
ПАЛАЖЭННЕ 
аб вылучэнні на прэмію ад беларускай 

праваабарончай супольнасці 

Агульныя палажэнні 
1. Прэмія ад беларускай праваабарончай супольнасці прадугледжваецца па трох 

намінацыях:  
1.1. праваабаронца года  
1.2. журналіст/ка года  
1.3. праваабарончая кампанія (ініцыятыва) года. 

 
2. Дзейнасць намінантаў/так павінна адпавядаць Прынцыпам дзейнасці праваабаронцаў 

Беларусі і вызначэнню паняцця "праваабаронца", выкладзенаму ў Кіруючых 
прынцыпах АБСЕ па абароне праваабаронцаў: "Праваабаронцы дзейнічаюць з мэтай 
"індывідуальна і супольна з іншымі заахвочваць і імкнуцца абараняць і ажыццяўляць 
правы чалавека і асноўныя свабоды на мясцовым, нацыянальным, рэгіянальным і 
міжнародным узроўнях. Яны прызнаюць універсальнасць правоў чалавека для ўсіх 
без аніякага адрознення і абараняюць правы чалавека мірнымі сродкамі". 
 

3. Прапаноўваць кандыдатаў/так на любую з намінацый могуць праваабарончыя 
арганізацыі Беларусі і лаўрэаты/кі прэміі (праваабаронца года, журналіст/ка года, 
адвакат/ка года, кампанія года) папярэдніх гадоў. 
 

4. Спіс праваабарончых арганізацый Беларусі для ўдзелу ў вылучэнні кандыдатаў і 
фінальным галасаванні зацвярджаецца Аргкамітэтам не пазней за 1 лістапада. У 
вылучэнні кандыдатаў і фінальным галасаванні  могуць удзельнічаць толькі тыя 
арганізацыі і ініцыятывы, якія далучыліся да Прынцыпаў дзейнасці праваабаронцаў 
Беларусі. 
 

5. Адна арганізацыя і лаўрэат/ка мінулых гадоў можа вылучыць не больш за аднаго/адну 
кандыдата/ку на кожную з намінацый. 
 

6. Намінацыя мусіць утрымліваць наступную інфармацыю: 
6.1. Імя, прозвішча, арганізацыя і кантактныя дадзеныя таго/той, хто намінуе; 
6.2. Імя, прозвішча намінанта/кі, каардынатара/кі ці кіраўніка/цы праваабарончай 

кампаніі (ініцыятывы), кантактныя дадзеныя; 
6.3. Кароткую інфармацыю пра дзейнасць намінанта/кі, звязаную з правамі 

чалавека; 
6.4. Кароткае абгрунтаванне, чаму менавіта гэтая асоба ці кампанія намінуецца на 

прэмію і як яе/яго дзейнасць адпавядае крытэрам намінацый (па магчымасці са 
спасылкамі на публікацыі ў СМІ/сацыяльных сетках/сайтах НДА, якія 
пацвердзяць прыведзеную інфармацыю). 

 
7. Лаўрэаты/кі папярэдніх гадоў не могуць зноў вылучацца на прэмію ў той жа намінацыі. 

 

https://bydc.info/news/692-printsipy-deyatelnosti-pravozashchitnikov-by
https://bydc.info/news/692-printsipy-deyatelnosti-pravozashchitnikov-by
https://www.osce.org/ru/odihr/123728?download=true
https://www.osce.org/ru/odihr/123728?download=true
https://humanrightshouse.org/human-rights-houses/belarus/by/%D0%BF%D1%80%D1%8D%D0%BC%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%83/


8. Намінацыі падаюцца праз запаўненне анлайн-анкеты да вызначанага тэрміну, але не 
пазней за 20 лістапада. 
 

9. Намінацыі, аформленыя неналежным чынам, разглядацца не будуць. 
 

10. Не пазней за 27 лістапада Аргкамітэт прэміі праводзіць адбор у шорт-ліст з 
пададзеных прэтэндэнтаў/так (не больш за 3 прэтэндэнты/кі на кожную з намінацый). 
Абмеркаванне прапанаваных намінантаў праводзіцца падчас сустрэчы, выбар 
робіцца праз патаемнае галасаванне. У шорт-ліст трапляюць па 3 намінанты ў кожнай 
катэгорыі, якія набралі больш за ўсё галасоў сябраў Аргкамітэту. 
 

11. Да вызначанага тэрміну, але не пазней за 5 снежня Аргкамітэт прапануе іншым 
праваабарончым арганізацыям прагаласаваць за намінантаў/так з шорт-ліста. Адна 
арганізацыя мае адзін голас, і ў кожнай намінацыі можа выбраць толькі аднаго/адну 
прэтэндэнта/ку. Галасаванне адбываецца ў рэжыме анлайн праз запаўненне 
адмысловай анкеты. Анкета дасылаецца праваабарончым арганізацыям 
арганізатарамі адразу пасля вызначэння шорт-ліста. 
 

12. Пераможцамі становяцца тыя намінанты/кі, якія збяруць больш за ўсё галасоў. Падлік 
ажыццяўляецца Аргкамітэтам прэміі. Пераможцы абвяшчаюцца 10 снежня. 

Намінацыя "Праваабаронца года" 
На намінацыю "Праваабаронца года" вылучаецца асоба, чые дзеянні за мінулы і папярэднія 
гады найбольш яскрава, выразна, эфектыўна спрыялі прасоўванню і/ці абароне правоў 
чалавека ў Беларусі. 

Намінацыя "Журналіст/ка года" 
На намінацыю "Журналіст/ка года" вылучаецца журналіст/ка альбо блогер/ка, які/якая цягам 
мінулага года найбольш актыўна і яскрава асвятляў/ла пытанні правоў чалавека ў Беларусі, 
альбо чые публікацыі, ТВ- ці радыёпраграмы мелі найвялікшы грамадскі рэзананс альбо 
ўплыў на вырашэнне праблем у галіне правоў чалавека і фундаметальных свабод у краіне. 

Намінацыя “Праваабарончая кампанія (ініцыятыва) года” 
На намінацыю “Праваабарончая кампанія (ініцыятыва) года” вылучаецца грамадская 
кампанія ці ініцыятыва, якая на працягу мінулага года мела значны ўплыў на вырашэнне той 
ці іншай праваабарончай праблемы, прыцягнула ўвагу грамадства да праблемы, а таксама 
садзейнічала кансалідацыі праваабарончай супольнасці праз сумесныя дзеянні.  


