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Ві да воч ная спра ваВі да воч ная спра ва  

НЕ ТОЛЬ КІ 
ШКЛЯН КА ВА ДЫ
Ва лан цё ры га то вы пра па ноў ваць іні цы я ты вы, 

але ім важ на ве даць вы ні кі сва ёй пра цы
Та кую дум ку вы ка за ла Ге не раль ны сак ра тар Бе-

ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа Воль га 

МЫЧ КО. «Сён ня ка ля 70 пра цэн таў на шых доб ра ах-

вот ных па моч ні каў скла дае мо ладзь. І гэ та вель мі 

дзі віць за меж ных ка лег, — рас ка за ла яна пад час 

прэс-кан фе рэн цыі. — У Да ніі, на прык лад, ва лан-

цё ра мі час цей за ўсё ста но вяц ца па жы лыя лю дзі. 

Фрау, якія не аб ця жа ра ны кло па там пра ўлас ных 

уну каў (што не ты по ва для на шых ба буль і дзя дуляў) 

з ах во тай зай ма юц ца чу жы мі дзець мі. У Бе ла ру сі ж 

са мы мі ак тыў ны мі за ста юц ца ма ла дыя лю дзі».

Пры гэ тым не аба вяз ко ва іх да па мо га ўклю чае тую са мую 
«шклян ку ва ды для ста ро га». Не ка то рыя па моч ні кі за бяс печ-
ва юць ін фар ма цый ны фон, ін шыя пра цу юць з фа та гра фі я-
мі, а ка мусь ці ляг чэй сы хо дзіц ца з людзь мі, удзель ні чаць у 
флэш мо бах і ма са вых ме ра пры ем ствах ад та ва рыст ва.

Як прык лад, мож на ўспом ніць су пол ку мін скіх сту дэн-
таў, што звяр ну лі ся ў аддзел Чыр во на га Кры жа з пра па-
но вай сме ха тэ ра піі ў баль ні цах. Ка ман да Smіlе Rаngеrs 
(так яны на зы ва юць са мі ся бе) зай ма ец ца з дзець мі, якія 
пра хо дзяць доў га тэр мі но вае ля чэн не ў баль ні цах, ка рэк-
цый ных цэнт рах, жы вуць у дзі ця чых пры тул ках.

— Мы не да ём да па мо гу і не пры му ша ем да доб рых 
спраў «з-пад пал кі». Та ва рыст ва аказ вае пад трым ку са-
цы яль на ўраз лі вым сла ям на сель ніц тва, на коль кі да зва-
ля юць маг чы мас ці. Ад нак пля цоў ка для доб рых спраў 
ве лі зар ная, і та му за да ча Чыр во на га Кры жа — па ка заць, 
дзе маг чы мас ці кож на га ўдзель ні ка пры ня суць най боль-
шую ка рысць, — тлу ма чыць Воль га Мыч ко.

Апош нім ча сам ця гу да са цы яль най ак тыў нас ці вы каз ва-
юць не толь кі сту дэн ты, але і лю дзі 30—40 га доў, пры чым іх 
дзей насць шы ро ка на кі ра ва ная. Яны ўсту па юць у ка ман ды па 
по шу ку лю дзей, удзель ні ча юць у ме ра пры ем ствах па рэ ага-
ван ні на над звы чай ныя сі ту а цыі, вя дуць улас ныя пра ек ты...

Пра пра тэк цыі Чыр во на га Кры жа ча ла век змо жа да нес-
ці і рэа лі за ваць ідэю. Уся го ў кра і не за дзей ні ча на больш за 
140 мяс цо вых іні цы я тыў, не лі ча чы між на род ных пра ек таў. 
Ад на ча со ва та ва рыст ва з'яў ля ец ца псі ха ла гіч ным і ма ты-
ва цый ным «філь трам» для но вых удзель ні каў. Спе цы я-
ліс ты ацэнь ва юць ка рысць іні цы я ты вы і яе ўстой лі васць, 
а так са ма асаб лі вас ці псі ха ла гіч на га ста ну ча ла ве ка, які 
му сіць пра ца ваць з ін шы мі людзь мі.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ



ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ПАЙ ШЛА З ЖЫЦ ЦЯ КІ РА МУ РА ТА ВА

Рэ жы сёр Кі ра Му ра та ва 
па мер ла на 84-м го дзе жыц-
ця. Яў ген Га лу бен ка, муж кі-
на рэ жы сё ра, па ве да міў пра 
тра гіч ную па дзею, пе рад ае 
Burо 24/7. «Пай шла Кі ра... 
з ёй цэ лая эпо ха...» — заў-
ва жыў жур на ліст і тэ ле прад зю сар Юрый Мін зя наў у сва ім 
«Фэй сбу ку». Му ра та ва на пі са ла сцэ на рыі і зрэ жы сі ра ва ла 
шэ раг філь маў, ся род якіх вы лу ча ец ца «Астэ ніч ны сін дром», 
які за ва я ваў спе цы яль ны прыз жу ры 40-га Бер лін ска га кі-
на фес ты ва лю і кі на прэ мію «Ні ка» за най леп шы гуль ня вы 
фільм. У яе кар ці нах зды ма лі ся Ула дзі мір Вы соц кі, Алег Та-
ба коў, Рэ на та Літ ві на ва. У 2012 го дзе Му ра та ва вы пус ці ла 
свой апош ні фільм «Веч нае вяр тан не» і за яві ла аб сы хо дзе 
з кі не ма то гра фа. Бы вай це, Кі ра Ге ор гі еў на...

У НО ВЫМ ІС ПАН СКІМ УРА ДЗЕ БОЛЬ ШАСЦЬ 
ПА САД ЗА НЯ ЛІ ЖАН ЧЫ НЫ

Пра гэ та но вы кі раў нік ура да Іс па ніі Пед ра Сан чэс аб'-
явіў на прэс-кан фе рэн цыі пас ля та го, як прад ста віў склад 
свай го ка бі не та ка ра лю Фе лі пэ VІ. З 17 па сад мі ніст раў 11 
за ня лі жан чы ны. Па сло вах Сан чэ са, гэ та свед чыць аб тым, 
што пры яры тэ там ура да бу дзе за бес пя чэн не раў на праўя 
па між муж чы на мі і жан чы на мі. «Ха чу па дзя ка ваць лю-
дзям, якія ўвой дуць у ка ман ду, што яны пры ня лі пра па но-
ву, каб слу жыць кра і не і гра ма дзя нам», — ска заў Сан чэс. 
Ён ад зна чыў, што но вы склад Ка бі не та мі ніст раў «па ві нен 
су праць ста яць вы клі кам ХХІ ста год дзя», ся род якіх тэ ра-
рызм, ка руп цыя, ар га ні за ва ная зла чын насць.

У ІАР ДА НІІ — НО ВЫЯ ПРА ТЭС ТЫ
Пры зна чэн не но ва га прэм' ер-мі ніст ра і абя цан не ка ра ля 

пе ра гле дзець ужо пад рых та ва ную пад атко вую рэ фор му 
не зні зі лі на па лу пра тэс таў у Іар да ніі. Пра тэс тоў цы вы сту-
па юць су праць увя дзен ня ў дзе ян не пра гра мы, ухва ле най 
МВФ, якая пра ду гледж вае ме ры жорст кай эка но міі, у тым 
лі ку і ўзмац нен не пад атко ва га ця жа ру. Як вя до ма, у па-
ня дзе лак ра ней шы Ка бі нет мі ністраў па даў у ад стаў ку, 
пас ля ча го ка роль Аб да ла ІІ за клі каў «да пе ра гля ду сіс-
тэ мы па дат ка аб кла дан ня» і да дыя ло гу з праф са юза мі. 
На пя рэ дад ні ста ла вя до ма, што праф са ю зы вы ра шы лі 
пры пы ніць усе агуль ную за бас тоў ку, але за яві лі, што па-
тра ба ван не ад клі кан ня но вых пад атко вых за ко наў з пар-
ла мен та за ста ец ца.

ІЛЮ МІ НА ТА РЫ ЗНІК НУЦЬ З СА МА ЛЁ ТАЎ
Араб ская авія кам па нія 

Еmіrаtеs за яві ла пра свае 
пла ны ад мо віц ца ад ілю мі на-
та раў на са ма лё тах. Пра гэ та 
па ве дам ляе BBС Nеws. Па вод-
ле ін фар ма цыі прад стаў ні коў 
Еmіrаtеs, за мест іх у са ло нах 
лай не раў з'я вяц ца вір ту аль ныя 
вок ны, на якіх бу дзе ад люст роў вац ца пра ек цыя ма люн ка, 
зня та га вон ка вы мі ка ме ра мі. «Вы явы бу дуць вы гля даць 
больш якас на і на ту раль на, чым ка лі б вы гля дзе лі ў ілю-
мі на тар на свае во чы, — рас ка заў прэ зі дэнт кам па ніі Цім
Кларк. — Са ма лё ты ста нуць ляг чэй шыя, бу дуць лё таць хут-
чэй, вы шэй і мар на ваць менш па лі ва». Ён так са ма ад зна чыў, 
што но ва ўвя дзен не па вы сіць уз ро вень бяс пе кі.

На двор'еНа двор'е  

СПЯ КО ТА ВЯР ТА ЕЦ ЦА
На на ступ ным тыд ні па паў днё вым за ха дзе кра і ны 

ча ка ец ца на ват да плюс 29 гра ду саў
У най блі жэй шы час 

уплы ваць на на двор'е 

бу дзе воб ласць па-

вы ша на га ат мас фер-

на га ціс ку, толь кі па 

поў на чы ада б'ец ца 

ўплыў фран таль на га 

па дзе лу. Ча ка ец ца 

пе ра мен ная воб лач-

насць і пе ра важ на без 

апад каў. Ад нак ра дуе 

тое, што на зме ну ха-

лод на му ан ты цык-

ло ну з за ма раз ка мі 

пры хо дзіць цёп лы 

ан ты цык лон, пе ра-

д ае Бел гід ра мет.

У су бо ту і ня дзе лю на ша кра і на апы нец ца пад уплы вам 
ан ты цык ло ну са Скан ды наў ска га паў вост ра ва. Бу дзе пе-
ра важ на без апад каў. Ве цер праг на зу ец ца ня ўстой лі вы 
сла бы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 7 да
плюс 14 гра ду саў, па паў ноч ным ус хо дзе бу дзе ха лад ней — 
ад 3 да 6 цяп ла. Днём па вет ра знач на пра грэ ец ца і бу-
 дзе ад плюс 18 да плюс 25 гра ду саў, у паў днё вых ра ё нах 
аж да 26—28 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у па-
чат ку на ступ на га тыд ня бу дзе па-лет ня му цёп ла і без апад каў. 
У па ня дзе лак тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 
7 да плюс 14 гра ду саў, удзень — 20—26 цяп ла. Па паў днё вым 
за ха дзе ўна чы бу дзе 15—16, удзень — 27—29 цяп ла.

Па звест ках Бел гід ра ме та, па-ра ней ша му ў шмат лі кіх 
рэ гі ё нах кра і ны на зі ра ец ца дэ фі цыт апад каў. За май і пер-
шыя дні чэр ве ня па кра і не ў асноў ным вы па ла ка ля па ло-
вы нор мы апад каў, а ў не ка то рых рэ гі ё нах і та го менш. 
На прык лад, у Жло бін скім ра ё не ў чэр ве ні на огул не бы ло
даж джу, а за мі ну лыя паў та ра ме ся ца вы па ла толь кі 
10 % ад клі ма тыч най нор мы. Ві ной та му пе ра ва га ан ты цык-
ла наль на га ха рак та ру на двор'я. І ў на ступ ныя дні зме ны 
сі ту а цыі не ча ка ец ца...

Сяр гей КУР КАЧ



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У цэнт раль ным апа ра це 
Ка мі тэ та дзярж кант ро лю і 
на шых аб лас ных ка мі тэ тах 
ар га ні за ва на ра бо та га ра чай 
лі ніі, так са ма бу дзе вес ці ся 
аса біс ты пры ём абі ту ры ен таў 
і іх баць коў. Ад та го, на коль кі 
аб' ек тыў на і спра вяд лі ва бу-
дуць вы ра ша ны ўсе спрэч-
ныя пы тан ні — а, зы хо дзя чы 
з во пы ту па пя рэд ніх га доў, 
без іх, хут чэй за ўсё, не абы-
дзец ца, — за ле жыць упэў не-
насць і ма ла до га па ка лен ня, 
і іх баць коў у тым, што дзяр-
жа ва ства рае для кож на га 
гра ма дзя ні на роў ныя ўмо вы 
для яго са ма рэа лі за цыі.

— Лю бы зва рот абі ту ры-
ен таў і іх баць коў, ад ра са ва-
ны чле нам дзярж ка мі сіі як 
паў на моц ным прад стаў ні кам 
Прэ зі дэн та кра і ны, па ві нен 
быць апе ра тыў на і аб' ек тыў-
на раз гле джа ны: без ва ла кі-
ты і ад фут боль ван ня, — па-
пя рэдж вае стар шы ня Дзяр-

жаў най ка мі сіі па кант ро лі 

за хо дам пад рых тоў кі і пра-

вя дзен ня ўступ ных іс пы таў, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Ва сіль ЖАР КО. — Нель га
да пус каць кан флікт ных сі ту а -
цый. Усё па він на пра хо дзіць
у доб ра зыч лі вай ат мас фе ры, 
а ўсе ад ка зы па він ны быць 
ар гу мен та ва ныя. Не су мнен-
на, вы ні кі ўступ най кам па ніі 
ма юць важ нае са цы яль нае 
зна чэн не, па коль кі за кра на-
юць ін та рэ сы мно гіх: абі ту ры-
ен таў, іх баць коў і сва я коў, 
на стаў ні каў і вы клад чы каў. 
Упэў не ны, што ра бо та дзярж-
ка мі сіі ў цес ным кан так це з 
КДК і Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 

спры яе ства рэн ню ад кры та-
га, праз рыс та га і дэ ма кра-
тыч на га ме ха ніз ма фар мі ра-
ван ня сту дэнц кай аў ды то рыі. 
На пра ця гу апош ніх ся мі га-
доў у кра і не не бы ло вы яў-
ле на фак таў ка руп цыі пры 
па ступ лен ні абі ту ры ен таў ва 
ўста но вы вы шэй шай і ся рэд-
няй спе цы яль най аду ка цыі. 
Мы пе ра ка на лі ся, што ўсе 
ўста но вы аду ка цыі і ка мі сіі, 
якія ажыц цяў ля юць кант роль, 
га то выя да ус туп най кам па ніі 
і ра зу ме юць за да чы, якія пе-
рад на мі ста яць.

Ва сіль Жар ко ад зна чыў 
пра вя дзен не вя лі кай пад рых-
тоў чай ра бо ты, якая так са ма 
бы ла ары ен та ва на на за бес-
пя чэн не роў ных умоў для ўсіх 
абі ту ры ен таў, у пры ват нас ці, 
па ка рэк ці роў цы змес ту тэс-
таў: «Мы ства ры лі ра бо чую 
гру пу з на стаў ні каў пе ра важ-
на агуль на аду ка цый ных школ 
(гім на зій бы ло вель мі ма ла), 
за да чай якіх бы ло зра біць так, 
каб змест тэс таў ад па вя даў 
пра гра ме звы чай най ся рэд-
няй шко лы, а не гім на зіі. Та кім 
чы нам мы ства ра ем роў ныя 

ўмо вы і для вы пуск ні ка звы-
чай най сель скай шко лы, і для 
вы пуск ні ка сла ву та га лі цэя. 
Да та го ж сё ле та ўпер шы ню 
ва ўсіх абі ту ры ен таў, не за-
леж на ад мес ца іх пра жы ван-
ня (у го ра дзе або ў сель скай 
мяс цо вас ці), бы ла маг чы-
масць прай сці рэ пе ты цый-
нае тэс ці ра ван не бяс плат на. 
Гэ та ста ла маг чы мым дзя ку-
ю чы дыс тан цый на му рэ пе ты-
цый на му тэс ці ра ван ню, якое 
лю бы ах вот ны мог здаць не 
вы хо дзя чы з до му.

Маг чы масць зда чы ча-
ты рох тэс таў за мест трох, 
на дум ку Ва сі лія Жар ко, 
так са ма ідзе абі ту ры ен там 
на ка рысць, па коль кі не аб-
мя жоў вае іх вы бар ней кай 
ад ной спе цы яль нас цю і па-
вя ліч вае шан цы не за стац ца
па-за бор там. Між ін шым, 
48 пра цэн таў абі ту ры ен таў 
за рэ гіст ра ва лі ся сё ле та на 
ча ты ры тэс ты, а дзве мо вы 
(і рус кую, і бе ла рус кую) бу-
дуць зда ваць 14 пра цэн таў ад 
агуль най коль кас ці. Што да-
ты чыц ца рэ гіст ра цыі на цэнт-
ра лі за ва нае тэс ці ра ван не, то 

коль касць тых, хто па жа даў 
зда ваць ЦТ, змен шы ла ся 
сё ле та амаль на 10 ты сяч у 
па раў на нні з па пя рэд нім го-
дам. Ці азна чае гэ та, што 
змян ша ец ца і кан ку рэн цыя 
на ўва хо дзе ў ВНУ?

Мі ністр аду ка цыі Ігар 

КАР ПЕН КА на га даў, што з 
гэ та га го да ўсту пае ў дзе ян-
не нор ма, якая да зва ляе абі-
ту ры ен там ска рыс тац ца ле-
таш ні мі сер ты фі ка та мі. І не 
вы клю ча на, што зной дуц ца 
тыя, хто гэ тым пра вам ска-
рыс та ец ца. Але вар та па мя-
таць, што пра хад ныя ба лы па 
пер шым про філь ным прад ме-
це па вы сі лі ся сё ле та на пяць 
пунк таў. Што да кант роль-
ных ліч баў пры ёму ў ВНУ, то 
яны сё ле та змен шы лі ся. Так, 
пры ём на дзён ную бюд жэт-
ную фор му на ву чан ня ў ВНУ
бу дзе ска ро ча ны на 1,8 %, 
а на за воч ную бюд жэт ную — 
на 8 %. Кант роль ныя ліч бы 
пры ёму на плат ную фор му 
на ву чан ня ў ВНУ змен шы-
лі ся на 19,1 % у па раў на нні 
з 2017 го дам. На ўсе фор-
мы на ву чан ня (і бюд жэт ную, 
і плат ную) пла ну ец ца пры няць 
54,4 ты ся чы ча ла век.

Ігар Кар пен ка пра ін фар-
ма ваў, што за раз вя дзец ца 
пад рых тоў ка но вай рэ дак цыі 
Пра ві лаў пры ёму для атры-
ман ня вы шэй шай і ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыі, якая 
рас пра цоў ва ла ся з улі кам 
пра па ноў чле наў дзярж ка мі сіі. 
«Усе за ўва гі, што па сту пяць 
ад дзярж ка мі сіі па вы ні ках сё-
лет няй пры ём най кам па ніі, мы 
так са ма га то вы ўлі чыць», — 
па абя цаў мі ністр.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«АД КРЫ ТА, ПРАЗ РЫС ТА...»

ЗдарэннеЗдарэнне   Па шко дзі лі ка по ты пя ці аў та ма бі ляў
Пры бліз на апоўд ні ў ста ліч ную 

мі лі цыю па сту пі ла па ве дам лен не 

ад муж чы ны, які рас ка заў, што на 

ву лі цы Ляў ко ва двое не вя до мых 

бе га юць па ка по тах аў та ма бі ляў.

На мес ца зда рэн ня не ад клад на вы-
бы лі су пра цоў ні кі Каст рыч ніц ка га РУ УС, 
якія «па га ра чых сля дах» за тры ма лі зла-
мыс ні каў. Імі бы лі два ра бот ні кі ад ной са 
ста ліч ных уста ноў па ву лі цы Зы біц кай.

За тры ма ныя рас тлу ма чы лі, што пас-
ля цяж кай пра цоў най но чы вы ра шы лі 
ад па чыць. Яны ўжы ва лі спірт ныя на поі, 
за тым па еха лі да до му. Па ін фар ма цыі 
Каст рыч ніц ка га РУ УС г. Мін ска, хлоп цы 
бы лі на столь кі п'я ныя, што на ву лі цы 
Ляў ко ва за ско чы лі на ка по ты ма шын 
і пра бег лі ся па аў та ма бі лях. Сва і мі 
дзе ян ня мі яны па шко дзі лі ка по ты пя-
ці транс парт ных срод каў, пры чы ніў шы 

тым са мым ма ё мас ную шко ду іх ула-
даль ні кам.

Па ар ты ку ле за ху лі ган ства за ве дзе-
на кры мі наль ная спра ва. Хлоп цаў мо жа 
ча каць арышт або аб ме жа ван не во лі 
на тэр мін да трох га доў, або па збаў-
лен не во лі на тэр мін ад ад на го го да да 
шас ці га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.


