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«У двор ні кі «У двор ні кі 
не пай ду. не пай ду. 

Не прэ стыж на!»Не прэ стыж на!»
Так ка жуць не ка то рыя Так ка жуць не ка то рыя 

гра ма дзя не, гра ма дзя не, 
якія не ма юць якія не ма юць 
ква лі фі ка цыіква лі фі ка цыі

Хто хо ча пра ца ваць, шу кае маг чы мас ці, 
хто не хо ча — пры чы ну. 
Ка неш не, пра сцей ля жаць 
на ка на пе і ма рыць, што прый дзе доб ры 
дзядзь ка, возь ме за ру ку і ўлад куе 
на ра бо ту. Але для гэ та га трэ ба 
і са мо му па ста рац ца. 
На прык лад, звяр нуц ца ў ка мі сію 
па са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва, 
якая іс нуе ў кож ным рэ гі ё не.

У Са лі гор скім ра ё не ство ра на ка мі сія. 
Па ся джэн ні пра хо дзяць двой чы ў ме сяц. 
Пры чым пры ма юць гра ма дзян у са мім го-
ра дзе і па ра лель на — на ра ё не. Чле ны ка-
мі сіі на за па сі лі ўжо пэў ны во пыт, вы бу да-
ва лі дак лад ную сіс тэ му пра ца ўлад ка ван ня 
роз ных ка тэ го рый гра ма дзян.

— Най час цей да нас звяр та юц ца лю дзі 
ся рэд ня га ўзрос ту, тыя, ка му ка ля са ра ка 
га доў і кры ху больш, — дзе ліц ца на зі ран-
ня мі стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу-
та таў Ала КА ЛЕ Е ВА, якая ўзна чаль вае 
ка мі сію. — Пры хо дзі ла і не каль кі ма ла дых 
лю дзей. На прык лад, адзін з хлоп цаў хо ча 
быць ку ха рам. Мы яго на кі ра ва лі ў ра ён-
нае ўпраў лен не па пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не на сель ніц тва. Да мо ві лі ся, 
што яму зной дуць ча со вую ра бо ту і на кі ру-
юць на кур сы па гэ тай спе цы яль нас ці.

На огул, для мо ла дзі праб лем з пра ца-
ўлад ка ван нем не іс нуе, лі чыць Ала Ва сі-
леў на. Праў да, ёсць ню ан сы з ма ла ды мі 
людзь мі, што ра на аб за вя лі ся сем' я мі. 
У іх, як пра ві ла, за пля ча мі толь кі школь-
ная аду ка цыя, пра фе сіі ня ма. Та му яны 
мо гуць раз ліч ваць на пра цу, якая не па-
тра буе ква лі фі ка цыі: пры бі раль шчы ка, 
па ля во да. Але за яў ні каў та кая сі ту а цыя 
не за да валь няе. Па коль кі тут шмат не за-
ро біш. Ды чле ны ка мі сіі ўсё ж ра яць ім 
па ду маць. Маў ляў, у пер шую чар гу вар та 
за ча піц ца, мець хоць не вя лі кую ка пей ку, 
а за тым упраў лен не па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не на кі руе іх на кур сы, 
каб атры ма лі пра фе сію і ме лі да стой ны 
за ро бак.

— Што да ты чыц ца мо ла дзі з вы шэй шай 
аду ка цы яй, то пы тан няў з пра ца ўлад ка ван-
нем ня ма, — за пэў ні вае су раз моў ні ца. — Да 
нас у по шу ках ра бо ты пры хо дзі ла дзяў чы-
на, якая ў свой час за кон чы ла Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт. Мы звяз ва лі ся з кі-
раў ні ка мі прад пры ем стваў, ар га ні за цый і 
знай шлі ёй ра бо ту па спе цы яль нас ці. У раё-
не да стат ко ва ва кан сій — больш за ты ся чу. 
І ня ма та го ча ла ве ка, яко му б мы не змаг лі 
неш та па да браць. Галоўнае жаданне!

А вось да лю дзей, якія доў гі час злоўжы-
ва лі спірт ным, або пра цяг ва юць піць, ёсць 
пэў ныя пы тан ні. Гэ тыя гра ма дзя не з-за 
сва ёй шкод най звыч кі стра ці лі зда роўе і 
не змо гуць прай сці ме даг ляд па шэ ра гу 
спе цы яль нас цяў. Та кім на вед валь ні кам 
цяж ка па да браць ква лі фі ка ва ную ра бо ту. 
Але зай мац ца не ква лі фі ка ва най не ка то-
рыя не жа да юць — не прэ стыж на. Тым не 
менш чле ны ка мі сіі імк нуц ца знай сці і для 
іх мес ца, тэ ле фа ну юць на прад пры ем ствы, 
у ар га ні за цыі. На прык лад, там па трэб ны 
пад соб ныя ра бо чыя. Перш чым па слаць 
ту ды па тэн цый на га ра бот ні ка, аба вяз ко-
ва вы свят ля юць, чым кан крэт на ён бу дзе 
зай мац ца, ці асі ліць пра цоў ныя аба вяз кі 
ча ла век са сла бым зда роў ем.

— Ёсць і гра ма дзя не, якія вы кон ва юць 
ней кія ра бо ты па да моў ле нас ці з фі зіч ны мі 
асо ба мі. У пры ват нас ці, да нас звяр ну ла ся 
жан чы на, што шые до ма. Ёй рас тлу ма чы лі, 
што не аб ход на афор міць са ма за ня тасць і 
пра цяг ваць зай мац ца спра вай і на да лей, 
але ўжо афі цый на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

З 48 ра ё наў кра і ны, 
дзе сі ту а цыя на рын ку 
пра цы ацэнь ва ец ца 
як на пру жа ная, па ста не 
на 1 лі пе ня толь кі ў ад ным 
ад бы ло ся па гар шэн не 
ста ну — у Сен нен скім, 
што на Ві цеб шчы не.

Ча му так ад бы ло ся, якую 
іні цы я ты ву пра яў ляе мяс цо-
вая ўла да, каб вы пра віць сі-
ту а цыю? Гэ та вы свят ляў ка рэс-
пан дэнт «МС».

Шу ка юць швач ку, 
па сту ха і бух гал та ра

Сі ту а цыя ў ра ё не ты по вая 
для кра і ны: афі цый ная коль-
касць бес пра цоў ных мен-
шая, чым коль касць ва кан сій. 
У чым та ды праб ле ма?

— З ад на го бо ку, лю дзі 
скар дзяц ца, што не мо гуць 
улад ка вац ца, а кі раў ні кі — на 
не да хоп нар маль ных прэ тэн-
дэн таў на па са ды, ня рэд ка з 
ня дрэн ны мі за роб ка мі. Я, ка-
лі стаў стар шы нёй ка мі сіі, стаў 
ана лі за ваць тэ му, каб ра за-
брац ца ў сі ту а цыі. Ка неш не, 
і ра ней пра во дзі ла ся ра бо та, 
каб усе, хто хо ча пра ца ваць, 
ме лі та кую маг чы масць. Рай-
вы кан кам тры маў пы тан не 
на кант ро лі, пра цяг вае гэ та 
ра біць. І кір ма шы ва кан сій 
пра во дзі лі ся і гэ так да лей. Ін-
шая справа — ці за ці каў ле ныя 
лю дзі пра ца ваць? — раз ва жае 
стар шы ня ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Мі ха іл ВІ ЛЮ ГА.

У ра ё не, па вод ле да ных 
на па ча так жніў ня, коль касць 
бес пра цоў ных, якія зна хо-
дзяц ца на афі цый ным ўлі ку, 
70 ча ла век, а ва кан сій — 103. 
Най больш за па тра ба ва ныя ра-
бо чыя пра фе сіі: швач ка, трак-
та рыст, элект ра га за звар шчык, 
жы вё ла вод, па стух, апе ра тар 
ма шын на га да ен ня, кі роў ца. 
А ся род спе цы я ліс таў у дэ фі цы-
це бух гал та ры, заа тэх ні кі, ве тэ-
ры нар ныя ўра чы, аг ра но мы.

Мі ха іл Ві лю га на пру жа насць 
на рын ку пра цы тлу ма чыць аб'-
ек тыў ны мі пры чы на мі. У пры-
ват нас ці, на ста дыі банк руц тва 
дзве сель ска гас па дар чыя ар-
га ні за цыі. Іх бы ло вы ра ша на 
да лу чыць да больш моц най — 
пад эгі дай хол дын га. Ста ран-
ным ра бот ні кам пра па на ва лі 
та кія ж па са ды. Тыя, хто, мяк ка 
ка жу чы, не ра зу мее, што та кое 
дыс цып лі на і спраў насць, не 
над та ра ды ў гас па дар цы з су-
час ны мі вы твор чы мі тэх на ло гі-

я мі. І ад па вед ны мі пра цоў ны мі 
па тра ба ван ня мі.

«Хі пі» па жыц ці?
Плюс, як ад зна чыў су раз-

моў нік, ёсць та кія гра ма дзя не, 
якіх мож на ад нес ці да ка тэ го-
рыі «пе ра ка ці-по ле». Да рэ чы, 
ёсць з іх і тыя, хто асаб лі ва не 
за ле жыць ад спірт но га, прос та 
ло гі ка свая.

— Абы яка выя, і ім усё роў на 
па жыц ці. Як пра ві ла, у та кіх 
сям'і ня ма. На прык лад, зда ро-
вы му жык за пэў ні вае, што да-
гля дае са ста рэ лую ма му, а сам 
жы ве з яе пен сіі. Але і з та кім 
трэ ба гу та рыць, пе ра кон ваць 
у не аб ход нас ці пра ца ваць. Не 
ста не ма ці, як по тым на жыц-
цё за раб ляць? — пры во дзіць 
прык лад су раз моў нік.

Та кіх «хі пі» ста лі за пра шаць 
на па ся джэн ні ка мі сій. У пры-
ват нас ці, у ад ным з сель са-
ве таў па гу та ры лі з шас цю ту-
тэй шы мі муж чы на мі. Уз рост 
пры клад на ад 35 да 55 га доў. 
І двое па га дзі лі ся пра ца ваць: 
па сту хом і на гра мад скіх 
аплат ных ра бо тах.

Чле ны ка мі сіі ўпэў ні лі ся ў пра-
віль нас ці та ко га кі рун ку дзей-
нас ці. На ват тыя, хто і да лей пра-
цяг вае жыць «сва ім жыц цём», 
на пэў на, за ду ма лі ся.

Ка лі бес пра цоў ныя хо чуць 
стаць больш за па тра ба ва ны-
мі, іх пе ра вуч ва юць.

Як ад зна чыў на чаль нік 
упраў лен ня па пра цы, за ня-
тас ці і са цы яль най аба ро не 
рай вы кан ка ма Аляк сандр 
ПАЎ ЛОЎ СКІ, сё ле та ар га ні за-
ва лі на ву чан не ка ля двац ца ці 
гра ма дзян па та кіх спе цы яль-
нас цях, як трак та рыст-ма шы-
ніст, ку хар, май стар па ма ні-
кю ры і пе ды кю ры ды і ін шых. 
Са цы яль ным ра бот ні кам стаў 
ча ла век з аб ме жа ва ны мі маг-
чы мас ця мі.

З хім чыст кі 
ва ўла даль ні кі

Бы лая бес пра цоў ная Але-
на ЛАМ НІ КА ВА ле тась ста ла 
на вас пе ча най ула даль ні цай 
аг ра ся дзі бы. Яе «Ку паль ні ца» 
зна хо дзіц ца ў вёс цы Ме ле ха ва, 
якая ад Ві цеб ска пры клад на за 
со рак кі ла мет раў. У ра ё не ўся-
го 17 ся дзіб, на вед валь ні кам 
пра па ну юць 12 ту рыс тыч ных 
марш ру таў.

Ці ка ва, што жан чы на ра ней 
пра ца ва ла ў аб лас ным цэнт ры 
ў дзяр жаў най хім чыст цы. Ра-
ней тут зна хо дзі ла ся яе да ча. 
З ча сам зра зу ме ла, што хо ча 
жыць у вёс цы, на пры ро дзе. 
Але ж чым за няц ца? А ме на-
ві та аграр ны ту рызм — вель мі 
перс пек тыў ная спра ва. Да та-
го ж сён ня вель мі спры яль ныя 
па да ткі: трэ ба за пла ціць уся го 
ба за вую ве лі чы ню на год.

Жан чы на рас ка за ла, што 
атры ма ла бяз вы плат ную фі-
нан са вую да па мо гу ў па ме-
ры пры клад на 1,5 ты ся чы до-
ла раў у эк ві ва лен це. Каб яе 
атры маць, афі цый на ста ла на 

ўлік у служ бе за ня тас ці, на-
пі са ла біз нес-план. Пер шы мі 
гас ця мі бы лі зна ё мыя сяб роў, 
по тым іх сяб ры. Ад на ча со ва 
ў ся дзі бе мо гуць спы ніц ца 
ка ля 15 ча ла век. Гас па ды ня 
імк нец ца, каб на ад па чы нак 
пры яз джа лі сем'і. Ся род па-
ста яль цаў ад ной чы бы лі чле-
ны зды мач най гру пы се ры я ла 
з Ра сіі.

Усім, хто спы ня ец ца, пры-
хо дзяц ца да спа до бы вя ліз-
ны сад, тры са жал кі з вя лі кай 
коль кас цю ры бы. Ды і зі мой 
тут ад па чы ва еш ду шой. Мож-
на па ка тац ца на кань ках ці на 
лы жах.

Ту тэй шыя, па вод ле слоў 
гас па ды ні, ад но сяц ца да біз-
не су спры яль на. Мно гія з ра-

дас цю ход зяць у гры бы, яга-
ды, пра да юць яй кі.

У перс пек ты ве гас па ды ня 
хо ча ку піць ка роў ку, мо жа і не 
ад ну, ка ня, не вы клю чае, што 
ў гас па дар цы з'я віц ца ін шая 
жыў насць, на прык лад, эк за-
тыч ны по ні. Та ды бу дзе най-
маць на пра цу вяс коў цаў. Муж 
Ягор ужо сён ня ледзь спраў-
ля ец ца з муж чын скі мі аба вяз-
ка мі па гас па дар цы. Да рэ чы, 
ён — ін ды ві ду аль ны прад пры-
маль нік. У Ві цеб ску зай ма ец ца 
ра мон там, афар боў кай аў то. 
Су жэн цы не вы клю ча юць, што 
по тым бу дзе раз ві ваць гэ ты 
біз нес і ў глы бін цы...

Акра мя гас па ды ні ся дзі бы, 
ле тась да па маг лі яшчэ двум 
за яў ні кам. Адзін зай ма ец ца 
вы ра бам і ра мон там мэб лі, 
дру гі спе цы я лі зу ец ца на вы ра-
бе ло дак, аль та нак, дзі ця чых 
пля цо вак, верх няй кан струк-
цыі ка ло дзе жаў.

Сё ле та яшчэ двум бес пра-
цоў ным ака за лі фі нан са вую 
пад трым ку для па чат ку іх 
спра вы: раз вя дзен ня буй ной 
ра га тай ска ці ны і ганд лю су-
ве нір най пра дук цы яй.

Хто хо ча, 
той за раб ляе

У рай вы кан ка ме кан ста ту-
юць, што дзя ку ю чы за ка на даў-
чай пад трым цы для тых, хто ў 
біз не се або хо ча зай мац ца сва ёй 
спра вай, ад чу ва ец ца пра грэс.

Як па ве да міў на мес нік 
стар шы ні рай вы кан ка ма 
Сяр гей ГА ЛЫН ЧЫК, у ра ё-
не пра цуе ка ля 230 суб' ек таў 
ма ло га і ся рэд ня га біз не су і 
больш за 210 ІП. Толь кі за пер-
шае паў год дзе ство ра на дзе-
вяць прад пры ем стваў (пры 
ад па вед ным за дан ні ў пяць). 
Ся род на віч коў фір ма, якая 
спе цы я лі зу ец ца на вы рошч-
ван ні і рэа лі за цыі на экс парт 
на сен ня. Яшчэ ад на за раб ляе 
на вы твор час ці кар ма вых да-
ба вак, дзве фір мы дзей ні ча-
юць у сфе ры дрэ ва ап ра цоў кі.

Ужо не пер шы год па спя-
хо ва пра цуе фір ма з удзе-
лам серб ска га ка пі та лу. Яна 
так са ма зай ма ец ца дрэ ва-
ап ра цоў кай. У пры ват нас ці, 
тут вы раб ля юць пе ле ты. Ка лі 
вы твор часць па шы ра юць, на-
бі ра юць лю дзей на пра цу. Да 
та го ж за роб кі на са мых ад каз-
ных участ ках пра цы не бла гія. 
Сло вам, хо чаш пра ца ваць — 
пра цуй і за раб ляй.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Да па мо гу ў 15 БПМ мо гуць атры маць 
пры ар га ні за цыі прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці, дзей нас ці па ака зан ні па слуг у 
сфе ры аг ра эка ту рыз му, ра мес ніц кай дзей-
нас ці бес пра цоў ныя, якія жы вуць у ма лых 
і ся рэд ніх га ра дах з вы со кай на пру жа нас-
цю на рын ку пра цы. Іх спіс вы зна ча ец ца 

дзяр жаў ны мі і (ці) аб лас ны мі пра гра ма-
мі са дзей ні чан ня за ня тас ці на сель ніц тва. 
Та кім пра вам ска рыс та лі ся за 6 ме ся цаў 
бя гу ча га го да 179 бес пра цоў ных.

І на рэш це, на са мы вя лі кі па мер да-
па мо гі — 20 БПМ — мо гуць раз ліч ваць 
бес пра цоў ныя пры ар га ні за цыі прад пры-

маль ніц кай дзей нас ці, звя за най з ука ра-
нен нем вы ні каў на ву ко вых да сле да ван няў 
і рас пра цо вак. Га вор ка ідзе аб аб' ек тах 
пра ва пра мыс ло вай ма ё мас ці: вы на ход кі, 
ка рыс ныя ма дэ лі, пра мыс ло выя ўзо ры, 
сар ты рас лін, та па ло гіі ін тэ г раль най мік-
ра схе мы.

ПРА ЦЫ ХА ПАЕ. ПРА ЦЫ ХА ПАЕ. 
А ЖА ДАН НЯ?А ЖА ДАН НЯ?

Але на Але на ЛАМ НІ КА ВАЛАМ НІ КА ВА з дач кой Лі за ве тай. з дач кой Лі за ве тай.

ДА ВЕ ДА МАБольш пад ра бяз на гля дзі це ў ін фаг ра фі цы


