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У ін шых ра ё нах, асаб лі ва 
там, дзе су стрэ чы ла дзі лі ся 
пе рад Но вым го дам, яны 
пра хо дзі лі ў фор ме «агень-
чы ка». На ме ра прыем ствах 
юна кі і дзяў ча ты ў не фар-
маль най аб ста ноў цы за 
ча ем аб мяр коў ва лі з кі раў-
ні ка мі і спе цы я ліс та мі ра ён-
на га звя на тыя ж праб ле-
мы, за да ва лі пы тан ні, якія 
іх ці ка вяць.

Ад ным сло вам, су стрэ чы 
ў лю бых фор мах атрым лі-
ва юц ца ка рыс ны мі, дзейс-
ны мі, і не толь кі ў пла не 
ін фар ма ван ня ма ла дых 
спе цы я ліс таў. Яны да юць 
маг чы масць па зна ё міц ца, 
каб по тым больш цес на ка-
му ні ка ваць, удзель ні чаць 
у агуль ных гра мад ска ка-
рыс ных пра ек тах, якія аба-
вяз ко ва пра па ноў ва юц ца 
гра мад скі мі ар га ні за цы я мі. 
Звы чай на ў та кіх су стрэ чах 
ак тыў ны ўдзел пры ма юць 
кі раў ні кі БРСМ, праф са юз-
ных, ін шых ар га ні за цый.

Ска жам, у Пру жа нах 
стар шы ня праф са ю за АПК 
Іван Яро ма най перш рас-
ка заў аб пра ва вой да па мо-
зе, на якую мо гуць раз ліч-

ваць чле ны ар га ні за цыі, а 
так са ма пра куль тур ныя, 
спар тыў ныя ме ра пры ем-
ствы, якія пра вод зяц ца ў 
сель гас прад пры ем ствах, 
пра тое, як ці ка ва мож на 
ба віць воль ны час, на ват 
ка лі ты пры ехаў на пра цу 
ў вёс ку. А вось стар шы ня 
рай вы кан ка ма Мі ха іл 
КРЭЙ ДЗІЧ зра біў упор на 
са цы яль ную пад трым ку, 
якая га ран та ва на з бо ку 
дзяр жа вы. Кі раў нік ра ё на 
так са ма на га даў ма ла дым 
ра бот ні кам, што іх па спя-
хо васць у жыц ці ў мно гім 
бу дзе аб умоў ле на іх стаў-
лен нем да пра цы.

Сё ле та на Пру жан шчы-
не пры сту пі лі да ра бо ты 
250 вы пуск ні коў вы шэй-
шых, ся рэд ніх спе цы яль-
ных і пра фе сій на-тэх ніч-
ных уста ноў аду ка цыі. З іх 
120 ча ла век прый шлі ў аг-
ра пра мыс ло вы комп лекс.

У Ган ца віц кі ра ён у ад-
па вед нас ці з яго маш та ба мі 
вы пуск ні коў пры еха ла на 
па ра дак ме ней. Па вод ле 
слоў стар шы ні ра ён на га 
Са ве та Юрыя ША ПЕ ЛЯ, 
пы тан ні ра бо ты з ма ла ды-

мі спе цы я ліс та мі заў сё ды 
зна хо дзяц ца ў по лі зро ку 
кі раў ніц тва ра ё на. Іх раз-
гля да лі на се сіі рай са ве та ў 
мі ну лым склі кан ні, бу дуць 
яны раз гле джа ны і ця пе-
раш нім скла дам дэ пу та таў. 
Пе рад зга да най су стрэ чай 
спе цы я ліс ты рай вы кан ка ма 
вы яз джа лі на мес цы, знаё -
мі лі ся з умо ва мі пра жы-
ван ня бы лых вы пуск ні коў, 
аб агуль ня лі іх па жа дан ні і 
пра па но вы. І як заў сё ды, 
гэ тыя тэ мы ўзні ма лі ся пад-
час су стрэ чы.

Ня рэд ка на па доб ныя 
ме ра пры ем ствы за пра ша-
юць тых з уча раш ніх ма-
ла дых спе цы я ліс таў, якія 
ўжо зра бі лі пэў ныя пос-
пе хі ў пра фе сіі, вы зна чы-
лі ся з мес цам да лей ша га 
пра жы ван ня, пра якіх ка-
жуць, што яны за ма ца ва-
лі ся. Вось з та кі мі да вя ло ся 
гу та рыць не так даў но аў-
та ру гэ тых рад коў на Ган-
цаў шчы не.

Алі на Са пун прый шла ў 
род ную шко лу ле тась пас-
ля за кан чэн ня Пін ска га ка-
ле джа мас тац тваў, ста ла 
на стаў ні цай ха рэа гра фіі. 
Ра бо та ёй па да ба ец ца, з 
жыл лём праб лем ня ма, 
бо дзяў чы на жы ве до ма з 
баць ка мі. Алі на ска за ла, 
што ве дае дак лад на: ха-
рэа гра фія на заў сё ды ста не 
яе пра фе сі яй.

Вар та ад зна чыць, што 
ва ўста но вах аду ка цыі, 
куль ту ры, ахо вы зда роўя 
пас ля аба вяз ко вай ад пра-
цоў кі ў ра ё не за ста ец ца 
больш за па ло ву ма ла дых 
спе цы я ліс таў. Па гу та ры ла 
я і з дву ма ўра ча мі, якія 
пры еха лі па раз мер ка ван ні 
ў Ган ца ві чы і за ста лі ся тут. 
Ула дзі мір Цан да — урач 
ла ба ра тор най ды яг нос-
ты кі, пра цуе за гад чы кам 
ла ба ра то рыі. З жон кай, 
ура чом-пе ды ят рам, га ду-
юць два іх дзя цей. Жы вуць 
у служ бо вай ква тэ ры, якую 

атры ма лі пас ля пры ез ду на 
пра цу. По тым узя лі ўчас так 
і ста лі бу да ваць дом. Ана-
ла гіч ныя жыл лё выя ўмо вы 
і ў ка ле гі — док та ра Дзя ні-
са Са ла ду хі. Яны з жон кай 
так са ма бу ду юць улас нае 
жыл лё. Ме ды кі з го на рам 
ад зна ча лі, што ў іх баль ні-
цы ўста ноў ле на су час нае 
ды яг нас тыч нае аб ста ля-
ван не, якое не са сту пае 
ана ла гам у Ба ра на ві чах 
або ў Брэс це. Адзін з іх у 
якас ці на быт ку ад зна чыў 
шы ро кія маг чы мас ці для 
прак ты кі, якую не атры-
ма еш у клі ні цы вя лі ка га 
го ра да, дзе вуз кая спе цы-
я лі за цыя. А тут ты — амаль 
зем скі док тар.

Вось як Анд рэй Ха лец-
кі — вы пуск нік Ві цеб ска га 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та 
мі ну ла га го да. Анд рэй пры-
ехаў на ра бо ту і ад ра зу стаў 
га лоў ным ура чом Маль ка-
віц кай сель скай участ ко вай 
баль ні цы. Пры ём у па лі клі-
ні цы, аб слу гоў ван не вы клі-
каў, вы езд на два ФА Пы, 
якія зна хо дзяц ца ў зо не аб-
слу гоў ван ня ўчаст ка, ста-
цы я нар на 25 лож каў — ад-
ным сло вам, ра бо ты ма ла-
до му ўра чу ха пае. Анд рэй 
Аляк санд ра віч ад ра зу зра-
зу меў, што тут ён атры мае 
ўні каль ны во пыт.

На ват тым, хто ад пра-
ца ваў год, не ка жу чы пра 
больш ста лых ка лег, ёсць 
чым па дзя ліц ца з сё лет ні мі 
вы пуск ні ка мі ме ды цын скіх 
уста ноў.

Ра бо та ў глы бін цы для 
ма ла до га спе цы я ліс та гэ-
та яшчэ і маг чы масць для 
рос ту, ча сам імк лі ва га пра-
соў ван ня па служ бо вай 
лес ві цы, ад зна ча лі на су-
стрэ чы. Пры кла дам мо жа 
па слу жыць, пэў на, кар' е ра 
Аляк сея Дзіч кі, ляс ні ча га 
Ха ты ніц ка га ляс ніц тва. За 
тры га ды ён прай шоў роз-
ныя служ бо выя пры ступ кі 
і стаў кі раў ні ком ка лек ты-
ву з 16 ча ла век, ад каз ным 
за амаль 13 ты сяч гек та раў 
ляс ных угод дзяў. Аляк сей 
мяс цо вы, жы ве з баць ка мі, 
на ра бо ту ез дзіць з рай цэнт-
ра. Ён з ды нас тыі лес ні коў, 
у ле се ў свой час пра ца ва лі 
дзя ды і па баць ка вай, і па 
мат чы най лі ніі, дзядзь кі. 
Та му хло пец з ма лен ства 
не ба чыў ся бе ў ін шай пра-
фе сіі, ад каз на рых та ваў ся 
да па ступ лен ня, па спя хо ва 
скон чыў ВНУ.

Ме на ві та на сва іх, мяс-
цо вых вы пуск ні коў школ 
тут ро бяць стаў ку. Да рэ чы, 
з сё лет няй сот ні ма ла дых 
спе цы я ліс таў 82 ча ла ве кі — 
ура джэн цы Ган цаў шчы ны. 
Ад імя ўла ды стар шы ня рай-
са ве та Юрый Ша пель вы ка-
заў на мер уся ляк пад трым-
лі ваць ма ла дое па паў нен не. 
Прык лад ёсць з ка го браць, 
у ка го ву чыц ца ёсць. За ста-
ец ца на пра цоў ваць улас ны 
до свед, ста на віц ца са праўд-
ным май страм сва ёй спра-
вы, аб за во дзіц ца сям' ёй, 
жыл лём і... за ста вац ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Тут усё па-сур' ёз на му, 
ня гле дзя чы на тое, што гэ тыя 
дэ пу та ты, па сут нас ці, яшчэ 
дзе ці. Але для ак тыў ных 
і крэ а тыў ных ма ла дзёж ны 
пар ла мент — доб рая пля цоў ка 
для та го, каб па спра ба ваць 
неш та рэ аль на змяніць. Плюс 
но вы во пыт, ка рыс ныя ве ды 
і вель мі доб ры шанц за явіць 
пра ся бе.

Ма ла дзёж ны пар ла мент пры 
га рад скім Са ве це дэ пу та таў іс-
нуе ў Ма гі лё ве ўжо пя ты год, 
ле тась прай шлі трэ ція вы ба ры ў 
яго склад. У ад роз нен не ад «да-
рос ла га» пар ла мен та, тэр мін дэ-
пу тац кай дзей нас ці тут аб мя жоў-
ва ец ца дву ма га да мі. У вы ба рах 
за дзей ні ча ны школь ні кі, па чы на-
ю чы з 9 кла са, а так са ма на ву-
чэн цы і сту дэн ты ВНУ да трэ ця га 
кур са. Гэ тым ра зам з бо лей чым 
200 прэ тэн дэн таў абра на 64 ча-
ла ве кі. Боль шую ак тыў насць на 
вы ба рах пра яві лі дзяў ча ты — іх у 
ма ла дзёж ным пар ла мен це трэ-
ця га склі кан ня аж 44.

Пер шая се сія ад бы ла ся якраз 
на пя рэ дад ні Но ва га го да. На ёй 
быў за цвер джа ны склад пар ла-
мен та, план ра бо ты, спіс ка мі сій, 
асноў ныя кі рун кі дзей нас ці.

— Пла ну ем больш ак тыў на зай-
мац ца са цы яль ны мі пра ек та мі і за-
ка нат вор чай дзей нас цю, — удак-
лад ніў стар шы ня ма ла дзёж на га 
пар ла мен та Яра слаў ГРЫ ГОР' ЕЎ. 

За раз ён сту дэнт дру го га кур са 
Бе ла рус ка га ін сты ту та пра ва знаў-
ства, але яго дэ пу тац кі стаж «ад-
ліч ва ец ца» яшчэ са шко лы. Пры-
зна ец ца, што гра мад ская ра бо та 
за цвер дзі ла яго ў жа дан ні стаць 
юрыс там.

Пад тры маць ма ла дых ка лег 
прый шлі дэ пу та ты Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ігар Мар за-
люк і Воль га Пет ра шо ва.

Яра слаў Гры гор' еў пры зна ец-
ца, што ў пар ла мент прый шоў з 
ці ка вас ці. Ха це ла ся па спра ба-
ваць ся бе ў но вай ро лі. Сён ня 
ма ла дыя пар ла мен та рыі ад ны з 
га лоў ных удзель ні каў роз ных са-
цы яль ных пра ек таў.

— Ня даў на ў Ма гі лё ве пра хо-
дзіў тэ ле ма ра фон доб рых спраў, 
мы так са ма да лу чы лі ся, — пры во-

дзіць прык лад Яра слаў. — Са бра лі 
вя лі кую скры ню па да рун каў — цац-
кі, кан цы ляр скія пры ла ды, раз ві-
валь ныя гуль ні. Пад час ма ра фо ну 
ха дзі лі ў якас ці ва лан цё раў у ан-
ка ла гіч нае ад дзя лен не аб лас ной 
баль ні цы, ра бі лі не вя ліч кія прад-
стаў лен ні. З дэ пу та та мі га рад ско га 
і аб лас но га Са ве таў дэ пу та таў на-
вед ва лі са цы яль ныя ўста но вы.

Для ма ла дых лю дзей пар ла-
мент гэ та яшчэ і доб рая аду ка-
цый ная пля цоў ка.

— Мне ці ка ва, як ад бы ва ец ца 
кі ра ван не го ра дам, як фар мі ру-
ец ца той жа бюд жэт, — ка жа Яра-
слаў. — У нас ёсць маг чы масць 
уба чыць, дзе на ша да па мо га 
больш за ўсё па трэб на. Ка лі мы 
чу ем, што на неш та не ха пае гро-
шай, па чы на ем шу каць ва ры ян-
ты, дзе іх знай сці — еў ра пей скія 

пра гра мы, гран ты, неш та ін шае. 
Усё гэ та аб мяр коў ва ем з дэ пу та-
та мі гар са ве та. Ка лі ва ўсім гэ тым 
ва рыш ся, з'яў ля ец ца азарт і жа-
дан не ра біць неш та ка рыс нае.

Ма ла дым пар ла мен та ры ям 
ляг чэй да нес ці да шы ро кай гра-
мад скас ці тыя праб ле мы, якія іс-
ну юць у іх ася род дзі.

— Па ды ма лі, на прык лад, пы-
тан не па ін клю зіў най аду ка цыі, — 
ка жа Яра слаў. — У на шым пар ла-
мен це ёсць прад стаў ні кі «асаб-
лі вай» мо ла дзі, якія агуч ва юць 
праб ле мы ма ла дых лю дзей з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Пра 
гэ та мы раз маў ля лі з дэ пу та та мі 
На цы я наль на га схо ду, аб мяр коў-
ва лі з імі, ча го не ха пае і што для 
гэ та га трэ ба зра біць. І вель мі доб-
ра нас тут пад трым лі вае дэ пу тат 
Воль га Пет ра шо ва.

У най блі жэй шых пла нах ма-
гі лёў ска га ма ла дзёж на га пар ла-
мен та ўвес ці ў курс спра вы на віч-
коў і ра зам з гар са ве там пра ца-
ваць над су мес ны мі пра ек та мі.

— Ці цяж ка быць стар шы нёй 
ма ла дзёж на га пар ла мен та? Чым 
пры хо дзіц ца ах вя ра ваць? — пы-
та ю ся ў су раз моў ні ка.

— Аса біс та га жыц ця са праў ды 
ня ма, — усмі ха ец ца Яра слаў. — 
Ра ней я яшчэ і спор там зай маў ся. 
Але па ча лі ся праб ле мы са зда роў-
ем. За раз цал кам пры свя ціў ся бе 
ву чо бе і гра мад скай дзей нас ці. 
Па куль усё атрым лі ва ец ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

УСЁ ПА-ДА РОС ЛА МУ Што ва біць ма гі лёў скіх юна коў і дзяў чат 
у ма ла дзёж ны пар ла мент?

 Ка мен та рый у тэ му
Анд рэй КІБ ЛОЎ, 

стар шы ня Ма гі лёў ска га 
гар са ве та дэ пу та таў:

— Асноў ная мэ та ма ла дзёж-
на га пар ла мен та — гэ та на ву-
чан не юна коў і дзяў чат прын-
цы пам мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня ў го ра дзе, пад рых тоў ка 
бу ду чых дэ пу та таў і кі раў ні коў. 
Мы ві та ем раз віц цё лі дар скіх 
якас цяў, ге не ра цыю ідэй на 
па ляп шэн не жыц ця дзей нас ці ў 
го ра дзе. Нам важ на, каб ма ла-
дыя лю дзі са ма стой на пры ма лі 
ра шэн ні. Мо ладзь пра яў ляе ці-
ка васць да са цы яль ных праб-
лем, удзель ні чае ў ва лан цёр-
скім ру ху, пад трым лі вае ідэі 
ін клю зіў най аду ка цыі.

Дэ пу тац кая дзей насць 
свое асаб лі вая, час та не ха пае 
ве даў на ват звы чай ным дэ пу-
та там. Наш гар са вет пад час 
апош ніх вы ба раў аб на віў ся 
на 40 %. Я сам на ві чок у гэ-
тай дзей нас ці, і мне так са ма 
прый шло ся ча мусь ці ву чыц ца. 
Усе па він ны ве даць асно вы 
дзей нас ці дэ пу та та — нар ма-
тыў ную ба зу, умець скла даць 
пла ны ра бот, да ваць спра ва-
зда чу вы бар шчы кам, пра віль-
на ра біць дэ пу тац кія за пы ты 
і зва ро ты і гэ так да лей. Та му 
мы вы ра шы лі зра біць шко лу 
дэ пу та та.

У кан цы го да рай вы кан ка мы тра ды цый на пра вод зяць 
су стрэ чы з ты мі спе цы я ліс та мі, якія скон чы лі на ву чаль ныя 
ўста но вы і пры еха лі на ра бо ту ў ар га ні за цыі, 
прад пры ем ствы, уста но вы ра ё на. Не дзе ар га ні зоў ва юць 
ме ра пры ем ствы ў фор ме ву чо бы-се мі на ра, як, 
на прык лад, бы ло ў Коб ры не. Там з мо лад дзю 
су стрэ лі ся кам пе тэнт ныя спе цы я ліс ты, якія рас ка за лі 
пра льго ты і маг чы мас ці, што га ран туе дзяр жа ва 
пры пра ца ўлад ка ван ні па раз мер ка ван ні, па зна ё мі лі 
з асаб лі вас ця мі ра ё на, яго да сяг нен ня мі ў роз ных га лі нах 
гас па дар кі.

Пры ехаць у глы бін ку. І за стац ца
Су стрэ чы з ма ла ды мі спе цы я ліс та мі прай шлі ў ра ё нах Брэст чы ны

МЯС ЦО ВЫ ЧАС

Удзель ні кі су стрэ чы 
ў Ган ца ві чах.


