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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

У лю бой пра цы трэ ба ўмець 
слу хаць і чуць. Пра віль на кі раў-
нік дзяр жа вы звяр тае ўва гу на 
ра бо ту дзяр жаў ных ор га наў — 
трэ ба су стра кац ца з людзь мі, 
пра цоў ны мі ка лек ты ва мі, пра во-
дзіць аса біс тыя пры ёмы. Прак ты-
ка па каз вае, што гэ тыя су стрэ чы 
да юць шмат важ най ін фар ма цыі, 
якую мож на і трэ ба вы ка рыс тоў-
ваць у сва ёй дзей нас ці.

Кож ную пра цу трэ ба ра біць 
доб ра і па ды хо дзіць да яе з та-
го пунк ту гле джан ня, што, ка лі 
ты зай ма еш пэў ную па са ду, зна-
чыць, па ві нен даць вы нік. А вы-
нік бу дзе толь кі ў тым вы пад ку, 
ка лі та бе ці ка вая твая спра ва.

— Мар' я на Акін дзі наў на, 
вы — стар шы ня Бе ла рус ка га 
са ю за жан чын. Па якіх но вых 
кі рун ках ва ша гра мад скае 
аб' яд нан не па ча ло пра цу ў 
апош нія га ды і які з іх вы лі-
чы це най больш важ ным?

— БСЖ з'яў ля ец ца са май ма-
са вай жа но чай ар га ні за цы яй у 
на шай кра і не. За га ды свай го іс-
на ван ня — а сё ле та са ю зу спаў ня-
ец ца 28 га доў — скла ла ся сіс тэ ма 
тра ды цый ных ме ра пры ем стваў і 
ак цый, якія на кі ра ва ны на ака зан-
не да па мо гі і пад трым кі жан чы-
нам, сем' ям, дзе цям, на за бес пя-
чэн не год на га ста но ві шча жан чын 
у гра мад стве. Гэ та на шы стра тэ гіч-
ныя на прам кі дзей нас ці.

Сён ня ў ра бо це БСЖ асноў ны 
век тар на кі ра ва ны на па вы шэн не 
ро лі жан чын у гра мад ска-па лі-
тыч ным і са цы яль на-эка на міч-
ным жыц ці кра і ны. Су час ныя 
жан чы ны па він ны кан ку ры ра-
ваць на рын ку пра цы на роў ных 
з муж чы на мі, та му БСЖ ак тыў на 
пра цуе над тым, каб у жан чын 
бы лі ўсе маг чы мас ці ў пра фе сій-
най пад рых тоў цы і пе ра пад рых-
тоў цы, па вы шэн ні ква лі фі ка цыі.

У 2018 го дзе су мес на з аса цыя -
цы яй аба ро ны ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці «Бел Брэнд» мы за пус ці лі 
но вы пра ект — «Жа но чая спра-
ва», на кі ра ва ны на рас крыц цё 
жа но ча га па тэн цы я лу ў раз віц ці 
прад пры маль ніц тва і са ма за ня-
тас ці.

Удзель ні ка мі праекта ста ла 
больш за 20 жан чын-прад пры-
маль ні каў. Сфе ры іх дзей нас ці 
роз ныя: вы твор часць, ме ды-
цы на, аду ка цыя, аг ра эка ту-
рызм, ра мес ніц тва, са цы яль нае 
прад пры маль ніц тва, куль ту ра. 
Для ўдзельніц арганізаваны на-
вучальныя семінары, майстар-
класы, выстаўкі, відэапрэзентацыі 
і  іншыя мерапрыемствы, 
накіраваныя на ажыццяўленне 
адраснай дапамогі жанчынам-
прадпрымальніцам, аказанне 
неабходнай падтрымкі ў вядзенні 
іх бізнэсу.

Вя дзец ца ак тыў ная пра ца з мо-
лад дзю. Пры БСЖ пра цуе ма ла-
дзёж ны клуб, які ахоп лі вае асноў-
ныя зо ны ін та рэ саў ма ла дых жан-
чын — асо бас ны рост і са ма рэа лі-
за цыю, па бу до ву ад но сін у сям'і, 
зда ро вы лад жыц ця і ін шыя. На гэ-
та на кі ра ва на рэа лі за цыя пра ек таў, 
ся род якіх рэс пуб лі кан скі пра ект па 
фар мі ра ван ні ся мей ных каш тоў-
нас цяў і ўсвя дом ле на га баць коў-
ства ў дзя цей і мо ла дзі «Са фія», 
цыкл на ву чаль ных лек цый, дыс-
ку сій, круг лых ста лоў, якія да ты-
чац ца сям'і і шлю бу, між асо бас ных 
ад но сін. У са ка ві ку стар туе ме ды-
ка-са цы яль ны пра ект «Вяс но вае 
пе ра тва рэн не».

На ту раль на, для та го каб быў 
унут ра ны драйв, па він ны ад бы-
вац ца пра цэ сы, якія спры я юць 
раз віц цю са мой ар га ні за цыі. 

З гэ тай мэ тай са сту дзе ня 2019 
го да стар та ваў агляд-кон курс 
гра ма дзян ска-па тры я тыч ных 
пра ек таў ра ён ных і пер ша сных 
ар га ні за цый БСЖ «Най леп шы 
пра ект — 2019». Асноў ная мэ та 
кон кур су — ак ты ві за цыя дзей-
нас ці пяр віч ных ар га ні за цый і 
раз віц цё гра ма дзян скай іні цы я-
ты вы, аб мен во пы там і пе ра да-
вы мі прак ты ка мі ў пра цы.

Пе ра мож цы кон кур су бу дуць 
вы зна ча ны ў кан цы 2019 го-
да ў на мі на цы ях: «Ду хоў насць. 
Куль ту ра. Зда ро вы лад жыц ця», 
«Трэ ці ўзрост», «За чыс ты Дом, 
чыс тую Кра і ну, чыс тую Пла не ту», 
«Хва ля па мя ці», «Сім ва лы ма лой 
Ра дзі мы», «За мір, між на род нае 
су пра цоў ніц тва і сяб роў ства».

На пя рэ дад ні 75-год дзя вы-
зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-
фа шысц кіх за хоп ні каў у рам ках 
рэс пуб лі кан скай ак цыі «Бе ла русь 
пом ніць» БСЖ іні цы юе пра вя дзен-
не маш таб най ак цыі «Бе ла русь 
пом ніць. Жа но чы твар Пе ра мо гі», 
у цэнт ры ўва гі якой — жан чы ны, іх 
ге ра іч ны і пра цоў ны подз віг у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны і ў пе ры-
яд ад наў лен ня кра і ны з ру ін.

Па ўсёй кра і не прой дзе шэ раг 
ме ра пры ем стваў па да дзе най тэ-
ма ты цы, а су мес на з му зе ем гіс-
то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны і 
на яго ба зе 26 са ка ві ка мы пра вя-
дзём тэ ма тыч ны круг лы стол, бу-
дзе ар га ні за ва на ра бо та фо та вы-
стаў кі пра жан чын-фран та ві коў, 
жан чын-пар ты за наў, пра цаў ніц 
ты лу, чые ім ёны ўпі са ны ў гіс то-
рыю Вя лі кай Пе ра мо гі.

МОЦ — У ДА ПА МО ЗЕ
— Ня даў на на на ра дзе ў кі-

раў ні ка дзяр жа вы аб мяр коў-
ва лі тэ му дэ ма гра фіі і спа да-
рож ныя праб ле мы. А як вы 
ста ві це ся да пер ша га ЭКА за 
кошт дзяр жа вы?

— Да вай це прос та па-ча ла ве-
чы ска жам: ства ра ец ца сям'я, на-
ту раль на, што кож ная сям'я ма-
рыць пра дзя цей. На ша шчас це 
ў дзе цях, і, ка лі дзяр жа ва мо жа 
пад тры маць чымсь ці, яна па він на 
да па ма гаць, што яна і ро біць.

Прэ зі дэнт пра віль на ска заў, 
што сіс тэ ма да па мог, пад трым кі 
сем' яў у нас вель мі вя лі кая. Ра-
зам з тым ён дак лад на за ўва жыў, 
што ча сы мя ня юц ца. Мо жа быць, 
трэ ба неш та ка рэк та ваць, неш та 
ўво дзіць но вае.

Гэ тыя пы тан ні мы аб мяр коў ва-
лі і ў Бе ла рус кім са ю зе жан чын. 
На наш по гляд, трэ ба больш ува гі 
ад даць ма ла дым сем' ям з дзець-
мі, у тым лі ку і сту дэнц кім, пад-
трым лі ваць іх, да па ма гаць праз 
жыл лё, сіс тэ му сты пен дый і мер 
да дат ко вай пад трым кі.

Вель мі важ нае су мя шчэн не ся-
мей ных і пра фе сій ных аба вяз каў, 
пры чым не толь кі для жан чын. 
Трэ ба раз гля даць ва ры ян ты гнут-
ка га пра цоў на га дня, маг чы масць 
дыс тан цый най пра цы, роз ныя 

ра шэн ні для су пра цоў ні каў унут-
ры ар га ні за цый. Пад трым ка сям'і 
бы ла, ёсць і бу дзе пры яры тэ там 
дзяр жа вы. Мы па він ны ра біць 
усё, каб на сель ніц тва на шай 
краі ны па вя ліч ва ла ся.

— Ад на з мэт і за дач Бе-
ла рус ка га са ю за жан чын — 
ажыц цяў лен не даб ра чын най 
дзей нас ці. Як і ка му да па ма-
гае ва ша ар га ні за цыя?

— Да даб ра чын най пра цы 
на шы рэ гі я наль ныя ар га ні за цыі 
пры цяг ва юць ва лан цё раў, а так-
са ма лю дзей, якія хо чуць ака заць 
да па мо гу, — і ў гэ тым вя лі кі па-
тэн цы ял у біз не су.

І пры кла даў гэ та га шмат. Так, 
Бе ла рус кі са юз жан чын пры пад-
трым цы біз нес-ко лаў у рам ках 
ру ху «З лю боўю да Бе ла ру сі» пе-
ра даў аб лас ным да мам-ін тэр на-
там шэсць но вых аў та ма бі ляў «Га-
зель», спе цы яль на аб ста ля ва ных 
для пе ра воз кі ін ва лі даў-ка ля сач-
ні каў. Ста ліч ная баль ні ца хут кай 
да па мо гі атры ма ла ра ба ты за ва ны 
трэ на жор, пры зна ча ны для ад-
наў лен ня ру халь ных і ка ар ды на-
тор ных па ру шэн няў. Гэ та до сыць 
да ра гі рэ абі лі та цый ны комп лекс, 
які мы па да ры лі пры да па мо зе 
прад стаў ні коў біз не су.

Тра ды цый на пры пад трым цы 
спон са раў мы ўдзель ні ча ем у ак-
цыі «На шы дзе ці». У гэ тым го дзе 
на яе пра вя дзен не пры цяг ну-
та больш за 600 ты сяч руб лёў. 
Мы аха пі лі роз ныя на ву чаль ныя 
ўста но вы, у тым лі ку ў ад да ле ных 
на се ле ных пунк тах, сем'і, са цы-
яль ныя пры тул кі.

Упер шы ню ў рам ках ак цыі ў 
Мін ску пры пад трым цы апя кун-
ска га са ве та БСЖ мы пра вя лі 
на ва год нюю даб ра чын ную ёл ку 
для больш чым 450 дзя цей з ма-
ла за бяс пе ча ных і шмат дзет ных 
сем' яў, дзя цей-ін ва лі даў, дзя-
цей-сі рот і дзя цей, якія за ста лі ся 
без апе кі баць коў. Ра бя ты змаг лі 
не толь кі пры няць удзел у на-
ва год нім прад стаў лен ні, па гля-
дзець спек такль, але і атры маць 
са лод кія па да рун кі ад БСЖ.

Ак тыў на пра цу юць па ака зан ні 
да па мо гі і пад трым кі на шы ра ён-
ныя і пяр віч ныя ар га ні за цыі, пры-
чым не толь кі ў ме жах пра вя дзен-
ня ак цый і ме ра пры ем стваў. Прак-
тыч на ў кож най на шай ар га ні за цыі 
ёсць так зва ныя пад шэф ныя — гэ та 
ўста но вы аду ка цыі, ахо вы зда роўя 
або са цы яль най аба ро ны аль бо 
кан крэт ныя сем'і, лю дзі, якім па-
трэб ны да па мо га і пад трым ка.

Мы бу дзем пра цяг ваць гэ тую 
пра цу і за пра ша ем да су пра цоў-
ніц тва ўсіх, хто жа дае ра біць свет 
даб рэй шым.

ПРА АСА БІС ТАЕ
— Кож ны год ва ша ар га-

ні за цыя пра во дзіць кон курс 
«Жан чы на го да». Хто стаў ёй 
для вас сё ле та?

— У гэ тым го дзе прой дзе ўжо 
адзі нац ца ты рэс пуб лі кан скі кон-

курс «Жан чы на го да», які да зва-
ляе жан чы нам за явіць пра ся бе, 
пра дэ ман стра ваць свой унё сак 
ва ўма ца ван не сям'і, вы ха ван не 
дзя цей, са цы яль на-эка на міч нае і 
гу ма ні тар на-куль тур нае раз віц цё 
кра і ны ў на мі на цы ях «Ду хоў насць 
і куль ту ра», «Гас па ды ня вёс кі», 
«Мат чы на сла ва», «Ак тыў ная 
жыц цё вая па зі цыя», «Лі дар ства 
і па спя хо вае кі раў ніц тва».

Ця пер ва ўсіх аб лас цях пра-
хо дзяць фі на лы кон кур су, а ўра-
чыс тая цы ры мо нія ўша на ван ня 
пе ра мож цаў ад бу дзец ца ў Мін-
ску 16 са ка ві ка.

Аса біс та для мя не жан чы на 
2018 го да — гэ та мая свяк роў, 
якая, на жаль, ня даў на пай шла 
з жыц ця. Яна ўсё сваё жыц цё па-
каз ва ла прык лад жан чы ны, якая 
на роў ні з пра фе сій най дзей нас-
цю за хоў ва ла ба ланс ін та рэ саў 
усіх сем' яў — і сва ёй, і дзя цей. Гэ та 
муд ры, вель мі ра зум ны і твор чы 
ча ла век. У прын цы пе дзя ку ю чы 
ёй і муж, і дзе ці, і ня вест кі шмат 
ча го да маг лі ся.

На шы баць кі ады гры ва юць у 
на шым жыц ці лі дзі ру ю чую ро лю, 
але час ця ком мы ра зу ме ем гэ та 
толь кі по тым. Яна за клю ча ец ца 
ў тым, каб ства рыць та кую сі туа -
цыю пос пе ху, пры якой бы ло б 
раз віц цё кож на га дзі ця ці ў сям'і. 
На ву чыць са ма стой нас ці, умен-
ню браць на ся бе ад каз насць і 
пры маць ра шэн ні, пры гэ тым ша-
на ваць сям'ю, па ва жаць яе чле-
наў, да ваць кож на му пра сто ру і 
сва бо ду, умець слу хаць і чуць.

А ШТО, КА ЛІ...
— Вы — на цы я наль ны ка-

ар ды на тар па да сяг нен ні Мэт 
устой лі ва га раз віц ця. Рас тлу-
мач це прос ты мі сло ва мі, што 
дасць Бе ла ру сі поў нае да сяг-
нен не МУР?

— Да сяг нен не 17 Мэт устой лі-
ва га раз віц ця са мым не па срэд-
ным чы нам звя за на з рос там даб-
ра бы ту гра ма дзян, ства рэн нем 
паў на вар тас ных маг чы мас цяў 
для гар ма ніч на га раз віц ця асо-
бы, гра мад ства і ўсіх яго ін сты ту-
таў пры да па мо зе раз віц ця трох 
асноў ных кам па не нтаў — эка на-
міч на га, эка ла гіч на га, са цы яль-
на га.

Гэ та гла баль ныя мэ ты, якія 
звяз ва юць усе дзяр жа вы, і асоб-
ная кра і на не мо жа ўзяць і вы-
ка наць усе МУР, та му што ме жы 
па між кра і на мі вель мі ўмоў ныя. 
Мы не мо жам па дзя ліць ля сы, 
акі я ны, ат мас фе ру, гэ та — на ша, 
а гэ та — не.

Мы ўсе на столь кі ўза е ма звя-
за ныя, што па він ны жыць ра-
зам, ду маць ад но пра ад на го і 
пра ца ваць па мно гіх на прам ках 
ра зам.

17 Мэт устой лі ва га раз віц-
ця так са ма шчыль на звя за ныя. 
З іх нель га вы лу чыць га лоў ныя 
і дру га рад ныя. Узяць, на прык-
лад, зда роўе: кож ны хо ча быць 
зда ро вым. Чым ста рэй шым ста-
но віц ца ча ла век, тым больш ён 
звяр тае ўва гу на тое, што каш тоў-
ней ша га за зда роўе ня ма ні чо га. 
Пры гэ тым мы ўсе ра зу ме ем, што 
зда роўя не мо жа быць без нар-
маль най эка ло гіі, чыс тай ва ды і 
па вет ра, якас ных пра дук таў хар-
ча ван ня, та кім чы нам, не аб ход-
на раз віц цё сель скай гас па дар кі, 
пра мыс ло вас ці і гэ так да лей.

Ду маю, лан цу жок зра зу ме лы: 
усё ўза е ма звя за на і на кі ра ва на 
на ўсе сфе ры жыц ця дзей нас ці 
ча ла ве ка.

Та му мы і ка жам, што Мэ ты 
ўстой лі ва га раз віц ця да ты чац ца 
кож на га з нас і іх да сяг нен не — 
гэ та на ша з ва мі за да ча. Мы пра-
цу ем са мі для ся бе, для свай го 

даб ра бы ту. І ад на ша га ўза е ма-
дзе ян ня, зла джа нас ці ра бо ты за-
ле жыць вы нік.

— Яшчэ ад на ак ту аль ная тэ-
ма — за бес пя чэн не ген дар най 
роў на сці. Вы ка за лі, што гэ тае 
пы тан не вы зна ча на ў Бе ла ру сі 
ў якас ці ад на го з ак се ле ра та-
раў для да сяг нен ня МУР. Што 
ро біц ца для яго вы ра шэн ня?

— Пы тан ні за бес пя чэн ня ген-
дар най роў на сці вы зна ча ны ў 
на шай кра і не ў якас ці ад на го з 
«па ска ра льні каў» для да сяг нен ня 
Мэт устой лі ва га раз віц ця.

Ро лю ка ар ды на та ра ў гэ тай 
пра цы ажыц цяў ляе На цы я наль-
ны са вет па ген дар най па лі ты цы 
пры Са ве це Мі ніст раў, які ўзна-
чаль вае мі ністр пра цы і са цы яль-
най аба ро ны.

У Бе ла ру сі рэа лі зу ец ца ўжо пя-
ты На цы я наль ны план дзе ян няў 
па за бес пя чэн ні ген дар най роў на-
сці, на кі ра ва ны на са дзей ні чан не 
вы ка нан ню на шай кра і най між на-
род ных аба вя за цель стваў у га лі-
не за бес пя чэн ня роў ных пра воў і 
маг чы мас цяў муж чын і жан чын.

У Бе ла ру сі жан чы ны скла да-
юць больш за 53 % на сель ніц-
тва кра і ны, іх коль касць ся род 
за ня тых у эка но мі цы — 55,2 %, 
з іх 38 % ма юць вы шэй шую аду-
ка цыю.

Ся род дзяр жаў ных слу жа чых 
жан чы ны скла да юць 67,4 %. Ся-
род кі раў ні коў — 48 % жан чы-
ны. У пар ла мен це больш за 33 % 
жан чын, а ў мяс цо вых Са ве тах 
дэ пу та таў іх больш за 48 %.

Так што жан чы ны ма юць рэ-
аль ныя маг чы мас ці ўплы ваць на 
пра цэ сы ў кра і не, а ўдзел жан чы-
ны ў кі ра ван ні — гэ та фак тар, які 
ста бі лі зуе, та му што яны ўзва жа-
ныя, ары ен та ва ныя на вы нік, за-
ці каў ле ныя ў ста біль нас ці і больш 
са цы яль на ад каз ныя.

Уліч ва ю чы ўзро вень аду ка ва-
нас ці су час ных жан чын, іх за па-
тра ба ван ні і ам бі цыі, на ша асноў-
ная за да ча: ства рыць умо вы для 
іх поў най са ма рэа лі за цыі — гэ та 
ас но ва дзяр жаў най па лі ты кі і Мэ-
ты № 5. Га лоў нае — даць роў ныя 
маг чы мас ці, а ра шэн не пры ме 
са ма жан чы на. Яна са ма па він-
на вы ра шаць, што для яе важ-
ней шае — сям'я, кар' е ра або іх 
су мя шчэн не.

Сён ня на за ка на даў чым уз-
роў ні мно гае для гэ та га зроб-
ле на, але не аб ход на да лей шая 
эва лю цыя нор маў і каш тоў нас-
цяў, якія спры я юць рас крыц цю і 
рэа лі за цыі па тэн цы я лу жан чын, 
лік ві да цыі стэ рэа ты паў, па шы-
рэн ню маг чы мас цяў для су мя-
шчэн ня роз ных ро ляў.

ПРА 8 СА КА ВІ КА
— Што для вас Між на род ны 

жа но чы дзень?
— Між на род ны жа но чы дзень 

ужо не мае та кой па лі тыч най 
афар боў кі, як ра ней. Сён ня гэ-
та дзень уша на ван ня жан чын — 
пры цяг нен ня ўва гі да іх ро лі ў 
сям'і і гра мад стве.

На пя рэ дад ні 8 Са ка ві ка ак ты-
ві зу ец ца аб мер ка ван не пы тан няў 
роў на сці жан чын, пра хо дзяць су-
стрэ чы, се мі на ры, кан фе рэн цыі, 
на якіх пра во дзіц ца пэў ны зрэз 
ста но ві шча жан чын у гра мад стве. 
У Бе ла ру сі вя лі кая ўва гі ад да ец ца 
гэ тым пы тан ням, мно гае зроб-
ле на, але не вар та спы няц ца на 
да сяг ну тым, трэ ба ўвесь час ру-
хац ца на пе рад.

— Што б вы па жа да лі бе-
ла рус кім жан чы нам у гэ тае 
свя та?

— Шчас ця, гар мо ніі, ся мей на-
га цяп ла і пос пе хаў.

Гу та рыў 
Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

«Жан чы ны ма юць рэ аль ныя маг чы мас ці ...»«Жан чы ны ма юць рэ аль ныя маг чы мас ці ...»


