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Знай сці ся беЗнай сці ся бе

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Мы па він ны зра біць так, 

каб ін фар ма цыя бы ла па чу-

тая. Та му без ак цёр ска га 

май стэр ства не абы сці ся — 

трэ ба ўмець за ва я ваць ува гу 

слу ха чоў. Для пра па ган дыс та 

важ ная ма біль насць і ка му ні-

ка бель насць, а так са ма дыс-

цып лі на і ар га ні за ва насць, 

бо на пра ця гу дня ты му сіш 

па спець пра вес ці не каль кі 

су стрэч з роз най аў ды то ры-

яй, — дзе ліц ца Ма ры на.

У снеж ні яна ста ла най-

леп шым у кра і не пра па ган-

дыс там ор га наў і пад раз-

дзя лен няў па над звы чай-

ных сі ту а цы ях. Удзель ні кам 

кон кур су трэ ба бы ло спра-

віц ца з тэс там (ад ка заць на 

40 пы тан няў), пад рых та ваць 

ін фар ма цый ныя ма тэ ры я лы, 

пра вес ці жур на лісц кае рас-

сле да ван не, пра дэ ман стра-

ваць ара тар скае май стэр-

ства. Ма ры на за ўва жае, 

што спа бор ніц тва да ло маг-

чы масць не толь кі па ка заць 

ся бе, але і па чуць ка рыс ныя 

па ра ды пра тое, як удас ка-

на ліць сваю ра бо ту.

Ці ка ва, што ў дзя цін стве 

яна ма ры ла аб ін шай пра фе-

сіі — пе да го га. «Ма ма вель мі 

ха це ла, каб я ім ста ла, — тлу-

ма чыць. — Плюс у мя не бы ла 

цу доў ная пер шая на стаў ні-

ца — яр кі прык лад для пе рай-

ман ня. Яна мне да вя ра ла: я 

пра вя ра ла сшыт кі, як да рос-

лая, рых та ва ла дош ку да ўро-

каў. До ма я так са ма гу ля ла ў 

шко лу. Мы та ды з баць ка мі 

жы лі ў ін тэр на це, і на на шым 

па вер се быў вя лі кі хол. Там 

та та аб ста ля ваў ма лень кі 

клас. Я куп ля ла сшыт кі, збі-

ра ла дзя цей і ву чы ла іх пі саць 

і чы таць. Мне гэ та пры но сі ла 

вя лі кае за да валь нен не».

Пас ля дзя вя та га кла са 

вы дат ні ца Ма ры на па сту пі ла 

ў са цы яль на-гу ма ні тар ны ка-

ледж у Ма гі лё ве ву чыц ца на 

пе да го га. По тым атры ма ла 

вы шэй шую аду ка цыю ў Ма гі-

лёў скім дзяр жаў ным уні вер сі-

тэ це імя А. Ку ля шо ва. Пра ца-

ва ла ў род ным Ма ла дзеч не 

вы ха ва цель ні цай у дзі ця чым 

сад ку, на стаў ні цай па чат ко-

вых кла саў. А ка лі да ве да ла-

ся, што ў па жар ную часць на 

па са ду пра па ган дыс та шу-

ка юць жан чы ну, у якой ёсць 

во пыт ра бо ты з дзець мі, вы-

ра шы ла па спра ба ваць ся бе 

ў но вай дзей нас ці.

— Тое, што да вя дзец-

ца ад мо віц ца ад убо раў 

і на сіць што дзень ад ну і 

тую ж фор му, вас не бян-

тэ жы ла?

— Я не ад ра зу на дзе ла 

яе. На зван не лей тэ нан та 

ўнут ра най служ бы мя не 

атэс та ва лі толь кі праз пяць 

га доў. За гэ ты час я па спе-

ла атры маць дру гую вы шэй-

шую аду ка цыю — у Ака дэ міі 

кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ка лі 

на рэш це вы да лі па го ны, бы-

ла вель мі ра да. Пра цэс па-

шы ву фор мы быў для мя не 

та кім за да валь нен нем! Та-

му су мнен няў на конт та го, ці 

спа да ба ец ца мне на сіць яе 

кож ны дзень, не ўзні ка ла.

Стар шы ін спек тар ус па-

мі нае, што, ка лі толь кі прый-

шла, бы ла адзі най жан чы най у 
ка лек ты ве. На на ра дах у вя лі-
кай ак та вай за ле ся дзе лі яна і 
60 муж чын. Та ды жа но чай 
кам па ніі не ха па ла. Але апош-
нім ча сам прад стаў ні цы пры го-
жа га по лу час цей пры хо дзяць 
на ра бо ту ў ор га ны па над звы-
чай ных сі ту а цы ях. «Жан чы ны 
і муж чы ны ў ка лек ты ве да паў-
ня юць ад но ад на го, — лі чыць 
су раз моў ні ца. — Мы ву чым іх 
быць больш мяк кі мі і чу лы мі, 
а яны нас — моц ны мі і тры-
ва лы мі».

Ін спек та ра пра па ган ды 
Ма ры на па раў ноў вае з бай-
цом ня бач на га фрон ту. «Мы 

пра цу ем на апя рэ джан не 

над звы чай ных сі ту а цый. Не-

як на аў то бус ным пры пын ку 

да мя не па ды шоў ма ла ды 

ча ла век — па дзя ка ваць. 

Ка лі ён быў у азда раў лен-

чым ла ге ры, пра слу хаў наш 

ін струк таж па па во дзі нах на 

ва да ёмах, ака зан ні пер шай 

да па мо гі і по тым змог вы ра-

та ваць хлоп ца, які та нуў».

Аб тым, што не ка лі зра-

бі ла свой вы бар на ка рысць 

пра фе сіі на стаў ні ка, Ма ры на 

ні коль кі не шка дуе. Бо, па-

пер шае, гэ тыя ве ды спат-

рэ бі лі ся ёй на ця пе раш нім 

мес цы ра бо ты. А па-дру гое, 

пе да га гіч ныя на вы кі да па ма-

га юць ёй як ма ме зна хо дзіць 

па ды ход да сва іх дзя цей.

У жан чы ны двое сы ноў — 

трох і шас нац ца ці га доў. Ста-

рэй шы з'яў ля ец ца чле нам 
Бе ла рус кай ма ла дзёж най 
гра мад скай ар га ні за цыі ра-
та валь ні каў-па жар ных, зай-
ма ец ца па жар ным спор там. 
Хо ча пай сці па сля дах ма мы 
і пра ца ваць у ор га нах па НС. 
Але па куль атрым лі вае гра-
ма дзян скую пра фе сію — ву-
чыц ца на пер шым кур се Ма-
ла дзе чан ска га дзяр жаў на га 
по лі тэх ніч на га ка ле джа па 

спе цы яль нас ці «ме хат-
ро нік апа ра таў хар чо вай 
пра мыс ло вас ці».

— Служ ба на клад-
вае ад бі так на ся мей-
нае жыц цё? До ма вы 
так са ма ка пі тан?

— Зна ё мы май го му жа 
не як пы таў ся ў яго: «Чуў, 
што ты жа ніў ся на ка пі-
тан шы. Стро іць ця бе?» 
А я пры хо джу пас ля ра бо-
ты, паў га дзі ны ад па чы ваю 
ў ці шы ні і іду на кух ню, дзе 
мя не ні хто не ба чыць, — 
смя ец ца Ма ры на. — Дыс-

цып лі най у нас зай ма ец-

ца та та. А ў мя не ха пае 

ін шых аба вяз каў — до ма 

я прос та жон ка і ма ма.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Мінск — Ма ла дзеч на — 

Мінск.

Ін спек та ра пра па ган ды 
Ма ры на па раў ноў вае 
з бай цом ня бач на га 
фрон ту. «Мы пра цу ем 
на апя рэ джан не 
над звы чай ных сі ту а цый».

Рус лан заў сё ды быў ак тыў ны. 

Ра ней меў свой YouTube-ка нал, 

браў прык лад са зна ка мі тых бло ге-

раў. Ад нак, па ста ле ўшы, зра зу меў, 

што ўсё гэ та не сур' ёз на. «Я ў шо ку, 

ка лі пе ра гля даю свае ра ней шыя 

ро лі кі! Чым зай маў ся та ды?» — 

смя ец ца су раз моў нік.

Ідэ яй пра ца ваць у сфе ры мар ке-

тын гу хло пец за га рэў ся пас ля та го, як 

па чаў ад сва ёй шко лы кож ны ты дзень 

ез дзіць у цэнтр раз віц ця між на род на-

га прад пры маль ніц тва пры БДУ. Там 

пад лет кі атрым лі ва лі пэў ныя ве ды, 

якія і пры мя ня лі ў сва ёй школь най 

біз нес-кам па ніі на прак ты цы.

Рус лан шчы ра за ці каў ле ны ў за-

ня тас ці ра вес ні каў. Але дзе ля гэ та-

га, на яго дум ку, трэ ба змя ніць іх... 

мыс лен не.

— Ра зу ме е це, за раз мо ладзь 

не ма ты ва ва ная ўво гу ле, — сур'-

ёз на ка жа ма ла ды стар та пер.

Прай шоў шы шлях ад мар ке то-

ла га да кі раў ні ка школь най біз нес-

кам па ніі, у якой ні хто не ся дзеў на 

мес цы (ра бі лі і пра да ва лі пра дук-

цыю сва ёй вы твор час ці: ве ні кі для 

лаз ні, су ве ні ры, ку хон ныя пры ла ды), 

Рус лан зра зу меў, што прый шоў час 

ства рыць улас нае дзе ці шча.

Так пад час апош ніх лет ніх ка ні-

ку лаў хло пец за сна ваў кам па нію па 

по шу ку пра цы і пад пра цоў кі LіteJob 

і су пол ку з гэт кай жа наз вай у са цы-

яль най сет цы «УКан так це». За раз, 

акра мя яго, у шта це — яшчэ 12 ча-

ла век: як школь ні каў, так і да рос лых. 

Па слу гі аказ ва юц ца бяс плат на. Ка-

ман да пра цуе амаль на чыс тым эн-

ту зі яз ме. Гра шо вай прэ мі яй ад зна-

ча ец ца толь кі са мы руп лі вы ча ла век 

тыд ня. Ад нак, як лі чыць Рус лан, тыя, 

хто прый шоў не дзе ля ма тэ ры яль на-

га за ах воч ван ня, дак лад на бу дуць 

пра ца ваць, бо ім гэ та ці ка ва.

У су пол кі LіteJob — ка ля трох 

ты сяч пад піс чы каў. Су раз моў нік 

дзе ліц ца, як іх пры ваб лі ва лі:

— Я рас ка заў пра пра ект ча ла-

ве ку, з якім па зна ё міў ся на ад ной з 

ін вес ты цый ных плат фор маў. Ён ад-

гук нуў ся і па чаў фі нан са ва нас пад-

трым лі ваць. Та ды ста лі рэ кла ма вац-

ца ў па пу ляр ных су пол ках — «Мінск 

ця пер», «Бе ла русь ця пер», «Твой 

Мінск». Так са ма ку пі лі і за ма ца ва лі 

на ты дзень пост у су по лцы «Ра бо та 

ў Мін ску». І лю дзі па ча лі звяр тац ца. 

На пер шым ча се на ват з цяж кас цю 

па спя ва лі іх аб слу гоў ваць...

Як жа пра цуе кам па нія? У LіteJob 

да стат ко ва прос та на пі саць па ве-

дам лен не «Я шу каю пра цу». За тым 

сва бод ны апе ра тар пры шле пы тан ні: 

пра ца ці пад пра цоў ка, уз рост, аду ка-

цыя, спе цы яль насць, во пыт ра бо ты 

ў якой-не будзь сфе ры, мес ца жы-

хар ства, жа да ныя па мер за роб ку і 

па са да. Да лей прэ тэн дэн ту за ста-

ец ца толь кі ча каць. А вось ра бот нік 

кам па ніі па ві нен апе ра тыў на аль бо 

знай сці пра цу ў ін тэр нэ це, аль бо звя-

зац ца не па срэд на з ра бо та даў ца мі. 

У вы ні ку са іс каль ні ку пра па ноў ва ец-

ца не каль кі ва кан сій.

LіteJob ад роз ні ва ец ца ад па доб-

ных пра ек таў тым, што ён па бу да-

ва ны па прын цы пе цэнт раў за ня тас-

ці. Тут з кож ным пра цу юць ін ды ві-

ду аль на. Хло пец ка жа: «Ка неш не, 

у нас ёсць цэнт ры за ня тас ці. Але 

ча му ў іх не ўсе хо чуць ха дзіць? Там 

ста вяць на ўлік. Да та го ж па тра бу-

юць шмат да ку мен та цыі. А пас ля 

да во дзіц ца яшчэ і да стат ко ва доў га 

ча каць пра па но вы. А ў нас, бы вае, 

га дзі ны не прой дзе, як клі ент за-

да во ле ны ва кан сі яй і на заўт ра ўжо 

ўлад коў ва ец ца на пра цу».

У бу ду чы ні ка ман да раз ліч вае 

ма не ты за ваць пра ект. «Хут чэй за 

ўсё, гэ та бу дзе штось ці на кшталт 

кан са лтын га вай кам па ніі, — ка-

мен туе ства раль нік пра ек та. — 

Ар га ні за цыі бу дуць звяр тац ца па 

да па мо гу, а мы, зы хо дзя чы з ба-

зы да ных, зой мем ся по шу кам тых 

ці ін шых ра бот ні каў, якія па ды хо-

дзяць па за па тра ба ван ні».

Най час цей у LіteJob звяр та юц ца 

лю дзі ва ўзрос це 30—35 га доў, ся-

род са іс каль ні каў больш муж чын, 

геа гра фія — як з рэ гі ё наў, так і з 

аб лас ных цэнт раў. У аб мер ка ван-

нях су пол кі мож на па кі нуць вод гук 

аб пра цы кам па ніі. Да рэ чы, там 

шчы ра за хап ля юц ца пра ек там і 

дзя ку юць за да па мо гу.

На прык лад, трыц ца ці га до вая 

Да ры на Са ла ду ха праз LіteJob не-

ад на ра зо ва зна хо дзі ла са іс каль ні-

каў на па са ду фіт нес-ін струк та раў 

у свой клуб:

— Гэ та ўні каль ная пля цоў ка, дзе 

са мі ад мі ніст ра та ры за ці каў ле ны 

ў тым, каб клі ен ты бы лі цал кам 

за да во ле ны. Кам па нія пра па на-

ва ла нам шмат прэ тэн дэн таў, якіх 

знай шлі за па ру дзён. Нам трэ ба 

бы ло на браць ка ля 20 ра бот ні каў. 

Мно гія зга джа лі ся, бо мы пра па на-

ва лі доб рыя ўмо вы: год ны за ро бак, 

кар' ер ны рост, гнут кі гра фік, пад-

трым ку ў по шу ку клі ен таў.

Сту дэнт Мі кі та Трут ко так са ма 

за стаў ся за да во ле ным кам па ні яй, 

хоць ра бо ту знай сці і не ўда ло ся:

— Пра ект ка рыс ны. Вя лі кі яго 

плюс — зруч насць і хут касць. Я не 

ўлад ка ваў ся толь кі з-за та го, што 

ву чу ся на вель мі рэд кай спе цы-

яль нас ці на фа куль тэ це на род ных 

ін стру мен таў. Ад нак пад пра цо вак 

пра па на ва лі шмат: пра моў та рам, 

вя чэр нім офіс-ме не джа рам, рас-

паў сюджваль ні кам рэ клам ных ліс-

то вак, пра даў цом ма ро жа на га...

Ад мет на, што па чы нан ні Рус-

ла на Кас це ві ча пад трым лі вае, 

на прык лад, за сна валь нік Tut.by 

Юрый Зі сер, а так са ма трой чы 

лаў рэ ат прэ міі «Прад пры маль нік 

го да Бе ла ру сі» вя до мы біз нес мен 

Вік тар Пра ка пе ня. Яны да па ма га-

юць па ра да мі і гра шы ма.

Спы няц ца на да сяг ну тым хло-

пец не збі ра ец ца. Зу сім ня даў на 

ён аб вяс ціў пра ства рэн не но ва га 

пра ек та — па вы твор час ці фрук то-

вых чып саў. «Біз нес-план га то вы. 

Я так са ма. Гэ ты пра ект па чы наю 

ўжо з па трэб ны мі ве да мі і до све-

дам», — пі ша юны біз нес мен у са-

цы яль ных сет ках. І спа дзя ец ца на 

пад трым ку.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

ВЯ ДО МЫМ У 16 СТАЦЬ?
Для гэ та га ўлас ныя пра ек ты трэ ба ства раць!

Рус лан шчы ра за ці каў ле ны 
ў за ня тас ці ра вес ні каў. 
Але дзе ля гэ та га, на яго дум ку, 
трэ ба змя ніць іх... мыс лен не.

Рус лан КАС ЦЕ ВІЧ, дзе вя ці клас нік 

Ля дзен скай шко лы Чэр вень ска га 

ра ё на, — не зу сім звы чай ны пад ле так. 

У свае шас нац цаць га доў ён кі руе 

школь най біз нес-кам па ні яй «Гра шо вае 

дрэ ва», з'яў ля ец ца ства раль ні кам 

пра ек та па по шу ку пра цы і пад пра цоў кі 

LіteJob («Пра ца прос та»). Хло пец 

ці ка віц ца біз не сам, ней ра сет ка мі, 

мо ва мі пра гра ма ван ня, ІТ-тэх на ло гі я мі, 

блак чэй нам. Дзя ку ю чы ўся му гэ та му 

апош нім ча сам ён стаў да во лі вя до май ме ды я пер со най...

Ка пі тан «бяс печ на га пла ван ня»Ка пі тан «бяс печ на га пла ван ня»

Школь ная кам па ніяШколь ная кам па нія
 пры мае гас цей. пры мае гас цей.

Да кож най уз рос та вай аў ды то рыі — свой па ды ход.

Ра зам з ак ты віс та мі Бе ла рус кай ма ла дзёж най гра мад скай ар га ні за цыі 
ра та валь ні каў-па жар ных.


