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Ушанавалі
лепшых старастаў
і старшынь
дамавых камітэтаў

ТЭМА ТЫДНЯ

КАБ ЖЫЦЦЁ НЕ СТАЛА
ПАЛАСОЙ ПЕРАШКОД...

У Брэсце прайшоў семінар-вучоба
для старшынь сельскіх
і раённых Саветаў.
Мерапрыемства праводзілася
ў рэжыме відэаканферэнцыі.
Але да яго прымеркавалі
падвядзенне вынікаў
абласнога спаборніцтва
за мінулы год і пераможцаў
запрасілі на семінар,
каб адзначыць іх заслужанымі
ўзнагародамі ва ўрачыстай
абстаноўцы.

Фота БЕЛТА.

Граматы і грашовыя прэміі старшыня
абласнога Савета Сяргей АШМЯНЦАЎ
уручыў старастам: Таісе Чапайла з вёскі Пад кра і чы Бяро заўскага раёна — за
першае месца (пра рабо ту Таісы Васілеўны расказвалася ў нумары «МС» за
24 мая гэтага го да), Аляксандру Журбілу з Пінкавічаў Пін скага раёна і Мікалаю Акаронку з Хомска Драгічынскага ра ё на, якія раз дзя лі лі дру гое месца, а такса ма Васілю Масляку з вёскі
Махро Іванаўскага раёна і Надзеі Чарнак з Альхоўкі Кобрынскага раёна — за
трэ цяе.
Са мы мі іні цы я тыў ны мі стар шы ня мі
дамавых камітэтаў па выніках мінулага года прызнаныя: пінчанка Наталля
Ка ча ноў ская, Сяр гей Ба руш ка з Кобрына і Валянціна Серада з аграгарадка
Белавежскі Камянецкага раёна.
Пад ве дзе ны вы ні кі спа бор ніц тва
сельскіх Саветаў у справе вырашэння
пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва. Першае месца прысуджана Целяханскаму Савету Івацэвіцкага раёна,
дру гое раз дзя лі лі Бе ла вуш скі Сто лінскага і Пес каўскі Бяро заўскага раёнаў,
трэцімі сталі Дварэцкі на Лунінеччыне і
Рас ня нскі Камянецкага раёна.
Святлана ЯСКЕВІЧ.
уасkеvісh@zvіаzdа.bу

Нам трэба не змагацца з бар'ерамі, а пашыраць даступнасць

А

СЯРОДДЗЕ, даступнае для людзей
з абмежаваннямі, — патрабаванне, з якім сёння
сутыкаецца кожны сучасны населены пункт. У наш
час яно становіцца амаль такім жа абавязковым, як вада,
каналізацыя і электрычнасць. І, дарэчы, датычыцца яно
не толькі людзей з інваліднасцю. Ніхто не застрахаваны
ад таго, што ў нейкі перыяд жыцця можа страціць

мабільнасць і здольнасць самастойна перасоўвацца.
Прыступкі ў доме без ліфта могуць стаць непераадольнай
перашкодай і для пажылога чалавека, і для маладой
мамы з каляскай, і для таго, хто атрымаў
траўму. Так што мерапрыемствы
па стварэнні даступнага асяроддзя
могуць аказацца патрэбнымі ўсім.
стар.
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ПРАБЛЕМА І РАШЭННЕ

Работа знаходзіць таго, хто яе шукае
Раённыя цэнтры занятасці навучаюць спецыяльнасцям швачак, качагараў, рабочых па доглядзе будынкаў
Працаўладкаванне па-ранейшаму
застаецца адной з самых актуальных праблем
сённяшняга дня. Для большасці з нас работа
з'яўляецца асноўнай крыніцай сродкаў існавання.
Таму страта рабочага месца нярэдка становіцца
не проста пытаннем на парадку дня,
але і сапраўднай сямейнай драмай.
Пра гэта гаварыў з журналістамі памочнік Прэзідэнта —
інспектар па Брэсцкай вобласці Васіль Герасімаў
перад прыёмам грамадзян у Бярозаўскім раёне.
Тады ж у ліку раёнаў з напружанай сітуацыяй па
беспрацоўі называўся і Кобрынскі.

Колькасць вакансій расце
Ды і ў іншых раёнах праблема прысутнічае. Крыху адрозніваюцца лічбы, астатнія аспекты падобныя. Варта
сказаць, што і Дэкрэт №3 падштурхнуў актыўнасць гра-

мадзян, якія не надта спяшаліся шукаць работу, а цяпер
пайшлі ў службу занятасці.
Намеснік начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і
сацыяльнай абароне Кобрынскага райвыканкама Ірына
КУЗІЧ гаворыць, што з пачатку года ў аддзел занятасці
звярнулася 1740 чалавек, 1089 з іх былі зарэгістраваны ў
якасці беспрацоўных. Пачынаючы з 1 студзеня 1064 грамадзянам было аказана садзейнічанне ў працаўладкаванні.
Зараз на ўліку значацца 434 беспрацоўныя, а ў банку вакансій — 329 прапаноў.
Ірына Вячаславаўна адзначыла станоўчую тэндэнцыю:
колькасць вакансій расце. Так, за дзве дэкады чэрвеня іх
дадалося паўсотні. Летні сезон, як правіла, характарызуецца ажыўленнем на рынку працы, з'яўляюцца прапановы сезонных работ. Рабочыя рукі патрэбныя. І той,
хто хоча знайсці магчымасць зарабіць, можа
гэта зрабіць — упэўненая намеснік начальніка
ўпраўлення.
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