Рух «За Свабоду»
Ідэя стварэння Руху «За Свабоду» ўзнікла ў час хвалі грамадскіх пратэс таў, выкліканай фальсіфікацыяй вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 года.
Рух «За Свабоду» — новая арганізацыйная форма аб’яднання шырокіх
дэмакратычных сілаў дзеля дасягнення агульных мэтаў і рэалізацыі суполь най стратэгіі. Рух пабудаваны перш за ўсе не на вертыкальным падпарад каванні, а на гарызантальным супрацоўніцтве.
Удзельнікі Руху самастойна прымаюць рашэнне аб удзеле ў тых ці іншых
кампаніях Руху. Галоўны акцэнт пры гэтым робіцца на самаарганізацыю гра мадскіх актывістаў, каардынацыю дзейнасці і наладжванне супрацоўніцтва
рэгіянальных арганізацыяў па вырашэнні мясцовых праблемаў і супольным
удзеле ў агульнанацыянальных кампаніях.
Стратэгічныя мэты Руху “За Свабоду”:
— дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі;
— узмацненне незалежнасці краіны;
— развіцце грамадзянскай супольнасці і абарона правоў чалавека;
— паступовая інтэграцыя Беларусі ў Еўразвяз.
У адпаведнасці са Статутам ПАГА «Рух «За Свабоду»
Мэтай ПАГА «Рух «За Свабоду» з’яўляецца абарона правоў і свабодаў
чалавека, зафіксаваных у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і ў міжнарод ных дакументах па правах чалавека, і асвета грамадзян у гэтай сферы.
Задачамі ПАГА «Рух «За Свабоду» з’яўляюцца:
— садзейнічанне пабудове грамадзянскай супольнасці і прававой
дзяржавы, сцвярджэнню прынцыпаў свабоды, дэмакратыі і правоў
чалавека;
— садзейнічанне забеспячэнню незалежнасці і суверэнітэту Рэспуб лікі Беларусь, падвышэнню яе міжнароднага аўтарытэту;
— садзейнічанне стварэнню ўмоваў для правядзення ў Беларусі ўсеа гульных, свабодных і роўных выбараў прэзідэнта, дэпутатаў у адпа веднасці з міжнароднымі стандартамі.
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Прашу прыняць мяне ў склад членаў ПАГА Рух «За Свабоду»
Са Статутам, правамі і абавязкамі члена ПАГА Рух «За Свабоду»
азнаёмлены. Бяру на сябе абавязак удзельнічаць у рэалізацыі мэты
і задач ПАГА Рух «За Свабоду». (Мэту і задачы падзяляю.)

Дата

Подпіс

Для запаўнення сябрам Рады, альбо кіраўніком рэгіянальнай структуры

Больш падрабязна аб дзейнасці Руха «За Свабоду» можна
даведацца на старонках http://pyx.by ці www.facebook.com/pyx.by/
Кантакты цэнтральнага офіса:
Тэл.: 8-017-2808863
Е-мэйл.info@pyx.by
Кантакты каардынатара ў вашым рэгіёне:
Тэл.
Е-мэйл.

Рэкамендуем для прыняцця ў члены ПАГА Рух «За Свабоду».
1.
(прозвішча, імя, пасада ў ПАГА Рух «За Свабоду» )

2.
(прозвішча, імя, пасада ў ПАГА Рух «За Свабоду» )

Анкета сябра ПАГА Рух «За Свабоду»

17. Узровень валодання мовамі
Мова

1.

Прозвішча, Імя, Імя па бацьку

2.

Дата нараджэньня

3.

Адукацыя (вышэйшая

4.

Спецыяльнасць

5.

Месца працы (вучобы)

6.

Пасада

7.

Партыйнасць, удзел у грамадзкіх арганізацыях

8.

Размаўляю

Разумею

Толькі чытаю

1 9

, сярэдняя

, сярэдняя-спецыяльная

)
18. У дзейнасці Руху «За Свабоду» гатовы дапамагчы наступным:
удзел у адукацыйных праграмах (семінарах, канферэнцыях)
распаўсюд друкаванай прадукцыі

Назва

, з якога года

друк інфармацыйных матар’ялаў на уласнай тэхніцы, альбо іншыя

Назва

, з якога года

магчымасці друку

Назва

, з якога года

удзел у назіранні на выбарах

Месца знаходжання (для рэгістрацыі пры мясцовай структуры Руху):
нас. пункт

вобласць

транспартныя перавозкі
удзел у зборы подпісаў
удзел у массавых мераапрыемствах

9. Адрас для карэспандэнцыі:
індэкс
, вобласць

напісанне артыкулаў, публікацый

раён

, нас. пункт

удзел у інтэрнэт абмеркаваннях

вуліца

дапамога ў арганізацыі кампаній і мерапрыемстваў

дом

корпус

кв.

10. Мабільны тэлефон +375 (

іншае
)

11. Іншы тэлефон +375 (

)

19. Ці маеце намер удзельнічаць у адукацыйных праграмах Руху і па якой тэме?

12. Е-mail:
13. Skype:

Культурніцкія

Эканоміка

14. Іншыя кантакты:

Гістарычныя

Грамадскае лідарства

15. Якім чынам жадаеце атрымліваць інфармацыйныя прадукты Руху

Выбарчыя тэхналогіі

Камунікацыі

Праваабарончыя

Экалогія

Дзяржаўнае кіраванне

Рэгіянальнае развіццё

на Е-mail

, на паштовы адрас

16. Досвед удзелу ў выбарчых кампаніях. (пастаўце значкі ў адпаведны квадрат)
Год правядзення кампаніі
Зборшчык подпісаў
Член выбарчай камісіі
Назіральнік
Агітатар
Кандыдат

2010

2012

2014

2015

2016

Іншыя
20. Дадатковая інфармацыя

