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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Мяр ку ец ца, што ака зан не 

та кіх па слуг не ка то рым ка-
тэ го ры ям не пра ца здоль ных 
гра ма дзян бу дзе вы плат-
ным.

Пры ар га ні за цыі са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня ў 
за ме шча най сям'і бу дзе за-
клю чац ца трох ба ко вы да-
га вор. Ба ка мі та ко га да га-
во ра бу дуць вы сту паць фі-
зіч ная асо ба, якая ўзя ла на 
ся бе аба вяз кі па до гля дзе, 
не пра ца здоль ны ча ла век, 
яко га да гля да юць, і тэ ры та-
ры яль ны цэнтр са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва, 
які бу дзе су пра ва джаць та-
кую сям'ю.

На прак ты цы та кая са цы-
яль ная тэх на ло гія ў на шай 
кра і не ўжо апра ба ва ная і іс-
нуе, ад зна чае Тац ця на Фё да-
ра ва. Ця пер яна за ма ца ва на 
і за ка на даў ча.

Каб ры нак 
са цы яль ных 
па слуг раз ві ваў ся

Згод на з за ко нам «Аб са-
цы яль ным аб слу гоў ван ні», 
што быў пры ня ты ў но вай 
рэ дак цыі ў 2013 го дзе, пра-
ду гле джа на пры цяг нен не 
юры дыч ных асоб і ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў да 
ака зан ня са цы яль ных па слуг 
і рэа лі за цыі са цы яль ных пра-
ек таў. Га вор ка ідзе аб дзяр-
жаў ным са цы яль ным за ка зе, 
дзя ку ю чы яко му не ка мер-
цый ныя ар га ні за цыі мо гуць 
прэ тэн да ваць на суб сі дыі 
дзяр жа вы ў гэ тай сфе ры.

Гэ та да зва ляе пры цяг нуць 
у сіс тэ му са цабс лу гоў ван ня 
да дат ко выя ма тэ ры яль ныя і 
ча ла ве чыя рэ сур сы і сфар-
мі ра ваць ры нак са цы яль ных 
па слуг. Но вым за ко нам пра-

ду гле джа на ўдас ка на лен не 
ме ха ніз ма дзяр жаў на га са-
цы яль на га за ка зу, што па він-
на па шы рыць ко ла ўдзель-
ні каў рын ку са цы яль ных па-
слуг і па леп шыць іх якасць.

Так, да га вор па між мяс-
цо вы мі ор га на мі ўла ды і гра-
мад скай або не дзяр жаў най 
ар га ні за цы яй, якая збі ра ец ца 
пра ца ваць у рам ках дзяр жаў-
на га са цы яль на га за ка зу, бу-
дзе за клю чац ца на тэр мін да 

пя ці га доў. Да апош ня га ча су 
та кія да га во ры за клю ча лі ся, 
як пра ві ла, на адзін год, але 
за ўва жы лі, што, па куль прой-
дуць усе ўзгад нен ні, бу дуць 
вы дзе ле ны гро шы, ча су на 
ака зан не са цы яль ных па слуг 
звы чай на за ста ец ца не так 
ужо і шмат.

Яшчэ ад на зме на да ты-
чыц ца сі ту а цыі, ка лі ў кон кур-
се на вы ка нан не дзяр жаў на га 
са цы яль на га за ка зу ўдзель-
ні ча ла толь кі ад на ар га ні за-
цыя. Ця пер, ка лі яна ад па-
вя дае ўсім не аб ход ным па-
тра ба ван ням, бу дзе лі чыц ца, 
што кон курс ад быў ся. Та кое 
змя нен не вель мі ак ту аль нае 
для ра ё наў, дзе не так шмат 
не дзяр жаў ных ар га ні за цый, 
якія ха це лі б удзель ні чаць у 
па доб ных кон кур сах.

У Мі ніс тэр стве пра цы і 
са цы яль най аба ро ны так са-
ма ад зна ча юць, што ця пер 

мяс цо выя вы ка наў чыя і рас-
па рад чыя ор га ны атры ма лі 
паў на моц твы па па шы рэн ні 
пе ра лі ку ака за ных дзяр жаў-
ны мі ўста но ва мі са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня са цы яль ных 
па слуг, а так са ма ка тэ го рый 
гра ма дзян, якія ма юць пра ва 
на іх атры ман не.

За ко нам за ма ца ва на і 
маг чы масць ака зан ня са цы-
яль ных па слуг на пад ста ве 
трох ба ко ва га да га во ра, які 
мы ўжо згад ва лі, рас каз ва-
ю чы пра за ме шча ныя сем'і. 

За ка на даў чае за ма ца ван-
не трох ба ко ва га да га во ра 

да зво ліць чле нам сям'і, дзе 

ёсць, на прык лад, асо бы з 

псі хіч ны мі за хвор ван ня мі, а 

так са ма ін шым фі зіч ным і 

юры дыч ным асо бам вы сту-
паць трэ цім бо кам у да га во-
ры і аплач ваць са цы яль ныя 
па слу гі, у тым лі ку пры ар га-
ні за цыі до гля ду ў псі ха не ўра-
ла гіч ных да мах-ін тэр на тах на 
плат най асно ве.

Свят ла на БУСЬ КО. 
buskо@zvіаzdа.bу

ШТО НО ВА ГА  Ў СА ЦЫ ЯЛЬ НЫМ 
АБ СЛУ ГОЎ ВАН НІ?

Гэ та важ на
Но вы за кон ус ту піць у сі лу праз шэсць ме ся цаў пас ля 

яго афі цый на га апуб лі ка ван ня — 25 снеж ня гэ та га го да.
З 2018 го да ў прак ты ку ра бо ты ўста ноў са цы яль на-

га аб слу гоў ван ня пла ну ец ца ўвес ці стан дар ты якас ці 
са цы яль ных па слуг. Гэ та пэў ны на бор па тра ба ван няў, 
вы ка нан не якіх па вы сіць якасць ака зан ня са цы яль ных 
па слуг, якія ўва хо дзяць у пе ра лік бяс плат ных і агуль на-
да ступ ных.

У най блі жэй шы час Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны рас пра цуе Па ла жэн не аб са цы яль ным аб слу-
гоў ван ні ў за ме шча най сям'і і ўня се змя нен ні ў пе ра лік 
бяс плат ных і агуль на да ступ ных са цы яль ных па слуг, якія 
аказ ва юц ца дзяр жаў ны мі ўста но ва мі са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня, а так са ма ў ін струк цыю аб па рад ку і ўмо вах 
ака зан ня са цы яль ных па слуг.

Лю бая фі зіч ная асо-
ба пры жа дан ні змо жа 
ўдзель ні чаць у аб слу-
гоў ван ні па жы ло га ча-
ла ве ка ці ін ва лі да (які 
па ві нен быць паў на лет-
нім), але пры гэ тым іх не 
па він ны звяз ваць ад но-
сі ны, якія аба вяз ва юць 
за ко нам утрым лі ваць 
да дзе на га гра ма дзя ні-
на.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Тэх на парк, які пад тры маў та ды 
ма ла дых дзі ва коў, стаў для іх вы-
ра та валь ным кру гам. Яны да гэ туль 
яму ўдзяч ны. Бо на той мо мант бы лі 
ўжо на гра ні адчаю. У іх па ве ры-
лі і на ват не звяр та лі ўва гі на тое, 
што ім не ха па ла гро шай на арэн ду. 
Толь кі з ча сам кам па нія ста ла на 
но гі і на ват рас шы ры ла ся.

ЗНА ХОД КА 
ДЛЯ БЕ ЛА ЗА

СТРІМ па-ра ней ша му рэ зі дэнт 
тэх на пар ка, але даў но ўжо на быў 
са ма стой насць. Це раз тры га ды 
пас ля ства рэн ня кам па ніі знай шоў-
ся на рэш це той за каз чык, які ў іх 
па ве рыў, — Бе лАЗ. «На прад пры-
ем стве пра ца ваў вы пуск нік ад на го 
з на шых та ва ры шаў — вы клад чы ка 
Бе ла рус ка-Ра сій ска га ўні вер сі тэ та 
(БРУ). На Бе лА Зе на той мо мант іс-
на ва ла праб ле ма з ма дэ лі ра ван нем 
ра бо ты элект рыч най транс мі сіі. Мы 
пра па на ва лі яе вы ра шыць. Пас ля 
звяр ну лі ўва гу на тое, што мо жам 
па леп шыць сіс тэ му кі ра ван ня са -
ма зва ла. І нам зноў да ве ры лі. 
У вы ні ку сён ня фак тыч на пра цэн таў 
на 80 бе ла за ўскія са ма зва лы сы хо-
дзяць з кан ве е ра з на шы мі пад сіс-
тэ ма мі. У нас ця пер вель мі цес ныя 
ўза е ма ад но сі ны з Бе лА Зам, за час 
су пра цоў ніц тва з' яві ла ся не каль кі 
су мес ных пра ек таў».

Гэ та толь кі на пер шы по гляд зда-
ец ца, што рэа лі за ваць ідэю прос та. 

Аў тар рас пра цоў кі сіс тэ-
мы кі ра ван ня ця га вым 
элект ра пры ва дам для 
Бе лА За Анд рэй Шва я коў 
рас каз вае, што па чы наў 
свой пра ект яшчэ шэсць 
га доў та му. І толь кі сё ле-
та атры ма ла ся за пус ціць 
у экс плу а та цыю пер шую 
ма шы ну. «Мы шмат экс-
пе ры мен та ва лі на па лі-
го не Бе лА За, — ка жа 
ён. — Гэ та бы ла пер шая 
бе ла рус кая рас пра цоў ка 
элект ра пры ва да з асін -
хрон ным ру ха ві ком. 
У кан цы гэ та га го да пла-
 ну ем скон чыць рас пра-
цоў ку но ва га энер га-
эфек тыў на га пры ва да. 
Яго бе ла рус ка га ана ла га 
па куль не іс нуе».

— Час по шу каў скон-
чыў ся, — ка жа Сяр гей 
Рад ке віч. — Ця пер мы 
ся бе вы раз на па зі цы я -
ну ем кам па ні яй, якая 
пра цуе вы ключ на на аў-
та ма біль ны ры нак кра і-
ны. На огул доб ра ра біць 
мож на толь кі ад ну рэч. 

Нель га быць пра фе сі я на лам ва 
ўсім. Гэ та як на вай не. Трэ ба за-
ся ро дзіц ца на кроп цы ўда ру і біць 
ў ад ну цэль. На ша кроп ка — аў та-
ма біль ная пра мыс ло васць. І на ша 
мі сія ў тым, каб са мыя су час ныя 
тэх ніч ныя ра шэн ні пры сут ні ча лі на 
бе ла рус кіх прад пры ем ствах.

Бе лАЗ, МАЗ, МТЗ, Гом сель маш, 
Амка дор, Ма гі лёў транс маш, ЗКЦ, 
Аў та Лі да, Бел ка мун маш — кам па-
нія бя рэц ца за ра шэн ні іх тэх ніч ных 
праб лем. Усе пра ек ты вуз ка спе цы-
я лі за ва ныя, ро бяц ца вы ключ на пад 
за каз чы ка. Толь кі пас ля та го як яны 
апра ба ва лі ся і за каз чык за стаў ся 
за да во ле ны, СТРІМ ства рае для яго 
се рый ную пра дук цыю.

Сён ня перс пек тыў ны кі ру нак — 
раз віц цё элект ра транс пар ту. І ў 
кам па ніі тут так са ма ёсць што пра-
па на ваць. На яе тэ ры то рыі зна хо-
дзіц ца за рад ная стан цыя для элект-
ра ма бі ля, зроб ле ная па пра ек це 
га лоў на га кан струк та ра кам па ніі 
Аляк сея Яф рэ ма ва. Ён жа ўла даль-
нік ад на го з ня мно гіх па куль што ў 
Ма гі лё ве элект ра ма бі ляў.

— За праў ка зроб ле на як да ні на 
трэн ду, — усмі ха ец ца ён. — Увесь 
свет па сту по ва ады хо дзіць ад ру ха-
ві коў унут ра на га зга ран ня. У Еў ро-
пе, ЗША па вя ліч ва ец ца коль касць 
элект ра за пра вак. У Бе ла ру сі іх мож-
на пе ра лі чыць па паль цах. У Ма гі лё-
ве на огул ад на — толь кі ў нас.

Кам па нія га то ва зра біць для 
го ра да роў на столь кі элект ра за-
пра вак, коль кі трэ ба. Па ра докс у 
тым, што за ка заў па куль ня ма. Але, 
на пэў на, гэ та спра ва ча су. Бо не 
мо жа Ма гі лёў за ста вац ца ў ба ку 
ад но вых па ве ваў. Тым больш што 
ня даў на атры маў у па да ру нак ад 
кі тай цаў два элект ро бу сы.

— Мы ха це лі па ста віць стан цыю 
ў цэнт ры го ра да, бы лі пе ра мо вы з 
ула да мі, — ка жа Аляк сей. — На па-
чат ко вым эта пе атры ма лі да бро, а 
по тым усё за глух ла. Але патрэба ў 
такіх станцыях не па збеж на. У кра і не 
ёсць пра гра ма па сты му ля ван ні по-
пы ту і на быц ці элект ра аў та ма бі ляў. 
Адзін з пунк таў — раз віц цё стан цый 
для элект ра пад за рад кі за кошт бюд-
жэт ных срод каў, бу даў ніц тва іх на 
аў та ма гіст ра лях і ў га ра дах.

Умоў на іс нуе тры ты пы та кіх за-
пра вак — блок за рад кі ад бар та вой 
сет кі ма гут нас цю да 3 кВт, больш 
хут кі ва ры янт за рад кі да 20 кВт, 
які пла ну ец ца ўста наў лі ваць у гра-
мад скіх мес цах, і стан цыі за рад кі 
ма гут нас цю да 50 кВт для аў та ма-
гіст ра ляў, якія за ра джа юць аку му-
ля тар за паў га дзі ны. СТРІМ ро біць 
стан цыі для га рад скіх ву ліц.

— Я ка рыс та ю ся аў то паў та-
ра го да, але ад ра зу ж ста ла зра-
зу ме ла, што дзесь ці яшчэ трэ ба 
мець за рад ную стан цыю, акра мя 
той, што на ра бо це, — ад зна чае
га лоў ны кан струк тар. — Для ма гі-
ляў чан, якія вы ра шаць пе ра сес ці на 
элект ра ма біль, на пер шым эта пе 
бу дзе да стат ко ва ў го ра дзе дзвюх 
стан цый. Да та го ж у нас ёсць ва-
ры ян ты на лю бы густ — для до ма, 
на прык лад. Ве ша е це ў 
га ра жы гэ ты пры бор і 
за ра джа е це.

На сён ня рас пра цоў-
кай элект ра за пра вак у 
кра і не зай ма юц ца ўся-
го тры кам па ніі — у 
Мін ску, Ві цеб ску і Ма-
гі лё ве. Гэ та га да стат-
ко ва, каб за бяс пе чыць 
Бе ла русь не аб ход ным 
аб ста ля ван нем, лі чаць 
у СТРІ Ме. Не зра зу ме ла 
толь кі, ча го мы ча ка ем. 
Сён ня ў све це ак тыў на 
раз ві ва ец ца электра-
аўтамабілебудаванне. 
Імк лі ва з'яў ля юц ца і 
элект ро бу сы, і элект-
ра гру за ві кі.

ТРЭ БА БЫЦЬ 
АПАН ТА НЫМ

У ка бі не це Сяр гея 
Рад ке ві ча ёсць па лі ч-
ка з кні га мі, якія, як ён 
лі чыць, па ві нен сён -
ня мець кож ны су час ны 
кі раў нік. «Гэ та кла сі ка ме недж мен-
ту, — тлу ма чыць ён. — Свет вель мі 
хут ка мя ня ец ца, і тая ме та да ло гія 
кі ра ван ня, якая іс на ва ла 20 га доў 
та му, ця пер не пра цуе. Па ве лі чэн не 
коль кас ці ра бот ні каў ін тэ ле кту аль-
най пра цы пад ня ло пы тан ні ўнут ра-
най куль ту ры кам па ніі, яе ўнут ра-
 ных каш тоў нас цяў на пер шы план. 
І ка лі кі раў ніц тва не жа дае ра зу мець 
гэ тую праб ле ма ты ку, яго прад пры-
ем ства асу джа на на пра вал.

Праб ле мы, як пры ва біць за каз-
чы ка, за раз для кам па ніі не ста яць 
так вост ра, як раней. Ды і по пыт на 
ўні каль ныя пра ек ты ў кра і не ўжо 
ін шы, чым 15 га доў та му. СТРІМ 
сён ня бо лей кла по ціц ца пра імідж, 
які трэ ба па ста ян на пад трым лі ваць. 
А гэ та не менш важ на, чым знай сці 
за каз чы ка.

— Мне ця пер па трэб ны па моч-
нік, гэ та кі эй чар, — раз ва жае кі-
раў нік. — З ім бы ло б пра сцей пра-
во дзіць тыя змя нен ні, якія ад бы ва-
юц ца ў кам па ніі. Ка лі спа чат ку яна 
ме ла больш ту со вач ны стыль, дзе 
ўсе свае лю дзі, то за раз, ка лі яна 
рас це і пры хо дзяць но выя су пра-
цоў ні кі, цяж ка бы вае знай сці агуль-

ную мо ву. Лю бая кам па нія — гэ та 
пра цяг за сна валь ні каў, а на віч кі не 
заў сё ды іх ра зу ме юць. Мы спа чат-
ку гля дзім, каб ча ла век су па даў па 
ду ху, а пас ля пе ра хо дзім да ацэн-
кі яго пра фе сій ных на вы каў. Бо па 
скла дзе мыс лен ня ён па ві нен быць 
яшчэ і тэх нар.

Да рас пра цо вак пра ек таў СТРІМ 
пры цяг вае ў тым лі ку і адо ра ных 
сту дэн таў і ас пі ран таў БРУ. Не ка-

то рыя з іх тут пра хо дзяць пе рад-
дып лом ную прак ты ку. На ба зе тэх-
на пар ка дру гі год іс нуе су мес ная з 
БРУ ла ба ра то рыя, дзе прад стаў нік 
кам па ніі да па ма гае сту дэн там на-
кі роў ваць свае ве ды ў па трэб нае 
рэ чы шча. Для гэ та га СТРІМ ства-
рыў усе не аб ход ныя ўмо вы — аб-
ста ля ваў па мяш кан не стэн да мі і 
кам п'ю та ра мі.

— Праб ле ма не столь кі ў тым, 
што па чат коў цам не ха пае ве даў, 
мно гім прос та не стае ці ка вас ці, — 
дзе ліц ца на ба ле лым Сяр гей Рад-
ке віч. — Ха це ла ся б, каб сту дэн ты 
бы лі больш за хоп ле ныя. Яшчэ Аль-
берт Эй нштэйн ка заў, што ге ній — 
гэ та 1% та лен ту і 99% ус ед лі вас ці. 
Ця пе раш няе па ка лен не го ніц ца за 
хут кім вы ні кам, а на ша пра фе сія 
па тра буе ўсед лі вас ці і за хоп ле нас-
ці. Бы вае, ма ла ды ча ла век за хоп-
ле ны, але по тым з тых ці ін шых 
пры чын гэ та зні кае, та му на ша мі-
сія — та кіх людзей пад хоп лі ваць і 
на кі роў ваць на мэ ту. Бо, ка лі мы 
жа да ем узы сці на Эве рэст, у нас бу-
дуць ра за дра ны ру кі. Але ён усё ж
та кі па ко рыц ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

ЗЛУ ЧА Ю ЧЫ ТЭХ НА ЛО ГІІ

За рад ка для элект ра аў то.

Аў тар рас пра цоў кі сіс тэ мы кі ра ван ня ця га вым элект ра пры ва дам 
для Бе лА За Анд рэй ШВА Я КОЎ.

Га лоў ны кан струк тар Аляксей ЯФРЭМАЎ 
пра па ноў вае ма біль ны ва ры янт элект ра за праў кі.


