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Нашы каштоўнасці

Мы прасоўваем 

Вынік
нашай дзейнасці:
грамадства, уключанае 
      ў стварэнне законаў, 
      развіццё эканомікі,
      ў прыняццё рашэнняў.

З дапамогай 
      асветніцкай, 
      арганізацыйнай 
      і інфраструктурнай актыўнасці
пераразмяркоўваем уладу: 
      - раскрыць сутнасць
      і патэнцыял
      лічбавых тэхналогій,
      - паказаць прыклады
      іх практычнага прымянення
      грамадзянамі.
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аўтаномнасць

калектывізм

адкрытасць

узаемадапамога

уключанасць

сацыяльная роўнасць

falanster.by@gmail.com

+375(29)127-42-67

falanster.by

Мы каманда
сацыяльных наватараў,
якая стварае больш аўтаномнае 
і дынамічнае беларускае 
грамадства з дапамогай адкрытых 
лічбавых
і гуманітарных тэхналогій.

адкрыты і свабодны:

- код, 
- жалеза, 
- кантэнт,

празрыстыя падыходы кіравання 
і прыняцця рашэнняў, 
а таксама прынцыпы свабоднай 
культуры сярод:

- мясцовых супольнасцяў, 
- грамадскіх арганізацый, 
- актывістаў, 
- простых грамадзян 
- афіцыйных інстытутаў.



ÔÀËÀÍÑÒÝÐ

Накірунак па развіццю сучасных 
спосабаў медыя асветы для ўсіх, 
умацаванню ведаў на беларускай 
мове, распаўсюджванню 
прынцыпаў самакіравання, 
а таксама развіццё вікі-супольнасці 
Беларусi.
Вынікі. Падчас актыўнага развіцця 
арганізацыйнай і асветніцкай 
дзейнасці колькасць артыкулаў 
у Вікіпедыі павялічылася амаль 
удвая: з 80 (2014) да 145 тысяч 
(2017), было праведзена больш 
за 40 мерапрыемстваў, палепшана 
інфраструктура супольнасці, 
створана беларуская юзэр-група 
(2015), праведзена першае 
міжнароднае мерапрыемства 
Вікілетнік (2017), а таксама 
сумесна створаны 
«Вікі-дапаможнік» (2015) — 
брашура-iнструкцыя для 
пачаткоўцаў — рэдактараў 
Вікіпедыі.

Асноўныя накірункі
дзейнасці

#вікіфікацыя
#айціваланцёр
#градка

Адкрытыя і свабодныя код 
і кантэнт у грамадскіх афіцыйных 
інстытутах, заканадаўстве і сярод 
грамадзянскай супольнасці.

Вынікі. Дзейнасць па прасоўванню 
адкрытага кода і кантэнта з 2012 
года прывяла да стварэння філіяла 
CreativeCommons (2014), а ў 2017 
годзе ўнесены прапановы зменаў 
у закон аб аўтарскім праве датычна 
адкрытых Ліцэнзіяў. Камандай 
“Градкі” праведзена больш за 30 
публічных лекцый і майстар-
класаў, кансультацый з агульнай 
аўдыторыяй больш за 1000 
чалавек.
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Гэта дапамога грамадскім 
арганізацыям і ініцыятывам 
палепшыць іх лічбавую 
інфраструктуру праз развіццё 
валанцёрства сярод 
IT-спецыялістаў.
Вынікі. Удзельнікамі Drupal-клуба 
(2011-2012), а пасля Лічбавай 
Майстэрні (з 2016), створаны 
больш за 15 анлайн платформ 
для некамерцыйных аргынізацый, 
вырашана больш за 100 задач 
грамадскіх арганізацый, 
праведзена каля 50 
кансультацый, а таксама 
патрачана больш за 1500 гадзін 
больш чым сотняй 
айці-валанцёраў.


