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Напярэдадні форуму
Намеснік старшыні Савета Рэспублікі, нацыянальны
каардынатар па Мэтах устойлівага развіцця Марыяна Шчоткіна
сустрэлася з пастаянным каардынатарам ААН у Беларусі Іаанай
Казана-Вішнявецкі ў чацвер, 10 студзеня, у Савеце Рэспублікі.

Фота БелТА.

Як паведамляе афіцыйны рэсурс верхняй палаты беларускага
парламента, абмяркоўвалася падрыхтоўка Першага Нацыянальнага форуму па ўстойлівым развіцці, які адбудзецца ў Мінску
24 студзеня.
— Прапаную разам прагаварыць пытанні па арганізацыі і правядзенні форуму, у тым ліку ва ўзаемадзеянні са структурамі ААН.
У нас ёсць добрая база, у лютым 2018 года ў Мінску прайшоў Рэгіянальны форум нацыянальных каардынатараў па Мэтах устойлівага развіцця, але наперадзе яшчэ шмат работы, у тым ліку ў рамках
новых праектаў па МУР, — падкрэсліла Марыяна Шчоткіна.

У сваю чаргу Іаана Казана-Вішнявецкі адзначыла высокі ўзровень работы, якая праводзіцца ў Беларусі па дасягненні Мэт
устойлівага развіцця, і важнасць форуму для далейшага разгортвання гэтай дзейнасці. Яна таксама праінфармавала, што свой
удзел у форуме пацвердзіў дырэктар Рэгіянальнага бюро ПРААН
па краінах Еўропы і СНД Мірыяне Эгер. Яго візіт у Беларусь стане
першым наведваннем нашай краіны на гэтай пасадзе.
У Першым Нацыянальным форуме па ўстойлівым развіцці
прымуць удзел прадстаўнікі МЗС, Мінэканомікі, Мінпрацы і сацабароны, Мінэнерга, Мінпрыроды, Нацстата, Нацыянальнай
акадэміі навук, ПВТ, прамысловых прадпрыемстваў, вядучых
ВНУ, а таксама грамадскіх арганізацый і аб'яднанняў. Акрамя
таго, удзельнікамі мерапрыемства стануць прадстаўнікі агенцтваў ААН і міжнародныя эксперты. Па падліках арганізатараў,
форум збярэ каля 400 чалавек.
На форуме будзе прадэманстраваны нацыянальны вопыт
Беларусі па дасягненні Мэт устойлівага развіцця. Панэльныя дыскусіі
пройдуць па некалькіх тэматычных кірунках: устойлівы эканамічны рост як умова забеспячэння высокага ўзроўню жыцця беларускага народа; забеспячэнне экалагічнай бяспекі, захаванне і
ўстойлівае выкарыстанне прыродных рэсурсаў; паляпшэнне якасці
жыцця праз здароўе, запатрабаваную адукацыю, годную працу.
Удзельнікі абмяркуюць магчымасці больш эфектыўнага выкарыстання патэнцыялу ўзаемадзеяння грамадства, бізнесу і ўлады
для ўстойлівага развіцця, ролю прадпрымальніцтва ва ўстойлівым
развіцці рэгіёнаў, перспектывы глабальнага партнёрства ў мэтах
устойлівага развіцця. Размова пойдзе аб мерах па барацьбе са
зменай клімату, рацыянальным выкарыстанні водных рэсурсаў,
эфектыўнай занятасці, пашырэнні правоў людзей з абмежаванымі
магчымасцямі, гендарнай роўнасці і гэтак далей.
Асаблівая ўвага будзе аддадзена пытанням лічбавізацыі як
драйвера эканамічнага росту. Асобна абмяркуюць трансфармацыю энергетычнай сістэмы ў Мэтах устойлівага развіцця. Будуць прадстаўлены нацыянальная платформа справаздачнасці
па Мэтах устойлівага развіцця і адпаведныя паказчыкі. Таксама
будзе прэзентаваны праект «Садзейнічанне Рэспублікі Беларусь
у нацыяналізацыі і лакалізацыі Мэт устойлівага развіцця».

...КАБ ПРЫСТУПКІ
НЕ СТАЛІ ПЕРАШКОДАЙ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Асноўныя аб'екты, куды звяртаюцца людзі з інваліднасцю, — гэта
ўстановы аховы здароўя. Але, як
заявіла на нядаўняй прэс-канферэнцыі міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына КАСЦЕВІЧ,
усяго толькі 14 % такіх аб'ектаў маюць 100-працэнтную даступнасць.
Часткова даступнымі з'яўляюцца
56 % устаноў аховы здароўя, цалкам недаступныя — 20 %.
Па словах Ірыны Касцевіч, гэта ў
асноўным будынкі, пабудаваныя ў
мінулым стагоддзі, і ў іх вельмі складана цяпер забяспечыць безбар'ернае асяроддзе. «Але мы ўсё роўна кажам пра тое, што над гэтым будзем
працаваць», — адзначыла міністр.
Праблема пакуль ёсць і ў сферы
адукацыі — недаступнымі застаюцца 51 % аб'ектаў. Не лепш ідуць
справы ва ўстановах гандлю і бытавога абслугоўвання. Так што,
па словах міністра працы і сацыяльнай абароны, «нас яшчэ чакае
вялікі фронт работ па паляпшэнні
сітуацыі па стварэнні безбар'ернага асяроддзя ў розных галінах
эканомікі».

Што плануецца?
У Беларусі зараз распрацаваны
праект закона «Аб правах інвалідаў і іх сацыяльнай інтэграцыі», гэтай вясной яго плануецца вынесці
на абмеркаванне ў парламент. Ён
аб'ядноўвае ў сабе палажэнні двух
дзеючых законаў: «Аб сацыяльнай
абароне інвалідаў у Рэспубліцы Беларусь» і «Аб папярэджанні інваліднасці і рэабілітацыі інвалідаў».
Гэта зроблена для таго, каб прывесці наша нацыянальнае заканадаўства ў адпаведнасць з Канвенцыяй аб правах інвалідаў.
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Зга да ным пра ек там за ко на
прапануецца з 2023 года ўстанавіць для наймальнікаў квоту для
прыёму на работу інвалідаў. Таму
што немагчыма назваць паўнавартаснай адаптацыю і сацыяльную
рэабілітацыю людзей з інваліднасцю, калі яны не змогуць працаваць. Для гэтага і будзе існаваць
механізм квот. Гэта значыць мясцовымі выканкамамі або дзяржаўнымі праграмамі будзе ўстанаўлівацца мінімальная колькасць
рабочых месцаў для людзей з інваліднасцю. Згодна з праектам закона, прадпрымальнікі з інваліднасцю таксама змогуць разлічваць
на садзейнічанне з боку мясцовых
выканкамаў.
І зноў жа, трэба будзе абсталяваць рабочыя месцы для гэтых
людзей, стварыць неабходную
інфраструктуру, якая забяспечыць
магчымасць руху і гэтак далей. Таму да 1 студзеня 2025 года дзяржаўныя органы і іншыя арганізацыі
павінны будуць прыняць неабходныя меры па стварэнні даступнага
асяроддзя жыццядзейнасці для

Усяго ў Беларусі па стане
на 1 студзеня 2019 года на ўліку ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне
маецца 568 тысяч людзей
з інваліднасцю (на 1 студзеня
2018 года іх налічвалася
565 тысяч).

Памяці славутых гараджан
У Гродне з'явяцца вуліцы, названыя імёнамі
чэмпіёна, краязнаўцы, выдатніка адукацыі
і ганаровага будаўніка.
Такое рашэнне было зацверджана дэпутатамі на
мінулай сесіі гарсавета. Вуліцы, якія праектуюцца
ў новых кварталах мікрараёна Грандзічы, што зараз
актыўна забудоўваецца, вырашана назваць імёнамі знакамітых гродзенцаў. Сапраўды, сярод тых, чые
прозвішчы з'явяцца на карце абласнога цэнтра, — ганаровыя грамадзяне, лаўрэаты Кнігі славы Гродна,
вядомыя жыхары горада над Нёманам, прычым вядомыя не толькі ў ім, але і далёка за яго межамі...

інвалідаў. У тых выпадках, калі
дзеючыя аб'екты немагчыма цалкам прыстасаваць з улікам патрабаванняў па забеспячэнні даступнасці, згаданым праектам закона
прадугледжваецца, што ўласнікі
гэтых аб'ектаў да іх рэканструкцыі
або капітальнага рамонту абавязаны будуць прымаць узгодненыя
з грамадскімі аб'яднаннямі інвалідаў меры для забеспячэння доступу да іх асоб з інваліднасцю.
Маюцца ў праекце закона і нормы аб выдзяленні і выкарыстанні
парковачных месцаў для інвалідаў.
Акрамя ўсяго іншага, для гэтай катэгорыі людзей прадугледжана пасля
прад'яўлення адпаведнага пасведчання права бясплатнага карыстання аўтамабільнымі паркоўкамі.
Святлана БУСЬКО.

РАЗГЛЕДЖАНА НА СЕСІІ

Напрыклад, вуліца № 2, якая праектуецца, атрымае імя двой чы чэм пі ё на Алім пій скіх гуль няў па
цяжкай атлетыцы, ганаровага грамадзяніна горада
Аляксандра Курловіча. Вуліца № 8 — імя краязнаўца
Віктара Саяпіна, № 10 — выдатніка адукацыі Валянціны Макаравай, а № 29 — ганаровага будаўніка
Бе ла ру сі Вік та ра Глу ха ва. Усе ўзга да ныя асо бы ў
свой час станавіліся лаўрэатамі Кнігі славы Гродна
дзя ку ю чы пэў ным учын кам на ка рысць лю бі ма га
горада, актыўнай пазіцыі і шчырай любові да абласнога цэнтра.
Вольга АНУФРЫЕВА.

Даступнасць аб'ектаў для інвалідаў
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