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Ад на са спе цы яль нас цяў, за сво-
іць якую бес пра цоў ным па ча лі пра-
па ноў ваць толь кі ле тась — дзя жур-
ны ат рак цы ё наў і гуль ня во га аб ста-
ля ван ня. Ня хай вам бу дзе 7 ці 70 
га доў, ка лі чу еш та кую фар му лёў-
ку, зда ец ца, што ра бо та звя за ная 
з не чым вель мі ці ка вым і дзіў ным. 
Гэ та ж — пар кі за баў! Так гэ та ці не 
мы па спра ба ва лі вы свет ліць, па бы-
ваў шы на за ня тках у пер шай гру пы, 
са бра най з бес пра цоў ных.

Ака за ла ся, што на ву чан не пра-
во дзіць дзяр жаў ны цэнтр «Жыл-
кам», які ўва хо дзіць у струк ту ру 
мі ніс тэр ства ЖКГ. Гэ ты кі ру нак 
тут вы кла да юць ужо даў но — ра-
ней за каз чы кам вы сту паў «Зе лян-
буд», а вось каб атры маць маг чы-
масць су пра цоў ні чаць са служ бай 
за ня тас ці на сель ніц тва трэ ба бы ло 
паў дзель ні чаць у тэн да ры. Як рас-
ка за ла ды рэк тар цэнт ра Ка ця ры-
на ГАР БА ЧО ВА, кон курс для кож-
на га кі рун ку пра во дзіц ца асоб на. 
Ця пер «Жыл кам» па даў за яў ку на 
10 спе цы яль нас цяў, ся род якіх, на-
прык лад, да рож ны ра бо чы, ма ляр, 
элект ра га за звар шчык, тэс ты ра-
валь нік. У ся рэд нім пад рых тоў ка 
зай мае ад двух да пя ці ме ся цаў, 
пры чым у гэ ты пе ры яд, акра мя лек-

цый на га кур су, ува хо дзіць так са ма 
прак ты ка і вы ні ко вы іс пыт. Звы чай-
на да хо дзя ць да «фі на лу» амаль 
усе, вы клю чэн не скла да юць адзін кі: 
хтось ці зна хо дзіць ра бо ту, а хтось ці 
не мо жа пе ра маг чы сваю ля но ту. 
А без са бра нас ці не абы сці ся: за ня-
ткі пра хо дзяць кож ны дзень і доў-
жац ца па во сем га дзін — са праўд-
ны пра цоў ны дзень.

«Для мя не 
гэ та вя лі кі го нар»

Служ ба за ня тас ці на сель ніц тва 
сфар мі ра ва ла гру пу з бес пра цоў-
ных для на ву чан ня на дзя жур на га 

ат рак цы ё наў і гуль ня во га аб ста ля-
ван ня ў кан цы снеж ня. Пра гра ма 
раз лі ча на на ча ты ры ме ся цы: но-
выя спе цы я ліс ты бу дуць цал кам 
га то выя да ра бо ты як раз да ад-
крыц ця се зо на ў пар ках. А па куль 
жа яны за ня ты тэ о ры яй. Ад крыў шы 
дзве ры ка бі не та, на се кун ду за сты-
ва еш у здзіў лен ні. Са мо па няц це 
ву чо бы ні як не вя жац ца з воб ра за мі 
да рос лых, су ро вых на вы гляд муж-
чын, якія неш та ста ран на за піс ва-
юць у сшыт кі. Гэ та пры тым, што 
ў кож на га з іх ужо ёсць тэх ніч ная 
аду ка цыя: без не аб ход най асно вы 
асво іць до сыць вя лі кі аб' ём ве даў 
зу сім не прос та.

Трап ля ем на прад мет «Ахо ва 
пра цы». Вы клад чык за хоп ле на рас-
па вя дае, ма лю ю чы схе мы на дош-
цы. З аў ды то рыі пе ры я дыч на раз да-
юц ца прось бы яшчэ раз паў та рыць 

апош няе сцвяр джэн не — усе вя дуць 

пад ра бяз ны кан спект — або ці хія 

вы каз ван ні на кшталт «Са праў ды, 

ўсё так і ёсць — з прак ты кі ве да-

ем». Як рас ка заў нам вы клад чык 

цэнт ра Ва сіль ЮШ КО, ся род бес-

пра цоў ных су стра ка ец ца роз ны 
кан тын гент, але дзя ку ю чы до све-
ду, ён на ву чыў ся лёг ка імі кі ра ваць. 
А так са ма без цяж кас цяў вы зна чаць, 
хто як ся бе пра явіць у да лей шым. 

Гэ тая гру па, па сло вах Ва сі ля Сця-
па на ві ча, вель мі доб рая — шчы рае 
жа дан не ву чыц ца ёсць у боль шас ці. 
Па куль мы раз маў ля ем з вы клад чы-
кам за дзвя ры ма ка бі не та, у гру пе 
па чы на юц ца шум ныя аб мер ка ван ні. 
Як быц цам зноў у шко ле!

А вось ад ва жыц ца па га ва рыць 
у ад кры тую з на мі доў га ні хто не 
мо жа. У вы ні ку ад праў ля юць са ма-
га ма ла до га прад стаў ні ка, яко му, 
на хві лін ку, уся го 40 га доў. Сяр гей 
Ка ва лен ка пра ца ваў па гэ тай спе-
цы яль нас ці і ра ней, але з ня даў ня га 
ча су дзя жур ным па ат рак цы ё нах 
трэ ба па свед чан не, якое па цвяр-
джае іх ква лі фі ка цыю — вось і пай-
шоў на ву чо бу. Па сло вах Сяр гея, 
за сваё жыц цё ён змя ніў мност ва 
ра бот, але гэ тая яму па да ба ец ца 
больш за ўсё. Ня гле дзя чы на тое, 
што за ня так се зон ны, ёсць маг чы-
масць у ха лод ную па ру го да за стац-

ца ў пар ку на пад соб ныя ра бо ты.

— Спа дзя ю ся, эк за мен зда мо. 

На са май спра ве, я да ве даў ся тут 

столь кі но ва га. Неш та ад наў ляю на-

ват са школь най пра гра мы — та ды 

пра пус каў, «хва рэў». Ха чу ска заць, 
што для мя не вя лі кае за да валь-
нен не на вед ваць та кія кур сы, тым 
больш, бяс плат на. Вя до ма, ёсць 
шмат та го, што мне на ўрад ці спат-

рэ біц ца, на прык лад, сіс тэ ма ру ха-

ві ка — але ці ка ва ж! — раз ва жае 

Сяр гей, які пры кмет на хва лю ец ца, 

ад каз ва ю чы на пы тан ні. Ві даць, што 

як і ў боль шас ці пры сут ных, лёс на 

яго до лю вы паў зу сім ня прос ты. Ці 

гэ та аб ста ві ны, ці ўлас ная бяз лад-

насць, хто ця пер раз бя рэ...

А вось Ге надзь Мар чан ка прый-

шоў на кур сы, та му што яму, ма ю-

чы спе цы яль насць элект ры ка, на-

да ку чы ла быць двор ні кам. Улет ку 

пе ра бі ваў ся вы пад ко вы мі за роб ка-

мі, але во сен ню пры ціс ну ла га ле-

ча — па чаў шу каць вый сце. Пры-

чым, у ад но сі нах да пра цы Ге надзь 

аказаўся вель мі пе ра бор лі вы: не 

толь кі ён не за да валь няў най маль-

ні ка на гу тар ках, але ня рэд ка зда-

ра ла ся і на ад ва рот. А вось пра ца на 

ат рак цы ё нах зда ла ся яму ці ка вай, 

та му ця пер муж чы на раз ліч вае на 

тое, што зра біў доб рае ўра жан не 

на прад стаў ні ка «Зе лян бу да», які 

ўжо пра вёў з усі мі ін ды ві ду аль ную 

гу тар ку. Пры вы ка нан ні ўсіх па тра-

ба ван няў пра ца ўлад ка ван не га ран-

та ва нае. Што ж, за ста ец ца толь кі 

па жа даць на ву чэн цам поспеху на 

іс пы тах і сіл, не ўпус ціць вы дат ны 
шанц.

Да р'я КАС КО. kаskо@zvіаzdа.bу

КІ РАЎ НІК ВЕ СЯ ЛОС ЦІ 
АБО ДЗЯ ЖУР НЫ ПА АТ РАК ЦЫ Ё НАХ

На чаль нік ад дзе ла на ву чан ня гра ма дзян упраў лен ня за ня тас ці 
на сель ніц тва 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 Воль га ТА РА СЮК:

— Пра ва на на ву чан не за кошт бюд жэт ных срод каў па на кі ра ван ні 
ка мі тэ та ма юць гра ма дзя не, за рэ гіст ра ва ныя ва ўста ноў ле ным па-
рад ку ў ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не ў якас ці 
бес пра цоў ных, а так са ма тыя, якія ажыц цяў ля юць до гляд дзі ця ці ва 
ўзрос це да трох га доў (акра мя гра ма дзян, якія зна хо дзяц ца ў вод пус ку 
па до гля дзе дзі ця ці да да сяг нен ня ім уз рос ту трох га доў). Так, у 2017 
го дзе пра во дзі ла ся на ву чан не па 28 пра фе сі ях, спе цы яль нас цях, на-
ву чаль ных кур сах у дзевяці ўста но вах аду ка цыі 1271 гра ма дзя нін, 
а з іх 1266 — бес пра цоў ныя.

На ву чан не гра ма дзян па на кі ра ван ні ка мі тэ та ў 2018 го дзе пла ну-
ец ца па 33 пра фе сі ях, спе цы яль нас цях, на ву чаль ных кур сах. Сё ле та 
ў пе ра лік да да дзе ныя пра фе сіі: да рож ны ра бо чы; ма шы ніст элект ра-
цяг ні ка, сле сар па ра мон це ру хо ма га са ста ву, пра дзіль шчык, ра бо чы 
зя лё на га бу даў ніц тва, сле сар-ра монт нік.

Бес пра цоў ны з яго зго ды мо жа быць на кі ра ва ны на на ву чан не ў 
ад па вед нас ці з за яў кай кан крэт на га най маль ні ка (пры яе на яў нас ці), 
які га ран туе яго пра ца ўлад ка ван не пас ля за вяр шэн ня поў на га кур са 
на ву чан ня. Так, у 2017 го дзе на на ву чан не з га ран ты яй да лей ша га пра-
ца ўлад ка ван ня бы лі на кі ра ва ны гра ма дзя не па пра фе сіі «ва дзі цель тра-
лей бу са», «ва дзі цель трам вая» «кант ра лёр-ка сір, пра да вец» «пра грам-
нае за бес пя чэн не ін фар ма цый ных сіс тэм», «ку хар», «цы руль нік».

За раз служ ба за ня тас ці кам плек туе гру пу з лі ку бес пра цоў ных па 
пад рых тоў цы ін тэ гра ва най пра фе сіі «Ма шы ніст элект ра цяг ні ка, сле-
сар па ра мон це ру хо ма га са ста ву» — вы пуск ні кі атры ма юць ад ра зу 
дзве пра фе сіі і змо гуць за раб ляць больш за 1200 рублёў у ме сяц. 
Пас ля кур саў усе слу ха чы бу дуць пра ца ўлад ка ва ны ў дзяр жаў нае 
прад пры ем ства «Мін скі мет ра па лі тэн». Па тра ба ван ні да кан ды да таў: 
рэ гіст ра цыя ў якас ці бес пра цоў на га ў служ бе за ня тас ці, на яў насць 
тэх ніч най аду ка цыі.

З гэ та га го да ўжо ча ты-
ры гро дзен скія са на-
то рыі мо гуць пры маць 
бяз ві за вых ту рыс таў. 
Да «Жам чу жы ны» і 
«Нё ман-72» да лу чы лі ся 
«Па рэч ча» і «Азёр ны». 
Кож ны з іх пра па нуе 
дзя сят кі азда раў лен чых 
пра цэ дур. Для бяз ві за-
вых гас цей тут га то вы 
склас ці гіб кі комп лекс 
рэ абі лі та цыі да 10 дзён.

Па пя рэд ні ўказ па 5-дзён-
ным бяз ві за вым рэ жы ме хоць 
і за кра наў дзве гро дзен скія 
здраў ні цы, але ска рыс тац ца 
іх па слу га мі за та кі ка рот кі 
тэр мін за меж ныя ту рыс ты не 
па спя ва лі. Ча су ха па ла толь-
кі на тое, каб агле дзець мяс-
цо выя сла ву тас ці. Но вы ўказ, 
які дзей ні чае з гэ та га го да, 
па шы рыў рам кі по бы ту да 
10 су так. Ця пер бяз ві за выя 
ту рыс ты ма юць маг чы масць 
атры маць паў на вар тас ны 
курс ме ды цын скай рэ абі лі-
та цыі.

— Ра ней на шы бяз ві-
за выя са на то рыі аказ ва лі 
толь кі гас ці ніч ныя па слу-
гі — раз мя шча лі гас цей на 
нач лег, кар мі лі сня дан кам 
ці вя чэ рай. Ця пер тэр мін по-
бы ту па вя лі чыў ся ўдвая. Ужо 
мож на пра па на ваць азда раў-

лен чыя пра цэ ду ры, ха ця звы-
чай на наш ме ды цын скі курс 
раз лі ча ны на 14 дзён. І мы 
ўно сі лі пра па но вы ме на ві та 
на гэ ты тэр мін. Тым не менш, 
на шы са на то рыі рас пра цоў-
ва юць пра гра мы згод на з 
но вым ука зам, — па ве да міў 
на чаль нік аб лас но га ўпраў-
лен ня Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра па азда раў лен ні і 
са на тор на-ку рорт ным ля-
чэн ні на сель ніц тва Ана толь 
ГАН ЧАР.

Сё ле та ў бяз ві за вую зо-
ну тра піў шмат про філь ны 
са на то рый «Па рэч ча», які 
раз мяс ціў ся ў ма ляў ні чым 
са сно вым ба ры ка ля во зе-
ра. Тут мож на прай сці курс 
ля чэн ня за хвор ван няў ор га-
наў ды хан ня, стра ва ван ня, 
аб ме ну рэ чы ваў, дыя бе ту і 
ін шых хва роб. Рас пра ца ва-
на пра гра ма па зні жэн ні ва гі. 
У хут кім ча се пач не аказ ваць 
па слу гі цэнтр пры га жос ці. 
На ад наў лен не ля чэб най 
ба зы ле тась вы дат ка ва на 
700 ты сяч руб лёў. Са на то рый 
вя до мы сва ёй мі не раль най 
ва дой, якая зда бы ва ец ца з 
мяс цо вай свід ра ві ны, а па 
скла дзе ад па вя дае сла ву тым 
кры ні цам лі тоў ска га ку рор та 
Друс ке ні кі, які, да рэ чы, зна-
хо дзіц ца ўся го за 18 км ад 
Па рэч ча. Шы ро ка вы ка рыс-

тоў ва ец ца і зна ка мі тая га ю-
чая са пра пе ле вая гразь. Для 
бяз ві за вых ту рыс таў га то вы 
склас ці ін ды ві ду аль ны комп-
лекс рэ абі лі та цыі, ад зна чы ла 

на мес нік ды рэк та ра Тац ця-

на АЦКЕ ВІЧ.

Ка ля ста ме ды цын скіх 

пра цэ дур — у ар се на ле ад-

ной з са мых вя до мых у рэ-

гі ё не здраў ніц — са на то рыі 

«Азёр ны». Ме не джар па 

ту рыз ме Мі ха іл КА ЖУ РА 

рас ка заў, што ня даў на тут 

пры ма лі бяз ві за вых ту рыс-

таў. Адзін з іх — ула даль нік 

ту рыс тыч най фір мы з Літ-

вы — спе цы яль на пры ехаў, 
каб па зна ё міц ца з бе ла рус-
кай са на тор най ба зай, і збі-
ра ец ца пра па на ваць сва ім 
клі ен там ад па чы ваць ме-
на ві та тут. Пра на мер пры-
ехаць на азда раў лен не за-

яві лі бяз ві за выя ту рыс ты з 
Гер ма ніі.

— Ха ця са на то рый толь кі 
з гэ та га го да ўвай шоў у бяз-
ві за вую зо ну, у нас на пра ца-

ва ны ба га ты во пыт ра бо ты 

з за меж ны мі ту рыс та мі, якія 

пры яз джа юць з Поль шчы, 

Літ вы, Ра сіі. Мы ады шлі ад 

кла січ на га па ке та на 14 дзён 

і га то вы пра па на ваць ска ро-

ча ны ва ры янт. Ту рыс ты з 

Гер ма ніі ўжо за бра ні ра ва лі 

ну ма ры на 10 дзён.

Важ ным звя ном у лан цуж-

ку «ту рыст — са на то рый» 

з'яў ля ец ца ту рыс тыч ная фір-

ма, якая бу дзе на кі роў ваць 

за меж ных гра ма дзян без віз 

на ля чэн не і азда раў лен не. 

У Грод не ўжо больш за 20 тур-

фірм атры ма лі сер ты фі ка ты 
на гэ ты від дзей нас ці. Ту ра пе-
ра та ры за ці каў ле ны ў па срэд-

ніц кіх па слу гах, яны ак тыў на 

за клю ча юць да га во ры з са на-

то ры я мі бяз ві за вай зо ны.

— Мы мо жам са мі за рэ-

гіст ра вац ца і прай сці сер ты-

фі ка цыю як ту ра пе ра та ры, 

але да га вор з ту рыс тыч ны мі 

фір ма мі ўсё роў на аба вяз-

ко вы, — за зна чыў Ана толь 

Ган чар. — Да та го ж кошт 

на шых пу цё вак не бу дзе 

мен шы, чым праз тур фір му. 

Да рэ чы, кошт для ўсіх клі ен-

таў — і бе ла ру саў, і за меж-

ных гас цей — па ві нен быць 

ад ноль ка вы.

Па спект ры і якас ці па-

слуг бе ла рус кія са на то рыі 

не са сту па юць еў ра пей скім, 

лі чаць прад стаў ні кі са на-

тор на-ку рорт на га ля чэн ня. 

Азда раў лен чая ба за што год 

па паў ня ец ца і ад наў ля ец ца. 

Так, ле тась на гэ тыя мэ ты ў 

воб лас ці за тра ча на 10,5 млн 

руб лёў. Амаль усе срод кі — з 
улас ных фон даў. І гэ та дае 
доб ры вы нік. Па пу ляр насць 
азда раў лен ча га ту рыз му рас-

це і скла дае знач ную част ку 
да хо ду бюд жэ ту. Да стат ко ва 
толь кі пры вес ці та кую ліч бу: 
на до лю са на то ры яў пры па-
дае 70% уся го экс пар ту ту-
рыс тыч ных па слуг.

— Мы га то вы пры няць бяз-
ві за вых ту рыс таў ва ўсіх са на-
то ры ях Гро дзен скай воб лас-

ці, — ад зна чыў Ана толь Ган-

чар. — Іх у нас 10, і яны маг лі б 
стаць свай го ро ду сва бод най 
зо най для гас цей «бяз віз». 
Спа дзя ю ся, што бу дзем ру-
хац ца ў гэ тым на прам ку, бо 
ён вы гад ны для кра і ны.

НА ША ДА ВЕД КА
За мі ну лы год у 10 са-

на то ры ях Гро дзен скай 
воб лас ці азда ра ві лі ся 
і ад па чы лі больш за 
65 тыс. ча ла век, з іх 
32 % — за меж ныя гра-
ма дзя не. Яны па кі ну лі ў 
на шых са на то ры ях ка ля 
24 млн руб лёў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
margo@zviazda.by



 У тэ му 
Дня мі пер шых бяз ві за вых ту рыс таў пры няў Гро дзен скі 

аэ ра порт. Гос ці з дзе ла вым ві зі там пры ля це лі з Поль шчы. 
Згод на з Ука зам № 462, транс парт ны ка лі дор у бяз ві за-
вую зо ну з гэ та га го да па шы рыў ся. Да аў та ма біль ных 
пунк таў про пус ку да лу чы лі ся чы гун ка і авія цыя. Больш 
за 20 бяз ві за вых ту рыс таў пры еха лі на цяг ні ку, а ўся го 
з па чат ку го да Грод на і Гро дзен скі ра ён на ве да ла звыш 
700 за меж ных гра ма дзян, пе ра важ на з Літ вы і Поль шчы. 
Так са ма ся род бяз ві за вых ту рыс таў ёсць жы ха ры Фран-
цыі, Іта ліі, Фін лян дыі, Гер ма ніі і ін шых кра ін.

Жыць здорава!Жыць здорава!  

СА НА ТО РЫІ ПРЫ МУЦЬ «БЯЗ ВІЗ»СА НА ТО РЫІ ПРЫ МУЦЬ «БЯЗ ВІЗ»
Гро дзен скія здраў ні цы рых ту юць спе цы яль ны па кет па слуг для гасцейГро дзен скія здраў ні цы рых ту юць спе цы яль ны па кет па слуг для гасцей

Дзя жур ны ат рак цы ё наў і гуль ня во га аб ста ля ван ня — спецыяльнасць, 
за сво іць якую бес пра цоў ным па ча лі пра па ноў ваць толь кі ле тась.


