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Шу ка е це ра бо ту? Шу ка е це ра бо ту? 

За пра ша ем За пра ша ем 
на кір маш!на кір маш!

У Мін ску 25 кра са ві ка ў ме жах агуль на рэс пуб лі кан ска га 
адзі на га дня за ня тас ці прой дзе га рад скі кір маш ва кан сій.

Як па ве дам ляе ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не Мін гар вы кан ка ма, га лоў ная мэ та кір ма шу — са дзей-
ні чаць у по шу ку ра бо ты тым, хто мае ў гэ тым па трэ бу, а най-
маль ні кам — да па маг чы ў пад бо ры кад раў.

Пла ну ец ца, што ў ім пры муць удзел больш за 80 прад пры-
ем стваў і ар га ні за цый ста лі цы, якія пра па ну юць са іс каль ні кам 
свае ва кан сіі для пра ца ўлад ка ван ня. У не па срэд ных зно сі нах з 
най маль ні ка мі лю дзі атры ма юць ін фар ма цыю аб пра па ну е май 
ра бо це, уз роў ні за роб ку і ква лі фі ка цый ных па тра ба ван нях да 
па тэн цый ных кан ды да таў. На кір ма шы бу дуць прад стаў ле ны 
пра па но вы пра ца ўлад ка ван ня ў роз ных сфе рах дзей нас ці: 
пра мыс ло вас ці, бу даў ніц тве, транс пар це, ганд лі і гра мад скім 
хар ча ван ні, ахо ве зда роўя ды ін шых га лі нах.

На кір ма шы спе цы я ліс ты ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са-
цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка ма бу дуць кан суль та ваць 
на вед валь ні каў па пы тан нях за ка на даў ства аб за ня тас ці, стра-
тэ гіі по шу ку ра бо ты і скла дан ню кан ку рэн та здоль на га рэ зю мэ. 
А яшчэ бу дуць пра ца ваць про філь ныя сек цыі: «Пач нем біз нес 
ра зам», «Стра тэ гія вы ба ру пра фе сіі», «Старт у пра цоў нае жыц-
цё», «За ня тасць без ме жаў» ды ін шыя.

На прык лад, у ме жах ра бо ты сек цыі «Пач нем біз нес ра-
зам» тыя, хто хо ча са ма стой на рас па чаць сваю спра ву, атры-
ма юць кам пе тэнт ныя кан суль та цыі да свед ча ных спе цы я ліс таў 
па пы тан нях ар га ні за цыі прад пры маль ніц кай дзей нас ці і атры-
ман ні фі нан са вай да па мо гі з роз ных кры ніц.

Псі хо ла гі Мінск ага га рад ско га цэнт ра аб слу гоў ван ня сям'і і 
дзя цей на сек цыі «Стра тэ гія вы ба ру пра фе сіі» бу дуць кан-
суль та ваць на вед валь ні каў, што зна хо дзяц ца ў скла да ным 
жыц цё вым ста но ві шчы. Прад стаў ні кі БРСМ на сек цыі «Старт у 
пра цоў нае жыц цё» рас ка жуць на ву чэн цам і сту дэн там аб маг-
чы мас цях удзе лу ў сту дэнц кіх атра дах, у дру гас най за ня тас ці.

Ка рыс ным для са іс каль ні каў з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-
ця мі ста не на вед ван не сек цыі «За ня тасць без ме жаў». У яе 
ра бо це пры муць удзел ар га ні за цыі, якія пра па ну юць ва кан сіі 
для тых, хто мае аб ме жа ван ні па ста не свай го зда роўя. Тут 
мож на бу дзе атры маць ін фар ма цыю аб маг чы мас цях пра ца-
ўлад ка ван ня, прай сці гу тар ку з най маль ні кам.

Яшчэ ад ной ці ка вай сек цы яй мо жа стаць «На ву чан не з 
га ран та ва ным пра ца ўлад ка ван нем». У ёй пры муць удзел 
ста ліч ныя ар га ні за цыі, якія га ран ту юць мес ца бес пра цоў ным, 
на кі ра ва ным на на ву чан не ор га на мі па пра цы, за ня тас ці і са-
цы яль най аба ро не, пас ля за вяр шэн ня імі поў на га кур са на-
ву чан ня.

Сек цыя «Фор му ла па спя хо вай кар' е ры» па зна ё міць на-
вед валь ні каў кір ма шу з прад стаў ні ка мі буй ных кам па ній Мін-
ска, якія рас ка жуць аб сва ёй кад ра вай па лі ты цы, маг чы мас цях 
кар' ер на га рос ту, на ву чан ня на прад пры ем стве. А на сек цыі 
«Ва кан сіі сён ня і ця пер» спе цы я ліс ты дзяр жаў най служ бы 
за ня тас ці па ве да мяць аб маг чы мас цях пра ца ўлад ка ван ня на 
ча со выя, се зон ныя ра бо ты, а так са ма аб удзе ле ў аплач ва е мых 
гра мад скіх ра бо тах.

Да рэ чы, усе па слу гі аказ ва юц ца бяс плат на.
Па вы ні ках кір ма шу прой дзе круг лы стол, на якім удзель ні кі 

аб мяр ку юць тэн дэн цыі на рын ку пра цы ста лі цы, ар га ні за цыю 
ча со вай за ня тас ці мо ла дзі, а так са ма вы ка нан не най маль ні ка-
мі па тра ба ван няў за ка на даў ства аб за ня тас ці на сель ніц тва.

Што? Кір маш ва кан сій.
Дзе? Куль тур на-спар тыў ны цэнтр Мінск ага ад дзя лен ня 

Бе ла рус кай чы гун кі, Мінск, ву лі ца Чка ла ва, 7.
Ка лі? 25 кра са ві ка з 10.00 да 13.00.

Гэ та, ба дай, ад на з асноў ных 
праб лем, з які мі да во дзіц ца 
су ты кац ца ў дзей нас ці па ста ян на 
дзе ю чай ка мі сіі па са дзей ні чан ні 
за ня тас ці на сель ніц тва Пін ска га 
гар вы кан ка ма. Кі руе ёю стар шы ня 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
Ля вон цій ЛЕ МЯ ШЭЎ СКІ.

Як па ве дам ляе «Пін скі вес нік», 
са праў ды, ва ры ян ты пра ца ўлад ка-
ван ня ёсць, па коль кі на рын ку пра-
цы ў Пін ску на ме ці лі ся ста ноў чыя 
тэн дэн цыі. Так, вы рас ла коль касць 
пін чу коў, за ня тых у эка но мі цы го ра-
да, тэмп рос ту склаў 100,2 %. Зні зіў ся
ка э фі цы ент на пру жа нас ці: ка лі на 
1 сту дзе ня 2018 го да на ад ну ва кан сію
пры па да ла 0,8 бес пра цоў на га, то 
на 1 сту дзе ня 2019-га — 0,4. Ле тась у 
1,3 ра за ска ра ці ла ся коль касць тых, 
хто пра цуе ў рэ жы ме вы му ша най ня-
поў най за ня тас ці. Яшчэ вель мі важ-
ная дэ таль: упер шы ню за апош нія 
не каль кі га доў у Пін ску коль касць 
пры ня тых на ра бо ту лю дзей пе ра-
вы сі ла коль касць зволь не ных.

Вось толь кі не заў сё ды ў бес пра -
цоў ных ёсць жа дан не пра ца ваць. 
З роз ных пры чын: хтось ці, пра цу-
ю чы, як той ка заў, на ся бе, не жа-
дае вы хо дзіць «з це ню» і пла ціць 
па да ткі; у ка гось ці — вель мі ніз кая 
ма ты ва цыя шу каць ра бо ту.

— Для са дзей ні чан ня ў пра ца-
ўлад ка ван ні ў ка мі сію звяр ну лі ся 
54 пін чу кі, — рас каз вае сак ра тар 
ка мі сіі Тац ця на БО ГАЛЬ. — Яны 
бы лі на кі ра ва ны ў служ бу за ня тас-
ці, ад нак пра па на ва ны мі ва кан сі я мі, 
якіх, да рэ чы, больш за 700, пры чым 
больш за 79 % — па ра бо чых пра-
фе сі ях, ска рыс та лі ся да лё ка не ўсе. 
Між тым прад пры ем ствы га то вы 
сён ня пра ца ўлад коў ваць лю дзей 
з на ву чан нем на ра бо чым мес цы. 
На па ся джэн нях ка мі сіі прад стаў ні кі 
кад ра вых служ баў пра па ну юць бес-
пра цоў ным ва ры ян ты пра ца ўлад ка-
ван ня. Вось і на апош нім па ся джэн ні, 
на прык лад, пя ця рым гра ма дзя нам, 
якія вяр ну лі ся з мес цаў па збаў лен ня 
во лі, пра па на ва лі ва кан сіі. У вы ні ку 
дай шлі да най маль ні ка і пра ца ўлад-
ка ва лі ся толь кі двое з іх.

Пра ца ўлад ка ва ны мі, як вя до-
ма, лі чац ца і са ма за ня тыя. У Пін-
ску ле тась «са ма за ня лі ся» 1836 
ча ла век — у два з па ло вай ра зы 
больш, чым, на прык лад, у Ба ра-
на ві чах. 75 % пра цу юць у сфе ры 

ганд лю, у асноў ным вы рошч ва юць 
і рэа лі зу юць пло да а га род нін ную і 
квет ка вую пра дук цыю. Аказ ва юць 
яны так са ма рэ пе ты та рскія, бу даў-
 ні чыя, цы руль ніцкія па слу гі, фо та- 
і ві дэа здым кі.

— З па чат ку бя гу ча га го да ў ін-
спек цыі па па дат ках і збо рах па 
Пін ску за рэ гіст ра ва на 708 фі зіч ных 
асоб, якія зай ма юц ца ра мес най 
дзей нас цю, што на 20,6 % больш, 
чым у 2018-м, — пра цяг вае су раз-
моў ні ца. — Ад па вед на, на зі ра ец ца 
і рост пла ця жоў у рам ках вы пла ты 
збо ру за пра ва ажыц цяў лен ня та-
кой дзей нас ці.

Асноў ная за да ча ка мі сіі, зра зу-
ме ла, са дзей ні чаць лю дзям пра ца-
здоль на га ўзрос ту ў пра ца ўлад ка-
ван ні, ары ен та ваць іх на ле галь ную 
пра цоў ную дзей насць. Але ёсць і 
ма са ін шых за дач. Ся род іх — фар-
мі ра ван не спі су пра ца здоль ных 
гра ма дзян, якія не за ня тыя ў эка-
но мі цы і па він ны аплач ваць шэ раг 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг «на-
поў ні цу».

— Пас ля 1 снеж ня мі ну ла га го да, 
ка лі бы ла сфар мі ра ва на ба за да ных 
пін чу коў, якія не за ня тыя ў эка но-
мі цы, для нас са мым важ ным бы-
ло якас на ад пра ца ваць і вы ве рыць 
да ныя, каб ні адзін ча ла век не тра-
піў у яе па мыл ко ва, — удак лад няе 
Тац ця на Ула дзі мі ра ўна. — У вы ні ку 
ў ба зе за ста ло ся больш за адзі нац-
 цаць з па ло вай ты сяч га ра джан. 
З іх, як вы свет лі ла ся, звыш трох ты сяч 
з'яў ля юц ца пла цель шчы ка мі жыл лё-
ва-ка му наль ных па слуг. На мі бы ла 
пра ве дзе на ве лі зар ная рас тлу ма-
чаль ная ра бо та. Мы рас пра ца ва лі 
ал га рытм дзе ян няў ча ла ве ка, які 
мо жа быць ад не се ны да за ня тых у 
эка но мі цы: ска жам, ка лі ён пра цуе 
ці ву чыц ца за мя жой аль бо ка лі з 
ім, на прык лад, спы не ны пра цоў ныя 
ад но сі ны і гэ так да лей, — вы зна ча ны 
цэ лы пе ра лік ка тэ го рый та кіх гра ма-

дзян. Дык вось, у гэ тым вы пад ку ў 
ал га рыт ме вы раз на пра пі са на, якія 
ча ла век па ві нен прад ста віць па-
 цвяр джаль ныя да ку мен ты. Ка лі ён 
пра цуе за мя жой, ад яго за па тра-
бу ец ца да га вор або кант ракт з за-
меж ным най маль ні кам. У вы ні ку 
85 % пін чу коў па цвер дзі лі сваю за-
ня тасць, на пра ця гу лю та га — яшчэ 
ка ля трох сот ча ла век. Хтось ці апы-
нуў ся ў цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі, 
што бы ло пры зна на і ка мі сі яй. Та кім 
чы нам, у ба зе за ста лі ся 452 ча ла ве-
кі, якія па він ны аплач ваць па слу гу 
га ра ча га во да за бес пя чэн ня па та-
ры фе, што за бяс печ вае поў нае па-
крыц цё вы дат каў на яе ака зан не. 
Гэ ты спіс мы на кі ра ва лі ў раз лі ко-
ва-да ве дач ныя цэнт ры для на лі чэн-
ня пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі за лю ты з улі кам пе ра раз лі ку 
за сту дзень 2019 го да.

На коль кі ад чу валь ным бу дзе па-
ве лі чэн не пла ты за «ка му нал ку», за-
ле жыць кан крэт на ад кож на га спа-
жыў ца — ад та го, коль кі рас хо дуе 
ва ды, ці жы вуць з ім і ці пра цу юць 
чле ны сям'і і гэ так да лей.

Як вы свет лі ла ся, 365 пін чу коў 
са спі су не за ня тых у эка но мі цы на 
сён няш ні дзень ужо апла ці лі ка му-
наль ныя па слу гі, у тым лі ку «па поў-
най» — га ра чае во да за бес пя чэн не. 
Ас тат нія па куль ра біць гэ та не спя-
ша юц ца, як не імк нуц ца і пра ца-
ўлад коў вац ца.

Але да лей «рас ка шэль вац ца» 
прый дзец ца яшчэ больш. Як вя до ма, 
да па слуг га ра ча га во да за бес пя чэн ня 
з 1 каст рыч ні ка да да юц ца яшчэ па слу-
гі цеп ла за бес пя чэн ня і га за за бес пя-
чэн ня пры на яў нас ці ін ды ві ду аль ных 
га за вых ацяп ляль ных пры бо раў, якія 
так са ма трэ ба бу дзе аплач ваць па 
та ры фах, што за бяс печ ва юць поў нае 
па крыц цё эка на міч на аб грун та ва ных 
за трат на іх ака зан не. Там, зра зу ме-
ла, га вор ка бу дзе іс ці ўжо пра зу сім 
ін шыя су мы.
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СА ДЗЕЙ НІ ЧАН НЕ ЗА НЯ ТАС ЦІ

ВА РЫ ЯН ТЫ ЁСЦЬ, ВА РЫ ЯН ТЫ ЁСЦЬ, 
АЛЕ ЖА ДАН НЯ ПРА ЦА ВАЦЬ НЯ МААЛЕ ЖА ДАН НЯ ПРА ЦА ВАЦЬ НЯ МА

 У тэ му

Бес пра цоў ных у Ба ра на ві чах на ву чаць но вым спе цы яль нас цям
Як па ве дам ляе ра ён ная га зе та «Наш край», упраў лен не па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не пра во-

дзіць на бор слу ха чоў на на ву чаль ны курс «Асно вы прад пры маль ніц кай дзей нас ці».
Усім, хто пра слу хае курс, ака жуць са дзей ні чан не ў ар га ні за цыі прад пры маль ніц кай дзей нас ці, а так са ма ў 

сфе ры аг ра эка ту рыз му і ра мес най дзей нас ці.
Акра мя гэ та га, пра во дзіц ца на бор слу ха чоў на ІІ квар тал 2019 го да ў гру пы для пра фе сій на га на ву чан ня 

бес пра цоў ных і не  за ня тых у эка но мі цы гра ма дзян. На кур сах мож на атры маць та кія спе цы яль нас ці, як ку хар, 
швач ка, ста ноч нік дрэ ва ап ра цоў чых стан коў, элект ра ман цёр, тын коў шчык, пра да вец, ві за жыст, май стар па 
ма ні кю ры (пе ды кю ры) ды ін шыя. Тэр мі ны на ву чан ня роз ныя — ад ме ся ца да паў го да.

Вучоба праходзіць у дзяр жаў ных на ву чаль ных уста но вах рай цэнт ра, пад час яе вы плач ва ец ца сты пен-
дыя. Па ін фар ма цыю звяр тац ца: Ба ра на ві чы, ву лі ца Гры ба е да ва, 12, ка бі не ты № 5, № 28 або па тэ ле фо нах: 
64-08-69, 45-45-73, 45-44-60.
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