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На пя рэ дад ні фо ру муНа пя рэ дад ні фо ру му
На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі, на цы я наль ны 
ка ар ды на тар па Мэ тах устой лі ва га раз віц ця Ма рыя на Шчот кі на 
су стрэ ла ся з па ста ян ным ка ар ды на та рам ААН у Бе ла ру сі Іа а най 
Ка за на-Віш ня вец кі ў чац вер, 10 сту дзе ня, у Са ве це Рэс пуб лі кі.

Як па ве дам ляе афі цый ны рэ сурс верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та, аб мяр коў ва ла ся пад рых тоў ка Пер ша га На цы я наль-
на га фо ру му па ўстой лі вым раз віц ці, які ад бу дзец ца ў Мін ску 
24 сту дзе ня.

— Пра па ную ра зам пра га ва рыць пы тан ні па ар га ні за цыі і пра вя-
 дзен ні фо ру му, у тым лі ку ва ўза е ма дзе ян ні са струк ту ра мі ААН. 
У нас ёсць доб рая ба за, у лю тым 2018 го да ў Мін ску прай шоў Рэ гі я-
 наль ны фо рум на цы я наль ных ка ар ды на та раў па Мэ тах устой лі ва-
га раз віц ця, але на пе ра дзе яшчэ шмат ра бо ты, у тым лі ку ў рам ках 
но вых пра ек таў па МУР, — пад крэс лі ла Ма рыя на Шчот кі на.

У сваю чар гу Іа а на Ка за на-Віш ня вец кі ад зна чы ла вы со кі ўзро-
вень ра бо ты, якая пра во дзіц ца ў Бе ла ру сі па да сяг нен ні Мэт 
устой лі ва га раз віц ця, і важ насць фо ру му для да лей ша га раз горт-
ван ня гэ тай дзей нас ці. Яна так са ма пра ін фар ма ва ла, што свой 
удзел у фо ру ме па цвер дзіў ды рэк тар Рэ гі я наль на га бю ро ПРА АН 
па кра і нах Еў ро пы і СНД Мі ры я не Эгер. Яго ві зіт у Бе ла русь ста не 
пер шым на вед ван нем на шай кра і ны на гэ тай па са дзе.

У Пер шым На цы я наль ным фо ру ме па ўстой лі вым раз віц ці 
пры муць удзел прад стаў ні кі МЗС, Мі нэ ка но мі кі, Мінп ра цы і са ц-
а ба ро ны, Мі нэ нер га, Мінп ры ро ды, На цста та, На цы я наль най
ака дэ міі на вук, ПВТ, пра мыс ло вых прад пры ем стваў, вя ду чых 
ВНУ, а так са ма гра мад скіх ар га ні за цый і аб' яд нан няў. Акра мя
та го, удзель ні ка мі ме ра пры ем ства ста нуць прад стаў ні кі агенц т-
ваў ААН і між на род ныя экс пер ты. Па пад лі ках ар га ні за та раў, 
фо рум збя рэ ка ля 400 ча ла век.

На фо ру ме бу дзе пра дэ ман стра ва ны на цы я наль ны во пыт 
Бе ла ру сі па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця. Па нэль ныя дыс ку сіі
прой дуць па не каль кіх тэ ма тыч ных кі рун ках: устой лі вы эка на-
 міч ны рост як умо ва за бес пя чэн ня вы со ка га ўзроў ню жыц ця бе-
ла рус ка га на ро да; за бес пя чэн не эка ла гіч най бяс пе кі, за ха ван не і 
ўстой лі вае вы ка ры стан не пры род ных рэ сур саў; па ляп шэн не якас ці 
жыц ця праз зда роўе, за па тра ба ва ную аду ка цыю, год ную пра цу.

Удзель ні кі аб мяр ку юць маг чы мас ці больш эфек тыў на га вы ка-
ры стан ня па тэн цы я лу ўза е ма дзе ян ня гра мад ства, біз не су і ўла ды 
для ўстой лі ва га раз віц ця, ро лю прад пры маль ніц тва ва ўстой лі вым 
раз віц ці рэ гі ё наў, перс пек ты вы гла баль на га парт нёр ства ў мэ тах 
устой лі ва га раз віц ця. Раз мо ва пой дзе аб ме рах па ба раць бе са 
зме най клі ма ту, ра цы я наль ным вы ка ры стан ні вод ных рэ сур саў, 
эфек тыў най за ня тас ці, па шы рэн ні пра воў лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі, ген дар най роў на сці і гэ так да лей.

Асаб лі вая ўва га бу дзе ад да дзе на пы тан ням ліч ба ві за цыі як 
драй ве ра эка на міч на га рос ту. Асоб на аб мяр ку юць транс фар-
ма цыю энер ге тыч най сіс тэ мы ў Мэ тах устой лі ва га раз віц ця. Бу-
дуць прад стаў ле ны на цы я наль ная плат фор ма спра ва здач нас ці 
па Мэ тах устой лі ва га раз віц ця і ад па вед ныя па каз чы кі. Так са ма 
бу дзе прэ зен та ва ны пра ект «Са дзей ні чан не Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у на цы я на лі за цыі і ла ка лі за цыі Мэт устой лі ва га раз віц ця».

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Асноў ныя аб' ек ты, ку ды звяр та-

юц ца лю дзі з ін ва лід нас цю, — гэ та 
ўста но вы ахо вы зда роўя. Але, як 
за яві ла на ня даў няй прэс-кан фе-
рэн цыі мі ністр пра цы і са цы яль-
най аба ро ны Іры на КАС ЦЕ ВІЧ, 
уся го толь кі 14 % та кіх аб' ек таў ма-
юць 100-пра цэнт ную да ступ насць. 
Част ко ва да ступ ны мі з'яў ля юц ца 
56 % уста ноў ахо вы зда роўя, цал-
кам не да ступ ныя — 20 %.

Па сло вах Іры ны Кас це віч, гэ та ў 
асноў ным бу дын кі, па бу да ва ныя ў 
мі ну лым ста год дзі, і ў іх вель мі скла-
да на ця пер за бяс пе чыць без бар' ер-
нае ася род дзе. «Але мы ўсё роў на ка-
жам пра тое, што над гэ тым бу дзем 
пра ца ваць», — ад зна чы ла мі ністр.

Праб ле ма па куль ёсць і ў сфе ры 
аду ка цыі — не да ступ ны мі за ста юц-
ца 51 % аб' ек таў. Не лепш ідуць
спра вы ва ўста но вах ганд лю і бы-
та во га аб слу гоў ван ня. Так што, 
па сло вах мі ніст ра пра цы і са цы-
яль най аба ро ны, «нас яшчэ ча кае 
вя лі кі фронт ра бот па па ляп шэн ні 
сі ту а цыі па ства рэн ні без бар' ер-
на га ася род дзя ў роз ных га лі нах 
эка но мі кі».

Што пла ну ец ца?
У Бе ла ру сі за раз рас пра ца ва ны 

пра ект за ко на «Аб пра вах ін ва лі-
даў і іх са цы яль най ін тэ гра цыі», гэ-
тай вяс ной яго пла ну ец ца вы нес ці 
на аб мер ка ван не ў пар ла мент. Ён 
аб' яд ноў вае ў са бе па ла жэн ні двух 
дзе ю чых за ко наў: «Аб са цы яль най 
аба ро не ін ва лі даў у Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь» і «Аб па пя рэ джан ні ін ва-
лід нас ці і рэ абі лі та цыі ін ва лі даў». 
Гэ та зроб ле на для та го, каб пры-
вес ці на ша на цы я наль нае за ка на-
даў ства ў ад па вед насць з Кан вен-
цы яй аб пра вах ін ва лі даў.

Зга да ным пра ек там за ко на 
пра па ну ец ца з 2023 го да ўста на-
віць для най маль ні каў кво ту для 
пры ёму на ра бо ту ін ва лі даў. Та му 
што не маг чы ма на зваць паў на вар-
тас най адап та цыю і са цы яль ную 
рэ абі лі та цыю лю дзей з ін ва лід-
нас цю, ка лі яны не змо гуць пра-
ца ваць. Для гэ та га і бу дзе іс на ваць
ме ха нізм квот. Гэ та зна чыць мяс-
цо вы мі вы кан ка ма мі або дзяр-
жаў ны мі пра гра ма мі бу дзе ўста-
наў лі вац ца мі ні маль ная коль касць 
ра бо чых мес цаў для лю дзей з ін-
ва лід нас цю. Згод на з пра ек там за-
ко на, прад пры маль ні кі з ін ва лід-
нас цю так са ма змо гуць раз ліч ваць 
на са дзей ні чан не з бо ку мяс цо вых 
вы кан ка маў.

І зноў жа, трэ ба бу дзе аб ста-
 ля ваць ра бо чыя мес цы для гэ тых 
лю дзей, ства рыць не аб ход ную 
інф ра струк ту ру, якая за бяс пе чыць 
маг чы масць ру ху і гэ так да лей. Та-
му да 1 сту дзе ня 2025 го да дзяр-
жаў ныя ор га ны і ін шыя ар га ні за цыі 
па він ны бу дуць пры няць не аб ход-
ныя ме ры па ства рэн ні да ступ на га 
ася род дзя жыц ця дзей нас ці для 

ін ва лі даў. У тых вы пад ках, ка лі 
дзе ю чыя аб' ек ты не маг чы ма цал-
кам пры ста са ваць з улі кам па тра-
ба ван няў па за бес пя чэн ні да ступ-
нас ці, зга да ным пра ек там за ко на 
пра ду гледж ва ец ца, што ўлас ні кі 
гэ тых аб' ек таў да іх рэ кан струк цыі 
або ка пі таль на га ра мон ту аба вя-
за ны бу дуць пры маць уз год не ныя 
з гра мад скі мі аб' яд нан ня мі ін ва лі-
даў ме ры для за бес пя чэн ня до сту-
пу да іх асоб з ін ва лід нас цю.

Ма юц ца ў пра ек це за ко на і нор-
мы аб вы дзя лен ні і вы ка ры стан ні 
пар ко вач ных мес цаў для ін ва лі даў. 
Акра мя ўся го ін ша га, для гэ тай ка тэ-
го рыі лю дзей пра ду гле джа на пас ля 
прад' яў лен ня ад па вед на га па свед-
чан ня пра ва бяс плат на га ка ры стан-
ня аў та ма біль ны мі пар коў ка мі.

Свят ла на БУСЬ КО.

...КАБ ПРЫ СТУП КІ ...КАБ ПРЫ СТУП КІ 
НЕ СТА ЛІ ПЕ РА ШКО ДАЙНЕ СТА ЛІ ПЕ РА ШКО ДАЙ
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У Грод не з'я вяц ца ву лі цы, на зва ныя ім ёна мі 
чэм пі ё на, края знаў цы, вы дат ні ка аду ка цыі 
і га на ро ва га бу даў ні ка.

Та кое ра шэн не бы ло за цвер джа на дэ пу та та мі на 
мі ну лай се сіі гар са ве та. Ву лі цы, якія пра ек ту юц ца 
ў но вых квар та лах мік ра ра ё на Гран дзі чы, што за раз 
ак тыў на за бу доў ва ец ца, вы ра ша на назваць ім ёна-
мі зна ка мі тых гро дзен цаў. Са праў ды, ся род тых, чые 
проз ві шчы з'я вяц ца на кар це аб лас но га цэнт ра, — га-
на ро выя гра ма дзя не, лаў рэ а ты Кні гі сла вы Грод на, 
вя до мыя жы ха ры го ра да над Нё ма нам, пры чым вя до-
мыя не толь кі ў ім, але і да лё ка за яго ме жа мі...

На прык лад, ву лі ца № 2, якая пра ек ту ец ца, атры-
мае імя двой чы чэм пі ё на Алім пій скіх гуль няў па 
цяж кай ат ле ты цы, га на ро ва га гра ма дзя ні на го ра да 
Аляк санд ра Кур ло ві ча. Ву лі ца № 8 — імя края знаў ца 
Вік та ра Са япі на, № 10 — вы дат ні ка аду ка цыі Ва лян-
ці ны Ма ка ра вай, а № 29 — га на ро ва га бу даў ні ка 
Бе ла ру сі Вік та ра Глу ха ва. Усе ўзга да ныя асо бы ў 
свой час ста на ві лі ся лаў рэ а та мі Кні гі сла вы Грод на 
дзя ку ю чы пэў ным учын кам на ка рысць лю бі ма га 
го ра да, ак тыў най па зі цыі і шчы рай лю бо ві да аб-
лас но га цэнт ра.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Уся го ў Бе ла ру сі па ста не 
на 1 сту дзе ня 2019 го да на ўлі-
ку ў ор га нах па пра цы, за ня-
тас ці і са цы яль най аба ро не 
ма ец ца 568 ты сяч лю дзей 
з ін ва лід нас цю (на 1 сту дзе ня 
2018 го да іх на ліч ва ла ся 
565 ты сяч).

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СІІПа мя ці сла ву тых га ра джанПа мя ці сла ву тых га ра джан
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