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Мець ак тыў ную жыц цё вую 

па зі цыю, быць твор чы мі, іні-

цы я тыў ны мі, са ма стой ны мі... 

Раз ві ваць гэ тыя важ ныя якас ці 

да па ма га юць за ня ткі ў клу бе 

ЮНЕС КА «Пла не та» Ма ла дзе-

чан ска га цэнт ра твор час ці 

дзя цей і мо ла дзі «Ма ла дзік».

Гіс то рыя аб' яд нан ня бя рэ па ча-

так у да лё кіх 1970-х з клу ба ін тэр-

на цы я наль най друж бы.

— Гэ та быў той час, ка лі срод-

кам ка му ні ка цыі з'яў ля ла ся пісь мо, і 

не вя лі кі сціп лы кан вер цік мог аб ля-

цець увесь свет, ро бя чы сяб ра мі не-

зна ё мых лю дзей. Пра жыц цё сва іх 

ад на год каў дзе ці да вед ва лі ся та ды 

ме на ві та з па пя ро вых вес та чак, — 

ус па мі нае кі раў нік клу ба «Пла не-

та» Ва лян ці на СА ЕН КА. — З та го 

ча су за стаў ся наш дэ віз: «Ня хай 

бу дуць сяб роў ствам са грэ тыя ўсе 

пяць час так вя лі кай пла не ты!»

Цес ная су вязь з ад на год ка мі 

да лё ка га і бліз ка га за меж жа пад-

трым лі ва ец ца і ця пер. Вось ужо 

не каль кі га доў чле ны ма ла дзе-

чан ска га клу ба пры ма юць удзел у 

між на род ным ва лан цёр скім ла ге ры 

«Зям ля — наш агуль ны дом».

Клуб зай ма ец ца пра па ган дай 

ідэа лаў ААН і ЮНЕС КА, зда ро ва га 

ла ду жыц ця. Пад лет кі вы ву ча юць 

пра вы дзі ця ці і ча ла ве ка, зна ё мяц-

ца з гіс то ры ка-куль тур най спад чы-

най Бе ла ру сі. Усе ме ра пры ем ствы 

пра хо дзяць ін тэр ак тыў на: гу тар кі, 

дыс ку сіі, аб мер ка ван не сі ту а цый, 

ро ле выя, дзе ла выя і ка му ні ка тыў-

ныя гуль ні. І ў асно ве ўсёй ра бо ты 

ля жыць ва лан цёр ская дзей насць. 

На прык лад, юна кі і дзяў ча ты пра-

вод зяць прак ты ка ван ні «Ля чэб ная 

ма гія» для дзя цей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі. Гуль ні з па пер ка мі, 

ніт ка мі, гум ка мі не толь кі раз ві ва-

юць ма то ры ку рук, кем лі васць, але 

і пры вод зяць дзя цей у за хап лен не, 

за ра джа юць ста ноў чы мі эмо цы я мі.

Клуб ЮНЕС КА — свое асаб лі вая 

шко ла лі да ра. Кож ны з яе чле наў 

пра во дзіць се мі на ры, трэ нін га выя 

за ня ткі па прын цы пе «Роў ны на-

ву чае роў на га». Та кі па ды ход дае 

ста ноў чы вы нік, бо ін фар ма цыя з 

вус наў ад на год ка па да ец ца больш 

да ступ на і ці ка ва, на звык лай і зра-

зу ме лай мо ве.

У клу бе ёсць маг чы масць ства-

раць і ўва саб ляць свае пра ек ты. 

На прык лад, у рам ках Дзяр жаў най 

пра гра мы «Аду ка цыя і ма ла дзёж-

ная па лі ты ка» рас пра ца ва ны пра-

ект «Вы бі ра ем зда роўе». У 2015 

го дзе пра ект клу ба «Пра ва вы эру-

дыт» атры маў рэс пуб лі кан скі грант 

для яго рэа лі за цыі.

На вес на вых ка ні ку лах прай шоў 

асноў ны этап праф ары ен та цый на-

га пра ек та «Па ляр ная зор ка», яго 

аў та ры — Ма рыя Пры тко ва і Ула-

дзі слаў Баж ко. Ён раз лі ча ны на 

школь ні каў, якія ма юць цяж кас ці з 

вы ба рам пра фе сіі, ба яц ца зра біць 

па мыл ку, па сту піў шы не ў тую на-

ву чаль ную ўста но ву.

— Як зор ка да па ма гае ары ен-

та вац ца ноч чу, так і гэ тая іні цы я-

ты ва дае маг чы масць ад чуць усе 

скла да нас ці абра най спе цы яль нас-

ці, аку нае з га ла вой у тую сфе ру 

дзей нас ці, з якой пад лет кі збі ра юц-

ца звя заць сваю бу ду чы ню, — тлу-

ма чыць Ма рыя.

На пер шым эта пе пра ек та яго 

ар га ні за та ры пра вя лі трэ нін гі, якія 

ву чаць ста віць мэ ты, ма ты ва ваць 

да дзе ян ня, пла на ваць пра цоў-

ны дзень. Дру гі этап уяў ляе са-

бой кір маш пра фе сій і пра гра му 

Jоb shаdоw. Што гэ та та кое? У ад-

па вед нас ці з абра ны мі кі рун ка мі 

спе цы яль нас цяў быў скла дзе ны 

спіс ар га ні за цый і прад пры ем стваў. 

На ве даў шы іх, удзель ні кі пра ек та 

змаг лі па на зі раць за пра фе сі я на-

ла мі, за даць ім усе хва лю ю чыя пы-

тан ні, уба чыць, з чым прый дзец ца 

су тык нуц ца ў бу ду чы ні. На прык-

лад, юныя жур на ліс ты на ве да лі 

рэ дак цыі мяс цо ва га тэ ле ба чан ня і 

«Ма ла дзе чан скай га зе ты». Хтось-

ці су стрэў ся з псі хо ла гам, ін шыя 

пры ме ры лі фор му па жар ных-ра-

та валь ні каў. Па за вяр шэн ні пра ек-

та быў ар га ні за ва ны круг лы стол. 

Хлоп цы і дзяў ча ты па дзя лі лі ся сва-

і мі ўра жан ня мі і на рэш це вы ра шы-

лі, ці вар та звяз ваць сваё жыц цё з 

абра най пра фе сі яй.

Усё больш і больш пад лет каў ці-

ка віц ца клу бам ЮНЕС КА «Пла не-

та». Энер гіч ныя, жыц ця ра дас ныя, 

та ва рыс кія — яны ро бяць дзей-

насць ар га ні за цыі больш яр кай і 

ці ка вай, да да юць у яе штось ці ад 

ся бе.

Ары на ВЯР ХОЎ СКАЯ, ву ча ні ца 

10 кла са гім на зіі — ка ле джа 

мас тац тваў г. Ма ла дзеч на.

І та ды Ка ця ры на за ду ма ла ся: 

як зра біць так, каб лю дзі маг лі не 

толь кі да ве дац ца пра ней кую праб-

ле му і абу рыц ца, але і паў дзель ні-

чаць у яе вы ра шэн ні. «Я па ча ла 

шу каць ад каз на пы тан не, як мож-

на злу чыць жур на ліс ты ку з ней кай 

сі лай, якая на па ста ян най асно ве 

маг ла б зай мац ца сіс тэм най да-

па мо гай», — ус па мі нае дзяў чы на. 

Так на ра дзі ла ся ідэя ства рэн ня 

даб ра чын най плат фор мы.

Спа чат ку гэ та быў прос та 

ча со піс «Ім ёны», што асвят ляў 

вост рыя са цы яль ныя пы тан ні. 

Але ця пер акра мя рэ дак цыі тут 

ёсць і пра ект ны ад дзел, які зай-

ма ец ца пры цяг нен нем гра мад-

ска га фі нан са ван ня да вы ра-

шэн ня роз ных праб лем, а з кан ца 

2017 го да збі рае ах вя ра ван ні і ад 

біз нес-кам па ній. Лю бы ах вот ны 

мо жа зра біць не толь кі рэ пост у 

са цы яль най сет цы, але і ака заць 

пад трым ку кан крэт ным лю дзям і 

пра ек там. У ар ты ку лах «Ім ёнаў» 

ёсць кноп ка «Да па маг чы», на ціс-

ка ю чы якую ча ла век ро біць гра-

шо вы пе ра вод. На прык лад, лю-

бы мо жа паў дзель ні чаць у тым, 

каб на няць ня ню для дзя цей у 

баль ні цах, якія з роз ных пры чын 

за ста лі ся без баць коў. Гэ ты пра-

ект Чыр во на га Кры жа па чы наў ся 

ў 2016 го дзе з ад на го та ко га ра-

бот ні ка ў гро дзен скай баль ні цы, а 

ця пер ім ахоп ле ны ча ты ры воб лас-

ці і ста лі ца. У фі нан са ван ні «Ня-

няў» паў дзель ні ча ла ўжо больш за 

ты ся чу ча ла век.

— Ле тась, у каст рыч ні ку, упер-

шы ню ў Бе ла ру сі быў за пу шча ны 

пер шы даб ра чын ны сэр віс пад піс-

кі. «Мы да лі маг чы масць ах вот ным 

не толь кі ра за ва ра біць пе ра вод, 

але і пад піс вац ца на аў та ма тыч нае 

спі сан не са сва ёй карт кі лю бой су-

мы што ме сяц. Бо мно гія пра ек ты, 

та кія як «Ня ня за мест ма мы», па-

він ны фун кцы я на ваць ста біль на. 

Ва лан цё ры — вель мі па трэб ныя 

і важ ныя лю дзі ў кож най спра ве, 

але аба вяз ко ва па ві нен іс на ваць 

кас цяк, ка ман да, якая бу дзе пра-

ца ваць па ста ян на і атрым лі ваць 

апла ту за гэ та, — тлу ма чыць жур-

на ліст.

Праз два га ды іс на ван ня плат-

фор мы «Ім ёны» ліч бы ка жуць 

са мі за ся бе. За гэ ты час больш 

за 30 ты сяч ча ла век ад гук ну ла-

ся і пад тры ма лі ка ля 25 пра ек таў. 

Са бра ная су ма ў 400 ты сяч до ла-

раў — рэ корд ная для даб ра чын на-

га краў дфан дын гу. Ад сюль і наз-

ва пра ек та. За ра шэн нем кож най 

праб ле мы ста іць кан крэт ны ча-

ла век. «Ім ёны» — гіс то рыі, лё сы 

і ўчын кі бе ла ру саў.

— У ся бе на пля цоў цы мы збі-

ра ем гра мад скія ар га ні за цыі, кож-

ная з якіх пра цуе з роз най мэ та вай 

гру пай. Іх про філь — ад шко лы для 

лю дзей, што пе ра жы лі транс план-

та цыю, да ста ло вай для бяз до мных 

і да па мо гі жан чы нам і дзе цям, па-

цяр пе лым ад гвал ту. Для нас усе 

пра ек ты важ ныя. Але мы фі нан су-

ем тыя, якія да па ма га юць не ка-

мусь ці ад на му, а мно гім. На прык-

лад, збі ра ем срод кі не для кож на га 

асоб на га хво ра га дзі ця ці з рэд кім 

нер во ва-мы шач ным за хвор ван нем, 

а на дзей насць ар га ні за цыі, якая 

бу дзе што дня зай мац ца праб ле ма-

мі та кіх хво рых, а ме на ві та фон ду 

«Ге ном», у яко га сён ня больш за 70 

па да печ ных дзя цей і да рос лых, — 

га во рыць Ка ця ры на.

Мож на пе ра лі чыць пра ек ты, у 

якіх удзель ні ча ла больш за ўсё 

ах вот ных: «Ня ня за мест ма мы», 

вы яз ная служ ба дзі ця ча га хос пі-

са, по шу ка вы атрад «Анёл», дыс-

тан цый нае на ву чан не ін ва лі даў. 

Апош нюю іні цы я ты ву ства рыў па-

ра лі за ва ны хло пец з Ба ры са ва. 

Ён на ву чыў ся кі ра ваць кам п'ю та-

рам пры да па мо зе го ла су, і ця пер 

да па ма гае та кім жа, як сам. Яму 

прый шло ўжо больш за 500 за явак 

для на ву чан ня ў гэ тай шко ле. Ёсць 

пра ект ІT-кур саў для дзя цей з пры-

тул каў Мін ска, ку ды пры хо дзяць 

вы клад чы кі і да па ма га юць ра біць 

сай ты, асвой ваць но выя тэх на ло гіі. 

На чар зе — не менш за дзе сяць 

ін шых буй ных пра ек таў.

Каб вы ка заць ва лан цё рам па-

дзя ку за да па мо гу, ім до раць вы-

клю чаль ні кі, зроб ле ныя ру ка мі 

сла ба ві ду шчых лю дзей на ма ла-

дзе чан скім за вод зе. Іх афарм ля-

юць у вы гля дзе маг ні таў на ха ла-

дзіль нік, а ды зай не ры на но сяць 

над піс «Ім ёны». На зы ва ец ца па-

да ру нак «Уклю чаль нік Ім ёнаў».

На дзея БОБ РЫК, 

ву ча ні ца 11 кла са 

гім на зіі № 7 г. Ма ла дзеч на.

Сён ня «Чыр вон ка. 

Чыр во ная зме на» дру куе 

апош нія «про бы пя ра» 

на шых юных і ма ла дых 

ня штат ных аў та раў, якія 

па сту пі лі на чар го вы кон-

курс «Я — ма ла ды. І мне 

не ўсё роў на!» і бы лі ада-

бра ны для пуб лі ка цыі як 

най леп шыя. У най блі жэй-

шым вы пус ку да дат ку 

пла ну ец ца пад вес ці вы ні кі 

твор ча га спа бор ніц тва 

і на зваць імя (ці ім ёны) яго 

пе ра мож цы (пе ра мож цаў). 

Та ды ж мы тра ды цый на 

пра вя дзём і не вя лі кі «раз-

бор па лё таў».

А па куль у якас ці агуль-

на га ка мен та рыя (апроч, вя-

до ма, шчы рых він ша ван няў 

удзель ні кам, чыя «про бы 

пя ра» з'я ві лі ся на ста рон-

ках «Чыр вон кі. Чыр во най 

зме ны») ха це ла ся б ска-

заць на ступ нае. Кон курс 

чар го вы раз за свед чыў, 

што ін та рэс да жур на лісц-

кай пра фе сіі з бо ку твор чай 

бе ла рус ка моў най мо ла дзі 

не зні кае. Гэ та, ка неш не ж, 

не мо жа не ра да ваць, 

бу ду чыя ка ле гі! Ме на ві та 

так, па коль кі мы спа дзя-

ём ся, што ўсе вы, хто ма-

рыць аб пра фе сіі, па сту пі це 

на жур фак, ад ву чы це ся 

і прый дзе це да нас пра ца-

ваць. Улас на, кон курс для 

гэ та га і за дум ваў ся: да па-

маг чы та ле на ві тым і на стой-

лі вым знай сці свой шлях 

у жыц ці. Да на шых аба вяз-

ко вых на ступ ных су стрэч!

ЯНЫ ДА ПА МА ГА ЮЦЬ 
«УКЛЮ ЧАЦЬ» ІМ ЁНЫ

 ПРА АЎ ТА РА
— Мая ба бу ля пра ца ва ла 

ў рэ дак цыі га зе ты «Свет лы 
шлях» на па са дзе рэ дак та ра 
ад дзе ла пра гра мы «Смар гон-
скае ра дыё». Яе брат быў за-
гад чы кам ад дзе ла сель скай 
гас па дар кі га зе ты «Свят ло 
ка му ніз му» (ця пер «Ма ла дзе-
чан ская га зе та»). Я рых ту ю ся 
пра цяг ваць ся мей ную ды нас-
тыю, — па дзя лі ла ся сва і мі 
пла на мі аў та рка. — Па сва ёй 
на ту ры я ак тыў ны і твор чы 
ча ла век. Мне па да ба ец ца гэ-
ты асаб лі вы рытм жыц ця: су-
стра кац ца з но вы мі ці ка вы мі 
людзь мі, зна хо дзіц ца ў кур се 
ўся го та го, што ад бы ва ец ца, 
да вед вац ца пер шай аб па дзе ях 
і зда рэн нях. Гэ та ці ка вая і твор-
чая пра фе сія, якая дае маг чы-
масць па да рож ні чаць, ад кры-
ваць свет для ся бе і ін шых.

На твор чым ра хун ку Над-
зеі — тры апуб лі ка ва ныя ў 
рам ках сё лет ня га кон кур су 
ра бо ты.

Ма ла дая жур на ліст ка Ка ця ры на 

СІ НЮК да гэ туль час та ўспа мі-

нае гіс то рыю пра лёс дзяў-

чы ны, якая вы ра шы ла пе рад 

вя сел лем зра біць апе ра цыю па 

зме не пры ку су. Вель мі ўжо ха це ла ся быць пры го жай на фо та! 

Зда ва ла ся б, звы чай ная пра цэ ду ра, але неш та пай шло не так, 

і ня вес та ўпа ла ў ко му. Дзяў чы на ля жа ла до ма, не па да ючы 

пры кмет жыц ця, яе з цяж кас цю да гля да ла ста рэнь кая ма ці. 

Ка лі Ка ця ры на на пі са ла пра гэ та, не раў на душ ныя ста лі пры во-

зіць пам пер сы, пра дук ты хар ча ван ня. А праз не каль кі тыд няў 

усе аб ёй за бы лі ся... Але ж у та кой сі ту а цыі да па мо га не аб-

ход ная па ста ян на. Як і ў вы пад ку з Іга рам, які, бу ду чы па ра-

лі за ва ны, во сем га доў жыў адзін у ква тэ ры ў цэнт ры го ра да! 

Усе бы лі на столь кі за ня тыя сва і мі спра ва мі, што ні хто на ват 

не па да зра ваў аб ста но ві шчы гэ та га ча ла ве ка. Ён зу сім не мог 

ся бе да гля даць і меў па трэ бу ў да па мо зе сяс цёр мі ла сэр нас ці 

з «па тра наж най служ бы».

 ПРА АЎ ТА РА
На пра ця гу 10 га доў Ары на зай ма ец ца ха рэа гра фі яй. З'яў ля ец ца 

чле нам клу ба ЮНЕС КА «Пла не та».

— Ме на ві та тут я на ву чы ла ся пра во дзіць трэ нін га выя за ня ткі, 
змаг ла паў дзель ні чаць у роз ных ак цы ях, па бы ва ла на фес ты ва лях 
клу баў ЮНЕС КА, — ка жа пра ся бе 15-га до вая аў та рка.

Дзяў чы на ці ка віц ца гіс то ры яй. «Упэў не на, што аду ка ва ным ча-
ла век мо жа лі чыц ца толь кі та ды, ка лі ён ве дае і па ва жае гіс то рыю 
сва ёй дзяр жа вы». Ары на лю біць па да рож ні чаць па роз ных кра і нах 
і зна ё міц ца з куль ту рай і тра ды цы я мі ін шых на ро даў. Так са ма ці-
ка віц ца жур на ліс ты кай і ў да лей шым хо ча звя заць сваё жыц цё ме-
на ві та з ёй. Зай ма ец ца ў гурт ку «Шко ла жур на лісты кі» і ў дзі ця чай 
тэ ле ві зій най сту дыі.

«ПЛА НЕ ТА» МА ЛА ДЗЁЖ НЫХ ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ

Удзель ні кі і аў та ры 
пра ек та «Па ляр ная зор ка».


