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ТРАМП ЛІН ТРАМП ЛІН 
ДЛЯ РА ШУ ЧЫХДЛЯ РА ШУ ЧЫХ
З СОТ НІ БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ З СОТ НІ БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ 
АБА ВЯЗ КО ВА ЗНОЙ ДЗЕЦ ЦА АБА ВЯЗ КО ВА ЗНОЙ ДЗЕЦ ЦА 
НЕ КАЛЬ КІ ЧА ЛА ВЕК, НЕ КАЛЬ КІ ЧА ЛА ВЕК, 
ШТО РЫ ЗЫК НУЦЬ ШТО РЫ ЗЫК НУЦЬ 
АД КРЫЦЬ УЛАС НУЮ СПРА ВУАД КРЫЦЬ УЛАС НУЮ СПРА ВУ

ТЭ МА ТЫД НЯ

— Як мі ні мум, гэ тыя лю дзі ўжо зай ма юц ца спра вай, вы плач-
ва юць па да ткі і, маг чы ма, ста нуць па шы рац ца, а зна чыць, ства-
раць ва кан сіі для ін шых за ці каў ле ных у пра ца ўлад ка ван ні. Пры 
рэ гіст ра цыі ін спек тар рас каз вае бес пра цоў на му, якія іс ну юць 
да дат ко выя ме ры са дзей ні чан ня за ня тас ці. Хтось ці, на прык лад, 
за да во ліц ца се зон ны мі, гра мад скі мі ра бо та мі — гэ та ча со вая 
пра ца, раз лік за яе ідзе як на яў ны мі гра шы ма, так і агароднінай. 
Для боль шас ці спе цы я ліс ты пад бі ра юць ра бо ту ў ад па вед нас ці 
з уз роў нем аду ка цыі, па пя рэд нім пра цоў ным во пы там і су май 
за ра бот най пла ты. У за ко не аб за ня тас ці ўсе гэ тыя ка тэ го рыі 
пра пі са ны. Ад нак зда ра юц ца вы пад кі, што ча ла век з уваж лі-
вай пры чы ны не мо жа за сту піць на ра бо ту. Ка лі ця гам ме ся ца 
не ўда ло ся знай сці пры дат ную па са ду, та ко му 
са іс каль ні ку пра па ну ем суб сі дыю на ад крыц цё 
ўлас най спра вы.

Х
ТО сы хо дзіць «у біз нес» і мае пра ва на пер ша па чат ко вую 
суб сі дыю? Якія ры зы кі най больш па ло ха юць біз нес ме наў? 
Ча му мож на на ву чыць ча ла ве ка за тры тыд ні? І, на рэш це, 
у якіх вы пад ках ра мес ніц кую дзей насць афарм ля юць 
як прад пры маль ніц кую? Пра гэ та мы па ці ка ві лі ся ў 

Іры ны ВА РА ТЫН СКАЙ, на чаль ні ка ад дзе ла са дзей ні чан ня за ня тас ці 
на сель ніц тва ўпраў лен ня па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 
на сель ніц тва Ма ла дзе чан ска га рай вы кан ка ма.
На пачатак гэтага года ў Ма ла дзе чан скім ра ё не на ўлі ку 
зна хо дзі ла ся 486 бес пра цоў ных. У той жа час спе цы я ліс ты 
ўпраў лен ня да па маг лі знай сці но вае мес ца ра бо ты 2360 
гра ма дзя нам. З іх 22 ста лі ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі 
і яшчэ двое за рэ гіст ра ва лі ра мес ніц кую дзей насць. Не да свед ча на му 
ча ла ве ку апош нія ліч бы ста тыс ты кі мо гуць пад ацца кроп ляй 
у мо ры, ад нак спе цы я ліс ты пе ра ка на ны ў ад ва рот ным.

Мах ля ры жы вуць на гэ тым све це ледзь не 
пры пя ва ю чы. Ім ні чо га не страш на. Яны ідуць у на гу 
з ча сам, не ка то рыя ўжо ўзбро і лі ся ін фар ма цый ны мі 
тэх на ло гі я мі, ін тэр нэт па ста ві лі са бе на служ бу. А што 
не мя ня ец ца са зме най эпох, дык гэ та спры яль ная 
гле ба, на якой пра рас тае мах ляр ства — люд ская 
да вер лі васць і не абач лі васць. Мах ля ры — доб рыя 
псі хо ла гі. Яны ўме юць увай сці ў да вер, пры ту піць 
піль насць, за га ва рыць аб на двор'і і зда роўі, 
рас ка заць на ві ны. А по тым па сту по ва пе рай сці да 
спра вы.

Но выя тэх на ло гіі
На ма ла дзей шае па ка лен не раз лі ча ны перш за ўсё 

ін тэр нэт-паст кі. Ужо амаль кла січ ны вы па дак: мах ляр, 
зна хо дзя чы ся ў Пар ту га ліі, пра да ваў ква тэ ру ў Брэс це 
па ву лі цы Гор ка га. Так тан на пра да ваў, што да вер лі-

вая брас таў чан ка пе ра вя ла не вя до ма ка му 10 ты сяч 
до ла раў... Га ды два та му на ша га зе та рас каз ва ла, як 
«ня вес та» са Сто лін ска га ра ё на зна хо дзі ла жа ні хоў у 
сац сет ках, вя ла лю боў ную пе ра піс ку, а тыя, ні бы здур-
неў шы, пе ра во дзі лі ёй гро шы на бу ду чую ква тэ ру, на 
вя сель ныя строі, на афарм лен не да ку мен таў. По тым 
вы свет лі ла ся, што «ня вес та» за му жам, яна шмат дзет-
ная ма ці, але сяб роў па пе ра піс цы мае ба га та. Прос та 
не ўсе ад ва жы лі ся на пі саць за явы ў мі лі цыю, прый сці ў 
суд. Та кія ах вя ры мах ляр ства, не су мнен на, вы клі ка юць 
спа чу ван не, але з па праў кай. Маг лі б усё ж рас кі нуць 
маз га мі, перш чым пе ра да ваць гро шы не вя до ма ка му. 
А вось ста рых лю дзей вель мі шка да. А іх па-ра ней ша-
му крыў дзяць. Мах ля ры не са ро ме юц ца зай сці ў дом, 
прос та ўкрас ці пен сію аль бо ўсе збе ра-
жэн ні ці, пры ту піў шы піль насць, пры му-
сіць ку піць за вя лі кія гро шы са праўд ную 
дра бя зу, зу сім не па трэб ную.
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ЗНОЎ І ЗНОЎ

ВУ ЧЫЦЬ ЛЮ ДЗЕЙ ПІЛЬ НАС ЦІ
ГЭ ТА АДЗІ НЫ СПО САБ АБА РА НІЦЬ АД МАХ ЛЯ РОЎ НА ШЫХ ПЕН СІ Я НЕ РАЎ
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Ці паспяваюць 
законы 
за жыццём?
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