
6

1 12 2016 г.22 РАСКЛАД НА ЗАЎТРА

1
 — У ма ла-
дзёж на га Са-
ве та ёсць ад но 

іс тот нае ад роз нен не ад 
ін шых Са ве таў СНД: ён 
збі ра ец ца не менш як 
два ра зы на год. Пас ля 
аб мер ка ван ня ўсе сыш-
лі ся на дум цы, што ка лі 
мы бу дзем збі рац ца ра-
дзей, то пра ца Са ве та 
мо жа стаць не эфек тыў-
най. Ды на мі ка на шых 
су стрэч за дае ды на мі ку 
на шай дзей нас ці.

Са вет па спра вах 
мо ла дзі за ста ец ца не 
толь кі ўні каль най пля цоў кай для зблі-
жэн ня мо ла дзі на шых дзяр жаў, але і 
пля цоў кай для по шу ку на ва тар скіх ідэй 
для рэа лі за цыі па тэн цы я лу мо ла дзі на 
пра сто рах СНД. За да чы, якія ста яць пе-
рад Са ве там, са мыя раз на стай ныя: ад 
аб' яд нан ня на ма ган няў дзяр жаў у вы-
ву чэн ні праб лем мо ла дзі да ак тыў на га 
ўцяг ван ня ма ла дых лю дзей у раз віц цё 
ін тэ гра цый ных пра цэ саў.

2
— Упер шы ню пра па но ва аб рэа-
лі за цыі ма ла дзёж на га пра ек та 
«100 ідэй для СНД» бы ла агу ча-

на на Са ве це, які пра хо дзіў у Мін ску ў ліс-
та па дзе 2013 го да. А ў кра са ві ку бя гу ча га 
го да на ба зе На цы я наль най біб лі я тэ кі ўжо 
прай шоў яго фі нал, які са браў хлоп цаў і 
дзяў чат з шас ці кра ін: Азер бай джа на, Ар-
ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста-
на і Ра сіі — пе ра мож цаў на цы я наль ных 
эта паў. Уся го на мін скай пля цоў цы бы лі 

прад стаў ле ны 38 са мых ці ка вых ідэй. 
Ра бо ты ма ла дых іна ва та раў бы лі па дзе-
ле ны на во сем на прам каў: «Пра мыс ло-
выя тэх на ло гіі і вы твор часць», «Хі міч ныя 
тэх на ло гіі і бія тэх на ло гіі», «Куль ту ра», 
«Аду ка цыя», «Ахо ва зда роўя», «Ме ды-
цы на, ме ды цын ская тэх ні ка і тэх на ло гіі, 
фар ма цыя», «Ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі 
(ІT-сфе ра)» і «Гас цін насць: ту рызм і на-
цы я наль ная куль ту ра».

Між ін шым, ужо пад рых та ва ны пра-
ект но ва га Па ла жэн ня аб кон кур се 
«100 ідэй для СНД». Вы ра ша на пра-
во дзіць яго раз у два га ды. На пра ця гу 
2017 го да кож ная кра і на ар га ні зуе свае 
на цы я наль ныя эта пы. Да та го ж вы ра-
ша на зра біць экс перт ную су поль насць, 
якая ацэнь вае прад стаў ле ныя ў фі на ле 
ідэі, між на род най. Ні я кіх прэ тэн зій да 
экс перт на га са ве та, у склад яко га ўва-
хо дзі лі вя до мыя на ву коў цы, су пра цоў ні кі 
Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі і Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях, прад-
стаў ні кі біз не су і рэ аль на га сек та ра эка-
но мі кі, не бы ло. Іх кам пе тэнт насць і аб'-
ек тыў насць ні хто не ста віць пад су мнен-
не, але між на род ны экс перт ны са вет па-
вы сіць ста тус гэ та га пра ек та. На Са ве це 
бы ло так са ма вы ра ша на звяр нуц ца ў 
Між дзяр жаў ны фонд гу ма ні тар на га су-
пра цоў ніц тва дзяр жаў — удзель ніц СНД 
з прось бай аб да па мо зе ў фі нан са ван ні 

ме ра пры ем стваў між на-
род на га эта пу пра ек та.

3
— ХІХ Су свет-
ны фес ты валь 
мо ла дзі і сту-

дэн таў ад бу дзец ца 
ўжо зу сім хут ка — у 
каст рыч ні ку 2017 го да 
ў Со чы. У фес ты ва лі 
возь муць удзел больш 
як 20 ты сяч удзель ні-
каў з пя ці кан ты нен таў. 
Фес ты валь па тра ды-
цыі аб' яд нае най больш 
пра грэ сіў ную мо ладзь 
пла не ты — лі да раў ма-
ла дзёж ных ар га ні за-

цый, прад стаў ні коў твор чых пра фе сій, 
спарт сме наў, ін жы не раў-вы на ход ні каў, 
ма ла дых на ву коў цаў, па лі ты каў, жур на-
ліс таў і мно гіх ін шых. Мяр ку ец ца, што ў 
склад бе ла рус кай дэ ле га цыі на фес ты-
ва лі ўвой дуць ка ля 300 прад стаў ні коў.

4
— Для ўва саб лен ня ў жыц-
цё пра ек таў і ідэй мо ла дзі пры 
Прэ зі дэн це Азер бай джан скай 

Рэс пуб лі кі ство ра ны Фонд мо ла дзі, які 
вель мі доб ра пад ма ца ва ны фі нан са мі. 
Фонд пры мае за яў кі на пра ек ты і ад юры-
дыч ных, і ад фі зіч ных асоб. Прэ тэн да-
ваць на яго срод кі мо гуць як гра мад скія 
аб' яд нан ні, так і асоб ныя гра ма дзя не, 
якія пра жы ва юць, на прык лад, у са мым 
ад да ле ным на се ле ным пунк це: за яў кі 
пры ма юц ца ў элект рон ным вы гля дзе, 
та му до ступ да срод каў фон ду ёсць аб са-
лют на ва ўсіх, а не толь кі ў тых, хто зна хо-
дзіц ца да ста лі цы блі жэй у геа гра фіч ным 
пла не. Ад бор ад бы ва ец ца на кон курс най 
асно ве. Атрым лі ва ец ца, што, вы бі ра ю чы 
пра ек ты, мо ладзь скі роў ва юць у пэў ным 
на прам ку. За ўва жу, што гра ма дзян ска-
па тры я тыч на му вы ха ван ню і пра ек там 
гэ тай на кі ра ва нас ці там на да ец ца вель мі 
шмат ува гі. Фонд іс нуе ўся го не каль кі га-
доў, але зроб ле на ўжо вель мі мно га.

Яшчэ адзін ці ка вы пра ект — бу даў-
ніц тва па ўсёй кра і не Да моў мо ла дзі. Іх 
ужо 38, і яны па кры ва юць раў на мер на 
ўсю тэ ры то рыю кра і ны. Да мы мо ла дзі 
пра цу юць у тым лі ку і з дзець мі, і чымсь-
ці на гад ва юць на шы ўста но вы да дат-
ко вай аду ка цыі. Але іх функ цыі знач на 
шы рэй шыя, гэ та фак тыч на шмат функ-
цы я наль ныя цэнт ры па ра бо це з мо-
лад дзю. Ска жам, ней кае гра мад скае 
аб' яд нан не хо ча пра вес ці сваё ме ра-
пры ем ства, на прык лад ву чэб ны се мі-
нар: яны па да юць за яў ку, і ім вы дзя ля-
ец ца ад па вед нае па мяш кан не з усі мі 
ўмо ва мі — крэс ла мі-транс фор ме ра мі, 
муль ты ме дый ным аб ста ля ван нем і гэ-
так да лей. Ці, на прык лад, хтось ці хо ча 
пра вес ці вы ста ву дзі ця чых ма люн каў... 
У Да мах мо ла дзі дзей ні ча юць і гурт кі, і 
па кой псі ха ла гіч най да па мо гі, кан суль-
туе ла га пед... Там мож на пра во дзіць 
дыс ка тэ кі, лі та ра тур ныя ве ча ры ны, ар-
га ні зоў ваць кі на се ан сы. Уся пра сто ра 
пра да стаў ле на хлоп цам і дзяў ча там, і 
ні хто ўжо не мо жа ска заць, што мо ла дзі 
не ку ды пай сці і ня ма дзе са брац ца.

5
— У Ба ку бы лі агу ча ны вы ні кі 
са цы я ла гіч на га да сле да ван ня 
«Воб раз мі ну ла га і бу ду ча га ў 

свя до мас ці мо ла дзі». Яго іні цы я ты ва 
на ле жа ла ды рэк та ру Цэнт ра са цы я-
ла гіч ных і па лі тыч ных да сле да ван няў 
БДУ, пра фе са ру Да ві ду Рот ма ну, які 
ка ар ды на ваў па доб ную ра бо ту яшчэ на 
ўзроў ні Са вец ка га Са ю за. Але вы рас ла 
ўжо цэ лае па ка лен не мо ла дзі, якое і на-
ра дзі ла ся, і вы хоў ва ла ся ў су ве рэн ных 
кра і нах. Ці ка ва бы ло па раў наць мер ка-
ван ні той і ця пе раш няй мо ла дзі па мно-
гіх ас пек тах, у тым лі ку і іх жыц цё выя 
каш тоў нас ці і пры яры тэ ты. Ка неш не, 
на поў ную аб' ек тыў насць да сле да ван не 
не прэ тэн дуе, па коль кі апы тан нем бы ла 
ахоп ле на толь кі сту дэнц кая мо ладзь, 
але з упэў не нас цю мож на ска заць ад-
но — ма ла дыя лю дзі за ці каў ле ныя ў 
зблі жэн ні. У ад роз нен не ад са вец кіх ча-
соў сён ня ад чу ва ец ца вост ры дэ фі цыт 
ін фар ма цыі пра су се дзяў па СНД: пра 
іх куль ту ру, гіс то рыю і тра ды цыі. А ці-
каў насць з бо ку ма ла дых лю дзей ёсць. 
Пры чым ці каў насць вя лі кая...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

На тал ля ПША НІЧ НАЯ: 

«УСЕ ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НЫ 
Ў ЗБЛІ ЖЭН НІ»...

1
— Усё пад час су стрэч чле наў 
ма ла дзёж на га Са ве та ад бы-
ва ец ца дэ ма кра тыч на і ні хто 

ні ко му не на вяз вае свой пункт по гля-
ду. Кож ная кра і на мо жа да лу чац ца да 
тых пра ек таў, якія ці ка выя, най перш, 
для яе мо ла дзі. Стар шын ства ў Са-
ве це так са ма пе рад аец ца што год ад 
ад ной кра і ны ін шай, так бы мо віць, 
па кру зе. Бе ла русь вы сту па ла ў гэ-
тым ста ту се ў 2014 го дзе. У Ба ку бы-
ло вы ра ша на, што на блі жэй шы час 
стар шы нёй Са ве та бу дзе ві цэ-мі ністр 
Ка зах ста на па спра вах рэ лі гій і гра ма-
дзян скай су поль нас ці Аб зал Ні ке наў. 
Ад нос на ня даў на ў гэ тай кра і не бы ло 
ство ра на Мі ніс тэр ства па спра вах рэ-
лі гій і гра ма дзян скай су поль нас ці, яко му пе рад алі 
паў на моц твы ў сфе ры ма ла дзёж най па лі ты кі.

2
— Пра ект «100 ідэй для СНД» змог аб' яд наць 
са мых сме лых і ам бі цый ных аў та раў іна ва-
цый ных ма ла дзёж ных іні цы я тыў на пра сто рах 

СНД. На сай це Вы ка наў ча га ка мі тэ та СНД ство ра-
на спе цы яль ная тэ ма тыч ная ста рон ка, пры све ча ная 
між на род на му пра ек ту, дзе мож на па зна ё міц ца з 
удзель ні ка мі фі наль на га эта пу кон кур су, фо та-, ві-
дэа ма тэ ры я ла мі і на ві на мі аб пра ек це.

У фі наль най част цы ін тэ ле кту аль на га спа бор ніц тва 
быў прад стаў ле ны, на прык лад, пра ект ма ла дых су-
пра цоў ні каў Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі пас ля-
дып лом най аду ка цыі — ан лайн-сэр віс для пра соў ван-
ня і про да жу комп лек су па слуг у сфе ры ме ды цын ска га 
ту рыз му «Клі ні кі Бе ла ру сі» і адап та ва най ма біль най 
пра гра мы да яго. Мер ка ва ла ся, што асноў ны мі ка рыс-
таль ні ка мі сэр ві су бу дуць за меж ныя гра ма дзя не, якія 
за хо чуць атры маць вы со ка ква лі фі ка ва ную ме ды цын-
скую да па мо гу ва ўста но вах ахо вы зда роўя Бе ла ру-
сі. А маг чы мас ці ан лайн-кан суль та ван ня да зво ляць 
лю дзям, якія за ня тыя сва ёй кар' е рай і цэ няць улас ны 
час, не вы хо дзя чы з до му, атрым лі ваць кан суль та цыі 
спе цы я ліс таў. Усе над зеі, звя за ныя з пра ек там, цал-
кам спраў дзі лі ся: за паў го да яго рэа лі за цыі ў на шу 
кра і ну пры еха лі больш як 700 па цы ен таў з кра ін СНД, 
а дзяр жа ва атры ма ла рэ аль ны пры бы так. Больш та го, 
пра ект да зва ляе ства рыць па зна валь ны ме ды цын скі 
брэнд Бе ла ру сі і пад трым лі ваць імідж раз ві тай вы со-
ка тэх на ла гіч най дзяр жа вы ў гэ тай сфе ры.

Ці вось яшчэ адзін прык лад эфек тыў нас ці ма-
ла дзёж ных ідэй: дзя ку ю чы пра ек ту «Ін тэр ак тыў ны 
му зей «Га лін скія вет ра зі», які ў фі на ле аба ра ня ла 
ас пі рант ка Ча ра па вец ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
На дзея То ка ра ва, не толь кі сты му лю ец ца ці каў насць 
да гіс то рыі род на га краю, але і ства ра юц ца но выя 
пра цоў ныя мес цы на тэ ры то рыі сель скай мяс цо вас ці 
ў су сед няй кра і не.

3
— У Со чы бу дзе пра ца ваць між на род ная ка-
ман да ва лан цё раў у скла дзе 500 ча ла век. І ў 
бе ла ру саў ёсць маг чы масць да яе да лу чыц ца. 

Рэ гіст ра цыя ах вот ных ужо рас па ча ла ся на сай це 
фес ты ва лю http://www.russіa2017.com. Пе ра ва га, 
ка неш не, бу дзе ад да вац ца ма ла дым лю дзям з ве дан-
нем не каль кіх за меж ных моў і до све дам ва лан цёр скай 
ра бо ты на па доб ных між на род ных ме ра пры ем ствах. 
У бе ла рус кіх хлоп цаў і дзяў чат та кі до свед ёсць. Ма-
гут най шко лай для іх стаў удзел у якас ці ва лан цё раў 
на Чэм пі я на це све ту па ха кеі ў 2014 го дзе і ін шых 
між на род ных спар тыў ных спа бор ніц твах, якія ў апош-
нія га ды пра во дзі лі ся ў Бе ла ру сі. Пад рых тоў ка ва лан-
цё раў да ха кей на га фо ру му вя ла ся ў нас амаль год. 
У Ра сіі так са ма пас ля за вяр шэн ня рэ гіст ра цыі і ад бо ру 
бу дзе пра хо дзіць на ву чан не кан ды да таў. Я б па ра іў 
мо ла дзі не ўпус каць та кую ўні каль ную маг чы масць. 
Яшчэ ра ней мы аб мяр коў ва лі з на шы мі парт нё ра мі з 
Ка зах ста на ўдзел бе ла рус кіх ва лан цё раў у вы стаў цы 
«ЭКС ПА—2017», якая бу дзе пра хо дзіць у на ступ ным 
го дзе ў Аста не. Мы вы яз джа лі на аб' ек ты бу даў ніц-
тва — іх маш та бы ўраж ва юць. Кра і на вель мі сур' ёз на 
рых ту ец ца да гэ тай па дзеі.

4
— У Азер бай джа не мо ладзь скла дае 27 пра-
цэн таў на сель ніц тва, і ма ла дзёж ная па лі ты ка 
там — у пры яры тэ це. У кра і не дзей ні ча юць 

ка ля 300 ма ла дзёж ных не ўра да вых ар га ні за цый. 
Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі пад пі саў ме-
ма ран дум з На цы я наль ным са ве там ма ла дзёж ных 
ар га ні за цый Азер бай джан скай Рэс пуб лі кі, дзе па зна-
ча ны асноў ныя на прам кі для ма ла дзёж на га су пра цоў-
ніц тва: гэ та ва лан цёр ская дзей насць, раз віц цё ма-
ла дзёж на га прад пры маль ніц тва, за ня тасць мо ла дзі 
(са дзей ні чан не дру гас най за ня тас ці, раз віц цё дзей-
нас ці сту дат ра даў), ін фар ма цый ная ра бо та (аб мен 
во пы там у га лі не рэа лі за цыі ін тэр нэт-пра ек таў і пра-
ек таў, звя за ных з вы ка ры стан нем са цы яль ных се так), 
ра бо та з сель скай мо лад дзю (рэа лі за цыя пра ек таў 
па ства рэн ні роў ных маг чы мас цей для ўсіх ма ла дых 
лю дзей, якія пра жы ва юць у сель скай мяс цо вас ці).

Ха чу за зна чыць, што ў Азер бай джа не нас вель мі 
за ці ка віў до свед пра вя дзен ня там пер шых Еў ра пей-
скіх гуль няў, і, у пры ват нас ці ар га ні за цыя ва лан цёр-

ства, та му што ў 2019 го дзе ў Бе ла ру сі 
прой дуць дру гія Еў ра пей скія гуль ні. 
Нам рас ка за лі, што ў рам ках гэ та га 
спар тыў на га фо ру му пра ца ва лі 17 ты-
сяч ва лан цё раў — гэ та най ве лі зар ней-
шы аб' ём пра цы. І доб ра, што нам не 
да вя дзец ца «вы на хо дзіць ве ла сі пед», 
а мож на бу дзе па зы чыць ка рыс ны до-
свед у сва іх сяб роў плюс да ба віць ту-
ды неш та сваё, каб атры ма ла ся не 
горш.

5
— Для нас вель мі важ на не ва-
рыц ца ў сва ім кат ле, а браць 
штось ці з чу жо га до све ду і 

дзя ліц ца сва ім, каб упэў не на ру хац ца 
на пе рад. Моц ма ла дзёж на га ру ху — у 
су пра цоў ніц тве. Упэў не ны, што трэ ба 

на ладж ваць між на род ны аб мен у са мых роз ных на-
прам ках, не толь кі ў рам ках СНД. Мы сён ня пра во дзім 
шмат век тар ную па лі ты ку. Ці каў насць для нас прад-
стаў ляе як до свед К і тая, так і до свед еў ра пей скіх кра-
ін. У на шых блі жэй шых пла нах зна чыц ца пад пі сан не 
па гад нен няў з роз ны мі ма ла дзёж ны мі аб' яд нан ня мі 
кра ін За ход няй Еў ро пы.

Так, у нас шмат па зы ча на з са вец ка га мі ну ла га 
(узяць той жа сту дат ра даў скі рух), але ра зам з тым 
мы шмат бя ром і ў еў ра пей скіх ка лег: гэ та ты чыц ца 
ва лан цёр ства і трэ нін га вай ра бо ты.

Сту дат ра даў скі рух тра ды цый на моц ны ў дзвюх 
кра і нах — Бе ла ру сі і Ра сіі, і мы з на шы мі су се дзя мі 
ак тыў на су пра цоў ні ча ем у гэ тай сфе ры, аб мень ва-
ем ся атра да мі. Наш до свед прэ зен ту ец ца прак тыч на 
на кож ным Са ве це, і зер не, якое мы се ем, пры но сіць 
пла ды. Ле там, на прык лад, сем сту дэн таў з Ка зах ста-
на пра ца ва лі ў скла дзе сту дат ра даў на бу даў ніц тве 
Бе ла рус кай АЭС у Аст раў цы. Але нам ха це ла ся б 
больш сур' ёз на га ўза е ма дзе ян ня, каб не толь кі да 
нас пры яз джа лі на шы сяб ры з СНД, але каб і бе ла-

рус кія сту дэн ты вы яз джа лі ў гэ тыя кра і ны. Тым больш 
што ме на ві та на тэ ры то рыі Ка зах ста на ў са вец кія 
ча сы на ра дзіў ся і сфар мі ра ваў ся сту дат ра даў скі рух: 
у 50 га ды ХХ ста год дзя сту дэн таў з уся го Са ю за 
ма бі лі зоў ва лі на асва ен не ца лін ных зем ляў у гэ тай 
са вец кай рэс пуб лі цы.

На пры кан цы каст рыч ні ка я ўдзель ні чаў у спе цы-
яль най ма ла дзёж най се сіі «Свет. ХХІ ста год дзе» ў 
Аста не, якая пра хо дзі ла ў рам ках Ма ла дзёж на га са-
ве та Шан хай скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва. Там 
быў пад пі са ны Ме ма ран дум аб су пра цоў ніц тве па між 
БРСМ і най буй ней шым гра мад скім аб' яд нан нем у 
Ка зах ста не «Ма ла дзёж ным кры лом «Жас Отан» пры 
пар тыі «Нұр Отан». У пры ват нас ці, мы да мо ві лі ся 
аказ ваць адзін ад на му пад трым ку ў ва лан цёр скім 
ру ху, ма ла дзёж ным прад пры маль ніц тве, раз віц ці іна-
ва цый най і на ву ко вай дзей нас ці, за ня тас ці мо ла дзі.

У Ка зах ста не, на прык лад, рэа лі зу ец ца прэ зі дэнц-
кая пра гра ма па вы са дцы дрэў. Гэ та спра ва да ве ра на 
мо ла дзі. У нас так са ма сту дэнц кія атра ды за дзей ні-
ча ны на па сад ках ле су. Ка неш не, мы пра па ноў ва лі 
са мыя роз ныя на прам кі для су пра цоў ніц тва, па коль кі 
ў Бе ла ру сі па спя хо ва дзей ні ча юць і бу даў ні чыя, і пе-
да га гіч ныя, і сэр віс ныя, і ме ды цын скія, і ар хеа ла гіч-
ныя, і ва лан цёр скія атра ды...

Мы ўво гу ле пры хо дзім да вы сно вы, што ў рам ках 
СНД усе ад чу ва юць па трэ бу ад но ў ад ным. Два дзя-
сят кі га доў гра ма дзя не на шых кра ін ез дзі лі ванд ра-
ваць і ад па чы ваць у Тур цыю і Егі пет, у той час як у 
Гру зіі, Ар ме ніі, Ка зах ста не, Азер бай джа не, Ра сіі ёсць 
прос та не паў тор ныя мяс ці ны. Трэ ба сяб ра ваць, та ды 
і раз ві вац ца нам усім бу дзе пра сцей.

Анд рэй БЕ ЛЯ КОЎ: 

«НА ША СІ ЛА — 
У СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВЕ»

Пра ект «100 ідэй для СНД» аб' яд наў са мых сме лых 
і ам бі цый ных аў та раў іна ва цый ных ма ла дзёж ных іні цы я тыў на пра сто рах СНД.
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(Працяг. Пачатак тэмы на 1-й стар. «ЧЗ».)


