць
настаўнік у клас, перад ім сядзяць будучыя электрыкі, агра#
номы, сельгастэхнікі і іншыя маладыя грамадзяне Беларусі,
і пачынае распавядаць ім пра Орхускую канвенцыю…
Прычым ні даведнікаў, ні дапаможнікаў у беднага на#
стаўніка няма. Можаце ўявіць сабе, якой своеасаблівай
“панацэяй” сталі для іх нашы трэнінгі, на якіх мы акрамя раз#
настайных раздаткавых матэрыялаў, кожнаму давалі дапа#
можнік па выкладанні Орхускай канвенцыі інтэрактыўнымі
метадамі і падрабязна разгледжаны змест канвенцыі!

І тут сапраўды можна было б толькі радавацца такім
пераменам, каб ні адзін момант. Справа ў тым, што дадзе#
ны факультатыўны курс быў расцягнуты аж на 40 гадзін
(для параўнання: падрабязны трэнінг з практычнымі ад#
працоўкамі палажэнняў канвенцыі займае 16 навучальных
гадзін). Канвенцыя з'яўляецца міжнароднай дамовай, гэта
дакумент, напісаны вельмі складанай юрыдычнай мовай, у
якой так проста разабрацца немагчыма. І вось напрацягу
40 акадэмічных гадзін навучэнцы 10 класаў пасля ас#
ноўных урокаў вывучаюць Орхускую канвенцыю... Зразу#
мела, што першымі “ахвярамі” новага факультатыва сталі
выкладчыкі. Пасля нам расказвалі, што на першых занятках
яны разам з дзецьмі проста вучылі, як правільна выгавор#
ваць назву канвенцыі, а пра змест і практычнае прымянен#
не яе ў жыцці ўвогуле гаворкі не ішло. Зразумеўшы, што
вельмі няпроста выкладаць такую дысцыпліну, Мінпрыро#
ды разам з Мінадукацыі ўзгадалі пра нас і нашы “вясё#
ленькія” энэргічныя трэнінгі па Орхускай канвенцыі і
зрабілі цалкам не стандартны для нашай краіны крок: за#
прасілі прадстаўнікоў НДА па дзяржаўнай замове весці
трэнінгі для выкладчыкаў факультатыўнага курса. Пасля да
Мінадукацыі і Мінпрыроды далучыліся Мінсельгасхарч і
Мінздраў, якія сталі накіроўваць супрацоўнікаў сваіх пад#
раздзяленняў да нас на вучобу.

сваіх трэнінгах. Пры Мінпрыроды быў створаны Орхускі
цэнтр і грамадская прыёмная, куды можа звярнуцца любы,
чые правы на спрыяльнае навакольнае асяроддзе паруша#
ны, Міністэрства адукацыі раптоўна ва ўсіх сярэдніх спе#
цыяльных навучальных установах увяло факультатыўны
курс па Орхускай канвенцыі.

Кацярына Ганчарова — грамадскае аб'яднанне “Экадом”.

Кацярына Ганчарова

пазітыўны досвед
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Пад час правядзення трэнінгаў, мы заўжды стараемся
апеляваць да ўласнага досведу ўдзельнікаў, стварыць ад#

Але акрамя самой канвенцыі і спосабаў яе выкладан#
ня, адно з самых галоўных дасягненняў для нас як трэне#
раў я ўсе ж лічу тое, што ўдзельнікі пачынаюць актыўна
разважаць, спрачацца, думаць над тымі праблемамі і пы#
таннямі, якімі не задаваліся, хто даўно, а хто і ніколі. Перш
за ўсё, гэта пытанні грамадскай актыўнасці, уласнай адказ#
насці за сваё жыццё і яго якасць, вера альбо недавер са#
бе як грамадзяніну, які можа і хоча змяняць сваё жыццё і
сваю краіну да лепшага. Трэнінгі становяцца пэўнай дыс#
кусійнай пляцоўкай, на якой людзі фармуюць сваё ўласнае
меркаванне па самых вострых пытаннях. Што да мяне, то
я лічу, што менавіта выкладчыкі з'яўляюцца самай удзячнай
мэтавай групай. Гэта людзі, якім увесь час мала матэрыя#
лаў, ведаў, метадаў і крыніцаў, людзі, якія легка заахвочва#
юцца ідэяй і прафесійна даносяць яе да навучэнцаў. Зра#
зумела, не ўсе такія, але нам сапраўды шанцавала.

Зразумела, што выкладчыкаў акрамя зместу Канвенцыі
вельмі цікавяць метады, якія можна выкарыстоўваць пад
час факультатыўных заняткаў. Таму мы стараемся
максімальна напоўніць наш трэнінг інтэрактыўнымі прак#
тыкаваннямі з далейшым падрабязным разборам, як і калі
лепш выкарыстоўваць пэўныя метады.

Паказальным блокам праграмы трэнінга з'яўляецца
сімуляцыйная гульня. Яна праводзіцца на другі дзень
трэнінга, калі ўсе асноўныя палажэнні дакумента ўжо ас#
ветленыя. Гэты кампанент трэнінга дазваляе падвесці
пэўныя вынікі, і ў фармаце гульні адпрацаваць практычна
ўсе тры тэарытычна пададзеныя палажэнні канвенцыі. Сю#
жэт гульні даволі складаны. Удзельнікі дзеляцца на 6 ас#
ноўных груп, кожная з якіх мае свае мэты і павінна распра#
цаваць і стратэгію дзеянняў, якія прывядуць групу да іх
здзяйснення.

Палажэнне “Доступ да інфармацыі” таксама разгляда#
ецца праз вырашэнне пэўных негатыўных сітуацый — “кей#
саў”. Удзельнікі працуюць у групах, высвятляюць дзяржаўны
орган, у які трэба звярнуцца, на вялікіх аркушах паперы
пішуць запыт на атрыманне пэўнай экалагічнай інфармацыі.
Пасля ўсе разам каментуюць і дапаўняюць, калі гэта неаб#
ходна. Звычайна такія практыкаванні суправаджаюцца
шматлікімі прыкладамі з жыцця саміх удзельнікаў і гэта
істотна ўзбагачае семінар новым досведам і ведамі.

Так, каб увесці ўдзельнікаў трэнінга ў тэму, выкары#
стоўваецца практыкаванне “Мікрафон”. Трэнер просіць
уявіць, што мы ўсе знаходзімся на папулярным ток#шоу, а
пытанне для абмеркавання наступнае: каля вашага
любімага лецішча плануецца размяшчэнне гарадской
свалкі бытавых адкідаў… Ваша рэакцыя? Удзельнікі бя#
руць у рукі маркер і, аперуючы ім як мікрафонам, выказ#
ваюцца. Пасля чаго трэнер паведамляе ім, што зараз у
Беларусі існуе дзейсны інструмент для вырашэння па#
добных праблем — Орхуская канвенцыя. Такім чынам
ствараецца інтрыга і далейшая 10#хвілінная слайдавая
прэзентацыя слухаецца вельмі ўважліва.

цыплін. Звычайна курс будуецца па трох асноўных пала#
жэннях Орхускай канвенцыі: доступ да інфармацыі, удзел
у прыняцці рашэнняў і доступ да правасуддзя па пытаннях
навакольнага асяроддзя. Кожнае палажэнне мы даем тэа#
рытычна праз слайдавыя прэзентацыі і адпрацоўваем
практычна праз інтэрактыўныя гульні, практыкаванні, кей#
сы, працу ў малых групах.
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Кніга адрасавана найперш кіраўнікам і актывістам
беларускіх грамадскіх аб'яднанняў, зацікаўленных у
павышэнні эффектыўнасці дзейнасці сваіх ар
ганізацый. Запрасіць дапаможнік можна па адрасу:
trecisektar@yahoo.com.

Выданне складаецца з пяці частак, прысвечаных роз
ным аспектам кіравання арганізацыяй: стратэгічнаму
кіраванню і арганізацыі штодзённай працы, кіраван
ню праектамі і людскімі рэсурсамі, а таксама марке
тынгу і сувязям з грамадкасцю. У дапаможніку прад
стаўлены метадычныя рэкамендацыі наконт таго, на
што неабходна звярнуць увагу, каб арганізацыя сап
раўды стала кіруемай сістэмай, якая працуе стабільна
і ўпэўнена. Кніга ўтрымлівае таксама анкеты самаа
цэнкі, якія дапамогуць вызначыць узровень развіцця
арганізацыі ў названых вышэй сферах.

Выданне створана ў межах
праекта Інстытута нацыя
нальнага развіцця (Вільнюс,
Літва) і грамадскага аб'яд
нання “Цэнтр «Трэці сек
тар»” (Гродна, Беларусь),
рэалізаванага на працягу
2006 г. з удзелам бела
рускіх і літоўскіх экспертаў у
галіне кіравання некамер
цыйнымі арганізацыямі.

Эфектыўнасць дзейнасці ў беларускіх няўра
давых арганізацыях / Пад рэд. М. Кізніса і В.
Рудніка. — Вільнюс, 2007. — 172 с.

кнiжная палiчка

Для тых, хто зацікавіўся Орхускай канвенцыяй і ме
тадамі яе выкладання: на сайце www.minprirоda.by
існуе старонка канвенцыі, а таксама размешчаны дапа
можнікі па яе выкладанні інтэрактыўнымі метадамі і пры
мяненні ў жыцці. Поспехаў!

Зараз нашы трэнінгі працягваюцца, фармуюцца ўсё
новыя групы, а “выпускнікі” папярэдніх групаў просяць
збіраць іх зноў. Гэта, на наш погляд, гаворыць пра актуаль#
насць такога навучання.

крытую прастору для абмену ведамі і досведам. Добра
дапамагае гэтаму метад “Карусель”, калі ўдзельнікі пішуць
пытанні, на якія не змаглі адказаць у час трэнінга, паперкі з
пытаннямі збіраюцца ў скрыню, і кожны пасля дастае адну
паперку і адказвае на чыесьці пытанне ў коле. Добрым
досведам было правядзенне тренінгаў 2#га ўзроўню, калі
група выкладчыкаў сабралася праз пэўны час на трэнінг
больш прасунутага ўзроўня. Яны прывезлі вельмі цікавую
адваротную сувязь па правядзенні практычных заяткаў па
Орхускай канвенцыі. Узбадзёрыўшыся на трэнігу, выклад#
чыкі перадалі свой імпэт і навучэнцам. У выніку школьнікі
сапраўды актыўна падключыліся да вырашэння мясцовых
экалагічных праблем: адны хадзілі ў выканкам (пасля іх
візіту старшыня мясцовай улады прасіў настаўніцу распа#
весці яму, што гэта за канвенцыя такая…), другія на стан#
цыю ачысткі вады. Трэція нават на пасяджэнне раённага
суда. Вось наколькі цікавым можна зрабіць на першы по#
гляд незразумелы і непатрэбны факультатыў!

досвед

Дадатак

Ознакомить участников с основными положениями Орхусской конвенции, отработать практические навыки по
применению положений Конвенции для решения местных проблем.

Цель тренинга:
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