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Аляк сандр СЯ ГОД НІК, 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па аду ка цыі, куль ту ры 

і на ву цы, на мес нік стар шы ні ка мі сіі 
па са цы яль най і ма ла дзёж най па лі ты цы, 

на ву цы, куль ту ры і гу ма ні тар ных 
пы тан нях Пар ла менц ка га схо ду Са ю за 

Бе ла ру сі і Ра сіі:

— Ка лі вес ці га вор ку аб вы то ках ма ла-
дзёж на га пар ла мен та рыз му, то ўсё за ра-
джа ла ся ў рэ гі ё нах, гэ та зна чыць, што па ча так па кла лі мяс цо выя ор га ны 
ўла ды. На прык лад, мы ства ра лі Гро дзен скі ма ла дзёж ны пар ла мент пры 
аб лас ным Са ве це дэ пу та таў у 2011 го дзе (на той час Аляк сандр Ся год нік 
уз на чаль ваў упраў лен не аду ка цыі абл вы кан ка ма. — Заўв. аўт.), і та кая 
ра бо та пра во дзі ла ся па ўсіх рэ гі ё нах. Мэ та ства рэн ня та кіх пар ла мен-
таў — сфар мі ра ваць ор га ны са ма кі ра ван ня ў ма ла дзёж ным ася род ку, 
да лу чыць мо ладзь да вы ра шэн ня праб лем перш за ўсё рэ гі я наль на га 
ўзроў ню, ме на ві та тых, што да ты чац ца рэа лі за цыі ма ла дзёж най па-
лі ты кі. Між ін шым, ся род дру гіх за дач, якія паў ста юць пе рад гэ ты мі 
ін сты ту цы я мі, мы ба чы лі яшчэ і ак ты ві за цыю іні цы я ты вы, каб ма ла дыя 
лю дзі не толь кі ўплы ва лі на вы ра шэн не праб лем ных пы тан няў, але і 
ўзні ма лі іх. Акра мя та го, яны мо гуць да лу чац ца і да ін шых пра ек таў, 
якія ім па сі лах: ва лан цёр ска га ру ху, удзе лу ў доб ра ўпа рад ка ван ні сва іх 
на се ле ных пунк таў ды ін шых.

Яшчэ не каль кі слоў аб ства рэн ні ма ла дзёж най па ла ты пры Пар ла-
менц кім схо дзе, якая з'я ві ла ся ў 2018 го дзе па іні цы я ты ве двух стар-
шынь — Вя ча сла ва Ва ло дзі на і Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі. Яе ства рэн нем 
зай ма лі ся дзве ка мі сіі — на ша ка мі сія па са цы яль най і ма ла дзёж най 
па лі ты цы, на ву цы, куль ту ры і гу ма ні тар ных пы тан нях і па за ка на даў стве 
і рэг ла мен це. Яна скла да ец ца з ма ла дых пар ла мен та ры яў Бе ла ру сі і 
Ра сіі — па 20 ад кож най кра і ны. У Брэс це на лет няй се сіі бы ла за цвер-
джа на струк ту ра, ор га ны кі ра ван ня, пры ня та па ла жэн не і па ча ла ся 
ра бо та. На мі ну лай 55-й се сіі Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі і 
Ра сіі бы ла да дзе на пер шая спра ва зда ча з бо ку кі раў ні ка Ма ла дзёж най 
па ла ты і агу ча ны пла ны на 2019 год.

ДАРЭЧЫ

Бу дзе свая ін тэр нэт-плат фор маБу дзе свая ін тэр нэт-плат фор ма
Ма ла дзёж ная па ла та пры Пар ла менц кім схо дзе рас пра цуе пра ект 
Стра тэ гіі раз віц ця ма ла дзёж най ін тэ гра цыі Са юз най дзяр жа вы.

На 55-й се сіі Пар ла менц ка га схо ду, якая прай шла ў кан цы мі ну ла га 
го да, пар ла мен та рыі раз гле дзе лі пы тан не «Аб дзей нас ці Ма ла дзёж най 
па ла ты пры Пар ла менц кім схо дзе Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі». Аб гэ тым 
па ве дам ляе афі цый ны рэ сурс Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі 
і Ра сіі.

З ін фар ма цы яй аб вы ні ках пра цы ў 2018 го дзе і аб пла не ра бо ты на 
2019 год дэ пу та таў па зна ё мі ла стар шы ня Ма ла дзёж най па ла ты пры 
Пар ла менц кім схо дзе Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі Але на Яра кі на. Дэ пу та ты 
Пар ла менц ка га схо ду па га дзі лі ся з асноў ны мі на прам ка мі дзей нас ці 
Ма ла дзёж най па ла ты, а так са ма пла нам ра бо ты мо ла дзі ў 2019-м.

У ад па вед нас ці з гэ тым да ку мен там чле ны Ма ла дзёж най па ла ты 
рас пра цу юць Стра тэ гію раз віц ця ма ла дзёж най ін тэ гра цыі Са юз най 
дзяр жа вы, пра вя дуць ма ні то рынг нар ма тыў на-пра ва вой ба зы, якая 
за кра нае ін та рэ сы мо ла дзі, пры муць удзел у рас пра цоў цы рэ ка мен да-
цый па рэ гу ля ван ні і раз віц ці дзей нас ці ў сфе ры ма ла дзёж на га пар ла-
мен та рыз му, ар га ні зу юць пра вя дзен не са цы я ла гіч на га да сле да ван ня 
ся род мо ла дзі Са юз най дзяр жа вы, вы пра цу юць пра па но вы па ства рэн ні 
ма ла дзёж най ін тэр нэт-плат фор мы.

Ін фар ма цый ная па лі ты ка Ін фар ма цый ная па лі ты ка 
і раз віц цё тэх на ло гійі раз віц цё тэх на ло гій

Тое, што хва люе мо ладзь дзвюх кра ін, аб мер ка ва лі на па ся джэн ні 
ка мі сіі Ма ла дзёж най па ла ты Са юз най дзяр жа вы.

У Маск ве ў вы да вец кім до ме «Кам са моль ская праў да» прай шло па-
ся джэн не ка мі сіі Ма ла дзёж най па ла ты пры Пар ла менц кім схо дзе Са ю за 
Бе ла ру сі і Ра сіі. На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся пы тан ні ін фар ма цый най 
па лі ты кі і раз віц ця ін фар ма цый ных тэх на ло гій у Са юз най дзяр жа ве, 
пе рад ае тэ ле ка нал «Бел Рос».

Яе ўдзель ні кі за кра ну лі праб ле му па зна валь нас ці гэ та га аб' яд-
нан ня ся род жы ха роў дзвюх кра ін. Асоб на раз гле дзе лі прын цы пы 
ства рэн ня ма ла дзёж най ін тэр нэт-плат фор мы, якая да зво лі ла б вы-
зна чаць най больш ак тыў ных удзель ні каў ме ра пры ем стваў для гра-
ма дзян Бе ла ру сі і Ра сіі. Кан цэп цыя пра ду гледж вае сіс тэ му бо ну саў 
для ўдзель ні каў.

«Ця пер на ка мі сіі мы аб мяр коў ва лі пра ект ства рэн ня ін тэр нэт-плат-
фор мы па схе ме пе ра да чы во пы ту ад ма ла дых спе цы я ліс таў. Мы бу-
дзем браць двух спе цы я ліс таў з дзвюх кра ін і па раў ноў ваць, як яны 
да маг лі ся пос пе ху», — ад зна чыў член ка мі сіі Сяр гей На доль скі.

Аб мер ка ва лі на су стрэ чы і пра ект Стра тэ гіі раз віц ця ма ла дзёж най 
ін тэ гра цыі Са юз най дзяр жа вы. Пар ла мен та рыі пад крэс лі лі: пры рас пра-
цоў цы да ку мен та ў ім па він ны быць улі ча ны пы тан ні эка на міч най па лі-
ты кі. Па га ва ры лі і пра вы ні кі пра цы Ма ла дзёж най па ла ты ў 2018 го дзе. 
«Без умоў на, тое, што мы сён ня вый шлі на рас пра цоў ку кан цэп ту аль ных 
стра тэ гіч ных да ку мен таў па іні цы я ты ве са мой мо ла дзі, і тое, што гэ тая 
іні цы я ты ва знай шла сваё за ма ца ван не ў вы ні ко вых да ку мен тах Фо ру му 
рэ гі ё наў, — гэ та пэў ны вы нік. Тое, што мы сён ня эфек тыў на ўзае ма-
дзей ні ча ем з гра мад скі мі ар га ні за цы я мі дзвюх кра ін, — гэ та так са ма 
вы нік. Вя до ма, за гэ тыя паў го да (што іс нуе па ла та. — «МС») мы па куль 
на ладж ва ем унут ра ную струк ту ру, па куль не аб ход на вы бу да ваць ар-
га ні за цый ныя пы тан ні», — ад зна чыў на мес нік стар шы ні Ма ла дзёж най 
па ла ты Ягор Ма ка рэ віч.

са бра ны мі, ста ран ны мі, упэў не на тры мац ца ў лю-
бой аў ды то рыі.

Па вы ні ках агля ду вы зна ча ец ца ка ман да-пе-
ра мож ца, якой уру ча ец ца Гран-пры — пе ра ход ны 
Ку бак. У да лей шым пры зё ры па каз ва юць ну ма ры 
пад час ме ра пры ем стваў, якія ла дзяц ца да Дня Пе-
ра мо гі. Да гэ та га свя та пры мер ка ва на яшчэ ад на ак-
цыя. Хлоп цы і дзяў ча ты фа та гра фу юць ві ды Слуц-
ка, удзель ні каў вай ны, па мят ныя мяс ці ны го ра да і 
па да юць свае ра бо ты на кон курс. Тым са мым яны 
за клі ка юць сва іх ра вес ні каў быць удзяч ны мі ве тэ ра-
нам за тое, што пры нес лі на ступ ным па ка лен ням мір, 
пом ніць пра ге ро яў вай ны і ша на ваць іх. Гэ тыя здым кі 
за хоў ва юц ца ў ар хі ве, вы ка рыс тоў ва юц ца ў паў ся-
дзён най ра бо це, дэ ман стру юц ца на вы стаў ках.

Тра ды цый на мо ладзь пра во дзіць так са ма даб-
ра чын ную ак цыю «Цу ды на Ка ля ды». Пі я не ры, 
прад стаў ні кі ра ён най ар га ні за цыі Бе ла рус ка га рэс-
пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі, школь ні кі збі ра юць 
кан цы ляр скія та ва ры і спар тыў ныя пры ла ды, цац-
кі, а чле ны ма ла дзёж на га пар ла мен та рых ту юць 
тэ ат ра лі за ва нае прад стаў лен не. За тым усе ра зам 
на вед ва юць дзі ця чае ад дзя лен не ра ён най баль-
ні цы, цэнтр ка рэк цый на га раз віц ця, са цы яль на-
пе да га гіч ны цэнтр, спе цы я лі за ва ны Дом дзі ця ці, 
він шу юць ма лых і ўру ча юць ім па да рун кі.

Сё ле та чац вёр ты раз у го ра дзе ар га ні зу юць пля-
цоў кі для ма ла дзёж на га ад па чын ку, якія іні цы я ваў 
пар ла мент: спар тыў ная, твор чая, гіс то ры ка-куль-
тур ная. Як па каз вае па пя рэд ні во пыт, та кія тэ ма-
тыч ныя ме ра пры ем ствы ка рыс та юц ца па пу ляр-
нас цю. З кож ным го дам яны ўдас ка наль ва юц ца, 
збі ра юць усё боль шую коль касць удзель ні каў.

Але, як лі чаць Але на і Воль га, ма ла дзёж ны ад-
па чы нак не аб ход на, раз на ста іць. Та му на ле та мяр-
ку юць улад ка ваць ад кры тыя тэ ма тыч ныя пля цоў кі 
на ву лі цы.

Што на огул ча ка юць ку ра та ры ад сва іх па да-
печ ных, па ці ка ві ла ся ў су раз моў ні каў. Маг чы ма, 
ма раць аб тым, каб у бу ду чы ні вы ха ван цы бы лі 
абра ны ў пар ла мент кра і ны, вы ра ша лі дзяр жаў-
ныя спра вы, уно сі лі свае пра па но вы ў за ка на-
даў ства?

— Мы ў іх ве рым. Яны ву чац ца пра ца ваць з 
людзь мі, ста но вяц ца лі да ра мі, пра хо дзяць трэ нін гі, 
дзе на бы ва юць не аб ход ныя на вы кі, каб іх не толь кі 
вы слу ха лі, але і па чу лі, — ка жуць ку ра та ры.— Ма-
ла дзёж ны пар ла мент — гэ та звя но ў парт нёр скім 
су пра цоў ніц тве па між дзець мі і прад стаў ні ка мі ра-
ён най ула ды. Іх за пра ша юць у рай вы кан кам для 
аб мер ка ван ня пы тан няў, звя за ных з ма ла дзёж ны мі 
іні цы я ты ва мі го ра да. У кі раў ніц тва ра ё на іх ідэі заў-
сё ды зна хо дзяць пад трым ку.

Дзе ці су стра ка лі ся з дэ пу та там Па ла ты прад стаў-
ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі На тал ляй Ра-
жа нец. На тал ля Ві та леў на пра вя ла для іх эк скур сію 
па Аваль най за ле, рас ка за ла аб ра бо це сва іх ка лег. 
Слуц кія пар ла мен та рыі на вед ва юць так са ма ін шыя 
ма ла дзёж ныя пар ла мен ты. Па бы ва лі ў Брэс це, Ба-
ры са ве, По лац ку, Ма ла дзеч не, на ла дзі лі су вя зі са 
сва і мі ра вес ні ка мі, па чарп ну лі ў іх ка рыс ны во пыт 
ды і сва ім па дзя лі лі ся.

І на ват ка лі яны не ста нуць дэ пу та та мі, то, 
безумоў на, вопыт ра бо ты ў ма ла дзёж ным пар ла-
мен це да па мо жа ім у жыц ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

маладзёж ны пар ла мент у воб-
лас ці пра цуе ўжо шэсць га доў. 
За гэ ты час рэа лі за ва на 400 зна-
ка вых крэ а тыў ных пра ек таў.

У гэ тым се зо не змя ніў ся фар-
мат — пар ла мент стаў двух па-
лат ным. Акра мя школь ні каў, 
яго чле на мі ста лі сту дэн ты ВНУ 
і на ву чэн цы ся рэд ніх пра фе-
сій ных уста ноў. Уся го ў дэ пу-
тац кі кор пус увай шлі больш за 
120 ча ла век, якія абра ны шля-
хам пра мо га за кры та га га ла са-
ван ня па ана ло гіі з «да рос лы мі» 
вы ба ра мі.

— На се сіі  прад стаў ле-
ны пяць най леп шых пра ек-
таў — па ад ным ад кож най 
ка мі сіі, — якія пры ня ты дэ пу-
та та мі, ма дэ ра та ра мі ка мі сіі. 
Пра ек ты бу дуць рэа лі за ва ны ў 
рам ках ра бо ты бу ду ча га пар-
ла мен та, — ад зна чы ла Тац ця на 
Асма лоў ская.

Раз ліч ва юць ма ла дыя пар-
ла мен та рыі і на шэф ства «да-
рос ла га» дэ пу тац ка га кор пу са. 
Стар шы ня Гро дзен ска га аб лас-
но га Са ве та дэ пу татаў Ігар Жук 
за ці каў ле ны ў пад рых тоў цы бу-
ду ча га рэ зер ву:

— Мы пра цу ем па мно гіх кі-
рун ках з мо лад дзю, вы яў ля ем 
та ле на ві тых, адо ра ных дзя цей, 
за ці каў ле ны, каб іх іні цы я ты вы 
бы лі рэа лі за ва ны — ад гэ та га бу-
дзе ка рысць усім.

«Усё за ле жыць 
ад нас»

На па са ду стар шы ні ма ла-
дзёж на га пар ла мен та пра па-
на ва лі не каль кі кан ды да тур. 
Удзель ні кі се сіі боль шас цю га-
ла соў аб ра лі лі цэ іст ку Тац ця ну 
Жу ка вец. Маг чы ма, усіх пад ку-

пі ла яе яск ра вая прэ зен та цыя 
і той за пал, з якім яна вы сту-
пі ла. Ад ра зу пас ля га ла са ван-
ня Тац ця на шчы ра ад ка за ла 
на пы тан ні аб тым, якой яна 
ба чыць сваю ра бо ту ў но вым 
пар ла мен це.

— Ці ста ла для вас абран не 
на пост стар шы ні ма ла дзёж-
на га пар ла мен та не ча ка нас-
цю?

— Па праў дзе, так. Мне зда-
ва ла ся, што пе ра мо жа На тан са 
сва ім ці ка вым пра ек там яў рэй-
ска га квар та ла.

— Маг чы ма, ады граў ро лю 
не толь кі пра ект, але і ней кія 
лі дар скія якас ці? Як вы бы чы-
це сваю бу ду чую дзей насць?

— Я на ват за раз ба чу, што 
част ка пар ла мен та да во лі па-
сіў ная. У нас на вы ба рах бы ло 
11 прэ тэн дэн таў, з якіх рэ аль на 
да стой ны мі я на зва ла б па ло-
ву. Ас тат нія вель мі блы та лі ся, 
вы каз ва лі свае дум кі штам-

памі. Ка му гэ та ці ка ва слу хаць, 
а тым больш пад трым лі ваць? 
Трэ ба вы каз ваць дум кі вы раз-
на, імк лі ва. Мы — мо ладзь, у 
нас кроў кі піць у жы лах, ча му 
мы па він ны раз мень вац ца на 
доў гія і нуд ныя раз мо вы і аб-
мер ка ван ні, ка лі мож на ўсё 
вы ка заць па сут нас ці. 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.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ПАР ЛА МЕН ТА РЫЙ,ПАР ЛА МЕН ТА РЫЙ,
ДЭ ПУ ТАТДЭ ПУ ТАТ

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВЫ

ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫХІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫХ
Ма ла дзёж ны 
пар ла мент у воб лас ці 

пра цуе ўжо шэсць га доў. 
За гэ ты час рэа лі за ва на 
400 зна ка вых крэ а тыў ных 
пра ек таў.

Фо
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КАМПЕТЭНТНА


