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ii
Важнасць сацсетак для арганізацый грамадзянскай 
супольнасці (АГС) выглядае, бадай, як нешта 
відавочнае. Сацсеткі даюць магчымасць працаваць 
дзеля распазнавальнасці арганізацыі, камунікаваць 
наўпрост з вялікай колькасцю ўласных прыхільнікаў і 
выступаць адвакатам зменаў, не ўстаючы з канапы. 
Куды менш відавочным выглядае тое, што сацыяльныя 
сеткі вымагаюць прафесійнага падыходу ад грамадскіх 
арганізацыяў, прынамсі з трох прычынаў:

ПАЧНЕМ З ГАЛО™НАГА
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ПАЧНЕМ З ГАЛО™НАГА

Сацыяльныя сеткі ўвесь час разбудоўваюць уласную 
функцыянальнасць1 і змяняюць уласныя алгарытмы, 
надаючы прыярытэ т пап улярнаму к ан т эн т у і 
дыскрымінуючы непапулярны. У практыцы гэта азначае, 
што недзяржаўныя арганізацыі (НДА) са сваім місійным 
пасылам маюць большыя цяжкасці, у параўнанні з 
агульнаінфармацыйнымі медыямі ці папулярнымі паблікамі, 
каб прабіцца ўверх стужкі навінаў нават уласных 
падпісантаў.

Сацыяльныя сеткі з’яўляюцца месцам, дзе нараджаецца 
значная частка новых грамадскіх лідараў і ініцыятываў. 
Блогеры становяцца one-man-army грамадзянскай 
супольнасці, а рэакцыя інтэрнэт-супольнасці на смерць 
жаўнера ў Печах паказвае, што карыстальнікі сацсетак 
здольныя фармаваць парадак дня нават для кіраўніка 
краіны.

Хоць гэта пакуль не закранала сектара АГС, але ў 
Беларусі апошнім часам выбухнулі некалькі вялікіх 
скандалаў, звязаных з непрафесійным вядзеннем 
сацыяльных старонак (напрыклад, вакол сексісцкай 
рэкламы вады “Слаўная”2). Гэта паказвае, што сацсеткі 
могуць не толькі палепшыць ваш імідж, але і наадварот 
яму моцна нашкодзіць.
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Зыходзячы з гэтых трох прычын, быў створаны гайд, 
які Вы цяпер трымаеце ў руках. 

У яго межах мы імкнемся: 
1) вызначыць сённяшніх лідараў сярод АГС па 

прасоўванні ў сацыяльных сетках; 
2) паказаць найлепшыя беларуск ія практыкі , 

суадносячы іх з сусветнымі тэндэнцыямі; 
3) выпрацаваць рэкамендацыі, якім чынам беларускім 

арганізацыям варта весці свае сацыяльныя старонкі.

ПАЧНЕМ З ГАЛО™НАГА
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Метадалогія падліку. З рэйтынгу выключаныя арганізацыі, якія маюць статус грамадскіх, але ў 
сваёй дзейнасці маюць значны палітычны складнік, і арганізацыі, у кіраванні якімі дзяржава мае 
значны ўдзел. Мы не імкнемся паставіць пад сумнёў грамадскі характар арганізацый, якія не 
трапілі ў рэйтынг. Хутчэй, гэта паказвае, якія арганізацыі для нас з’яўляюцца прыярытэтам, і да 
якіх мы скіроўваем гэты гайд3.

У выпадку, калі арганізацыі маюць некалькі асобных старонак у сацсетках (рэгіянальныя 
прадстаўніцтвы ці самастойныя старонкі некаторых праектаў), то мы ўлічвалі толькі адну – самую 
буйную – старонку.

РЭЙТЫНГ БЕЛАРУСКIХ АГС                                       
У САЦЫЯЛЬНЫХ СЕТКАХ

*Звесткі на стан 23 лістапада 2017
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Пошукавы атрад “Анёл” ды ініцыятыва “Имена” 
традыцыйна знаходзяцца на самым версе рэйтынгу 
па ўсіх паказніках, бо яны выклікаюць моцныя 
пачуцці (у выпадку палітычна заангажаваных 
арганізацый значна ніжэйшую, але досыць падобную 
заангажаванасць можа мець Незалежны прафсаюз 
РЭП). Пры гэтым сацыяльная праблематыка не 
абавязкова мусіць выкарыстоўваць брутальныя 
вобразы. Напрыклад, самы папулярны пост АГС у 
кастрычніку – гэта навіна пра двух філолагаў, якія 
імкнуцца вярнуць у школы добрых настаўнікаў5.

САЦЫЯЛЬНАЯ ЗААНГАЖАВАНАСЦЬ. 

ЛЕПШЫЯ ПРАКТЫКI 
БЕЛАРУСКIХ НДА

Колькасць падпісантаў не павінна ўводзіць у зман, 
нібыта гэта з’яўляецца адзіным індыкатарам поспеху. 
Апроч таго, істотны таксама ахоп аўдыторыі і яе 
заангажаванасць4. Чым лепшыя гэтыя паказнікі, тым 
большыя шанцы гэтых АГС на рост колькасці 
падпісантаў. Беручы пад увагу гэтыя індыкатары, мы 
вылучылі тры найбольш істотныя рэчы.
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УЛАСНЫ СТЫЛЬ I СТА™КА НА НОВЫЯ 
ФАРМАТЫ. 

АКТЫ™НАЕ ПРАСО™ВАННЕ. 

Дасягаюць поспеху перадусім тыя, хто 
бачыць арганізацыйны прыярытэт 
сацыяльных сетак, і, адпаведна, на гэта  
скіроўваюць свае рэсурсы (людскія ці 
фінансавыя). Напрыклад, “Арт-сядзіба”, 
лідар сярод АГС па колькасці падпісантаў у 
Instagram, адсочвае там больш людзей, чым 
адсочваюць яе7.

Ініцыятыва “Кінаконг” мае адныя з 
найвышэйшых узроўняў заангажаванасці, 
дзякуючы выкарыстанню вялікай колькасці 
відэа, а самі допісы “Кінаконга” вельмі рэдка 
вядуць на вонкавыя сайты6.

БЕЛАРУСКIЯ АГС I 
МIЖНАРОДНЫЯ ТРЭНДЫ
Нягледзячы на магчымыя стэрэатыпы, беларускія грамадскія ініцыятывы ў параўнанні з украінскімі 
ці заходнімі адпаведнікамі не выглядаюць слаба па ўзроўні заангажаванасці (колькасць падпісантаў 
па відавочных прычынах не можа параўноўвацца з увагі на розніцу ў колькасці насельніцтва)8.

Але заходнія ці ўкраінскія грамадскія ініцыятывы імкнуцца выкарыстоўваюць больш сучасныя і 
“трэндавыя” формы кантэнту. Гэта не абавязкова больш дарагія рэчы як здымкі з дронаў, 
віртуальная рэальнасць, але і гіфкі, мемы, інфаграфікі. Другое істотнае адрозненне – у беларускіх 
АГС больш заўважны перакос па прыярытэтнасці сацыяльных сетак, калі арганізацыі могуць мець 
папулярныя старонкі ў Facebook, але ігнаруюць “Аднакласнікі”.
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Людзі ўсё радзей заходзяць на сайты, а пунктам іх 
уваходу ў інтэрнэт з’яўляюцца сацыяльныя сеткі. 
Паводле даследаванняў Gemius, чатыры 
сацыяльныя сеткі ўваходзяць у дзясятку самых 
наведвальных сайтаў Беларусі9, і час, праведзены на 
іх, значна пераўзыходзіць час, прысвечаны іншым 
сайтам. Калі ў вас узнікае выбар і хапае рэсурсаў 
толькі на якаснае вядзенне сайта альбо сацыяльнай 
сеткі – абірайце сацсетку. Бо  жаданне выходзіць з 
сацсетак і рабіць дадатковыя рухі на сайтах 
змяншаецца. Таму задачай АГС мае быць 
прысутнасць у сацсетках, якая будзе выклікаць 
эмоцыі ў карыстальнікаў.
 
Прысутнасць – гэта не аўтаматычнае перапошчванне 
навінаў з сайта, якія нікому не трэба, у стужку 
Facebook. Кожны пост мае выклікаць ангажаванасць 
(упадабаць, пракаментаваць ці падзяліцца), самым 
простым індыкатарам якой з’яўляецца чалавек, які 
яго піша. Напрыклад, у “Медузе” ёсць правіла: калі 
чалавек піша навіну, ён не павінен саромецца 
падзяліцца ёй ва ўласным акаўнце. Гэта можа 
працаваць і ў выпадку АГС: як для навінаў на сайце, 
гэтак і для пастоў у сацыяльных сетках.  Нават калі 
Вы даяце спасылку на сайт, то падводка павінна 
быць дастаткова эмацыйнай і правакацыйнай, каб 
зацікавіць чытача.

УСВЯДОМIЦЬ, ШТО SOCIAL MEDIA FIRST

ШТО ТРЭБА РАБIЦЬ
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Калі ў вас не хапае часу на ўсе сацсеткі, 
варта вызначыць дзве-тры прыярытэтныя і, 
прааналізаваўшы сваю аўдыторыю, 
сканцэнтравацца на сетках, дзе вашая 
дзейнасць выклікае больш рэакцыяў. Гэта 
неабавязкова азначае проста большую 
колькасць падпісантаў (хоць павелічэнне 
колькасці падпісчыкаў – адна з мэтаў, якая 
павінна існаваць перманентна).

ВЫПРАЦАВАЦЬ УЛАСНЫ СТЫЛЬ

Мільёны вытворцаў кантэнту канкуруюць за 
час карыстальніка, таму, каб не згубіцца ў 
бясконцым інфармацыйным патоку, варта 
мець свой стыль. Часта выбар стылю 
зводзіцца да колераў, лога, шаблонаў 
тыпавых пастоў, хэштэгаў вашых падзеяў ці 
кампаніяў, магчыма, да нейкіх рубрык, 
вітання/развітання ў влогах. Можаце 
выкарыстоўваць вядомыя і папулярныя 
вобразы (ад гістарычных персанажаў і мясцін 
да трэндавых мемаў).

Пажадана, каб гэты адметны візуальны 
стыль захоўваўся ў незалежнасці ад 
сацыяльных сетак ці відаў кантэнту (пост, 
малюнак, відэа). Добрым прыкладам тут 
з’яўляюцца заходнія медыі, якія найбольш 
блізкія да свету сацсетак – NowThis ці ATTN.

Таксама варта памятаць, што карыстальнікі 
сацсетак не любяць штучнасці ды 
фармальнай камунікацыі і заўважаюць 
памылкі. Лепшая стратэгія ў тым, каб быць 
шчырым і простым, а ў выпадку памылкі 
ўмець прасіць прабачэння.

Будзьце шчырымі і 
простым, а ў выпадку 
памылкі ўмейце 
прасіць прабачэння
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У найбліжэйшыя гады колькасць відэа ў 
агульным памеры інтэрнэт-трафіка будзе 
стабільна расці: відэа-гісторыямі брэнды 
будуць распавядаць пра свае навінкі, 
блогеры пра прыгоды, а НДА пра свае 
ініцыятывы. Калі ў вас нічога няма, і толькі 
цяпер вы прымаеце рашэнне, на што трэба 
арыентаваць каманду, няхай гэта будзе 
відэа. Урэшце, каб ствараць відэа, не 
патрэбная група кіношнікаў. Відэа – гэта 
гісторыі, і іх трэба ўмець расказваць, хоць, 
натуральна, што без некалькіх праграмаў 
будзе цяжка абысціся як, напрыклад, Final 
Cut Pro, Adobe Premiere ці Afrer Effects.

Рабіць анлайны – гэта наагул бясплатна, 
хоць лепш, канешне, з добрым тэлефонам і 
моцным сігналам сувязі10. Іх можна рабіць 
пры любой нагодзе: пікет, фуршэт, кінапаказ, 
падлік галасоў на выбарах ці трэнінг. 
Спрабуйце, аналізуйце і глядзіце, якія 
фарматы лепш падабаюцца вашай 
аўдыторыі.

Да таго ж стрымы – гэта кантакт жывых 
людзей з жывымі людзьмі: лідара вашай 
арганізацыі ці юрыста, героя публікацыі ці 
простага актывіста, таму спрабуйце 
размаўляць з аўдыторыяй у прамым эфіры11. 
Вы можаце глядзець і каментаваць уручэнне 
Нобелеўскай прэміі ці ўзяць кароткі каментар 
у беларускага чыноўніка. Магчыма, ён скажа 

ЗРАБIЦЬ СТА™КУ НА ВIДЭА I 
МУЛЬТЫМЕДЫЙНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ

Рабіць анлайны – гэта 
наагул бясплатна
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штосьці такое, што Вашае відэа стане 
вірусным.

Дарэчы, варта перастаць успрымаць Youtube, 
трэці ў Беларусі сайт па велічыні ахопу, як 
архіў дзейнасці вашай арганізацыі. Youtube – 
сацсетка з жывымі карыстальнікамі, правіламі 
супольнасці, каментарамі, стрымамі і 
алгарытмамі. Таму тут таксама ўважліва 
сочаць не толькі за колькасцю праглядаў, але 
і іх глыбінёй. Усё ў сукупнасці ўплывае на тое, 
наколькі часта відэа будзе паказвацца сярод 
рэкамендаваных і на пазіцыю ў пошукавай 
выдачы.

Аўдыторыя Youtube шануе разборы, агляды, 
влогі і лайфхакі. Калі меркаванне эксперта 
для Facebook лепш упакаваць у 1-2 хвіліны, 
дзе неабавязкова паказваць вядоўцу, але 
абавязкова дадаць субцітры, то Youtube-
фармат можа быць і 5-10, і нават больш 
хвілінаў, без цітраў і з самім экспертам у 
кадры. Урэшце многія папулярныя відэаролікі 
на Youtube не вылучаюцца высокай якасцю 
мантажу, таму не саромейцеся спрабаваць.

Але памятайце, што відэа – гэта не адзінае, 
чым жывуць і будуць жыць сацсеткі. 
Выкарыстоўвайце гіфкі, коўбы, інфаграфікі, 
мемы, фотаздымкі 360° і малюнкі з лічбамі. 
Зусім неабавязкова рабіць гэта толькі для 
новых матэрыялаў. Паспрабуйце перарабіць 
вашыя базы дадзеных у інфаграфіку, кароткія 
парады, серыю візуальных карцінак, кароткія 
відэа ці нават цытаты. Даўнасць вашых 
матэрыялаў не важная, істотная актуальнасць 
і падача12. Напрыклад, амерыканскі VICE 

часта посціць старыя добрыя артыкулы і 
атрымоўвае новыя мільёны праглядаў – таму 
шукайце свае старыя добрыя практыкі і 
адаптуйце іх для сацсетак.

Урэшце варта эксперыментаваць з формамі 
ды інструментамі падачы сваіх матэрыялаў і 
паралельна глядзець, што становіцца 
папулярным на Захадзе (і Усходзе). Влогі і 
стрымы досыць хутка дайшлі да нас, але 
падкасты – не. Іх проста рабіць (напрыклад, 
праз Audacity ці Cubase) і распаўсюджваць, 
таму ёсць шанец, што Дзяніс Блішч мае 
рацыю і падкасты будуць слухаць і ў нас.

Варта перастаць 
успрымаць Youtube, 
трэці ў Беларусі сайт 
па велічыні ахопу, як 
архіў дзейнасці вашай 
арганізацыі
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Заангажаванасць аўдыторыі – гэта тое, як 
расце вашая супольнасць. Таму важны 
кожны каментар і рэпост – у прынцыпе, 
вашая задача ў тым, каб паказаць аўдыторыі, 
што яе меркаванне пачутае. Вас тэгаюць на 
фота ці ў гісторыі – адкажыце, дасылаюць 
паведамленне – камунікуйце, дасылаюць 
стыкер – зрабіце гэта ж у адказ (але 
памятайце пра шчырасць, простую мову і 
тое, што бота ад чалавека адрозніць лёгка). 
Стварайце вакол сябе супольнасць.

Дарэчы, Facebook ужо вядзе статыстыку 
адказаў на прыватныя паведамленні і 
падштурхоўвае брэнды і СМІ адказваць 
аператыўна на кожнае паведамленне (вы 
бачыце значок збоку на кожнай старонцы 
пра сярэдні час адказу на паведамленні і 
працэнт адказаў). Зялёны індыкатар не 
толькі сігналізуе карыстальнікам аб хуткасці, 
але і прыемны для алгарытмаў FB. Іншыя 
сеткі гэтага не робяць, але гэта не азначае, 
што не пачнуць.
 
Флэшмобы, чэленджы, гульня з папулярнымі 
тэмамі – гэта заўжды магчымасць пашырыць 
сваю аўдыторыю. І наадварот, трэба цвяроза 
ацэньваць свае магчымасці арганізоўваць 
нейкія хвалі ў інтэрнэце. Гэта часам не 
атрымліваецца нават у такіх сайтаў, як 
KYKY.org, якія маюць куды большыя 
аўдыторыі.

У рэшце рэшт якасная камунікацыя куды 
важней за колькасць падпісантаў. Дарэчы, 

КАМУНIКАВАЦЬ

Вашая задача ў тым, 
каб паказаць 
аўдыторыі, што яе 
меркаванне пачутае
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нешта падобнае дзейнічае ў выпадку відэа, 
для якога істотная даўжыня праглядаў, а не 
колькасць. Youtube і Facebook лічаць 
агульную колькасць хвілінаў прагляду відэа 
карыстальнікамі, і такім чынам сацсеткі 
аналізуюць, наколькі гэтае відэа цікавае для 
астатніх. Напрыклад, стрымы могуць мець не 
такую вялікую колькасць праглядаў, але 
мець добрыя паказнікі па агульнай колькасці 
хвілінаў, таму з 30-40 тысячамі праглядаў яны 
могуць быць у трэндах Youtube па Беларусі 
(стрымы TUT.by, “Белсата” ці радыё 
“Cвабода” практычна з любой вулічнай 
акцыі).

Спакуса згуляць на эмоцыях, перабольшыць 
ці зманіпуляваць – праблема любых паблікаў 
у сацсетках. Гэта можа лёгка прынесці 
большую заангажаванасць аўдыторыі, але 
гэтак жа лёгка прывесці да страты 
аўдыторыі. Варта арыентавацца на давер, 
моцны фактчэкінг і экспертызу – тое, што вы 
можаце даць карыстальнікам, што 
адрознівае вас ад блогераў ці медыяў, і тое, 
па што могуць прыходзіць да вас. Дзеля 
большай камунікацыі з людзьмі спрабуйце 
ствараць не толькі старонкі, але і групы.

Адзін са спосабаў будаваць давер: зрабіць 
вашыя сацсеткі чалавечнымі – актывісты і 
лідары арганізацыі могуць быць часткай 
вашых сацсетак. Раскажыце праз кароткія 
відэа, стрымы з чытачамі, гісторыі, фоты, як 
жыве арганізацыя і чым вы займаецеся ў 
нефармальны час. 

БУДАВАЦЬ ДАВЕР А™ДЫТОРЫI

Варта арыентавацца 
на давер, моцны 
фактчэкінг і 
экспертызу
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Вядома, што Facebook застаецца галоўнай сацыяльнай сеткай для беларускіх АГС, што азначае 
і празмерную канкурэнцыю. Магчыма, многія НДА знойдуць новую аўдыторыю, калі пойдуць у 
“Аднакласнікі” ці Instagram, беручы пад увагу, што там меншая канкурэнцыя. Галоўнае 
спрабаваць, а пасля аналізаваць.

Цяпер у Беларусі імкліва развіваецца Telegram, і шмат хто звязвае будучыню з месенджарамі. 
Viber і Telegram – гэта месцы штохвіліннай камунікацыі плюс магчымасць атрымоўваць веды 
толькі ад тых, каму ты давяраеш: як СМІ, так і асобным блогерам. Месенджары становяцца 
альтэрнатывай, таму што стужкі ў сацсетках раздзьмуліся да неверагодных памераў, а ў Viber і 
Telegram усё сістэмна і сартавана. Viber застаецца значна больш папулярным, чым Telegram, 
але гэтая кампанія наўрад ці ўзгодніць стварэнне Вамі публічнага канала праз сваю дзіўную 
палітыку абыходжання нават крыху палітызаваных справаў. Таму ствараць канал мае больш 
сэнсу ў Telegram.

IСЦI ™ НОВЫЯ САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКI

САЦЫЯЛЬНАЯ СЕТКА
МЕСЯЧНАЯ А™ДЫТОРЫЯ ™ 

БЕЛАРУСI
УПАДАБАННI А™ДЫТОРЫI

Facebook 1,1 млн
Найбольш пазітыўная сацсетка, дзе 

цэняцца гісторыі поспеху і арыгінальны 
кантэнт.

VK 2,5 млн
Тут найбольшую каштоўнасць маюць 
гумар, нефармальная мова і актыўны 

кантакт з аўдыторыяй.

Ok.ru 1,6 млн
У гэтай сацсетцы лепш факусавацца на 
праблемах і незадаволенасці людзей і 
прапаноўваюць ім рашэнні ды абарону.

Twitter 500 тысяч
Тут прынята пісаць аператыўна, дасціпна і 

нефармальна.

Instagram 500 тысяч

Відавочна, што поспех у гэтай сацсетцы ў 
прыгожых фота і  стрымах. Гэта 

пазітыўная сацсетка, таму сацыяльную 
праблематыку тут варта ўмець падаваць.

Youtube 3 млн
Тут найбольш спатрэбяцца харызма, 
якасная апрацоўка відэа і гуку ды 

пошукавая аптымізацыя.

*Звесткі Gemius SA і Facebook за 2017 год
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Многія беларускія медыі не паспяваюць 
ствараць прадукт для сетак, і таму, калі 
вашыя аўдыторыі падобныя, можна рабіць 
яго разам: вы даносіце свае навіны/
каштоўнасці, яны атрымоўваюць дадатковы і 
гатовы прадукт для сетак (гаворка ідзе як 
пра цалкам гатовыя ролікі/графіку/праекты, 
так і проста экспертызу/інтэрв’ю/звесткі). Не 
толькі беларускія медыі, але і некаторыя 
незалежныя суполкі/паблікі ці асобныя 
блогеры перакрочылі мяжу ў 50 тысяч 
карыстальнікаў у сацсетках. Для іх вашая 
экспертыза, якасная інфармацыя і кантэнт 
будзе проста падарункам.

Пры гэтым кантэнт не абавязкова павінен 
быць цалкам унікальным і вашым. 
Напрыклад, вы можаце дамовіцца з 
замежнымі партнёрамі ці аналагамі, што 
будзеце перарабляць іх кантэнт ці 
перакладаць на беларускую/рускую мовы.

Ужо нават для беларускіх медыяў становіцца 
рэальнасцю мець цэлы аддзел, які 
займаецца прасоўваннем у сацсетках. Для 
АГС могуць дзейнічаюць падобныя правілы, 
бо інтэрнэт і патэрны спажывання 
інфармацыі аднолькавыя для ўсіх.

Абіраючы чалавека, які будзе працаваць з 
сацсеткамі, трэба ўлічваць, што 1) яго 
здольнасці працаваць з новымі медыямі 
часта адлюстроўваюцца на яго ўласных 

СУПРАЦО™НIЧАЦЬ

IНВЕСТАВАЦЬ
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старонках; 2) ён павінен арыентавацца ў 
кантэксце вашай працы і агульных трэндах; 
3) ён павінен самастойна ствараць фота-
кантэнт і рэдагаваць відэа-кантэнт13; 4) ён 
мае разумець, у чым заключаецца сённяшні 
хайп і што наагул значыць гэта слова. Але ў 
ідэале сеткамі павінна займацца ўся 
арганізацыя, а абавязак менеджара сацсетак 
– перадусім адказваць за сістэмнасць, 
парадак і камунікацыю з аўдыторыяй.

Гэтаксама варта выдаткоўваць на рэкламу. 
Рэклама анлайн мае вельмі тонкія наладкі 
для таргетынгу і адносна невялікія кошты ў 
Беларусі. Але гэта будзе змяняцца ў горшы 
бок, бо канкурэнцыя ў сацсетках будзе 
надалей расці.
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ЗНОСКI
1. Трэба адзначыць, што непасрэдна новым функцыям у гэтым гайдзе будзе прысвечана 

найменш месца, бо гэтыя функцыі надзвычай імкліва змяняюцца.
2. Бренд воды "Славная" опубликовал извинения пользователям соцсетей и уволил 

подрядчика по SMM, http://marketing.by/analitika/brend-vody-slavnaya-opublikoval-
izvineniya-polzovatelyam-sotssetey-i-uvolil-podryadchika-po-smm.

3. Калі Вы думаеце, што аўтары забылі пра нейкую грамадскую ініцыятыву, якая павінна 
была ўвайсці ў рэйтынг, то, калі ласка, напішыце нам аб гэтым на адрас: 
ryhor.astapenia@gmail.com.

4. Мы не публікуем гэтых дадзеных цалкам з увагі на тое, што АГС маюць розныя цыклы 
папулярнасці.

5. Гэты пост у Facebook набраў больш за 4 тысячы ўпадабанняў і амаль тысячу 
распаўсюдаў: https://www.facebook.com/imenamag/posts/1719177384758952.

6. Хоць тут зноў вварта адзначыць, што самае папулярнае відэа належыць сайту “Имена”: 
https://www.facebook.com/1190446180965411/posts/1730104506999573

7. Гаворка пра масфолавінг – спосаб прасоўвання ўласнай старонкі праз масавую падпіску 
на іншых карыстальнікаў сацсеткі.

8. Мы параўноўвалі беларускія АГС з такімі ініцыятывамі, як “Громадянська мережа ОПОРА”, 
“Агенти змін”, “ЧЕСНО. Фільтруй суд”, “Центр Протидії Корупції”, “Amnesty International” 
ды “Greenpeace International”.

9. Топ 35 сайтов по охвату (Reach) в сентябре 2017 в Беларуси, http://www.infopolicy.biz/?
p=10339. 

10. Пры дапамозе віленскага офіса NDI вы можаце самастойна і бясплатна арганізаваць 
якасную відэа-трансляцыю ва ўсе сацыяльныя сеткі.

11. Камунікацыя праз стрымы будзе толькі расці – нядаўна Instagram увёў новую функцыю, 
калі два карыстальнікі могуць стрыміць у адно відэа, то бок ангажаваць адразу дзве 
аўдыторыі.

12. Дарэчы, пасты можна паўтараць, а вось фота ў пастах – не. Многія сацсеткі скануюць  
фота і не вельмі любяць неарыгінальныя.

13. Звычайна гаворка ідзе пра пакет Adobe (Photoshop, Illustrator, After Effects).
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Рыгор Астапеня, Антон Раднянкоў і Іван Шыла – усе трое працуюць у Цэнтры новых ідэй і маюць 
шматгадовы досвед у вядзенні сацыяльных старонак. 

Кантактны адрас рэдактара выдання: ryhor.astapenia@gmail.com

Аўтары ўдзячныя Франаку Вячорку і камандзе праекта “Грамадскі ўдзел” за іх каштоўныя 
каментары да ранейшых версіяў гэтага гайда.

ПРА ПРАЕКТ

Гэты гайд напісаны ў межах праекта “Грамадскі ўдзел”, 
які вядзецца пад кіраўніцтвам Усходнееўрапейскага 
дэмакратычнага цэнтра. У гэтым пілотным праекце 
10 арганізацый працуюць разам, каб падтрымаць 
грамадскую актыўнасць у Беларусі, пашыраючы 
інавацыі, абмен досведам і ўзаемнае навучанне.

А™ТАРЫ

ПАДЗЯКI
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ПРА ЦЭНТР НОВЫХ IДЭЙ

ПРА УСХОДНЕЕ™РАПЕЙСКI 
ДЭМАКРАТЫЧНЫ ЦЭНТР

ПРА ФОНД “АДКРЫТАЕ ГРАМАДСТВА”

Цэнтр новых ідэй мае на мэце ператварэнне Беларусі ў сучасную краіну праз адвакатаванне 
рэформаў і аб’яднанне новага пакалення беларускіх лідараў. Цэнтр імкнецца зрабіць 
беларускую палітыку разумнай, эканоміку інавацыйнай, а грамадства адкрытым. 
Сайт арганізацыі: www.newbelarus.vision.

Усходнееўрапейскі дэмакратычны цэнтр (EEDC), які месціцца ў Варшаве – незалежнае па-за 
партыйнае НДА, заснаванае ў 2001 годзе. Гэта адна з нешматлікіх арганізацый у Польшчы, 
якая ўзнікла з асаблівай мэтай дапамагаць развіццю грамадзянскай супольнасці ва Усходняй 
Еўропе. EEDC з’ўяўлецца замоўцай гэтага гайда па вядзенні сацыяльных сетак АГС. 
Сайт арганізацыі: www.eedc.org.pl.

Фонд “Адкрытае грамадства” працуе дзеля стварэння яскравых і талерантных дэмакратый, 
урады якіх падсправаздачныя перад сваймі грамадзянамі. Гайд “Як грамадскім арганізацыям 
правільна весці сацыяльныя сеткі” публікуецца, дзякуючы падтрымцы фонда. 
Сайт арганізацыі: https://www.opensocietyfoundations.org.
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