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Га то вы Га то вы 
пад тры маць жан чынпад тры маць жан чын
Стар шы ня БСЖ узя ла ўдзел ва ўста ноў чай 
кан фе рэн цыі ад на го з пад раз дзя лен няў 
ар га ні за цыі
На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, 
стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за жан чын Мар' я на ШЧОТ КІ НА ўзя ла 
ўдзел ва ўста ноў чай кан фе рэн цыі Са ю за жан чын Мі ніс тэр ства 
над звы чай ных сі ту а цый.

«Мы заў сё ды га то выя пры няць у свае шэ ра гі жан чын, якія хо чуць 
удзель ні чаць у жыц ці кра і ны. Бу дзем больш ак тыў на вы лу чаць свае 
кан ды да ту ры на кі раў ні чыя па са ды, прымаць удзел у за ка нат вор чай 
дзей нас ці, пад трым лі ваць жа но чае прад пры маль ніц тва», — ад зна чы ла 
ў ін тэр в'ю жур на ліс там Мар' я на Шчот кі на.

Яна так са ма рас ка за ла аб пра ек тах, якія рэа лі зу юц ца са юзам: 
«Што да ты чыц ца асноў ных на прам каў дзей нас ці, у Год ма лой ра-
дзі мы БСЖ рэа лі зуе пра ек ты, звя за ныя з гіс то ры яй і куль ту рай кра-
і ны. Шмат ува гі ўдзя ля ец ца ся мей най праб ле ма ты цы, ака зан ню 
да па мо гі дзе цям, ма ла дым сем' ям, куль ты ва ван ню ў гра мад стве 
ся мей ных каш тоў нас цяў. У пры ват нас ці, па тра ды цыі ў час рэс пуб-
лі кан скай ак цыі «Збя рэм парт фель ра зам» бу дзе ака за на да па мо га 
сем' ям у пад рых тоў цы дзя цей да шко лы. Раз ві ва ец ца між на род нае 
су пра цоў ніц тва, ума цоў ва юц ца су вя зі з жан чы на мі све ту. Мэ ты 
жа но чых ар га ні за цый — па-за па лі ты кай. Гэ та мір, ста біль насць, 
зда роўе, маг чы мас ці для жан чын у пла не пра фе сій на га рос ту, са-
ма рэа лі за цыі».

«Мэ та на кі ра ва ны» «Мэ та на кі ра ва ны» 
пар талпар тал
Сайт, на якім бу дзе раз ме шча на ін фар ма цыя 
аб 17 Мэ тах устой лі ва га раз віц ця, 
рас пра цуе Бел стат
У Бе ла ру сі да кан ца го да ство раць пар тал з ін фар ма цы яй аб 
да сяг нен ні кра і най Мэт устой лі ва га раз віц ця. Пра гэ та на мес нік 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі, на цы я наль ны ка ар ды на тар па да сяг нен ні 
МУР Мар' я на Шчот кі на за яві ла ў эфі ры тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1».

«У нас ня ма адзі на га ор га на, які збі раў бы ўсю ін фар ма цыю, ства раў 
адзі ны пар тал, дзе б уся гэ тая ін фар ма цыя аку му ля ва ла ся, усі мі вы-
ву ча ла ся, уз ба га ча ла ся, пра вя ра ла ся, і быў бы адзі ны ін фар ма цый ны 
рэ сурс, якім мож на бы ло б ка рыс тац ца, — ска за ла Мар' я на Шчот кі на. — 
Гэ тую пра цу ка ар ды нуе Бел стат, які да кан ца го да ство рыць ад па вед ны 
на цы я наль ны пар тал».

Мно гія кра і ны пра цу юць над ства рэн нем па доб ных пар та лаў. «Ка лі 
ён бу дзе ство ра ны ва ўсіх дзяр жа вах, мож на бу дзе за хо дзіць ту ды і 
атрым лі ваць ін фар ма цыю», — за ўва жы ла на цы я наль ны ка ар ды на-
тар.

Мар' я на Шчот кі на да да ла, што ў Бе ла ру сі пры ня ты эфек тыў ныя 
ме ры для ар га ні за цыі і сіс тэ ма ты за цыі ра бо ты па да сяг нен ні Мэт устой-
лі ва га раз віц ця. Усе 17 МУР раз бі тыя на па каз чы кі і за ма ца ва ныя за 
дзяр жаў ны мі ор га на мі. «Гэ та зна чыць, што кож ны ве дае зо ну сва ёй 
ад каз нас ці», — звяр ну ла ўва гу яна.

«І вель мі важ на, каб ад на цы я наль на га ўзроў ню мы пе рай шлі на 
рэ гі я наль ны: рас пра ца ва лі па каз чы кі для аб лас цей, го ра да Мін ска. 
Гэ тым так са ма зай ма ец ца Бел стат», — ска за ла на мес нік стар шы ні 
Саве та Рэс пуб лі кі.

Па ра дак дня ў га лі не ўстой лі ва га раз віц ця на пе ры яд да 2030 го да 
дзяр жа вы — чле ны ААН пры ня лі 25 ве рас ня 2015 го да. Ён уклю чае спіс 
з 17 мэт, на кі ра ва ных на лік ві да цыю бед нас ці, ба раць бу з ня роў на сцю 
і не спра вяд лі вас цю, а так са ма на вы ра шэн не праб лем, звя за ных са 
змя нен нем клі ма ту.

Бе ла русь ужо рас па ча ла шэ раг важ ных кро каў для да сяг нен ня МУР. 
Ура дам адоб ра на На цы я наль ная стра тэ гія ўстой лі ва га са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця на пе ры яд да 2030 го да. Вы бу да ва на На цы я наль-
ная ар хі тэк ту ра па да сяг нен ні МУР. У яе скла дзе — Са вет па ўстой лі ва му 
раз віц цю, пар ла менц кая гру па па МУР, а так са ма парт нёр ская гру па 
ўстой лі ва га раз віц ця.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха іл Мяс ні ко віч іні цы я ваў ства-
рэн не ін сты ту та дзяр жаў ных экс-
пер таў у Бе ла ру сі, які да ваў бы 
аб' ек тыў ную ацэн ку на ву ко вым 
і іна ва цый ным пра ек там, што 
прэ тэн ду юць на фі нан са вую пад-
трым ку дзяр жа вы або рэ аль най 
сфе ры эка но мі кі. У пер шую чар гу 
га вор ка ідзе аб на ву ко вых рас пра-
цоў ках іна ва цый на га ха рак та ру, 
для рэа лі за цыі якіх пры цяг ва ец ца 
бюд жэт нае фі нан са ван не або фі-
нан са ван не прад пры ем стваў.

Каб гэ тыя пра ек ты са праў ды 
пра ца ва лі, па він на быць вель мі 
сур' ёз ная экс пер ты за. Яе трэ ба 
зра біць больш жорст кай, асаб лі-
ва для тых пра ек таў, якія рэа лі зу-
юц ца за кошт бюд жэт ных срод-
каў. «Для гэ та га трэ ба ства рыць 
ін сты тут дзяр жаў ных экс пер-
таў, — лі чыць се на тар. — Маг чы-
ма, яны па він ны за цвяр джац ца 
ра шэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы. 
Ка лі экс перт ста віць свой под піс, 

гэ та бу дзе ка заць пра тое, што 
кан крэт ная на ву ко вая тэ ма ты ка 
або іна ва цый ная рас пра цоў ка 
з'яў ля ец ца са праў ды но вай не 
толь кі для ай чын най эка но мі-
кі, але і на су свет ным уз роў ні. 
У гэ тым вы пад ку менш бу дзе 
дроб ных тэм і па тэн таў і на ву-

ко ва-тэх ніч ных спра ва здач, якія 
ля жаць на па лі цы», — пад крэс ліў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

Акра мя та го, пра мыс ло выя 
прад пры ем ствы Бе ла ру сі не 
заў сё ды га то выя да ўка ра нен ня 
іна ва цый, якія рас пра цоў ва юц ца 
ў сце нах вы шэй шай шко лы і ака-
дэ міч ных уста ноў. На дум ку спі-
ке ра верх няй па ла ты пар ла мен-
та, у гэ тым не вар та ві на ва ціць 
тых ці ін шых асоб, бо па трэб ны 
ме ха ніз мы, каб на пра цоў кі, якія 
да юць на ву ка і ўста но вы аду ка-
цыі, нес лі мі ні маль ныя ры зы кі 
для ра бот ні каў вы твор час ці.

Што да ты чыц ца пад рых тоў кі 
кад раў, то за каз на ву цы і аду ка-
цыі ў пер шую чар гу па він на да-
ваць пра мыс ло васць. «Не зу сім 
ап ты маль нае ра шэн не, ка лі за каз 
на пад рых тоў ку кад раў фар мі руе 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны. Яны пра цу юць з тым, 
што ўжо ёсць, а вар та па ду маць 
пра тое, што трэ ба. Та му ў боль шай 
сту пе ні гэ та Мі ніс тэр ства эка но мі-
кі, а ін фар ма цыя ту ды сця ка ец ца з 
мес цаў», — кан ста та ваў ён.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, 
што пос пех эка но мі кі кра і ны 

шмат у чым за ле жыць і ад та го, 
як і ка го рых ту юць вы шэй шая 
шко ла і ся рэд нія спе цы яль ныя 
на ву чаль ныя ўста но вы. «Мы вя-
дзём раз мо ву з прад стаў ні ка мі 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі, Мін гар-
вы кан ка ма і гар са ве та, кі раў ні-
ка мі ВНУ, а так са ма кі раў ні ка мі 
ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль-
ных уста ноў і пра фе сій на-тэх ніч-
ных уста ноў у ду ху тых па тра ба-
ван няў, якія вы лу чае кі раў нік 
дзяр жа вы на конт не аб ход нас ці 
па вы шэн ня якас ці аду ка цыі. Ча-
ла век, які атрым лі вае дып лом, 
па ві нен быць іна ва цый ным, 
ха рыз ма тыч ным. Ён у тым лі ку 
кі раў нік, які бу дзе не толь кі доб-
рым спе цы я ліс там і экс пер там, 
але і ар га ні за та рам вы твор час-
ці», — пад крэс ліў стар шы ня Са-
ве та Рэс пуб лі кі.

«Сён ня ад бы ло ся пад пі сан не 
да га во ра аб су пра цоў ніц тве па-
між ад дзя лен нем фі зі ка-тэх ніч-
ных на вук НАН і БНТУ. Гэ та тыя 
ін стру мен ты, звё ны, якія да зва-
ля юць га ва рыць пра су вязь на-
ву кі, аду ка цыі і вы твор час ці», — 
пад крэс ліў ён.

У Бе ла ру сі ўпер шы ню прой дзе на цы я наль ны 
этап між на род на га кон кур су «Эка ла гіч на 
дру жа люб ны фер мер Бал тый ска га рэ гі ё на — 
2018». Кон курс тра ды цый на пра во дзіць Су свет ны 
фонд дзі кай пры ро ды (WWF), ад нак бе ла рус кія 
сель гас вы твор час ці мо гуць удзель ні чаць у ім 
сё ле та ўпер шы ню. Іні цы я ва ла пра вя дзен не 
кон кур су ў Бе ла ру сі ўста но ва «Цэнтр эка ла гіч ных 
ра шэн няў» (Бе ла русь) і ка а лі цыя «Чыс тая 
Бал ты ка» (Шве цыя), па ве дам ля ец ца на сай це 
ЦЭР.

Вось ужо дзе сяць га доў гэ ты кон курс пра во-
дзіц ца для та го, каб па пу ля ры за ваць пе ра да выя 
прак ты кі сель скай гас па дар кі, якія з'яў ля юц ца дру-
жа люб ны мі для Бал тый ска га рэ гі ё на. Ёсць і яшчэ 
ад на мэ та — пад тры маць фер ме раў і вы твор цаў, 
якія імк нуц ца зні жаць эка ла гіч ную на груз ку.

— Не сак рэт, што сель ская гас па дар ка з'яў ля ец ца 
ад ной з асноў ных кры ніц за брудж ван ня на ва коль-
на га ася род дзя, у пры ват нас ці вод ных рэ сур саў. 

Асаб лі ва рас паў сю джа нае за брудж ван не ва ды 
ўгна ен ня мі з азо там і фос фа рам, што вы клі кае эў-
тра фі ка цыю — «брос нен не» ва да ёмаў, уклю ча ю чы 
са мо Бал тый скае мо ра. Я спа дзя ю ся, што пра вя-
дзен не гэ та га кон кур су ў Бе ла ру сі ста не ад ным з 
кро каў да пра соў ван ня і пад трым кі тых фер мер скіх 
гас па да рак, якія ўдзя ля юць ува гу эка ла гіч ным пы-
тан ням у сва ёй пра цы, — ка мен туе ды рэк тар Цэнт-
ра эка ла гіч ных ра шэн няў Яў ген ЛА БА НАЎ.

У кон кур се мо гуць удзель ні чаць прад стаў ні кі 
фер мер скіх і ін шых не вя лі кіх сель ска гас па дар чых 
вы твор час цяў, якія зна хо дзяц ца ў зо не ва да збо ру 
Бал тый ска га мо ра ў Бе ла ру сі (Гро дзен ская, Ві цеб-
ская і част ка Мін скай аб лас цей). Больш пад ра бяз-
ныя ўмо вы ўдзе лу, а так са ма за яў ка на кон курс 
да ступ ныя па спа сыл цы есоfеrmеr.tіldа.ws.

Пе ра мож ца кон кур су атры мае прыз у 1000 еў ра. За-
яў кі на кон курс пры ма юц ца да 26 жніў ня 2018 го да.

У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ

ГРО ШЫ ГРО ШЫ 
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ІН СТЫ ТУТ 
ДЛЯ ЭКС ПЕР ТАЎ

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі, здзейс ніў ра бо чую па езд ку ў Са вец кі ра ён Мін ска. 
Пад час яе спі кер на ве даў на ву ко ва-тэх на ла гіч ны парк БНТУ 
«Па лі тэх нік», су стрэў ся з рэк та ра мі ВНУ, кі раў ні ка мі ўста ноў 
ся рэд няй спе цы яль най і пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі. 
Пас ля гэ та га ад быў ся пры ём гра ма дзян Са вец ка га ра ё на. 
Яны ці ка ві лі ся маг чы мас цю вы пла ты мі ні маль най са цы яль най 
сты пен дыі ўсім сту дэн там, пра вам пры сва ен ня ву чо ных зван няў, 
бу даў ніц твам сту дэнц ка га кам пу са.

Што да ты чыц ца 
пад рых тоў кі кад раў, 
то за каз на ву цы 

і аду ка цыі ў пер шую 
чар гу па він на да ваць 
пра мыс ло васць.

Ча ла век, які 
атрым лі вае 

дып лом, па ві нен 
быць іна ва цый ным, 
ха рыз ма тыч ным. Ён у тым 
лі ку кі раў нік, які бу дзе 
не толь кі доб рым 
спе цы я ліс там і экс пер там, 
але і ар га ні за та рам 
вы твор час ці.

Матэрыялы падрыхтавала 
Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.


