wwwадукацыя
№2

Агляд сайтаў,
прысвечаных нефармальнай адукацыi
С

айт Віртуальнага рэсурсовага цэнтра для НКА.Вірту
альны рэсурсовы цэнтр — інтэрактыўны віртуальны
інструмент падтрымкі дзейнасці шырокага кола некамер
цыйных арганізацый Расіі, рэсурсовых цэнтраў для нека
мерцыйных арганізацый, прафесійнай супольнасці трэ
нераўкансультантаў некамерцыйнага сектару. Віртуаль
ны рэсурсовы цэнтр аб'ядноўвае ў сабе інфармацыйныя,
метадычныя, адукацыйныя, камунікацыйныя і іншыя рэ
сурсы для прафесіяналаў некамерцыйнага сектару.

www.trainet.org

Віртуальны рэсурсовы цэнтр з'яўляецца асноўнай ча
сткай адзінай сеткі Trainet (Training Net), задача якой —
інтэграцыя сеткавых рэсурсаў у Інтэрнет, звязаных па
функцыі з развіццём трэцяга сектару ў Расіі.
На сённяшні дзень часткай сеткі Trainet з'яўляюцца:
• http://www.trainet.org/

Віртуальны рэсурсовы цэнтр для НКА;
• http://www.trainet.org/communities/

Сістэма падтрымкі Інтэрнетсупольнасцяў
“Расійскія некамерцыйныя сеткі”;
• http://www.ngo.ru

Каталог грамадскіх рэсурсаў Інтэрнет NGO.RU
• http://fair.trainet.org/

Віртуальны кірмаш сацыяльных праектаў і паслугаў
• http://safelove.trainet.org/

Сацыяльная рэклама ў Расіі
• http://www.trainet.org/ngos/volga/

Каталог некамерцыйных арганізацый
ВолгаВятскага рэгіёна
Сайты супольнасцяў:
• http://isarrfe.trainet.org/

Дальнеўсходні віртуальны рэсурсовы цэнтр для НКА;
• http://fundraising.ngo.ru/

Сайт супольнасці прафесіяналаў па фандрайзінгу;
• http://nycr.trainet.org/

Сайт супольнасці моладзевых і дзіцячых
грамадскіх арганізацый;
• http://www.youthforum.redcross.ru/

Сайт сеткі моладзевых груп Расійскага таварыства
Чырвонага Крыжа.
Сайты арганізацый:
• http://strategy.trainet.org/

Сайт Фонда "Стратэгія"
• http://www.trainet.org/marshak/

Сайт Фонда ім. С.Я. Маршака
• http://www.trainet.org/danko/

Сайт Уладзімірскай абласной грамадскай арганізацыі
ДАНКА.

Паколькі Trainet знаходзіцца зараз у стадыі станаўлен
ня, яго стваральнікі гатовыя бясплатна ці ўмоўна бясплат
на падтрымліваць любыя ініцыятывы па стварэнні ў Інтэр
нетпрасторы механізмаў узаемадзеяння, якія будуць рэ
альна дзейнічаць як унутры трэцяга сектару, так і паза яго
межамі. Trainet зараз мае ў сваім распараджэнні для гэта
га ўсе неабходныя рэсурсы і магчымасці. Любая інтэгра
цыя рэсурсаў і стварэнне механізмаў узаемадзеяння маг
чыма толькі ў партнёрстве. Далучайцеся!
Сайт www.trainet.org утрымлівае багатую інфарма
цыю, звязаную з працай некамерцыйных арганізацый.
Так, у раздзеле “Бібліятэка” можна знайсці літаратуру па
рознай тэматыцы (па працы з рознымі мэтавымі групамі,
па арганізацыйным развіцці НДА, межсектарным узае
мадзеянні) — большасць выданняў даступныя ў электрон
ным выглядзе. У “Метадычным фондзе” знаходзяцца матэ
рыялы для правядзення трэнінгаў і кансультацый па роз
ных аспектах дзейнасці і развіцця НКА: дызайн трэнінгаў
і трэнінгпраграм, метадычныя матэрыялы, камплекты
раздаткавых матэрыялаў для правядзення трэнінгаў і да
т.п. Аднак, значная частка матэрыялаў у поўным варыянце
даступная толькі пасля рэгістрацыі. На дадзеным сайце
таксама можна знайсці спасылкі на сайты фондаў, міжна
родных арганізацый, пазнаёміцца з анонсамі праграм,
трэнінгаў, канферэнцый, конкурсаў. Задаць любое пы
танне, што тычыцца дзейнасці некамерцыйных арганіза
цый і трэцяга сектару ў цэлым. Таксама праз базы дадзе
ных сеткі trainet можна знайсці спецыяліста неабходнага
профілю для правядзення таго ці іншага мерапрыемства
альбо правядзення кансультацыі, а таксама ўнесці свае
дадзеныя ў каталог спецыялістаў.
Акрамя ўсяго названага Віртуальны рэсурсовы цэнтр
прапануе паслугі па распрацоўцы вэбсайтаў, кансульта
ванні, навучанні, доўгачасовай вэбпадтрымцы, вебхос
тынгу і г.д.
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