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Трэцi працоўны

У студатрады, на збор... лясных ягад
Якiя магчымасцi даюцца сёлета iх байцам?
Беларускi рэспублiканскi саюз моладзi адкрые трэцi працоўны семестр
у Дзень моладзi.
Дзяржаўная падтрымка студатрадаўскага руху спрыяе яго развiццю. У лютым
бягучага года выйшаў указ Прэзiдэнта аб
арганiзацыi дзейнасцi студэнцкiх атрадаў.
Дакумент значна спрашчае працэдуру iх
узгаднення i пашырае паўнамоцтвы мясцовай вертыкалi. Ва ўказе канкрэтызавана
паняцце «студэнцкi атрад», вызначаецца
ўзрост маладых грамадзян, якiя могуць весцi працоўную дзейнасць у iх складзе, — ад
14 да 31 года. Замацоўваецца магчымасць
сумяшчаць навучальную i вытворчую практыку з работай у студэнцкiм атрадзе пры
ўмове яе адпаведнасцi спецыяльнасцi, якую
атрымлiвае малады чалавек: напрыклад,
гэта змогуць зрабiць педагогi, iнжынеры-будаўнiкi цi медыцынскiя работнiкi. Студэнцкiм
атрадам таксама даецца права весцi дзейнасць круглы год, калi яна не перашкаджае
адукацыйнаму працэсу.
«Студатрадаўскi рух у нашай краiне —
гэта адзiн з самых папулярных кiрункаў
дзейнасцi БРСМ, якi мае даўнюю гiсторыiю
i традыцыi, — падкрэслiвае камандзiр Рэспублiканскага штаба студэнцкiх атрадаў
Надзея ШАХОЎСКАЯ. — Студатрады — не
толькi добрая школа для моладзi, але i сур'ёзны кадравы рэзерв, у iх загартоўваюцца
будучыя кiраўнiкi прадпрыемстваў i арганiзацый. У хлопцаў i дзяўчат фармiруюцца
вельмi важныя навыкi прафесiйнай работы ў камандзе. У будаўнiцтва ўсiх важных
аб'ектаў, якiмi ганарыцца Беларусь, зрабiлi
свой унёсак i байцы студэнцкiх атрадаў: гэта
Нацыянальная бiблiятэка, Алiмпiйскi камiтэт, Палац Незалежнасцi, Дзяржаўны музей

гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны, БелАЭС,
рэканструкцыя Аўгустоўскага канала, Косаўскага замка i многiя iншыя».
Статус абласной i Мiнскай гарадской маладзёжнай будоўляў у 2020 годзе прысвоены шэрагу аб'ектаў. У Вiцебскай вобласцi
гэта будаўнiцтва iнжынерна-транспартнай
iнфраструктуры мiкрараёна Бiлева на праспекце Будаўнiкоў у абласным цэнтры, а таксама рэканструкцыя пуцеправода «Полацкi». У Гродне — рэканструкцыя комплексу
будынкаў гарадской клiнiчнай бальнiцы № 3
пад абласны анкалагiчны дыспансер. У Магiлёве — будаўнiцтва палiклiнiкi ў жылым
раёне Казiмiраўка. У сталiцы маладзёжнай
будоўляй па-ранейшаму з'яўляецца будаў-

нiцтва метрапалiтэна. Будуць задзейнiчаны студатрады (прыкладна 100 чалавек) i
на ўзвядзеннi аб'ектаў сацыяльнай iнфраструктуры ў Астраўцы. Увогуле за апошнiя
пяць гадоў на розных аб'ектах БелАЭС папрацавала больш за дзве тысячы байцоў з
беларускiх i расiйскiх атрадаў. Сёлета ЗАТ
«Атлант» запрашае на работу больш за
500 чалавек. Гатова ўзяць моладзь на збор
лясных ягад i прыватная арганiзацыя, якая
плацiць добрыя грошы.
Увогуле заробкi ў студэнцкiм атрадзе
залежаць ад яго профiлю i ўзросту байца.
Усяго дзейнiчаюць сем профiляў атрадаў:
педагагiчны, сельскагаспадарчы, сэрвiсны,
вытворчы, медыцынскi, экалагiчны i будаў-

Новыя старты

Слова — маладым

«СЭЛФI & ФОТА
З ВЫШЫВАНКАЙ»
Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi
са юз мо ла дзi пра цяг вае
праект «Беларусь — крынiца натхнення» i запрашае
паўдзельнiчаць у фотаконкурсе пад такой назвай.
Ён накiраваны на вывучэнне i
захаванне нацыянальных традыцый, папулярызацыю культурнай
спадчыны беларускага народа,
стварэнне сегментаў патрыятычнай тэматыкi з элементамi нацыянальнага арнаменту ў культурнай iнтэрнэт-прасторы.
Фотаконкурс стартаваў 2 чэрвеня i будзе доўжыцца да 22 чэрвеня. Да ўдзелу ў iм запрашаюцца прадстаўнiкi вучнёўскай, студэнцкай, працоўнай
моладзi, спартсмены, творчыя i навуковыя хлопцы i
дзяўчаты, актыў i лiдары маладзёжных аб'яднанняў,
дзяржаўныя i грамадскiя дзеячы. Конкурсныя работы
прымаюцца ў двух катэгорыях: «сэлфi-фота» i «традыцыйнае фота». Конкурсныя работы катэгорыi «традыцыйнае фота» (групавыя i адзiнкавыя) могуць быць
прадстаўлены ў намiнацыях «Фота маляняцi ў вышыванцы», «Фота закаханых у вышыванцы», «Мая сям'я
ў вышыванцы», «Моладзь у вышыванцы», «Вышыванкi
ў iншых краiнах».
У катэгорыi «сэлфi» ўдзельнiчаюць фатаграфii,
апублiкаваныя з 2 чэрвеня да 22 чэрвеня ў Instagram з
указаннем хэштэгаў #сэлфiзвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки i згадваннем афiцыйнага акаўнта БРСМ. Профiль удзельнiка
конкурсу павiнен быць адкрыты, iнакш рэгiстрацыя
творчай работы немагчымая. Фотаработы ў катэгорыi
«традыцыйнае фота» прадстаўляюцца ў электронным
выглядзе на пошту itbrsm@gmail.com c пазнакай «Фотаконкурс «Сэлфi & фота з вышыванкай». Можна выка-

нiчы. У педагагiчных i медыцынскiх атрадах,
як правiла, пераважаюць дзяўчаты, але знаходзiцца iм прымяненне, як высвятляецца, i
ў будаўнiчых атрадах — прадстаўнiц слабага полу там ад 10 да 15 працэнтаў.
Запiс у студэнцкiя атрады працягваецца.
Ён праходзiць пераважна анлайн у групах
БРСМ у сацсетках з выкарыстаннем тэхналогii QR-кода i хэштэгаў #Выбiраем-студатрад!, #Студатрад, #Працуем_разам!, #БСА.
Можна таксама звярнуцца ў пярвiчную арганiзацыю БРСМ па месцы вучобы, у раённы
цi абласны камiтэт БРСМ.
Для таго каб трапiць у студатрад, патрабуюцца жаданне, здароўе i наяўнасць
пэўнай квалiфiкацыi, калi размова iдзе пра
работу на будаўнiчых аб'ектах, у медыцынскiх установах цi з дзецьмi.
У папярэднiя гады беларускiя хлопцы i
дзяўчаты выязджалi ў складзе студатрадаў
у Расiю (на Дальнi Усход, у Сiбiр, Санкт-Пецярбург, Маскоўскую вобласць, на Чарнаморскае ўзбярэжжа) i ў Малдову — на збор
вiнаграду i персiкаў. Але эпiдэмiялагiчная
сiтуацыя сёлета ўносiць свае карэктывы.
Пачатак першай змены ў беларускiх аздараўленчых лагерах быў пасунуты. Хоць для
студэнцкага педагагiчнага атрада «Сузор'е»
з БДПУ працоўны семестр ужо стартаваў:
яшчэ ў канцы мая будучыя педагогi накiравалiся ў Нацыянальны дзiцячы адукацыйнааздараўленчы цэнтр «Зубраня», каб працаваць з дзецьмi.
Па апошняй iнфармацыi Рэспублiканскага штаба студэнцкiх атрадаў, пра сваё жаданне працаваць у трэцiм семестры заявiлi
ўжо 20 тысяч чалавек. А ўсяго для моладзi створана больш за 29 тысяч працоўных
месцаў.
Надзея НIКАЛАЕВА.

рыстоўваюць графiчныя рэдактары для рэтушы i iншых нязначных
змяненняў. Фотакалажы i фотамантаж не дапускаюцца.
На першым этапе члены журы
з дасланых конкурсных работ выбiраюць па тры найлепшыя фатаграфii ў кожнай намiнацыi (акрамя анлайн-конкурсу) у катэгорыi
«традыцыйнае фота» i адну фатаграфiю ў катэгорыi «сэлфi-фота». На другiм этапе ацэньваюць
адабраныя фатаграфii па якасцi,
мастацкай каштоўнасцi, iдэi i адпаведнасцi зададзенай тэме. Пераможцамi конкурсу стануць работы, якiя набралi большую колькасць балаў. Арганiзатары пакiдаюць за сабой права
не вызначаць пераможцу ў якой-небудзь з намiнацый
i абвясцiць дадатковага пераможцу ў iншай намiнацыi,
калi пры ацэньваннi конкурсныя работы будуць мець
нiзкiя балы.
У намiнацыi «анлайн» удзельнiчаюць работы, якiя
занялi чацвёртае месца ў кожнай катэгорыi па колькасцi балаў. З 23 чэрвеня да 30 чэрвеня яны размяшчаюцца для галасавання гледачоў у афiцыйнай групе
«Беларускi рэспублiканскi саюз моладзi БРСМ» у сацыяльнай сетцы «УКантакце». Пераможцу вызначаць
па колькасцi галасоў i ўзнагародзяць асобна. Вынiкi
конкурсу будуць падведзены 30 чэрвеня. Аўтары работ, якiя занялi прызавыя месцы ў катэгорыях «традыцыйнае фота», «сэлфi-фота» i намiнацыi «анлайн»,
будуць узнагароджаны граматамi i каштоўнымi прызамi
(фотаапаратамi iмгненнага друку) падчас правядзення
рэспублiканскага свята «Дзень вышыванкi».
Арганiзатарам праекта выступае БРСМ пры падтрымцы Мiнiстэрства адукацыi.
Сяргей РАСОЛЬКА.

НАТХНI СВАЁЙ ГIСТОРЫЯЙ
ПАДЧАС ПАНДЭМII!
ЮНЕСКА запусцiла глабальную кампанiю
для моладзi «Мая гiсторыя COVID-19»
Маладых людзей з усяго свету запрашаюць падзялiцца
сваiмi гiсторыямi пра тое, як яны спраўлялiся з рознымi выклiкамi падчас пандэмii каранавiруса: вучылiся i дапамагалi
вучыцца iншым, клапацiлiся аб сваiх блiзкiх, суседзях; якiя
яны прапаноўвалi творчыя i крэатыўныя рашэннi i як падтрымлiвалi пазiтыўны настрой у сябе i сваiх блiзкiх.
Гэта iнiцыятыва заклiканая прыцягнуць увагу да праблем моладзi, да таго, як юнакi i дзяўчаты рэагуюць, перажываюць i дасягаюць поспеху ў няпростыя часы. Некаторыя сродкi масавай iнфармацыi паведамлялi пра негатыўныя ўчынкi i нават стыгматызавалi
маладых людзей за iх рэакцыю на COVID-19. «Моладзь парушае
каранцiнныя меры», «Моладзь iгнаруе распаўсюджванне вiруса» —
вось толькi некалькi прыкладаў загалоўкаў у газетах.
Тым не менш маладыя людзi штодня даказваюць сваю ключавую
ролю ў пошуку рашэнняў глабальных праблем — ад барацьбы з
дыскрымiнацыяй i змяненнем клiмату да гендарнай роўнасцi i многiх
iншых пытанняў. У перыяд цяперашняга беспрэцэдэнтнага крызiсу ў
галiне аховы здароўя моладзь зноў аказваецца на перадавой, асаблiва калi гаворка iдзе пра пошук новых формаў салiдарнасцi.
Дзялiцца — значыць быць неабыякавым. Менавiта таму маладых
людзей заклiкаюць расказаць свае гiсторыi, а ЮНЕСКА падзелiцца iмi
ў сацыяльных сетках (на сваiх старонках у «Фэйсбуку», «Твiтэры» i «Iнстаграме»), вэб-сайце ЮНЕСКА, сайтах рэгiянальных бюро арганiзацыi,
а таксама пры дапамозе iншых каналаў камунiкацыi па ўсiм свеце.
Але гэта яшчэ не ўсё. Пiсьмовыя аповеды i вiдэасведчаннi таксама зробяць унёсак у маючы адбыцца праект «Моладзь у ролi
даследчыкаў COVID-19», якi будзе збiраць i аб'ядноўваць веды i
звесткi пра моладзь па шэрагу ключавых пытанняў, што ўзнiкаюць у вынiку крызiсу, звязанага з COVID-19 (напрыклад, такiх, як
няроўнасць i дыскрымiнацыя). У рамках праекта таксама будуць
вывучацца ўплыў крызiсу на маладых людзей i iх устойлiвасць.
Для ўдзелу ў кампанii трэба напiсаць кароткi аповед або запiсаць
невялiкае вiдэа на англiйскай або французскай мове i наведаць
старонку кампанii «Мая гiсторыя COVID-19»: https://ru.unesco.org/
youth/my-covid19-story
Надзея НIКАЛАЕВА.
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