
— З 2016 го да дзей ні чае дзяр жаў ная 
пра гра ма па са цы яль най аба ро не і за ня-
тас ці на сель ніц тва, пры ня тая на пяць га-
доў, — ад зна чыў на чаль нік упраў лен ня 
па лі ты кі за ня тас ці Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Алег ТО КУН. — 
У ёй пра ду гле джа ны пра гра мы, скі ра ва-
ныя на за бес пя чэн не за ня тас ці жан чын. 
Ся род іх — праф ары ен та цый ныя ме ра пры-
ем ствы і пра фе сій нае на ву чан не.

Служ бы за ня тас ці на ву ча юць жан чын 
больш як па ста пра фе сі ях, з іх 20 % — ін-
тэ гра ва ныя (за свой ван не дзвюх-трох спе-
цы яль нас цяў ад на ча со ва). Жан чы ны, якія 
да гля да юць дзі ця ва ўзрос це да трох га-
доў, ма юць та кое ж пра ва на аду ка цыю, як 
і бес пра цоў ныя. З іх ужо больш за 80 атры-
ма лі но вую спе цы яль насць.

Са ма за ня тасць сты му лю юць шля хам 
вы дзя лен ня суб сі дый. За дзе вяць ме ся-
цаў іх атры ма ла 561 жан чы на: 461 ар га-
ні за ва ла ІП, 97 зай ма юц ца ра мес ніц кай 
дзей нас цю, тры — за ня тыя ў сфе ры аг ра-
ту рыз му. 366 жан чын прай шлі па пя рэд няе 

на ву чан не ас но вам прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці.

Акра мя мі ніс тэр ства, за ня тас цю жан чын 
зай ма ец ца і ПРА АН. Ад нак не мэ та на кі-
ра ва на, а ў ме жах агуль ных пра ек таў: га-
лоў ная за да ча ар га ні за цыі — за бес пя чэн не 
ген дар най роў на сці.

— Пры пад трым цы па соль ства Вя лі ка-
бры та ніі мы па ча лі да след чую іні цы я ты ву, 
якая скі ра ва на на вы ву чэн не но вых па ды-
хо даў у па вы шэн ні жа но чай за ня тас ці і 
раз віц ці жа но ча га прад пры маль ніц тва, — 
рас ка заў ка ар ды на тар пра ек таў ПРА АН 
у Бе ла ру сі Кі рыл СЦЕЖ КІН. — На асно ве 
да сле да ван няў бры тан скай кам па ніі, якая 
зай ма ец ца ана лі зам па во дзін, вы на хо-
дзім дроб ныя праб ле мы, стэ рэа ты пы, 
якія пе ра шка джа юць у пра фе сіі. Так, па 
іх да ных, жан чы ны ра дзей зай ма юц ца 
біз не сам, та му што менш схіль ныя ры-
зы ка ваць. Ім скла да ней улад ка вац ца на 
ра бо ту, бо пры пра гля дзе ва кан сій хо чуць 
дак лад на ад па вя даць усім па тра ба ван-
ням най маль ні ка.

Іс нуе і праб ле ма, ка лі пры роў ных умо-
вах у муж чын больш шан цаў атры маць 
крэ дыт, чым у жан чын. А так са ма ўсё яшчэ 
за хоў ва ец ца раз рыў у за ра бот най пла це 
па між імі. Гэ ты мі пы тан ня мі праз ана ліз 
па во дзін і збі ра ец ца за няц ца ар га ні за цыя 
ў най блі жэй шыя га ды.

У сфе ры за ня тас ці і са ма за ня тас ці ў ма-
лых га ра дах па чаў ажыц цяў ляц ца су мес-
ны пра ект ПРА АН з Мі ніс тэр ствам эка но-
мі кі пры пад трым цы Ра сіі. У яго рам ках 
вя дзец ца ра бо та з прад пры маль ніц кі мі 
іні цы я ты ва мі ў Ма гі лёў скай і Ві цеб скай 
аб лас цях. Ад мет на, што ня даў на ПРА АН і 
Мі ніс тэр ства эка но мі кі пад пі са лі пра ект ны 
да ку мент «Пад трым ка эка на міч на га раз-
віц ця на мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь». Ён фі нан су ец ца Еў ра пей скім 
са юзам і Пра гра май раз віц ця ААН, бюд жэт 
скла дае ка ля 10 міль ё наў до ла раў. Ад ной з 
за дач да дзе на га пра ек та з'яў ля ец ца сты му-
ля ван не жан чын зай мац ца прад пры маль-
ніц кай дзей нас цю.

Юлія АДА МО ВІЧ.
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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

За меж ні кам мо гуць да зво ліць 
пры ля цець па бяз ві зе 
праз аэ ра пор ты Брэс та 
і Грод на.

Бе ла русь за пра шае!

У вёс цы Ко пі шча 
Ба раў лян ска га 
сель са ве та ад крыў ся 
но вы дзі ця чы сад.

Ма лень кія зор кі 
ў «Кос ма се»

Стар та ва ла 
рэс пуб лі кан ская 
ак цыя «На шы дзе ці».

Свя та 
ў кож ную ха ту!

Ноў тбук за ма ку ла ту ру

1000 тон па пе ры, 
якую мож на 
пе ра пра ца ваць, 
са бра лі бе ла рус кія 
школь ні кі за два 
ме ся цы.
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ПАРТНЁР ТЭМЫ ТЫДНЯ:
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ЗА НЯ ТАСЦЬ

У БЕС ПРА ЦОЎЯ — У БЕС ПРА ЦОЎЯ — 
МУЖ ЧЫН СКІ ТВАРМУЖ ЧЫН СКІ ТВАР

На ка нец На ка нец 
ліс та па да до ля ліс та па да до ля 
жан чын ся род жан чын ся род 
бес пра цоў ных бес пра цоў ных 
скла ла 37,5 %. скла ла 37,5 %. 
Сён ня Сён ня 
па да па мо гу па да па мо гу 
ў цэнт ры ў цэнт ры 
за ня тас ці за ня тас ці 
больш больш 
звяр та юц ца звяр та юц ца 
муж чы нымуж чы ны Фо
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