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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Мы шу ка лі рэ сур сы, каб 
рэа лі зоў ваць па ла жэн ні ста ту та 
аса цы я цыі, у пры ват нас ці та кія, 
як раз віц цё іні цы я ты вы, ства-
рэн не дзейс на га ме ха ніз ма са-
ма кі ра ван ня, раз ня воль ван не 
дэ пу тац кай дзей нас ці. Ад па вед-
на і да дэ пу та таў бы лі па тра ба-
ван ні, — рас тлу ма чыў стар шыня 
Ча вус ка га рай са ве та, па су-
мя шчаль ніц тве стар шы ня аб-
лас ной аса цы я цыі мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў Ана толь 
МА ЦЮ ЛІН. — Яны па він ны бы-
лі пра ана лі за ваць праб ле мы ў 
сва ёй вы бар чай акру зе і вы явіць 
іні цы я ты ву, якая б бы ла пад тры-
ма на на сель ніц твам, у тым лі ку 
фі нан са ва. Пе рад тым як аб' явіць 
кон курс, мы ву чы лі дэ пу та таў 
стра тэ гіч на му мыс лен ню, умен ню 
вы яў ляць праб ле мы, вес ці раз-
мо вы з людзь мі. Асаб лі ва гэ та 
да ты чы ла ся дэ пу та таў-па чат коў-
цаў. Ча ла век быў спе цы я ліс там у 
сва ёй сфе ры, а тут у яго з'я ві лі ся 
но выя аба вяз кі. На ша за да ча бы-
ла яго на ву чыць. І не прос та на-
ву чыць, а па ка заць прык лад. Мы 
двой чы вы стаў ля лі ся на су іс кан-
не гран таў, раз ліч ва лі, праў да, 
на боль шае, але па куль не атры-
ма ла ся. Але ў нас усё на пе ра дзе. 
Увесь час мы звяр та ем ува гу на 
тое, што ў аса цы я цыі ёсць рэ сур-
сы, каб пад тры маць дэ пу та таў, 
на ву чыц ца пра па ноў ваць ідэі, 
пра ек та ваць праб ле му, аб ліч ваць 
срод кі на яе, за ру чац ца пад трым-
кай лю дзей. У ін шых кра і нах іс нуе 
та кое па няц це, як бюд жэт гра ма-
дзян ска га ўдзе лу. Гэ та зна чыць, 
што ў мяс цо ва га бюд жэ ту ёсць 
срод кі, на якія мо гуць за явіц ца 
гра ма дзя не і пра па на ваць іні цыя-
ты ву. У нас кры ху ін шы па ды ход, 
але прын цып дзе ян ня та кі ж.

Ле тась Ана толь Ма цю лін браў 
удзел у 80-й се сіі Ка мі тэ та па га-
рад скім раз віц ці, жыл лё вым бу-
даў ніц тве і зем ле ка ры стан ні Еў-
ра пей скай эка на міч най ка мі сіі 
ААН, якая прай шла ў Жэ не ве. 
Там так са ма раз гля даў ся во пыт 
ак тыў най су поль нас ці ў га рад скім 
маш та бе, у тым лі ку — тэ ма ства-
рэн ня інф ра струк ту ры для на-
сель ніц тва і з яго ўдзе лам. Зо ны 
ад па чын ку, ве ла пар коў кі, азе ля-
нен не — гэ та ўсё склад ні кі кам-
форт ных умоў для жыц ця ча ла-
ве ка ў лю бым кан цы све ту. Та кія 
між на род ныя су стрэ чы да па ма га-
юць ка рэк та ваць сваю дзей насць 
і на ладж ваць дзе ла выя кан так ты. 
У по шу ках срод каў пад ка рыс ныя 
ідэі ма гі лёў ская аса цы я цыя на бы-
ла на дзей ных за меж ных парт нё-
раў. Адзін з іх — Лат вій скі цэнтр 
рэ гі я наль на га раз віц ця.

— Мы ўжо вы яз джа лі да іх, а 
яны пры яз джа лі да нас, — рас каз-
вае Ана толь Ма цю лін. — Ву чым ся 
ў іх ар га ні за цыі ра бо ты з мі ніс тэр-
ства мі, прын цы пу раз мер ка ван ня 
срод каў па між ра ё на мі. У іх кры-

ху ін шы сэнс укла да ец ца ў сло ва 
«са ма кі ра ван не». Там пад ім ра зу-
ме ец ца вы ка наў чая ўла да, а ў нас 
са ма кі ра ван не мае гра мад скую 
фор му. Але мэ ты ад ны і тыя ж — 
знай сці са цы яль на важ ную праб-
ле му і па спра ба ваць яе вы ра шыць. 
Ка неш не, гла баль ныя пра ек ты на-
кшталт па бу до вы стан цыі абез жа-
лез ван ня па куль нам не пад сі лу. 
За тое не вя ліч кія праб ле мы, але не 
менш важ ныя для на сель ніц тва, 
мы здоль ныя вы ра шыць са ма стой-
на. На шы фі нан сы скла да юц ца з 
член скіх уз но саў, доб ра ах вот ных 
ах вя ра ван няў дэ пу та таў і пры цяг-
ну тых гран таў. Гэ та той рэ зерв, які 
мы мо жам вы ка рыс тоў ваць на 
рэа лі за цыю ад пра ца ва ных у раё-
нах іні цы я тыў. Але яны па він ны 
пе рад гэ тым быць за цвер джа ны 
на се сіі рай- або гар са ве та. Вы дат-
коў ваць гро шы на неш та сты хій-
нае не ра зум на — трэ ба, каб на ша 
дзей насць пры но сі ла ві да воч ную 
ка рысць.

Ін клю зіў ны па ды ход
Які мі па трэ ба мі жы ве на сель-

ніц тва рэ гі ё на, ча го яму не ха-
пае? Клі чаў скі ра ён, на прык лад, 
атры маў пад трым ку аса цы я цыі 
на ад ра джэн не і пра вя дзен не 
свя та ўра джаю «Ба гач». Аў та-
рам іні цы я ты вы вы сту піў дэ пу тат 
рай са ве та Ула дзі мір Су ра вец, да-
рэ чы, ды рэк тар дзі ця чай шко лы 
мас тац тваў. У ра ё не вель мі моц-
ныя куль тур ныя тра ды цыі, і яго 
пра па но ва пад час ста ра даў ня га 
свя та пра вес ці май стар-кла сы 
па вы шы ван ні, ло зап ля цен ні і ін-
шых ра мёст вах для лю дзей з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі бы ла 
ўспры ня тая ста ноў ча. Ге не раль-
ным парт нё рам па рэа лі за цыі 
іні цы я ты вы стаў ра ён ны Цэнтр 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва. За до нар скія срод кі 
мы на бы лі дзве швей ныя ма шы-
ны і два ста лы. На ме ра пры ем ства 
па зва лі гас цей і з су сед ніх раё-
наў — Кі раў ска га, Асі по віц ка га і 
Баб руй ска га. Ін ва лі дам да па маг лі 
пры ехаць на свя та ра ён ныя цэнт-
ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва.

— Ка рысць ад свя та ві да воч-
ная, — кан ста туе стар шы ня Клі-
чаў ска га рай са ве та дэ пу та таў 

Ула дзі мір КНІ ГА. — У лю дзей 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця-
мі з'я ві лі ся ней кія но выя на вы кі, 
маг чы ма, яны ся бе зной дуць у 
но вым сва ім за ня тку і змо гуць 
на ват за ра біць на ім. Плюс ка рыс-
ны ін вен тар для на шых уста ноў 
на бы лі. Ад на швей ная ма шын ка 
за ста ла ся ў До ме ра мёст ваў, дру-
гая ў До ме куль ту ры. Аса цы я цыя 
нам у гэ тай спра ве вель мі доб ра 
да па маг ла. Праз яе мы знай шлі 
до на ра і ска рыс та лі ся па слу га мі 
спе цы я ліс та, які на ву чыў пі саць 
пра ек ты. Сён ня ў нас ёсць бяс цэн-
ны во пыт, як дзей ні чаць у гэ тым 
кі рун ку.

Аст ра вок зда роўя
Вы бар шчы кі Ма ры ны Бан дык з 

Го рак пад тры ма лі ідэю ства рэн ня 
ў ад ным з ма ла дзёж ных ра ё наў 
го ра да спар тыў на-за баў ляль най 
пля цоў кі. Для вы ра шэн ня праб-
ле мы яна са бра ла іні цы я тыў ную 
гру пу з лі ку прад стаў ні коў ор га наў 
мяс цо ва га кі ра ван ня, са ма кіра-
ван ня і гра мад скас ці, якую са ма 
і ўзна ча лі ла. Яшчэ да па да чы за-
яў кі на са фі нан са ван не Ма ры на 
і яе гру па ар га ні за ва лі і пра вя лі 
дзе сяць схо даў з жы ха ра мі мік-
ра ра ё на Бу даў ні коў, аб мер ка ва лі 
і ства ры лі су мес ны план дзе ян няў. 
У вы ні ку жы ха ры са бра лі сва і мі 
сі ла мі 1350 руб лёў. З улі кам да па-
мо гі, якую ім ака за ла аса цы я цыя, і 
ва лан цёр скай дзей нас ці (якая, як 
вя до ма, бяс плат ная, але ж так са-
ма мае сваю ца ну) пра ект абы-
шоў ся бо лей чым у дзве з па ло вай 
ты ся чы еў ра. На гэ тыя гро шы бы лі 
на бы тыя і ўста ля ва ныя гуль ня вы 
комп лекс для дзя цей ма лод ша га 
ўзрос ту і спар тыў ны — для за ня ткаў 
пад лет каў фіз куль ту рай і спор там, 
ча ты ры лаў кі для ад па чын ку, вы-
са джа на 180 са джан цаў кус тоўя, 
ад ноў ле ная аль тан ка, зроб ле на 
пя соч ні ца для дзят вы, фут боль-
нае по ле з ва ро та мі і ага ро джай 
у вы гля дзе сет кі, ад ра ман та ва на 
дзве пе ша ход ныя да рож кі. Пад-
час рэа лі за цыі іні цыя ты вы прай-
шлі ча ты ры май стар-кла сы па за-
ня тках на спар тыў ным аб ста ля-
ван ні для мяс цо вых жы ха роў, а 
так са ма для школь ні каў ся рэд няй 
шко лы № 4.

— Са мае га лоў нае, што пас ля 
гэ та га жы ха ры з ін шых мік ра-
ра ё наў так са ма вы ка за лі сваю 
за ці каў ле насць у су мес ным вы-
ра шэн ні па доб ных пы тан няў, — 
ка жа стар шы ня Го рац ка га 
рай са ве та дэ пу та таў Ак са на 
АГА РОД НІ КА ВА. — Яны звяр ну-
лі ся да нас з пра па но ва мі і га тоў-
нас цю ўдзель ні чаць фі нан са ва. 
Хо чац ца ад зна чыць, што ву чо-
ба, ар га ні за ва ная аса цы я цы яй, 
ака за ла ся вель мі пра дук тыў ная. 
Іні цы я ты ву пад тры ма лі не толь-
кі га ра джа не, але і не ка то рыя 
ар га ні за цыі го ра да. На тхнё ныя, 
мы па ча лі больш ак тыў на за ах-
воч ваць і сель скае на сель ніц тва. 
У вы ні ку су мес на з жы ха ра мі вёс кі 
Хо да раў ка рэа лі за ва лі яшчэ ад-
ну іні цы я ты ву. У яе так са ма бы лі 
ўкла дзе ныя гро шы аса цы я цыі.

Ве ла пар коў ка для ўсіх
Вы ні кам ра бо ты дэ пу та та 

Крас на поль ска га рай са ве та 
ад Са вец кай вы бар чай акру гі 
№ 7 Але ны ДЗЯМ' Я НА ВАЙ ста-
ла не толь кі кры тая ве ла пар коў ка 
на 10 мес цаў і ад но спе цы яль нае 
для дзі ця чай ка ляс кі, але і кар та 
ве ла пар ко вак уся го га рад ско га 
па сёл ка — ця пер яна раз ме шча-
на на сай це рай вы кан ка ма. На 
рэа лі за цыю іні цы я ты вы пай шло 
1124 еўра, з якіх амаль 225  атры-
ма на ад крас на паль чан, якія згур-
та ва лі ся ў да сяг нен ні агуль най 
мэ ты. Парт нё ра мі ў рэа лі за цыі 

пра ек та вы сту пі лі ра ён ны Са вет 
дэ пу та таў, ад дзел па аду ка цыі, 
спор це і ту рыз ме рай вы кан ка ма, 
га рад скія і гра мад скія служ бы і 
ар га ні за цыі.

— Я пе ра ка на на, што дэ пу та ты 
ў цес най уза е ма су вя зі з ор га на-
мі мяс цо ва га тэ ры та ры яль на га 
са ма кі ра ван ня і пры пад трым цы 
вы ка наў чай ула ды заў сё ды змо-
гуць да маг чы ся знач ных вы ні-
каў, — пад крэс лі ла Але на Дзям'-
я на ва. — Сён ня вель мі важ на, каб 
на шы вы бар шчы кі ба чы лі рэ аль-
ную ўва гу з на ша га бо ку да іх пы-
тан няў і праб лем. І толь кі та ды мы 
мо жам раз ліч ваць, што яны так-
са ма возь муць ак тыў ны ўдзел у 
доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі 
ка ля свай го до му, сва ёй ву лі цы 
і ра ё на ў цэ лым.

Спорт да па ма гае стаць 
іні цы я тыў ным

У аса цы я цыі, як і ва ўсёй прад-
стаў ні чай ула ды воб лас ці ў цэ-
лым, ёсць яшчэ ад но вель мі важ-
нае пры зна чэн не — пра па ган да 
зда ро ва га спо са бу жыц ця. Іс нуе 
на ват Па ла жэн не аб пра вя дзен ні 
лет ніх і зі мо вых спар та кі яд ся род 
дэ пу тац ка га кор пу са. Зі мо вая, да-
рэ чы, ад бы ла ся зу сім ня даў на.

— Па коль кі зі ма за тры ма ла ся, 
мы за мест лыж ных го нак ар га ні за-
ва лі ў шкло ўскім ля до вым па ла цы 
шорт-трэк, — удак лад ніў Ана толь 
Ма цю лін. — Спа бор ніц твы пра во-
дзі лі ся два дні, кож ны ра ён дэ ле га-
ваў па во сем сва іх прад стаў ні коў. 
Бы ло шмат ста ноў чых эмо цый, па-
зі тыў ных ура жан няў. Та кія ме ра-
пры ем ствы вель мі да па ма га юць 

згур та вац ца, ву чаць пра ца ваць на 
агуль ны вы нік у скла дзе ка ман ды. 
Во ля, імк нен не да пе ра мо гі, да-
сяг нен не мэ ты — усё гэ та вель мі 
доб ра да па ма гае дэ пу та ту ў ра-
бо це з на сель ніц твам, у рэа лі за цыі 
іні цы я тыў.

Да рэ чы, пе ра хо дзя чы ку бак 
пе ра мож цы і па лат ку ў па да ру-
нак атры ма ла ка ман да з Клі ча ва, 
на дру гім мес цы Ча ву сы, на трэ-
цім — Кас цю ко ві чы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та з сай та Ма гі лёў скай 

аса цы я цыі мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў 

і Крас на поль ска га рай са ве та.

ВЕ ЛА ПАР КОЎ КА, СВЯ ТА, 
СПАР ТЫЎ НАЯ ПЛЯ ЦОЎ КА...

Аст ра вок зда роўя прый шоў ся жы ха рам Го рак да спа до бы.

Во ля, імк нен не 
да пе ра мо гі, 

да сяг нен не мэ ты — усё гэ та 
вель мі доб ра да па ма гае 
дэ пу та ту ў ра бо це 
з на сель ніц твам, 
у рэа лі за цыі іні цы я тыў.

Бу даў ніц тва ве ла пар коў кі доб ра згур та ва ла крас на паль чан.

Зо ны ад па чын ку, 
ве ла пар коў кі, 

азе ля нен не — гэ та ўсё 
склад ні кі кам форт ных 
умоў для жыц ця ча ла ве ка 
ў лю бым кан цы све ту.


