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— Ма ла дзёж ны пар ла мент — гэ та 
доб рая маг чы масць для іні цы я тыў ных 
ма ла дых лю дзей на ву чыц ца фар му-
ля ваць свае дум кі, пра ца ваць у ка-
ман дзе і браць ад каз насць на ся бе. 
Важ на даць маг чы масць ма ла дым ся-

бе рэа лі за ваць, — за зна чыў Ігар Мар-
за люк. — Ад ной з та кіх фор маў і ёсць 
ма ла дзёж ны пар ла мент. Дзей насць 
та кіх струк тур пад трым лі ва ец ца ў на-
шай кра і не і паў сюд на ў све це. Вель мі 
важ на, ка лі мо ладзь ра зу мее, што ад 
яе мно гае за ле жыць.

На дум ку дэ пу та та, ма ла дзёж ны 
пар ла мент — гэ та свай го ро ду ін ды-
ка тар су час на га жыц ця мо ла дзі. Бо 
юныя абран ні кі мо гуць пра па на-
ваць сваё ба чан не за ка нат вор чай 
дзей нас ці. І та кія пры кла ды ёсць. 
Ігар Мар за люк пры знаў ся, што яго 
16-га до вы сын Аль герд, які так са-
ма ня даў на вый граў вы ба ры, стаў 
стар шы нёй ка мі сіі па са ма кі ра ван-
ні і рэ фор ме шко лы ад Ма гі лё ва. 
Дык вось, ён лі чыць, што па він на 
быць пяць аба вяз ко вых дыс цып лін 
для агуль на га на ву чан ня, а ўсе ас-
тат нія — па вы ба ры. Ці спраў дзяц ца 
та кія сме лыя ідэі ма ла дых дэ пу та-
таў — па ка жа час.

Амаль 
да рос лыя пра ек ты

Дэ пу та ты Гро дзен ска га ма ла-
дзёж на га пар ла мен та на кі роў ва юць 
сваю ўва гу на ак ту аль ныя праб ле-
мы жыц ця. Стар шы ні роз ных ка мі сій 
рас ка за лі аб кі рун ках сва ёй дзей-
нас ці. На прык лад, Яў ге на Шэн дзі ка 
з Ваў ка выс ка хва лю юць праб ле мы 
дзя цей-сі рот. Та му ў сва ёй пе рад-
вы бар най пра гра ме ён асноў най за-
да чай ба чыць ва лан цёр скую дзей-
насць. А да па мо жа ў гэ тым атрад, 
які Яў ген мае на мер ства рыць з лі ку 
сва іх ад на дум цаў.

Ка ця ры на Ян голь са Смар гон-
ска га ра ё на вы сту пі ла з пра ек там па 
пра фі лак ты цы ал ка голь най і нар ка-
тыч най за леж нас ці. Яна пры вя ла та кі 
факт: да 80 % да рос лых ал ка го лі каў 
па ча лі зло ўжы ваць спірт ным пад-
лет ка мі. Гэ так жа і нар ка ма нія. Ка-
ця ры на лі чыць, што для ак ты ві за цыі 
пра фі лак тыч ных мер трэ ба за дзей-
ні чаць шос ты школь ны дзень. Пра-
во дзіць у су бо ту ад па вед ныя ак цыі, 
су стрэ чы з про філь ны мі спе цы я ліс-
та мі. Дзяў чы на скла ла пад ра бяз ны 
план дзей нас ці на бя гу чы год.

Ма біль ную пра гра му пра па нуе 
ства рыць Тац ця на Жу ка вец з Грод-
на, якая ўзна чаль вае ка мі сію па вуч-
нёў скім са ма кі ра ван ні і пад трым цы 

дзі ця чай іні цы я ты вы. Рас пра ца ваць 
яе бя руц ца сту дэн ты ГрДУ імя Ян кі 
Ку па лы. Та кая пра гра ма ста не доб-
рай да па мо гай за меж ным сту дэн там 
і ўво гу ле ту рыс там, бо бу дзе да ступ-
ная на ча ты рох мо вах праз ма біль-
ныя тэ ле фо ны без аў та ры за цыі.

Да спар тыў на га пра ек та пра па-
на ваў да лу чыц ца Ягор Сі дзель нік 
са Шчу чын ска га ра ё на. Ён — ама-
тар спор ту і ўзна чаль вае ка мі сію па 
ар га ні за цыі воль на га ча су і па пу-
ля ры за цыі фі зіч най куль ту ры. Яго 
мэ та — улад ка ваць як ма га больш 
бас кет боль ных пля цо вак. Та кі пра-
ект, лі чыць хло пец, па сі лах ажыц-
ця віць і ма ла дзёж на му пар ла мен ту. 
Ёсць і кан крэт ныя ідэі: пры цяг нуць 
да рэа лі за цыі прад пры ем ства па 
вы пус ку гу мо ва га па крыц ця, якое 
вы раб ля ец ца са ста рых шын. На ад-
ну пля цоў ку, па яго пад лі ках, трэ ба 
26 ты сяч руб лёў.

На спон са раў раз ліч вае ў сва-
ім пра ек це гро дзен скі дэ пу тат ма-
ла дзёж на га пар ла мен та гім на зіст 
На тан Шам сут дзі наў. Ён пра па нуе 
маш таб ны пра ект па ўзнаў лен-
ні яў рэй ска га квар та ла ў Грод не ў 
ра ё не дзе ю чай ха раль най сі на го гі. 
Ужо ёсць ін вес та ры, якія га то вы на-
быць два бу дын кі ста ро га го ра да і 
ўзна віць іх. На тан рас ка заў, што яго 
ка ман да шу кае гран ты, парт нё раў, 
за ці каў ле ных асоб. Раз ліч ва юць 
іні цы я та ры пра ек та і на куль тур ны 
даб ра чын ны фонд, ство ра ны на ба-
зе сі на го гі. Да рэ чы, гэ ты пра ект на 
кон кур се ідэй пры зна ны ад ным з 
най леп шых у мі ну лым го дзе.

Вы ні кі і но вы фар мат
Як рас ка за ла на чаль нік ад дзе ла 

вы ха ваў чай і са цы яль най ра бо-
ты га лоў на га ўпраў лен ня аду-
ка цыі Гро дзен ска га абл вы кан-
ка ма Тац ця на АСМА ЛОЎ СКАЯ, 

У ве рас ні 2012 го да ў Слуц ку ад бы ла ся знач ная 
па дзея — да лу чэн не да гла баль най іні цы я ты вы ЮНІ СЕФ 
«Го рад, дру жа люб ны да дзя цей». У ме жах пра ек та 
быў ство ра ны ма ла дзёж ны пар ла мент, у які ўвай шлі 
шэсць дзя сят во сем на ву чэн цаў 9—11 кла саў з усіх 
уста ноў аду ка цыі Слуц ка. Са мыя іні цы я тыў ныя бы лі 
абра ны ў Са вет пар ла мен та. Юна кі і дзяў ча ты ўнес лі 
ў ма ла дзёж нае жыц цё но выя ідэі, іні цы я ты вы.

— Адзін з са мых яр кіх пра ек таў — агляд-кон курс ха-
рэа гра фіч най твор час ці «Вя сен ні вальс», які ла дзіц ца ў 
маі і сё ле та бу дзе пра хо дзіць сё мы раз. Да яго дзе ці доў га 
і ста ран на рых ту юц ца, лі та раль на з пер шых дзён на ву-
чаль на га го да. Ка ман да кож най шко лы рых туе яр кія, 
ма ляў ні чыя ну ма ры, — рас ка за ла на мес нік ды рэк та ра 
Слуц ка га цэнт ра дзі ця чай твор час ці, ку ра тар ма ла-
дзёж на га пар ла мен та Але на КА ЛЯ ДА.

— Аба вяз ко вая ўмо ва кон кур су — стан ца ваць ме на ві-
та вальс. Гэ тае ўмен не спат рэ біц ца дзе цям у да лей шым 
жыц ці. У гра цы ёз ным, вы тан ча ным тан цы юна кі і дзяў ча ты 
за кру жац ца пад час вы пуск но га школь на га ба лю, вя сел-
ля, — лі чыць ме та дыст па ра бо це з дзі ця чы мі і ма ла-
дзёж ны мі гра мад скі мі аб' яд нан ня мі, ку ра тар ма ла-
дзёж на га пар ла мен та Воль га АВВА КУ МА ВА. — І за да ча 
пе да го гаў — на ву чыць вы ха ван цаў кла січ на му тан цу, па ка-
заць ім яго ха раст во, эс тэ ты ку. Агуль нае за хап лен не зблі-
жае дзя цей, ума цоў вае друж бу, дае маг чы масць больш 
да ве дац ца ад но аб ад ным у час агуль ных рэ пе ты цый.

«Мы тан цу ем вальс, та му, што гэ та — кла сі ка. Тым не 
менш у вы ка нан не ну ма ра мож на ўнес ці і ней кую ад мет-
насць, ці ка він ку, ім пра ві за цыю, — упэў не ны школь ні-
кі. — Ха рэа гра фія не пе ра шка джае ву чо бе, а, на ад ва рот, 
да па ма гае, па коль кі да зва ляе стаць больш ад каз ны мі, 

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ
Па вел ЯЛА ВЫ, стар шы ня Брэсц ка га га рад ско га пар-

ла мен та, стар шы ня пяр віч най ар га ні за цыі БРСМ Брэсц-
ка га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та:

— Стар шы нёй га рад ско га пар ла мен та мя не аб ра лі ў 
2017 го дзе, та ды я быў яшчэ сту дэн там. Нас 40 ча ла век у 
пар ла мен це, у су пол ку ўва хо дзяць сту дэн ты, на ву чэн цы 
праф тэх ву чы лі шчаў, школь ні кі і ра бот ні кі. Мы ма ем сваю 
гру пу ў са цы яль ных сет ках, праз яе аб мень ва ем ся ідэ я мі, 
ін фар ма цы яй. Нас за пра ша лі на па ся джэн ні прэ зі ды у ма 
Брэсц ка га га рад ско га Са ве та, дзе мы маг лі на зі раць за аб-
мер ка ван нем і вы ра шэн нем на дзён ных праб лем га рад ско га 
жыц ця. Мы так са ма хо дзім на за ня ткі шко лы ма ла до га дэ пу-
та та, якую вя дзе вы клад чы ца пра ва Брэсц ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та Свят ла на Цю га. Гэ та шко ла ар га ні за ва ная най-
перш для дэ пу та таў, якія абра ныя ўпер шы ню. Там раз гля да-
юц ца пра ва выя ас пек ты дзе ян ня Са ве та, паў на моц твы яго 
дэ пу та таў, фор мы па да чы дэ пу тац кіх за пы таў. Але за ня ткі 
ка рыс ныя і для нас, мы мо жам за да ваць пы тан ні ў тым лі ку 
і пра дзе ян не сва ёй ма ла дзёж най струк ту ры. Сваю за да чу 
ба чым най перш у тым, каб агу чыць праб ле мы мо ла дзі, сваё 
ра зу мен не шля хоў іх вы ра шэн ня тым лю дзям, якія пры ма-
юць ра шэн ні.

Агуль ныя ж спра вы, у якіх удзель ні ча лі чле ны ма ла дзёж-
на га пар ла мен та, гэ та най перш су бот ні кі. На прык лад, во-
сен ню мы пры бі ра лі Тры шын скія мо гіл кі — ад ны з най ста-
рэй шых у Брэс це.

Вік то рыя СА ЛЯЙ ЧУК, стар шы ня ма ла дзёж на га пар-
ла мен та Брэсц ка га ра ё на, ды рэк тар Клей ні каў скай дзі-
ця чай шко лы мас тац тваў:

— Наш пар ла мент вель мі ма ла ды, яму кры ху менш за 
два га ды, але мы ўжо вы зна чы лі ся шэ ра гам доб рых спраў 
і па чы нан няў. А гэ тым ле там на ват прай шлі пе ра вы ба ры, 
бо мно гія з пер ша га скла ду пар ла мен та па сту пі лі ў вы шэй-
шыя на ву чаль ныя ўста но вы, ім у шко лах ра ё на знай шла ся 
за ме на. На шчас це, ах вот ных па спра ба ваць свае сі лы ў 
но вай спра ве ха пае.

Па вод ле вы ні каў вы ба раў, у пар ла мент увай шлі 26 ча-
ла век. Боль шасць з іх — вуч ні стар шых кла саў, так са ма во-
сем ча ла век, якія ўжо пра цу юць. Пер шай на шай агуль най 
спра вай быў удзел у вы ба рах мяс цо вых Са ве таў у лю тым. 
Да рос лыя чле ны пар ла мен та вы сту па лі ў якас ці на зі раль-
ні каў на вы бар чых участ ках, а ма ла дзей шыя пра ца ва лі па-
моч ні ка мі-ва лан цё ра мі так са ма на ўчаст ках.

Мы пра вя лі не каль кі су мес ных ме ра пры ем стваў, ці, лепш 
ска заць, доб рых спраў. Наш пар ла мент ар га ні за ваў і пра вёў 
даб ра чын ны кан цэрт у Ко сі чах. Усе са бра ныя гро шы мы 
пе рад алі ма ці хлоп чы ка-ін ва лі да са Зна мен кі на на быц цё 
су час най ка ляс кі. Гэ тая спра ва не як усіх згур та ва ла, юна кі і 
дзяў ча ты ўба чы лі кан крэт ны вы нік, што вось гэ та му пэў на му 
ча ла ве ку ста ла жыць кры шач ку больш кам форт на.

І ўсё ж га лоў ны ўпор у ра бо це я як кі раў нік пар ла мен-
та імк ну ся ра біць на вы ха ван не ў юных пар ла мен та ры яў 
ар га ні за тар скіх здоль нас цяў і дзяр жаў на га мыс лен ня. Як 
дэ пу тат сель ска га і ра ён на га Са ве таў час та су стра ка ю ся 
з людзь мі. І мя не вель мі за сму чае па зі цыя мно гіх, на ват 
да во лі ма ла дых вы бар шчы каў. Яны лю бяць бур чэць, што 
мяс цо выя Са ве ты ні чо га не вы ра ша юць, не ма юць рэ аль-
най ула ды. Але ж Са ве ты — гэ та мы з ва мі, і ка лі бу дзем 
ся дзець на пры збе, то хто гэ та зро біць? Вось мы ў пар ла-
мен це ву чым ся вы зна чаць праб ле му і по тым вы ра шаць яе. 
На прык лад, не дзе ўтва ры ла ся не санк цы я на ва ная звал ка. 
Мы ар га ні зоў ва ем су бот нік і пры бі ра ем, ка лі яна не вя лі кая. 
Ка лі ж там ужо цэ лы склад ста рой бы та вой тэх ні кі аль бо 
мэб лі, па ве дам ля ем у сель са вет, у не ка то рых вы пад ках 
ін фар му ем ра ён ны Са вет.

Мы ўдзель ні ча лі ў мно гіх агуль ных спра вах. З на мі пад-
трым лі ва юць су вязь і сту дэн ты, бы лыя чле ны пар ла мен та, 
про сім іх, ка лі не ўдзель ні чаць у агуль ных ме ра пры ем ствах, 
то хо ць бы пад трым лі ваць ідэ я мі. І та кія ідэі па сту па юць. Як 
пе да гог, я ра ду ю ся, што дзе ці ў агуль ных спра вах ста ле юць 
на ва чах. Та кім чы нам мы вы хоў ва ем бу ду чых дэ пу та таў, 
гра ма дзян з ак тыў най жыц цё вай па зі цы яй.

Ула дзі мір ХВА ЦІК, стар шы ня Брэсц ка га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў:

— Наш пар ла мент вель мі дзейс ны, твор чы, іні цы я тыў-
ны. Ня даў на мы на ват ім па свед чан ні зра бі лі і вы да лі, каб 
пад крэс ліць гра мад скую знач насць гэ та га ма ла дзёж на га 
фар мі ра ван ня. Чле наў пар ла мен та за пра ша лі на се сіі, прэ-
зі ды у мы ра ён на га Са ве та, да ва лі ім маг чы масць уба чыць 
дэ пу тац кую ра бо ту ўва ча від кі.

Ма ла дых лю дзей мы ары ен ту ем на вы ха ван не ў іх якас-
цяў гас па да ра на сва ёй зям лі. Юныя пар ла мен та рыі лі чаць 
сва ім аба вяз кам не толь кі ўдзель ні чаць, ка лі пра вод зяц ца 
ак цыі па пры бор цы тэ ры то рый, але і пры цяг ваць сва іх ад-
на клас ні каў, сяб роў, ад на вяс коў цаў.

На су стрэ чы з удзель ні ка мі ма ла дзёж на га пар ла мен та 
я не раз ім га ва рыў: ка лі ба чы це ней кі не па ра дак на сва ёй 
тэ ры то рыі, для па чат ку пра ін фар муй це стар шы ню сель ска-
га Са ве та, зра бі це зды мак і ад праў це яму, а по тым бу дзем 
ра зам ду маць, як праб ле му вы ра шыць і які мо жа быць ваш 
удзел у гэ тым вы ра шэн ні.

І яшчэ. Вель мі важ на, што ў пар ла мент трап ля юць ма-
ла дыя лю дзі, якія прай шлі пэў ны ад бор. Хлоп цы і дзяў ча-
ты за паў ня юць ан ке ты, дзе аб грун тоў ва юць сваё жа дан не 
ўдзель ні чаць у на зва ным фар мі ра ван ні. Зна чыць, ма ла дыя 
лю дзі пры хо дзяць у ма ла дзёж ны пар ла мент з жа дан нем 
атры маць во пыт для ўлас на га раз віц ця і змя ніць свет да 
леп ша га.

Пад рых та ва ла Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПЛЯ ЦОЎ КА ДЛЯПЛЯ ЦОЎ КА ДЛЯ

СЁН НЯ МА ЛА ДЫ СЁН НЯ МА ЛА ДЫ 
ЗАЎТ РА — ЗАЎТ РА — 

Ку ра та ры Слуц ка га ма ла дзёж на га пар ла мен та Але на КА ЛЯ ДА 
і Воль га АВВА КУ МА ВА з го на рам па ка за лі нам уз на га ро ды, 

атры ма ныя ад Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
і прад стаў ніц тва ЮНІ СЕФ.

Фо
 та

 Я
ў г
е н
а П

Я С
ЕЦ

 КА
 ГА

.

Ма ла дзёж ны 
пар ла мент — гэ та ад на 

з фор маў пра яў лен ня 
на шых іні цы я тыў, але іх 
трэ ба ажыў ляць. Га лоў нае — 
маг чы масць, усё ас тат няе 
за ле жыць ад аса біс тых 
якас цяў.


