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НАДЗЁННАЕ

В'ЕТНАМСКІ ВЕКТАР
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Таксама старшыня Савета Рэспублікі выказаў спадзяванні, што
ў наступным годзе будзе падпісана пагадненне аб зоне свабоднага
гандлю паміж В'етнамам і Мытным Саюзам. «Гэта істотна расшырыць
магчымасці гандлю паміж нашымі краінамі, паколькі многія бар'еры тут
будуць ліквідаваны», — заявіў Анатоль Рубінаў.
У сваю чаргу кіраўнік в'етнамскай дэлегацыі ХЮІНЬ НГОК ШОН,
намеснік Старшыні Нацыянальнага сходу Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам, падкрэсліў, што візіт мае мэтай далейшае развіццё
міждзяржаўных адносін.
Падчас візіту в'етнамскай парламенцкай дэлегацыі ў ніжнюю палату беларускага парламента, які адбыўся ўчора раніцай, Старшыня
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімір
АНДРЭЙЧАНКА заявіў, што Беларусь зацікаўлена ў развіцці адносін
з В'етнамам па ўсіх напрамках, асабліва ў сферы турызму.
Беларусь і В'етнам сябруюць даўно. Дыпламатычныя адносіны былі
ўстаноўлены больш за 20 гадоў таму, але супрацоўніцтва паміж краінамі
мае больш чым паўвекавую гісторыю. Яшчэ ў савецкія часы ў нашай
краіне адукацыю атрымалі каля 3000 в'етнамскіх грамадзян. Важным
складнікам беларуска-в'етнамскага ўзаемадзеяння з'яўляецца развіццё
дагаворна-прававой базы двухбаковых адносін. Сёння паміж краінамі
заключана каля 50 двухбаковых міждзяржаўных і міжурадавых пагадненняў. У лістападзе 2011 года ў Нацыянальным сходзе В'етнама
ўпершыню была сфарміравана асобная парламенцкая група дружбы
«В'етнам — Беларусь» (да гэтага функцыянавала толькі адна працоўная група па супрацоўніцтве з парламентамі Расіі і краін Садружнасці
Незалежных Дзяржаў).
Надзея ЮШКЕВІЧ.

 Cпорт-тайм

«Пітбуль» скарыў «Мінск-Арэну»
Завяршэнне футбольнага першынства, паражэнні беларускіх
клубаў у гандбольных еўракубках, дэбют расіянкі за жаночую
зборную па біятлоне і фіяска баскетбольных «Цмокаў» у Адзінай Лізе ВТБ. «Звязда» ўзгадвае самыя цікавыя спартыўныя
падзеі рэспублікі апошніх дзён.
Мінскае «Дынама» з мінімальным
лікам (1:0) перайграла ў Жодзіне
мясцовае «Тарпеда».

1. Нядзельнымі матчамі 32-га тура завяршыўся чарговы чэмпіянат краіны па
футболе. Апошні тур у дзяльбе першых
радкоў нічога не вырашаў. Турнірная табліца ў верхняй частцы вынікова сфарміравалася яшчэ загадзя, а таму чэмпіёнству
БАТЭ, «серабру» «Шахцёра», «бронзе»
мінскага «Дынама» нічога не пагражала.
Гэта былі амаль шэраговыя матчы, якімі
каманды развітваліся з футбалістамі і сыходзілі ў адпачынак. Нягледзячы на гэта
пэўная прынцыповасць у некалькіх супрацьстаяннях праглядалася. Напрыклад,
БАТЭ ў Барысаве перамог «Гомель» (2:0),
з якім у гэтым сезоне гуляў вельмі натужна.
А мінскія дынамаўцы ў Жодзіне перамаглі
традыцыйна няўступлівае мясцовае «Тарпеда» (1:0), «Шахцёр» падзяліў балы з «Нёманам» (1:1), «Белшына»
перамагла «Нафтан» (1:0), «Мінск» — магілёўскае «Дняпро» (1:0), а
«Славія» саступіла брэсцкаму «Дынама» (0:1). Цяпер засталося толькі
высветліць, хто будзе апошнім удзельнікам наступнага першынства. У
стыкавых матчах за гэта права пазмагаюцца «Гарадзея», уладальнік
другога месца сярод каманд першай лігі, і «Дняпро», якое сёлета завяршыла чэмпіянат у вышэйшай лізе на перадапошнім месцы. Паядынкі
адбудуцца 4 і 8 снежня.
2. Беларус АндАндрэй Арлоўскі перамог
рэй Арлоўскі, які вынемца Андрэаса Краніятакеса
ступае ў змешаных
тэхнічным накаўтам.
адзінаборствах, пад
скляпеннямі «МінскАрэ ны», у ме жах
тур ні ру «Біт ва на
Нямізе» перамог нямецкага байца Андрэаса Краніятакеса.
Цікава, што на бой
беларус па мянушцы
«Пітбуль» выйшаў у
світары з прозвішчам выдатнага беларускага хакеіста Руслана Салея,
які некалькі гадоў таму загінуў у авіякатастрофе пад Яраслаўлем. Андрэй
і Руслан былі блізкімі сябрамі.
3. Мінскае «Дынама» саступіла ў хатнім матчы гандбольнай Лігі
чэмпіёнаў французскаму ПСЖ (29:35). «Я чакаў большага ад сваіх
гульцоў, — казаў пасля гульні засмучаны Барыс Дэніч, галоўны трэнер
сталічнай дружыны. — Але ўзровень індывідуальных дзеянняў французаў аказаўся цяжкім для нас». На жаль, у групавую стадыю Кубка ЕГФ
не патрапіў брэсцкі БГК імя Мяшкова. Беларусы ў паўторным матчы
саступілі нямецкаму «Берліну» — 20:21 (лік першай гульні 20:22). Затое
парадавала беларускіх балельшчыкаў «Вікторыя-Рэгія». Каманда Уладзіміра Жука ў другім матчы перайграла грэцкі ПАОК 27:26 і прабілася
ў 1/8 фіналу Кубка Выкліку.
4. На першым этапе Кубка свету па біятлоне ў шведскім Эстэрсундзе Дар'я Домрачава засталася без прызавых месцаў. У
індывідуальнай гонцы яна фінішавала на 6-м месцы, у спрынце на 4-м,
а жаночую гонку праследавання арганізатары з-за моцнага ветру наогул спынілі і вырашылі не аднаўляць. На момант адмовы Домрачава
была лідарам... Дарэчы, на этапе так званага Адкрытага Кубка Еўропы
(Кубак ІBU) за Беларусь дэбютавала ўраджэнка Пскова Настасся Каліна, чым выклікала абурэнне расійскага Саюза біятланістаў. У сувязі
з пераездам Каліны ў Беларусь спартыўныя функцыянеры вырашылі
накіраваць у міжнародную арганізацыю біятланістаў запыт, каб разабрацца ў падобнай сітуацыі.
5. Баскетбольны клуб «Цмокі-Мінск» саступіў на сваёй пляцоўцы яшчэ ў адным матчы Адзінай Лігі ВТБ. На гэты раз беларусаў
перайгралі падмаскоўныя «Хімкі» — 73:62.
Тарас ШЧЫРЫ. Фота аўтара і Надзеі БУЖАН.

3 снежня 2013 г.

САЦЫЯЛЬНЫЯ ПАСЛУГІ...

 Блізкая ўлада

Бясплатныя паслугі няні

Аляксандр ЯКАБСОН:

«АДПІСКІ РАЗДРАЖНЯЮЦЬ ЛЮДЗЕЙ»
У Ра со нах ад бы лася «пра мая лі нія» з
Аляк санд рам ЯКАБСО НАМ, стар шы нёй
Камітэта дзяржаўнага
кантролю Рэспублікі
Беларусь. Цікава, што
па дапамогу звярнуліся не толькі жыхары
Расонскага раёна. У
прыватнасці, жанчына з Мінскай вобласці
расказала па тэлефоне аб нюансах праблемы з падачай газу
ў дом, дзе яна жыве,
а кіраўнік недзяржаўнага прадпрыемства
з Віцебска паведаміў, што
яго фірма стала ахвярай
рэйдарскага захопу.
Усяго патэлефанавала каля
дваццаці чалавек. Як потым зрабіў выснову галоўны рэвізор краіны, толькі некалькі тэм патрабуюць разгляду на рэспубліканскім
узроўні, а ўсе астатнія могуць і
павінны быць вырашаны на мясцовым.
Старшыню Камітэта дзяржкантролю вельмі здзівіў факт,
што, аказваецца, квадратны метр
у новай кватэры, пабудаванай у
раёне, каштуе... 9 мільёнаў рублёў.
— Гэта ж больш, чым у Мінску!
І што, ёсць жадаючыя плаціць
такія грошы? Трэба вывучыць

гэтае пытанне. Напэўна, праекціроўшчыкі такіх дамоў завышаюць цану, — сказаў Аляксандр
Якабсон.
Паводле слоў Аляк санд ра
ШУБСКАГА, старшыні Расонска га рай вы кан ка ма, мяс цовая ўлада «нічога з цаной не
накручвала». А ахвотных будаваць жыллё нават па такой цане
хапае. Ёсць ахвотныя будаваць і
катэджы. Дарэчы, купляюць зямельныя ўчасткі на аўкцыёнах, а
таксама дамы пад дачы і расіяне.
У тым ліку жыхары Санкт-Пецярбурга, да якога ад райцэнтра каля
600 кіламетраў.
Адна з жыхарак раёна паскардзілася на дрэнную якасць хлеба
мясцовай вытворчасці. І папрасіла паспрыяць у тым, каб у крамах
прадавалася больш разнастайная

ПРАФЕСIЯНАЛIЗМ
У КАНТЭКСЦЕ РЭЧАIСНАСЦI
У Магiлёве прайшоў мiжнародны форум маладых журналiстаў «Агульны погляд у
будучыню». Сёлета горад
сабраў калег не толькi з Беларусi i Расii, але яшчэ i з
Казахстана i Арменii. Новыя
знаёмствы, абмен досведам, абмеркаванне шляхоў
развiцця прафесiйнай сферы ў будучынi — галоўныя
напрамкi двухдзённай працы, хочацца спадзявацца,
далi свой вынiк.

Майстар-класы, дыскусii, экскурсiйная праграма. Кожны меў
магчымасць выбiраць, выказвацца i быць пачутым. Жывы iнтарэс
публiкi супаў з iмкненнем дасведчаных калег падзялiцца сваiм вопытам, напрацоўкамi i рэкамендацыямi з маладым пакаленнем.
— Праграма была насычанай,
асаблiва ў першы дзень. Маладыя
людзi часта вельмi няўседлiвыя,
таму наш iнтарэс вельмi лёгка
страцiць, а тут на тых жа майстаркласах усiм удавалася трымаць
раўнавагу памiж нашай зацiкаўленасцю i той iнфармацыяй, якую
iмкнулiся да нас данесцi, — падзялiлася ўражаннямi Айгерым Аксакалава, карэспандэнт канала
«24KZ» з Казахстана. — Была прыемна здзiўлена i тым, што калi мы
агучылi жаданне больш даведацца
пра горад Магiлёў, нам прапанавалi
на наступны дзень зладзiць паездку ў музей.
Як вядома, прафесiяналамi не
становяцца ў iмгненне вока. У гэ-

тым сэнсе форум зарэкамендаваў
сябе пляцоўкай для магчымасцi
абмяркоўваць важныя i надзённыя пытаннi.
— Вельмi добра тое, што на
форум запрасiлi людзей, якiя маюць за плячыма досвед працы.
Майстар-класы, якiя я наведала,
не скажу, быццам навучылi мяне
нечаму, але заахвоцiлi да разваг
i iмкнення развiвацца. Адзiнае,
прымяняць атрыманыя веды ў нас
пакуль не так шмат магчымасцяў,
— зазначыла Дзiяна Равякова,
карэспандэнт iнфармацыйных
праграм Белтэлерадыёкампанii.
— Журналiст — тая прафесiя, дзе
камунiкацыя з'яўляецца асновай,
таму асабiста мне форум дазволiў
папоўнiць сваё кола прафесiйных
кантактаў. Мiж тым, хацелася б
прапанаваць на будучыню, каб акцэнт рабiлi больш не на размовах
аб праблемах, а на абмеркаваннi i
пошуку шляхоў iх вырашэння. Можа, варта нават загадзя арыентаваць удзельнiкаў на падрыхтоўку
да практыкi.
У падтрымку гэтай думкi хацелася б прывесцi яшчэ адну, якую
выказаў калега з Расii.
— Галоўная i станоўчая асаблiвасць форуму ў тым, што тут сустрэлiся не проста маладыя журналiсты, а людзi, якiя ўжо працуюць. Цiкава было з iмi размаўляць,
дзялiцца вопытам. Вельмi добра,
калi цiкавiшся нечым меркаваннем наконт той цi iншай праблемы, i людзi расказваюць пра
ўласную практыку, — кажа Аляксандра Захарава, карэспандэнт

Тэлефонныя тарыфы падрастуць
З 6 снежня кампанія «Белтэлекам» павышае рэгуляваныя
тарыфы (устаноўка і карыстанне тэлефонам) на паслугі электрасувязі ў сярэднім на 15%. Так, устаноўка асноўнага тэлефона
будзе каштаваць 72 500 рублёў, а паралельнага — 8 500. Абанплата вырасце да 8 310 рублёў, кошт хвіліны ўнутры мясцовых
сетак (за кожную поўную ці няпоўную хвіліну злучэння) складзе
22,7 рубля. Таксама з 10 снежня павышаюцца тарыфы на шэраг дадатковых паслуг, што аказваюцца РУП «Белтэлекам».
Надзея НІКАЛАЕВА.

 Геапалітыка

ПРАВАКАЦЫЙНАЕ ПАРТНЁРСТВА
Вільнюскі саміт, што адбыўся
28-29 лістапада як галоўная падзея праграмы «Усходняе партнёрства», якая здараецца толькі
раз на два гады, рыхтаваўся як
трыумфальнае мерапрыемства,
але такім не стаў.
Спачатку ў верасні гэтага года Арменія заявіла, што кардынальна мяняе вектар сваёй
знешняй палітыкі і замест пагаднення аб асацыяцыі з ЕС пяройдзе да актыўнай інтэграцыі з
краінамі Мытнага саюза, уключаючы ў тым ліку
ў перспектыве членства ў Еўразійскім эканамічным саюзе, які фарміруецца. Гэта дазволіла
элітам ЕС паабурацца аб «недапушчальным
ціску», які Расія аказвала на армян, каб прымусіць іх змяніць іх палітычныя перавагі. Як
быццам сам ЕС зусім не цісне на краіны, якія
знаходзяцца паблізу ад яго межаў, а толькі і
робіць, што раздае іх грамадзянам шматлікія
падарункі, пераапрануўшыся ў Санта-Клауса.
Але, зразумела, сапраўдным шокам для Еўрасаюза стала паражэнне ад рэзкага змянення
пазіцыі Украіны ў лічаныя дні перад самітам.
Выставіўшы перад Украінай доўгі спіс неабходных для падпісання пагаднення аб асацыяцыі
ўмоў, чыноўнікі ЕС уважліва сачылі, як Кіеў
паслухмяна выконвае іх адну за другой. І гэта
напаўняла іх душы цалкам зразумелым задавальненнем, якое па меры правядзення ў жыццё аднаго патрабавання за другім стала перарастаць у небяспечную самаздаволенасць.
Украінскія эліты адчулі, што для Еўрасаюза
важная не столькі сама Украіна, а тое, што праз
падпісанне пагаднення ўдасца адбіць яе ў Расіі.
Падазрэнні Кіева аб гэтым атрымалі пацвярджэнне ў лістападзе, калі ўкраінцы выявілі, што,
нягледзячы на паспяховае выкананне ўмоў ЕС,

хлебная прадукцыя. Аляксандр
Якаб сон па абяцаў, што пытанне
вывучаць. Несумненна, пакупнікі павінны мець
пра ва вы ба ру.
Ён таксама сказаў, што асабіста
зойдзе ў краму і
купіць хлеб, каб
ацаніць на смак
яго якасць, а яшчэ
пацікавіцца ўсім
тым, што рэалізуецца жыхарам
райцэнтра.
А чаму ў райцэнтры няма дзіцячай кавярні, а піўных бараў некалькі? І калі, нарэшце, знойдуць
хірурга, бо ў бальніцы нават нескладаныя аперацыі не робяць
з-за яго адсутнасці?
— Так, сапраўды няма каму
аперыраваць — і гэта ўжо прыкладна шэсць месяцаў, — патлумачыў Генадзь ФЁДАРАЎ,
стар шы ня Ра сон ска га ра ённага Савета дэпутатаў. — Ёсць
хірургі, якія толькі вядуць прыём.
У жніўні, як нам паабяцалі ва
ўпраўленні аховы здароўя Віцебскага аблвыканкама, прышлюць
па размеркаванні маладога спецыяліста.
Жыхары райцэнтра паскардзіліся, што на вуліцы Францыска
Скарыны, у прыватным сектары

Бруселю абыякавыя тыя магчымыя страты, якія ўкраінская эканоміка можа панесці
ў выпадку заключэння асацыяцыі з Еўрасаюзам і стварэння з ім Зоны свабоднага
гандлю. Гэтыя пагадненні маглі пацягнуць
рэзкае пагаршэнне льготных умоў, якія
даюць краіны Мытнага саюза Украіне як
цалкам самастойнай краіне. І ў краін Мытнага саюза выбар невялікі, бо пускаць на сваю
тэрыторыю з украінскай зямлі бяспошлінна ўсё
тое, што можа вырабіць вялізная эканоміка ЕС,
вельмі небяспечна для лёсу расійскай, беларускай і казахстанскай эканомік.
У выніку, пасля армянскага і ўкраінскага франтоў, Еўрасаюз на саміце ў Вільнюсе змог толькі
парафіраваць пагадненні аб асацыяцыі з Грузіяй і
Малдовай. Зразумела, не было сур'ёзных сумненняў, што на грузінскім кірунку асаблівых праблем
не ўзнікне. Грузінская эканоміка не так ужо цесна
звязана з расійскай, а ўзровень супрацьлегласцяў на палітычным узроўні працягвае заставацца
вельмі сур'ёзным нават пасля змены ўрада. Парафіраванне асацыяцыі з ЕС выгадна для Грузіі
нават і для таго, каб з больш выгаднай пазіцыі вырашаць існуючыя праблемы на расійскім кірунку.
Тым больш што пасля парафіравання ёсць яшчэ
шмат месяцаў, пакуль справа дойдзе да запуску
рэальнага пагаднення аб асацыяцыі.
Сур'ёзная нявызначанасць была ў выпадку
з Малдовай, дзе дастаткова вялікая колькасць
грамадзян выказвае негатоўнасць да асацыяцыі з ЕС, і на парадку дня таксама пастаянна
прарасійская пазіцыя Прыднястроўя і Гагаузіі.
Тым не менш парафіраваць пагадненне аб асацыяцыі з Малдовай ЕС удалося, а вось у тым, ці
дойдзе справа да падпісання рэальнага пагаднення ў будучыні, ёсць пэўныя сумненні.
На азербайджанскім кірунку ніякіх сенсацый не чакалася. Азербайджан, які мае вяліз-

ныя запасы вуглевадародаў, адчувае сябе дастаткова ўпэўнена і без усялякіх асацыяцый з
Еўрасаюзам, таму ад пагаднення аб асацыяцыі
ён адмовіўся. Таму з Баку, як і планавалася,
было падпісана толькі пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму з Еўрасаюзам.
Крыху выручыла палітыкаў Еўрасаюза, якія
адчувалі хваляванне ад правалу з Украінай і
Арменіяй, Беларусь. Міністр замежных спраў
Рэспублікі Беларусь Уладзімір Макей, які ўдзельнічаў у мерапрыемстве, аб'явіў аб гатоўнасці
нашай краіны пачаць перагаворы па пагадненнях аб рэадмісіі і аблягчэнні візавага рэжыму з
ЕС. Наколькі значная гэта падзея для грамадзян
Беларусі? У прынцыпе, нават пасля паспяховых
перагавораў і ажыццяўлення гэтых пагадненняў
шмат для грамадзян Беларусі не зменіцца. Хіба
што патаннеюць амаль удвая шэнгенскія візы, і
тэарэтычна пасольствы ЕС будуць часцей выкарыстоўваць магчымасць выдаваць візы грамадзянам Беларусі на большы тэрмін, чым цяпер.
У той жа час варта памятаць, што, нягледзячы на тое, што шэраг краін па перыметры ЕС
ужо маюць такія ж пагадненні ў дзеянні, менавіта
грамадзяне нашай краіны трымаюць пальму першынства па колькасці атрыманых шэнгенскіх віз
на тысячу чалавек па мінулым годзе. Да таго ж
Беларусі гэты крок абсалютна нічога не каштаваў, а Еўрасаюз аказаўся ў даўгу перад намі, паколькі гэты пазітыў у стасунках з Беларуссю хоць
крыху, але палепшыў знішчальнае паражэнне
на ўкраінскім і армянскім кірунках. Хоць чымсьці
еўрачыноўнікі змогуць пахваліцца перад сваімі
выбаршчыкамі і прэсай. Варта адзначыць і тое,
што Уладзімір Макей яшчэ раз нагадаў элітам ЕС
пра тое, што замест геапалітычнага саперніцтва
варта заняцца ідэяй «інтэграцыі інтэграцый» з
мэтай стварэння агульнай эканамічнай прасторы
«ад Лісабона да Уладзівастока».
Сяргей КІЗІМА, доктар палітычных навук.

«Голоса России». — Аднак iснуе
адзiн, на мой погляд, недахоп на
форуме. Тут сабралiся маладыя
журналiсты ва ўзросце да 31 года.
А майстар-класы, якiя нам чыталi,
адлюстроўваюць унiверсiтэцкую
праграму. Я, напрыклад, мала даведалася новага. Хацелася б акцэнту на тэмах, якiя выходзяць за
рамкi адукацыйнага працэсу, але
маюць дачыненне да прафесii.
У рэзалюцыi форуму, якую прынялi сёлета, адзначаецца: у ХХI стагоддзi журналiстыка перажывае пераломны, па-свойму рэвалюцыйны,
але разам з тым цiкавы i новы этап
свайго развiцця. З'яўляюцца новыя
магчымасцi для распаўсюджвання
iнфармацыi. Актыўна развiваюцца
сацыяльныя медыя. Змяняецца
роля СМІ на рынку, iнструменты i
метады ўздзеяння на аўдыторыю.
Нязменнай застаецца ключавая
задача — даносiць iнфармацыю
людзям.
— Маладыя журналiсты сёння з
аптымiзмам глядзяць у будучыню.
Iх па-сапраўднаму непакоiць перспектыва прафесiйнай дзейнасцi.
Яны шукаюць не проста адказы на
пытаннi, а спосабы прыстасавацца
да надзённых змен, — кажа Нiна
Меграбян, прадстаўнiк мiнiстэрства дыяспары Арменii. — На
форуме адчувалася сяброўская
атмасфера, былi агучаны цiкавыя
iдэi, таму хацелася б, каб форум
з кожным годам набiраў абароты
i пашыраў сваю геаграфiю. Галоўнае — няхай маладыя не перастаюць тварыць.
Алена ДРАПКО.

гадоў дваццаць чакаюць асфальтавання.
— Мы клапоцімся, каб нашы
дамы і ўчасткі выглядалі па-еўрапейску, а за агароджай — бруд.
Не могуць улады заасфальтаваць
вуліцу? Дык хоць бы напісалі ў
адказе, калі змогуць!
— Калі не можаце вырашыць
пытанне з-за фінансавых праблем, людзям трэба сказаць праўду. Маўляў, ваша вуліца будзе
заасфальтавана, але праз тры
гады... А адпіскі накшталт «заасфальтуем, калі будуць грошы»,
— раздражняюць людзей. І калі
вы адзначылі, што будзе зроблена, трэба зрабіць, бо гэта —
аў тарытэт улады, — звярнуўся
Аляксандр Якабсон да чыноўнікаў райвыканкама.
Патэлефанаваў на «прамую
лінію» і рацыяналізатар, які заверыў, што прыдуманая ім ГЭС у
пяць разоў магутней, а таксама ў
3-4 разы танней за «сясцёр», што
будуюцца. Чаму тады не запатрабаваная? Паводле слоў аў тара
ідэі, у адпаведным ведамстве не
зацікавіліся праектам. І хаця Камітэт дзяржкантролю не павінен
разглядаць такія звароты, рацыяналізатар атрымаў абяцанне, што
яго прапанову вывучаць. Калі насамрэч ГЭС выгадна краіне, будзе аказана падтрымка.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Фота аўтара.
Расоны—Віцебск

Сацыяльным стандартам вызначана, што калі дзіця-інвалід расце ў няпоўнай сям'і, то для яго можа быць бясплатна прадастаўлена
няня па працоўных днях на тэрмін да 20 гадзін у тыдзень (пакуль
такое дзіця не дасягне 4 гадоў). Таксама сацыяльным стандартам
вызначана кароткачасовая паслуга няні (у дзённы час па працоўных
днях не больш за 4 гадзіны ў тыдзень), у тым ліку і для сямей, якія
выхоўваюць дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 4 гадоў.

Сацыяльнае таксі
Паслугі спецаўтатранспарту «Сацыяльная служба» прадастаўляюцца ТЦСАН бясплатна для інвалідаў першай групы і інвалідаўкалясачнікаў, дзяцей-інвалідаў да 18 гадоў, непрацуючых інвалідаў
другой групы, старэйшых за 70 гадоў, у якіх пенсія не перавышае
150% бюджэту пражытковага мінімуму.
Для непрацуючых інвалідаў другой групы, старэйшых за 70 гадоў,
у якіх пенсія перавышае 150% бюджэту пражытковага мінімуму, аплата ў Мінску ўстаноўлена ў памеры 19 500 рублёў (гэта 15% ад базавай
велічыні) у адзін бок паездкі і не залежыць ад адлегласці.
Сацыяльнае таксі неабходна заказваць не пазней, чым два-тры
дні да запланаванай паездкі па тэлефоне, нумар якога можна даведацца ў спецыяліста ТЦСАН вашага раёна.
Сацыяльнае таксі можа дапамагчы чалавеку дабрацца да аб'ектаў
сацыяльнага прызначэння: паліклінікі, аптэкі, крамы, канцэртнай залы,
аэрапорта, банка, а таксама дапамагчы ў дастаўцы тэхнічных сродкаў
рэабілітацыі. Пры неабходнасці — адвезці і назад, дадому. Пры гэтым
інваліда абавязкова павінен хтосьці суправаджаць. Машыны абсталяваны спецыяльнымі пад'ёмнымі прыладамі для інвалідных калясак, а
таксама сядзячымі месцамі для чацвярых пасажыраў.

Бясплатны гарачы абед
Тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва
сталіцы выдаюць талоны на бясплатнае гарачае харчаванне непрацуючым і не зарэгістраваным у якасці індывідуальнага прадпрымальніка
адзінокім і адзінока пражываючым непрацаздольным грамадзянам.
На бяс плат нае хар ча ван не ма юць пра ва ін ва лі ды І і ІІ груп,
па мер пен сіі якіх не пе ра вы шае 120% бюд жэ ту пра жыт ко вага мі ні му му (а таксама пен сі я не ры і шлюбныя пары пенсій на га
ўзрос ту, памер пенсій якіх не перавышае 120% бюд жэту пражытковага міні му му).
Гарачыя абеды для іх арганізаваны ў адной са сталовых на тэрыторыі раёна, з якой тэрытарыяльны цэнтр заключыў дагавор.
Пры звароце па бясплатнае харчаванне трэба падаць заяву; пашпарт; пасведчанне інваліда; працоўную кніжку.
Гэтая паслуга дзейнічае толькі ў Мінску. У ТЦСАН Цэнтральнага
раёна Мінска яна аказваецца 52 чалавекам.

Бясплатныя паслугі юрыста
і псіхолага на даму
Калі чалавек не можа самастойна перамяшчацца, ён робіць заяўку ў ТЦСАН па тэлефоне, і юрыст або псіхолаг прыходзяць да яго на
дом. Кансультацыю псіхолага могуць замовіць і сваякі інваліда пры
ўзнікненні ў сям'і канфліктнай сітуацыі.

 Надвор'е

Ветрана, слiзка
i каля нуля
Пры павышаным фоне атмасфернага цiску ў другi дзень
тыдня будзе пераважна без
ападкаў, толькi месцамi па поўначы краiны пройдзе невялiкi снег, паведамiла рэдакцыi
спецыялiст Рэспублiканскага
гiдраметцэнтра Мiнпрыроды
Вольга ФЯДОТАВА.
На дарогах захаваецца галалёдзiца. Максiмальная тэмпература
паветра ўдзень у аўторак ад мiнус 2 да плюс 3 градусаў. А вось
у сераду i чацвер на тэрыторыi
Беларусi будзе адчувацца подых
цыклону з Атлантыкi. Прагназуецца, што 4 снежня на ўсёй тэрыторыi краiны, а 5 снежня — удзень
месцамi пройдуць кароткачасовыя
ападкi. У сераду гэта будзе дождж,
а ў чацвер — мокры снег. Месцамi на дарогах слiзка. Тэмпература
паветра ў сераду на працягу сутак
ад мiнус 3 да плюс 3 градусаў. Уначы на чацвер чакаецца ад мiнус
5 градусаў па паўночным усходзе
да плюс 1 градуса па паўднёвым
захадзе краiны, удзень — ад мiнус
3 да плюс 3 градусаў. У чацвер
месцамi ўзмоцнiцца вецер парывамi да 15-20 м/с.
Прагназуецца, што ў пятнiцу атлантычны цыклон адыдзе далей
на ўсход, а да нас пачне паступаць
больш халоднае паветра з боку
поўдня кантынента. Таму чакаецца снег, завiруха i месцамi моцны
вецер, парывамi да 15-20 м/с.
Сяргей КУРКАЧ



Разавая матэрыяльная дапамога з Фонду
сацыяльнай абароны для людзей,
якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю
У першую чаргу ў спіс такіх людзей уключаюцца людзі з інваліднасцю. Для атрымання дапамогі трэба прыбыць у раённы ТЦСАН па
месцы назначэння пенсіі і напісаць заяву, а таксама падаць дакументы, якія пацвярджаюць цяжкую жыццёвую сітуацыю.

Сацпаслугі, якія стануць даступнымі ў бліжэйшы час
Памочнік па суправаджэнні інваліда І групы з абмежаванай
здольнасцю да перамяшчэння
Прадастаўляць яе будуць тэрытарыяльныя цэнтры сацабслугоўвання насельніцтва (яе нарматыў — у дзённы час не больш за 20 гадзін у
месяц у адпаведнасці з рэкамендацыямі медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі або заключэннем урачэбна-кансультацыйнай камісіі).
Асістэнт для адзінокага і адзінока пражываючага інваліда
І групы з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця
Гэтая паслуга будзе прадастаўляцца ў дзённы час не больш за 30
гадзін у месяц таксама ў адпаведнасці з рэкамендацыямі МРЭК або
заключэннем урачэбна-кансультацыйнай камісіі.
Сурдаперакладчык (спецыяліст па перакладзе вуснай мовы на
мову жэстаў і наадварот) для інвалідаў з парушэннямі слыху
Бясплатна гэтая паслуга будзе аказвацца ў дзённы час не больш
за 36 гадзін у год.
Суправаджальнае пражыванне інвалідаў
Гэта самастойнае пражыванне людзей з інваліднасцю пад наглядам сацработнікаў. Пры гэтым інваліды з дапамогай спецыялістаў
змогуць набыць навыкі, якія дазволяць ім пасля жыць самастойна
па-за сценамі інтэрната, весці хатнюю гаспадарку і працаваць у
адпаведнасці са сваімі магчымасцямі. Для гэтага пры дамах-інтэрнатах будуць створаны адпаведныя аддзяленні. Пражываць у такім
аддзяленні інваліды І і ІІ групы, дзеці-інваліды, якія знаходзяцца на
агульным рэжыме, змогуць тэрмінам да 3 гадоў.
Дырэктар ТЦСАН Цэнтральнага раёна Мінска патлумачыла,
што пастанова Мінпрацы і сацабароны, якой прадугледжаны такія
паслугі, была прынята 10 студзеня 2013 года. Але, паколькі бюджэт
фарміраваўся ў канцы 2012 года, закласці грошы на паслугі падобнага кшталту не было магчымасці. Гэтыя паслугі, па ўсёй верагоднасці,
будуць аказвацца, пачынаючы з наступнага года.
Святлана БУСЬКО.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

 Погляд

«Еўрамайдан»: хронiка i першыя вынiкi
21 лiстапада ўрад Украiны
афiцыйна заявiў, што прыпыняе падпiсанне пагаднення аб асацыяцыi з ЕС,
матывуючы гэта эканамiчнымi праблемамi, якiя могуць паўстаць у гэтай краiны з Расiяй. Украiнская
апазiцыя ў адказ пачала
ак цыi пра тэс ту з па траба ван ня мi да прэзi дэн та
В. Януковiча падпiсаць пагадненне, як i планавалася
раней, на пасяджэннi кiраўнiкоў дзяржаў Усходняга
партнёрства ў Вiльнюсе 28
лiстапада. Першыя выступленнi пачалiся 23 лiстапада,
а ў нядзелю, 24-га, акцыя
пратэсту супраць зрыву еўраiнтэграцыi сабрала ад 50
да 100 тыс. чалавек. Пасля
гэтай акцыi на плошчы Незалежнасцi паўстаў палатачны лагер пратэстоўцаў.
28 лiстапада Украiна не падпiсала пагадненне з ЕС, запатрабаваўшы ад Еўрасаюза матэрыяльную
кампенсацыю страт ад разрыву зоны свабоднага гандлю з Расiяй. У
той жа момант апазiцыя абвясцiла
аб працягу ў Кiеве акцый пратэсту, пiкам якiх павiнна было стаць
«народнае веча» 1 снежня. Аднак
30 лiстапада мiлiцыя разагнала
палатачны лагер на плошчы Незалежнасцi, што паслужыла пачаткам радыкалiзацыi патрабаванняў
украiнскай апазiцыi — ад паскарэння еўраiнтэграцыi да адстаўкi прэзiдэнта i ўрада. Масавая акцыя 1
снежня вылiлася ў захоп урадавых
будынкаў i масавыя беспарадкi на
вулiцах Кiева. Замаячыла пагроза
чарговай «каляровай» рэвалюцыi.
На парадак дня паўстала пытанне
аб усеўкраiнскай палiтычнай забастоўцы i аб вынясеннi вотуму
недаверу прэзiдэнту В. Януковiчу
дэпутатамi Парламента.

Апошнiя падзеi ў Кiеве выклiкалi супрацьлеглыя i часта фантас тычныя трак тоўкi сярод палiтолагаў, журналiстаў i проста
актыўных удзельнiкаў, паколькi
палiтычны напал барацьбы там
вельмi вялiкi. Многiя каментарыi
ўяўляюць сабой хутчэй агiтацыйныя матэрыялы розных бакоў
канфлiкту, чым цвярозыя аналiтычныя агляды.
Развiццё падзей ва Украiне
ўяўляе для Беларусi значны iнтарэс, бо негатыўнае развiццё падзей у суседняй краiне прывядзе
да калапсу ўзаемнага гандлю. А
падпiсанне пагаднення аб асацыяцыi з ЕС на цяперашнiх умовах
стане пачаткам паступовага разрыву гаспадарчых сувязяў памiж
нашымi прадпрыемствамi.
Таму паспрабуем разгледзець гэтую сiтуацыю больш-менш спакойна.
Перш за ўсё, варта адзначыць,
што прэзiдэнт i ўрад Украiны з'яўляюцца паслядоўнымi прыхiльнiкамi еўраiнтэграцыi, пра што яны
неаднаразова публiчна заяўлялi.
Адмова падпiсаць пагадненне
аб асацыяцыi з ЕС была выклiкана, перш за ўсё, знешнiмi, а не
ўнутранымi фактарамi: цвёрдай
пазiцыяй Расii па коштах на энерганосьбiты для Украiны, патрабаваннямi шэрагу еўрапейскiх палi-

тыкаў неадкладнага вызвалення з
турмы былога прэм'ер-мiнiстра Ю.
Цiмашэнкi i пазiцыяй МВФ наконт
выдзялення Украiне буйнога валютнага крэдыту. Пэўныя праўрадавыя палiтычныя колы iмкнулiся
выкарыстоўваць тое, што ў Кiеве
пачалiся акцыi пратэсту за паскарэнне еўраiнтэграцыi, як сродак
цiску на будучых перамовах з
Расiяй i ЕС. Напрыклад, саветнiк прэзiдэнта Д. Выдраў заклiкаў
уладу не гiпертрафiраваць адрозненнi сваiх падыходаў з апазiцыяй
па стратэгiчных пытаннях.
Аднак падзеi 30 лiстапада прывялi да таго, што на парадку дня
паўстала пытанне аб адстаўцы
ўкраiнскiх улад. Запозненыя асуджэннi старшынёй урада М. Азаравым i прэзiдэнтам В. Януковiчам
дзеянняў спецназа «Беркут» падчас разгону лагера пратэстуючых
на плошчы Незалежнасцi прывялi
хутчэй не да станоўчага, а адмоўнага вынiку. Заявы першых асоб
дзяржавы не толькi не астудзiлi
запалу апазiцыi, але i прывялi ў замяшанне сiлавы апарат. Падаць у
адстаўку быў вымушаны кiраўнiк
кiеўскай мiлiцыi Валерый Касяк,
якi ўзяў на сябе адказнасць за
аперацыю праваахоўных органаў
на плошчы Незалежнасцi. У вынiку
першую палову дня 1 снежня мiлi-

цыя фактычна бяздзейнiчала, што
прывяло да захопу мiтынгуючымi
шэрагу адмiнiстрацыйных будынкаў i да масавых беспарадкаў на
вулiцах Кiева.
Пасля няўдалага штурму групай мiтынгоўцаў будынка Адмiнiстрацыi прэзiдэнта апазiцыя раскалолася на радыкалаў, якiя заклiкаюць да далейшага правядзення
сiлавых акцый, i памяркоўных —
тыя заклiкаюць выкарыстоўваць
для барацьбы негвалтоўныя метады: забастоўкi, блакiраванне
адмiнiстрацыйных будынкаў, вынясенне Вярхоўнай Радай вотуму
недаверу прэзiдэнту.
Вынiкам непаслядоўным дзеян няў укра iн ска га кi раў нiц тва
стаў востры з 2004 года палiтычны крызiс у краiне.
Цяпер найбольш верагодныя
наступныя сцэнарыi развiцця падзей ва Украiне.
1. В. Януковiч iдзе ў адстаўку i
ва Украiне пачынаецца палiтычная
барацьба алiгархiчных груповак
ва ўмовах поўнага безуладдзя.
2. Вярхоўная Рада выносiць вотум недаверу ўраду. Прызначаюцца
новыя выбары ва ўмовах палiтычнай перавагi прыхiльнiкаў зблiжэння з Еўропай ва ўрон Расii.
3. Палiтычная сiтуацыя ў краiне
часова стабiлiзуецца i зноў рэзка
абвастраецца падчас прэзiдэнцкай кампанii 2015-га. Пытанне аб
асацыяцыi з ЕС стане ключавым
на будучых выбарах прэзiдэнта.
4. Украiнскiм уладам ва ўмовах
палiтычнага крызiсу ўдасца сканцэнтраваць вакол сябе цэнтрысцкую
большасць парламента i элiты. А таксама дамагчыся эканамiчных саступак для Украiны з боку ЕС i Расii.
5. Улада сiлай спыняе беспарадкi, што прыводзiць да ўвядзення санкцый супраць Украiны
з боку ЕС. Еўраiнтэграцыя надоўга замарожваецца.
Аляксандр КIСЯЛЁЎ,
гiсторык, палiтолаг.

