
1 
 

 

Канферэнцыя 
Беларускай нацыянальнай платформы 

Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства 
 

“Грамадзянская супольнасць Беларусі: 
выклікі застою і адзяржаўлення трэцяга сектара” 

 

Мінск, 25 чэрвеня 2015 года 

 
Праграма канферэнцыі 

 
09.30 – 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі. Выдача бюлетэняў для галасавання. 
  

10.00 – 10.15 Адкрыццё канферэнцыі. Вітальнае слова Каардынацыйнага камітэта Беларускай нацыянальнай 
платформы ФГС УП. 

  

10.15 – 11.30 Форум грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства і Беларуская нацыянальная платформа: 
дзейнасць у 2014-2015 годзе. Справаздача Каардынацыйнага камітэта БНП. 

   

 Дакладчык: Андрэй Ягораў, старшыня Каардынацыйнага камітэта БНП, нацыянальны каардынатар 
ФГС УП па Беларусі, сустаршыня Кіруючага камітэта ФГС УП; Цэнтр еўрапейскай 
трансфармацыі. 

   

 Мадэратар: Аксана Шэлест, сябра Каардынацыйнага камітэта БНП; Агенцтва гуманітарных 
тэхналогій. 

  
11.30 – 12.00 Прадстаўленне працэдуры галасавання для рэкамендацыі арганізацый ад Беларусі да ўдзелу ў сёмай 

сустрэчы Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства ў Кіеве (Украіна). 
  

 Прадстаўленне праекта рэзалюцыі канферэнцыі. 
  

 Прадстаўленне працэдуры галасавання па выбарах у Каардынацыйны камітэт Беларускай 
нацыянальнай платформы ФГС УП. 

  

 Абранне сябраў падліковай і рэдакцыйнай камісій канферэнцыі. 
  

 Мадэратар: Аксана Шэлест, сябра Каардынацыйнага камітэта БНП; Агенцтва гуманітарных 
тэхналогій. 

  
12.00 – 12.30 Кава-паўза. 
  
12.30 – 14.00 Беларуская грамадзянская супольнасць у сітуацыі рэгіянальнага крызісу і ўнутраннага застою. 

Наступствы адзяржаўлення і прафесіяналізацыі трэцяга сектара для працэсаў сацыяльна-
палітычных трансфармацый у Беларусі. Агульная дыскусія. 

  

 Дакладчык: Наталля Ерашэвіч, дырэктар Сакратарыята Форума грамадзянскай супольнасці 
Усходняга парнёрства. 

   

  Даклад: “Стан і актуальнае развіццё Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга 
парнёрства: задачы пасля Рыжскага саміта”. 

   

 Дакладчык: Уладзімір Мацкевіч, кіраўнік Рады Міжнароднага кансорцыума “ЕўраБеларусь”. 
   

  Даклад: “Ці можна жыць у грамадстве і быць вольным ад яго: грамадзянская 
супольнасць ва ўмовах адзяржаўлення”. 

   

 Мадэратар: Яраслаў Бекіш, сябра Каардынацыйнага камітэта БНП; Таварыства “Зялёная сетка”. 
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14.00 Заканчэнне працэдуры галасавання па рэкамендацыі арганізацый ад Беларусі да ўдзелу ў сёмай 
сустрэчы Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства. 

  
14.00 – 15.00 Абед. 
  
15.00 – 16.30 Актуальны стан Беларускай нацыянальнай платформы, месца і задачы БНП у Беларусі і ў праграме 

“Усходняе партнёрства”. Планы па развіцці ці санацыі Беларускай нацыянальнай платформы. 
Агульная дыскусія. 

  

 Дакладчык: Андрэй Ягораў, старшыня Каардынацыйнага камітэта БНП, нацыянальны каардынатар 
ФГС УП па Беларусі, сустаршыня Кіруючага камітэта ФГС УП; Цэнтр еўрапейскай 
трансфармацыі. 

   

  Даклад: “Канцэпцыя развіцця Беларускай нацыянальнай платформы: што мы 
дасягнулі за тры гады і што рабіць далей?”. 

   

 Дакладчык: Пётр Кузняцоў, кіраўнік Грамадзянскай ініцыятывы “Гомельскі дэмакратычны форум”. 
   

  Даклад: “Беларуская нацыянальная платформа: мэты, задачы, напрамкі дзейнасці ў 
актуальнай сітуацыі”. 

   

 Мадэратар: Ігар Рынкевіч, сябра Каардынацыйнага камітэта БНП; Публічная ўстанова “Ліга 
развіцця дэмакратыі “Грамадзянскі вердыкт”. 

  
16.30 – 17.00 Выбары старшыні і сябраў Каардынацыйнага камітэта Беларускай нацыянальнай платформы. 
  
17.00 – 17.30 Кава-паўза. 
  
17.30 – 18.30 Прыняцце выніковай рэзалюцыі канферэнцыі. 
  

 Прадстаўленне спісу беларускіх арганізацый, рэкамендаваных да ўдзелу ў сёмай сустрэчы Форума 
грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства. 

  

 Падсумаванне вынікаў канферэнцыі. 
  

 Мадэратар: Новаабраны старшыня Каардынацыйнага камітэта БНП. 
 


