
Як дапамагчы справе?

Сваімі сіламі:
Далучайцеся да стварэння 
“Дапаможніка раварыста” 2.0
Патрэбныя мастакі, дызайнеры, праграмісты, 
мэнэджары па сац. сетках, юрысты…
Кожны, хто хоча дапамагчы - 
знойдзе сябе ў справе. 

Грашыма:

1. Калі вы абанент life :) або МТС, то можаце 
даслаць SMS-паведамленне на нумар 553 
у выглядзе:
504  <Сума плацяжу ў беларускіх рублях>
Прыклад SMS-паведамлення: 504  30000 

2. Калі маеце пластыкавую картку, то ў інтэрнэт-
банкінгу ў раздзеле “Адвольныя плацяжы” ўвесці 
рэквізіты і суму ахвяравання:

Філіял №510 ААТ "АСБ Беларусбанк"
    код 153001603
    р/р 3015000005247
    атрымальнік: МГА "Фаланстэр"
    УНП 194902006
    Прызначэнне: дабрачыннае ахвяраванне.

3. Калі ж у вас ёсць толькі наяўныя грошы, 
то можаце прыйсці ў бліжэйшае аддзяленне 
Беларусбанка і па вышэйзгаданых рэквізітах 
ахвяраваць любую суму.

Прапановамі:
Пішыце свае ідэі па паляпшэнні праекта!

Кантакты
Пішыце 
falanster.by@gmail.com 
або тэлефануйце 
+375298602312.

Фаланстэр

Мы - сацыятэхнікі. 
Мы ствараем супольнасці. 
Мы эксперыментуем, вывучаем 
інфармацыйную, тэхнічную, 
культурную сферу грамадства. 
Прасоўваем ідэю самаарганізацыі. 

Гэта моладзевае грамадскае 
аб'яднанне, якое ажыццяўляе 
дзейнасць згодна Статуту. 

Гэта, паводле Шарля Фур'е, будынак, 
у якім людзі жывуць і працуюць для 
дасягнення агульнага дабра і 
сумесных мэтаў.

Фаланстэр чакае цябе!

“Дапаможнік 
раварыста”

2.0

Змяняй правілы!

n
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Праблема

1. Раварыстаў у гарадах 
Беларусі станавіцца больш. 

2. Правілы дарожнага руху
 не ўлічваюць сёння 

інтарэсы грамадства 
і супольнасці раварыстаў,

якая актыўна расце. 
3. Гэта прыводзіць да канфліктаў і 

аварый на дарогах, экалагічных 
праблем і стрымлівае развіццё 

зручнага горада і чыстай краіны.



Крок 2. Змяняемся
Робім “Дапаможнік раварыста” 2.0

“Дапаможнік раварыста” 
- брашура, у якой сабраныя карысныя 
парады раварыстам, вытрымкі з ПДР, 
карысная інфармацыя пра ровар і 
догляд за ім. 

Дапаможнік - гэта нагода сабраць 
каманду людзей, зацікаўленых у 
змяненні правілаў дарожнага руху, 
чыстага і зручнага горада для ўсіх 
людзей. 

Сёння рыхтуецца другі выпуск 
Дапаможніка. 
Нам трэба ваша дапамога:

1. вычытаць рускія і беларускія тэксты, 
намаляваць афішы, буклеты, налепкі; 

2. распаўсюдзіць інфармацыю і 
правесці прэзентацыі (у Мінску і іншых 
гарадах Беларусі); 

3. стварыць сайт “Дапаможніка 
раварыста”. 

Дапаможнік змяняе Вас!

 
(красавік-травень) 

(красавік-жнівень) 

(травень-жнівень)

Крок 1. Вывучаем
Размаўляем з раварыстамі.

Правялі апытанне 
(з лістапада 2013 па снежань 2014). 
424 чалавекі прынялі ўдзел.
Сабралі інфармацыю: 
чаго хочуць раварысты ў Беларусі.

1) Дазволіць ездзіць па праезнай 
частцы або па выдзеленай паласе 

.
2) Не спешвацца пры пераходзе праз 
дарогу .
3) Асобная паласа для раварыстаў
 і інш.

На пытанне: ці змяняць правілы 
дарожнага руху? Больш за палову 
апытаных адказалі - Так.

Дастаткова інфармацыі 
для зменаў?

(перагляд 148 пункта ПДР)

(перагляд 151 пункта ПДР)

Крок 3. Змяняем
Што будзе пасля Дапаможніка?

1. Збіраем меркаванні і прапановы 
раварыстаў, абмяркоўваем, 
аналізуем, сістэматызуем іх. 
2. Звязваем людзей, у якіх падобныя 
ідэі і прапановы, для сумеснай 
працы з імі. 
3. Ствараем петыцыі, адкрыта 
прасоўваем іх у органах улады. 

Для гэтага разгортваем анлайн 
сістэму для абмеркавання і прыняцця 
рашэнняў. 

Змяняем правілы!
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