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За ня тасцьЗа ня тасць  

Хто хо ча 
пра ца ваць, 
шу кае ра бо ту

Клец кі рай вы кан кам з 20 са ка ві ка за-
ба ра няе пры ём і зваль нен не ра бот ні каў 
ар га ні за цый без пісь мо ва га ўзгад нен ня 
з рай вы кан ка мам, а так са ма ўтой ван не 
ва кан сій. Аса біс тая ад каз насць за гэ та 
ўскла да ец ца на кі раў ні ка ар га ні за цыі 
і спе цы я ліс таў па кад рах. Праў да, гэ тае 
ра шэн не даты чыц ца толь кі дзяр жаў ных 
прад пры ем стваў.

— За мі ну лы год у нас улад ка ва на на пра-
цу 987 ча ла век. Акра мя та го, мы аказ ва ем 
да па мо гу ў пе ра на ву чан ні кад раў, вы дзя ля ем 
суб сі дыі для ад крыц ця пры ват най спра вы, — 
рас каз вае на чаль нік упраў лен ня па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Клец ка га 
рай вы кан ка ма Ала МЯ ЛЮК. — У ра ё не ство-
ра на ка мі сія па пра ца ўлад ка ван ні не за ня тых у 
эка но мі цы гра ма дзян, якую ўзна чаль вае стар-
шы ня рай вы кан ка ма Ге надзь Са ла вей.

У прын цы пе, коль касць ва кан сій на Клеч чы-
не пе ра вы шае коль касць бес пра цоў ных. Праў-
да, на зі ра ец ца не ка то ры дыс ба ланс па між по-
пы там і пра па но вай ра бо чай сі лы. Ка лі ра ней 
ры нак пра цы быў ары ен та ва ны на ра бо чыя 
спе цы яль нас ці — ка ля 75% прэ тэн дэн таў, то 
ця пер з'я ві ла ся шмат ва кан сій для ква лі фі ка-
ва ных спе цы я ліс таў: ме ды каў, ве ту ра чоў.

— Да во дзіц ца ўліч ваць гэ тыя мо ман ты. Пры 
зва ро це ча ла ве ка імк нём ся па да браць мес ца 
ад па вед на яго ква лі фі ка цыі, аду ка цый на му 
ўзроў ню. Мы ла дзім кір ма шы ва кан сій, ку ды 
за пра ша ем кі раў ні коў суб' ек таў гас па да ран ня. 
Яны лепш ве да юць сі ту а цыю на сва іх прад-
пры ем ствах, у ар га ні за цы ях. Нех та з пра цаў-
ні коў збі ра ец ца ў дэ крэт ны ад па чы нак, а хтось-
ці — на пен сію. Сён ня ня ма ва кант на га мес ца, 
яно з'я віц ца праз ты дзень, ме сяц, — ка жа Ала 
Мі ка ла еў на.

Ёсць прад пры ем ствы, якія на бі ра юць лю-
дзей на ча со выя ра бо ты. На прык лад, ААТ «Га-
ма сма ку» ства ра ла ра бо чыя мес цы ў су вя зі 
з вы твор чай не аб ход нас цю — ачыст кай га род-
ні ны. Се зон ныя ра бо ты ар га ні зоў вае ляс гас, 
сель вы кан ка мы па на вя дзен ні па рад ку на зям-
лі і доб ра ўпа рад ка ван ні. На гэ тыя мэ ты вы дзя-
ля юц ца срод кі з фон ду са цы яль най аба ро ны.

— Ёсць і та кія гра ма дзя не, якія пры хо дзяць 
на па ся джэн не ка мі сіі, але ад пра ца ўлад ка ван-
ня ад маў ля юц ца. Зрэш ты мы на ве да лі ўсіх, хто 
быў у спі сах. Вы ву чы лі іх аду ка цый ны ўзро-
вень, па жа дан ні. Част ка з іх не пра жы вае на 
тэ ры то рыі ра ё на, нех та жы ве за мя жой, хтось ці 
ўжо знай шоў пра цу. Ін шыя ез дзяць на за роб-
кі ў Ра сію, хтось ці мае це ня выя да хо ды. Яны 
ад ра зу ка за лі, што га то вы за пла ціць па да ткі. 
Су стра ка лі ся лю дзі, якія не пра цу юць га да мі, і 
пры зна ва лі ся, што ім ужо цяж ка ўвай сці ў пра-
цоў ны рытм, — кан ста туе Ала Мя люк.

Ра зам з тым ка мі сія пра во дзіць і вы яз ныя 
па ся джэн ні ў сель скай мяс цо вас ці з за пра-
шэн нем жы ха роў, кі раў ні коў ар га ні за цый аг-
ра пра мыс ло ва га комп лек су. Усіх бес пра цоў-
ных азна ё мі лі з ва кан сі я мі і рэ жы мам ра бо ты 
ка мі сіі пад рос піс. Уся го на ве да лі больш як 
900 ча ла век, але 30% з іх так і не дай шлі да 
най маль ні ка. А бы лі вы пад кі, што ча ла век ад-
пра ца ваў уся го два дні і больш на ра бо ту не 
пры хо дзіў...

Сло вам, хто хо ча пра ца ваць — шу кае ра-
бо ту. А хто не хо ча пра ца ваць — шу кае пры-
чы ну.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
lazovskaya@zviazda.by



(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Сён ня мы за ўва жа ем, 
што во пыт пе рад аец ца ўжо не 
ад ста рэй шых да ма лод шых, а 
ча сам на ад ва рот, асаб лі ва ў га-
лі не ін фар ма цый ных тэх на ло гій, 
і ад па вед на, вы ха ван не ў сям'і 
цер піць не ка то рыя ня ўда чы, бо 
дзе ці больш вы хоў ва юц ца ты мі 
ж срод ка мі ма са вай ін фар ма-
цыі, ін тэр нэ там, — рас каз вае 
га лоў ны па за штат ны дзі ця чы 
псі ха тэ ра пеўт Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя, за гад чы ца 
псі ха тэ ра пеў тыч на га ад дзя-
лен ня Мінск ага га рад ско га 
клі ніч на га дзі ця ча га псі хі ят-
рыч на га дыс пан се ра Але-
на НА ВІЦ КАЯ. — Ка лі ра ней 
ак ту аль ным для баць коў быў 
кант роль «ву ліч на га вы ха ван-
ня», то ця пер гэ тай «ву лі цай» 
стаў ін тэр нэт, дзе яшчэ больш 
скла да на пра кант ра ля ваць, з 
кім сяб руе на ша дзі ця.

Яск ра вым пры кла дам ад-
моў на га ўплы ву на дзі ця чую 
псі хі ку ста ла, на прык лад, рас-
паў сюдж ван не та ко га за хвор-
ван ня, як нер во вая ана рэк сія 
(ка лі дзяў чын кі і на ват хлоп-
чы кі па чы на юць лі чыць ся бе 
вель мі тоў сты мі, бу ду чы на ват 
праз мер на ху ды мі, і на огул ад-
маў ля юц ца ад ежы). Усё час цей 
су стра ка ец ца і нер во вая бу лі мія 
(ка лі па глы на ец ца ве лі зар ная 
коль касць ежы з на ступ ным 
вы клі кан нем ва ні таў). Раз ві тыя 
кра і ны су тык ну лі ся з гэ тым га-
доў трыц цаць та му, ка лі ў нас 
раз мо ва іш ла пра адзін ка выя 
вы пад кі хво рых з цяж кі мі псі хіч-
ны мі рас строй ства мі. А ця пер і ў 
нас не каль кі пад лет каў на тыд ні 
аказ ва юц ца на пры ёме ў дзі ця-
ча га псі ха тэ ра пеў та. Звя за на 
гэ та, у пер шую чар гу, з асаб лі-

вас ця мі вы ха ван ня, але мас ла 
ў агонь пад лі вае, без умоў на, і 
ін тэр нэт. Пад лет кі лю бяць гур-
та вац ца, лі дзі ра ваць, і толь кі 
нех та па чы нае дэ ман стра ваць 
на фо та свае «нож кі, як у ма-
тыль ка», як гэ та га па чы на юць 
ха цець і ін шыя. Доб ра, ка лі по-
бач ад кры тыя, ду шэў ныя та та 
з ма май, з кім мож на спа кой на 
ўсё гэ та аб мер ка ваць... Але ж 
не ўсім шчас ціць з ідэа льны мі 
баць ка мі.

Дру гая край насць — ліш няя 
ва га, якую мае па роз ных да ных 
ад 25 да 32 пра цэн таў усіх дзя-
цей (ад 0 да 18 га доў). У ЗША, 
да рэ чы, раз мо ва ідзе пра больш 
як 80 пра цэн таў, і та кая су свет-
ная тэн дэн цыя па він на на сця ро-
жыць нас ужо сён ня. Бо там, дзе 
ліш няя ва га, там, як пра ві ла, і 
ме та ба ліч ны сін дром з яго па-
вы ша ным ар тэ рыя льным ціс кам 
(больш як на 10 пра цэн таў ад 
уз рос та вай нор мы), вы со кім уз-
роў нем глю ко зы і ха лес тэ ры ну. 
Па вы ша ны ха лес тэ рын вы яў ля-
ец ца ўжо на ват у 5—7 га доў, а 
вы ле чыць гэ та, як і ін шыя пе ра-
лі ча ныя за хвор ван ні, з да па мо-
гай толь кі таб ле так прак тыч на 
не маг чы ма. Урэш це ў бу ду чым 
гэ та — ах вя ра ішэ міч най хва-
ро бы сэр ца, ін фарк ту, ін суль ту, 
цук ро ва га дыя бе ту...

— Схіль насць да та кіх за-
хвор ван няў за клад ва ец ца яшчэ 
пад час ця жар нас ці, ка лі ме ла 
мес ца за трым ка раз віц ця пло-

да, або паз ней, пас ля з'яў лен-
ня на свет, ка лі дзі ця бы ло на 
штуч ным карм лен ні, і да лей, 
ка лі ад 1 да 3 га доў хар ча ван-
не бы ло ня пра віль ным, — тлу-
ма чыць за гад чы ца ла ба ра то-

рыі праб лем зда роўя дзя цей 

і пад лет каў РНПЦ «Ма ці і 

дзі ця», кан ды дат ме ды цын-

скіх на вук Мар га ры та ДЗЕ-

ВЯЛ ТОЎ СКАЯ. — Ге не тыч ная 
схільнасць мае зна чэн не, але 
са мым важ ным быў і за ста ец ца 
зда ро вы лад жыц ця. Не аб ход-
на ар га ні за ваць рэ жым ву чо-
бы і ад па чын ку, за бяс пе чыць 
дзі ця ці да стат ко вую фі зіч ную 
ак тыў насць праз гуль ні на све-
жым па вет ры і жы выя кан так ты 
з ра вес ні ка мі. Ад нак ка лі ж на-
ша дзі ця пра па дае ў ін тэр нэ це, 
ма ла ру ха ец ца, гэ та па гра жае 
не толь кі на бо рам ва гі, але і 
псі ха ла гіч най за леж нас цю ад 
ін тэр нэ ту, праб ле ма мі з са ма-
ацэн кай, з тым, як дзі ця бу дзе 
су ад но сіць ся бе з на ва коль ным 
све там. Трэ ба шу каць спо са бы 
за мя шчэн ня вір ту аль на га све ту 
рэ аль ным.

Баць кі аба вя за ны ад соч ваць 
час, які дзе ці пра вод зяць ка ля 
кам п'ю та ра ці з ма біль ным у ру-
ках. Та му што дак лад ных ме та-
даў ба раць бы з та ко га кштал ту 
за леж нас цю не іс нуе, у тым лі ку і 
ў су свет най прак ты цы. І чым ра-
ней з'я ві ла ся та кая за леж насць, 
чым ра ней рэ аль ныя ста сун кі 
бы лі пад ме не ныя вір ту аль ны мі, 
тым боль шая ве ра год насць раз-
віц ця і ўсіх пе ра лі ча ных вы шэй 
праб лем са зда роў ем, уклю ча ю-
чы блі за ру касць з па ру шэн нем 
па ста вы.

Больш за тое, па ста ян-
нае зна хо джан не ў ін тэр нэ це, 
атры ман не ад туль бяс кон ца га 
па то ку ін фар ма цыі ні як не за-
бяс печ вае вы со кі ін тэ лект. Пры 
ме ха ніч ным атры ман ні ін фар-
ма цыі не ўтва ра юц ца но выя 
су вя зі па між ней ро на мі, зні жа-
ец ца іх функ цыя — мозг усё ж 
та кі па ві нен «пра ца ваць», а не 
пе ра гру жац ца тым, што не па-
спя вае асэн са ваць. На кож ным 
эта пе раз віц ця дзі ця ў ста не 
ўспры маць і за свой ваць пэў ную 
коль касць ін фар ма цыі. Так бы-
ло 50 га доў на зад, так гэ та ёсць 
і сён ня. Але ця пер у нас з'я ві-
ла ся яшчэ і па няц це ін фар ма-
цый на га не ўро зу, звя за на га з 
тым, што па то кі ін фар ма цыі не 
за свой ва юц ца ня спе лым моз-
гам і нер во вай сіс тэ май. Та му 
па ме ры ста лен ня дзі ця па він на 
асво іць жы выя ста сун кі, ра за-
брац ца, хто яно ёсць і што яму 
трэ ба, зай мець ней кі ін та рэс, 
на ву чыц ца пры маць ра шэн не, 
каб на ты ка ю чы ся на штось ці 

раз бу раль нае ў ін тэр нэ це, здо-
лець абы сці гэ та. Іна чай не дзі-
ця бу дзе ва ло даць ін тэр нэ там, 
а ін тэр нэт ім.

Да сле да ван ні мас коў скіх 
спе цы я ліс таў на огул па ка за лі, 
што та кі сур' ёз ны псі хі ят рыч ны 
ды яг наз, як аў тызм (ка лі аб ця-
жар ва юц ца кан так ты з на ва-
коль ны мі) атры маў у на шы дні 
шы ро кае рас паў сюдж ван не 
так са ма дзя ку ю чы па ве лі чэн ню 
ро лі вір ту аль на га све ту. Ге не-
тыч ная схіль насць да аў тыз му 
мо жа на ват і не пра явіц ца, ка лі 
вы ка рыс тоў ваць ін тэр нэт толь-
кі дзе ля спра вы і за ся ро дзіц ца 
спа чат ку на нар маль ным вы-
нош ван ні дзі ця ці, а пас ля на яго 
на ра джэн ні і раз віц ці ў пер шыя 
га ды без ус клад нен няў.

Бя да, а не ра дасць, ка лі 
6-га до вае дзі ця спраў ля ец ца з 
функ цы я мі ма біль на га, але ўсё 
яшчэ ка рыс та ец ца пам пер сам! 
На са мрэч ін тэ ле кту аль нае раз-
віц цё па чы на ец ца з асва ен ня 
той жа пры бі раль ні. Да 7 га доў 
баць кі па він ны за клас ці шмат 
та кіх на вы каў, у тым лі ку ру ха-
ва га ла ду жыц ця і пра віль на га 
хар ча ван ня, у якім па він ны пры-
сут ні чаць бял кі, вуг ля во ды, тлу-
шчы жы вёль на га і рас лін на га 
па хо джан ня. Нель га да пус каць 
у дзя цей ве ге та ры ян ства, якое 
па гра жае астэ а па ро зам і ане мі-
яй. На дум ку спе цы я ліс таў, не-
аб ход на па вы шаць ад каз насць 
баць коў за зда роўе сва іх дзя-
цей. Усё ж та кі і пра дук ты ім вы-
бі ра юць да рос лыя, і гро шы на 
спар тыў ную сек цыю яны да юць 
(ці не да юць). І цёп лыя ста сун кі 
ў сям'і — іх за да ча.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 
protas@zviazda.by

Уся го на ве да лі больш як 900 ча ла век, 
але 30% з іх так і не дай шлі да най маль-
ні ка. А бы лі вы пад кі, што ча ла век ад пра-
ца ваў уся го два дні і больш на ра бо ту не 
пры хо дзіў...

ІН ТЭР НЭТ 
І ДЗЕ ЦІ... 

Ге не тыч ная схіль насць 
да аў тыз му мо жа 
на ват і не пра явіц ца, 
ка лі вы ка рыс тоў ваць 
ін тэр нэт толь кі дзе ля 
спра вы і за ся ро дзіц ца 
спа чат ку на нар маль ным 
вы нош ван ні дзі ця ці, 
а пас ля на яго на ра джэн ні 
і раз віц ці.

Для за ба вы 
і для спра вы

Ін тэр нэт нель га на-
зваць та таль ным злом. 
Гэ та вы дат ныя маг чы-
мас ці не толь кі для за-
ба вы, але і для спра вы. 
Баць кам і на стаў ні кам, 
да рэ чы, для за ха ван-
ня ўлас на га аў та ры тэ ту 
не пе ра шко дзіць ак тыў-
на асвой ваць су час ныя 
пра гра мы і элект рон ныя 
пры ста са ван ні. Шмат трэ-
ке раў, дат чы каў вель мі 
да па ма га юць пад трым лі-
ваць зда ро вы лад жыц ця. 
Важ на на ву чыц ца са мім і 
на ву чаць дзя цей філь тра-
ваць ін фар ма цыю, ка рыс-
тац ца ёю для па вы шэн ня 
сва ёй аду ка ва нас ці.

Пра кам п'ю тар ную 
за леж насць

Ды яг на зу та ко га не іс нуе. Раз мо ва ідзе, як пра ві ла, 
пра гуль ня ма нію. Праб ле ма ў тым, што атры ман не вы-
ні ку, да сяг нен не пос пе ху ўплы вае на на шы па во дзі ны. 
У вір ту аль най гуль ні нас не па кі дае ўра жан не, што мы 
ні бы та заў сё ды крыш ку вый гра лі, вось яшчэ б кры-
ху — і дак лад на вый гра лі б. Нер во выя су вя зі ў га лаў ным 
моз гу па чы на юць пры гэ тым бу да вац ца ня пра віль на, 
уз ні кае па та ла гіч нае жа дан не атры маць эй фа рыю зноў 
і зноў. Не здар ма та кія за леж ныя па во дзі ны фар мі ру юц-
ца най перш у лю дзей, схіль ных да дэ прэ сій, ня ўпэў не-
ных у са бе, якія праз гуль ню атрым лі ва юць сваю до лю 
пос пе ху і знач нас ці, а та му ма юць па трэ бу ў да па мо зе 
спе цы я ліс таў.

Ка лі ва ша дзі ця зло ўжы вае ін тэр нэт-гуль ня мі, зна-
чыць, вар та раз ва жаць над тым, ча му яно ўця кае з рэ-
аль нас ці. Нель га да пус каць, каб пра цэс гуль ні су пра ва-
джаў ся яшчэ і пра слу хоў ван нем му зы кі або ўжы ван нем 
ежы. Усе гэ тыя дзе ян ні па він ны быць асэн са ва ны мі. 
Ма ла дым жа ма мам, якія не жа да юць су тык нуц ца з за-
леж нас ця мі сва іх дзя цей у бу ду чым, мож на па ра іць аб-
мя жоў ваць час свай го зна хо джан ня ў тых жа са цы яль-
ных сет ках. Нель га «за ві саць у нэ це» пад час груд но га 
карм лен ня. Гэ та ж са мы цес ны, цёп лы кан такт з дзі цем! 
Яго не аб ход на пе ра жы ваць, ад чу ваць! Гэ та пой дзе на 
ка рысць ма ло му: ва ўзрос це да 1 го да фар мі ру ец ца наш 
ба за вы да вер да све ту, эма цы я наль ная сфе ра, і лепш за 
ўсё гэ та му са дзей ні чае груд ное карм лен не.


