Брэнд KARALI шукае суседзяў па арэндзе і прапануе супрацоўніцтва
 1. Хто такія KARALI? 
Брэнд KARALI (www.karali.by) пачаў свой шлях у 2012 годзе з вытворчасці мыла і парцаляны
ручной парцы. З часам наша вытворчасць пераехала са сталіцы ў вёску на 15 хат. Гэта змяніла
нас і падштурхнула развівацца ў новым накірунку – ствараць пляцоўку для аднадумцаў* у былой
школе ў маленькай вёсцы за 42 км ад Мінска, а цяпер – і дзяліцца лакацыяй з Вамі.
 2. Што можна рабіць на школе KARALI? 
Калі Вы асоба ці ініцыятыва, што акурат шукае пляцоўку для рэалізацыі сваёй ідэі – незалежна
ад таго, на якой стадыі распрацоўкі Вы знаходзіцеся і якімі рэсурсамі валодаеце – звяртайцеся,
мы знойдзем магчымасць паспрыяць Вашаму развіццю ці, прынамсі, зладзім для Вас
індывідуальную кансультацыю. Завітвайце, натхняйцеся, знаходзьце аднадумцаў і развівайцеся.
Вы можаце, напрыклад, стаць нашымі суседзямі па арэндзе, зладзіць нэтворкінг ці выездны
каворкінг для сваёй каманды, арганізаваць літаратурныя чытанні на прыродзе, выязныя
творчыя майстэрні, ёга-выходныя, ці нават прыехаць на тыдзень усёй трупай на рэпетыцыю
сваёй новай тэатральнай пастаноўкі. Ці, можа, згуляць свой першы дзіджэйскі сэт альбо
правесці хакатон на прыродзе? Мы стварылі вельмі гнуткія ўмовы для арэнды Школы KARALI,
кошты пачынаюцца ад 0 бел. рублёў (нуля беларускіх рублёў). Наша сацыяльная скіраванасць
дазваляе скарыстацца Школай KARALI нават тым ініцыятывам, якія не маюць бюджэта на
арэнду, проста пераканайце нас, што Ваша справа вартая таго, каб Вас падтрымаць!
 3. Што дазваляе інфраструктура? 
Прастора ўяўляе сабой гістарычны будынак вясковай школы 1930 года. На дадзены момант
адкрытай для карыстання з’яўляецца частка, што складаецца з чатырох пакояў агульнай
плошчай каля 100м2. У будынку ўжо ёсць кухня з вясковай печкай, газавай плітой, лядоўняй,
сталамі для гатавання ежы і посудам, прыбіральня з гарачай вадой і душам. У гаспадарчым
блёку, што стаіць асобна ад Школы, ёсць яшчэ два душы з гарачай вадой і дзьве прыбіральні.
Ночыць на сёння магчыма толькі ў летнім фармаце: размясціць да 60 чалавек у намётавым
мястэчку з абсталяваным вогнішчам. Пры жаданні ночыць можна і ў саміх пакоях,
размясціўшыся на дыванках.
Школа знаходзіцца на хутары, агульнай плошчай у некалькі гектараў, што дазваляе праводзіць
мерапрыемствы і не замінаць суседзям. Тэрыторыя падзелена на некалькі ўмоўных лакацыяў,
што стварае магчымасці для паралельнага правядзення актыўнасцяў. Зусім побач
размяшчаецца сад з яблынямі, слівамі, вішнямі, агрэстам, малінай, мятай і іншымі раслінамі. Усім
гэтым можна карыстацца ў сваіх патрэбах у часе правядзення мерапрыемстваў.

фота Ірыны Арахоўскай

 4. Як з намі звязацца? 
Калі Вы падзяляеце філасофію KARALI ды Вам пасуе апісаная інфраструктура, звяртайцеся па
тэлефоне +375-29-626-41-62 (Серж) альбо праз Karali.Projects@gmail.com. Будзем радыя
адказаць на Вашыя пытанні, падзяліцца сваім досведам у арганізацыі мерапрыемстваў ды
запрасіць у госці.
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2018 годзе мы запусцілі праект ReThink Belarus, які прызваны аб’ядноўваць вакол сябе
праактыўных беларусаў і беларусак, што не баяцца крэатывіць і выпрабоўваць сябе. Мы
хочам, каб добрыя ідэі жылі, нават калі іх аўтары сёння абмежаваныя ў рэсурсах. Таму мы
плануем стварыць прастору для людзей з рознымі светапоглядамі, цікавасцямі і досведам, але
ініцыятыўных, адкрытых і гатовых да супрацоўніцтва. Побач з Вамі і разам з Вамі мы
цешымся магчымасці (пера)асэнсаваць Беларусь.

