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Эканамікс

«ЛІЧБА» ЯК ДРАЙВЕР ДЛЯ ГЛЫБІНКІ
У Віцебску адбыўся дзявяты
міжнародны эканамічны форум «Інавацыі. Інвестыцыі.
Перс пек ты вы». У ім узя лі
ўдзел прадстаўнікі каля пятнаццаці краін свету. Сярод іх
бізнесмены, эксперты, дыпламаты.
Сёлетні прыярытэт — лічбавая
эканоміка. Яна закліканая стаць
драйверам для інавацыйнага развіцця рэгіёна. Мерапрыемства,
арганізаванае аблвыканкамам,
доў жылася два дні і прайшло ў
гібрыдным фармаце.
Старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Мікалай ШАРСНЁЎ ад імя выканаўчай
«вертыкалі» гарантаваў падтрымку інвестарам на ўсіх этапах. Ён
паведаміў пра багаты вопыт рэалізацыі на поўначы краіны смелых
і часам нечаканых ідэй. Падкрэсліў га тоў насць су мес на вы працоўваць найбольш эфек тыўныя
тэхналагічныя і арганізацыйныя
рашэнні.
Сё ле та ў раз віц цё эка но мікі Віцебшчыны ўкладзена каля
2,7 мільярда рублёў, створана
больш за тры тысячы рабочых
месцаў. Запушчана інавацыйная
вытворчасць у сферы машынабудавання, дрэваапрацоўкі, аграр-

На Віцебскім эканамічным форуме.

ным бізнесе. Вельмі цеснае і плённае супрацоўніцтва развіваецца з
расіянамі.
Кіраўнік расійскага горада
Пскоў Алена ПАЛОНСКАЯ, якая
прыехала ў Віцебск для ўдзелу ў
форуме, пацвердзіла гэта. Партнёрства Пскова з беларускім бокам вядзецца больш за дваццаць
гадоў. «Мы знаходзімся на важным этапе развіцця расійска-беларускіх адносін, — сказала яна. —
Інтэграцыйны працэс найперш на-

кіраваны ў эканамічную сферу».
Мэр Пскова нагадала пра неабходнасць выканання каля трыццаці
«дарожных карт», якія нядаўна былі зацверджаны краінамі на самым
высокім узроўні. А гэта значыць,
неабходныя новыя падыходы да
супрацоўніцтва, трэба павялічыць
колькасць інвестыцыйных праектаў як для буйнога бізнесу, так і
для малога. Віцебская бізнес-пляцоўка, лічыць расіянка, вельмі
зручная для абмеркавання новых

падыходаў і формаў узаемадзеяння.
Міністр эканомікі Беларусі
Аляксандр ЧАРВЯКОЎ расказаў,
што ў новай пяцігодцы ключавы
напрамак развіцця эканомікі — інвестыцыі ў рэгіёны. Міністэрства
сфарміравала план па тэме праектаў на суму больш за 50 мільярдаў
рублёў. Іх колькасць перавышае
тысячу: ад маленькіх — з укладаннямі на мільён рублёў, да буйных,
дзе размова ідзе пра мільярды.
І гэта датычыцца толькі камерцый ных пра ек таў. Па трэб нас ці
інвестыцый у сацыяльную, транспартную і вытворчую інфраструктуру ацэньваюцца ў 30 мільярдаў
рублёў.
Прадстаўнік беларускага ўрада напомніў формулу паспяховага развіцця глыбінкі, якую агучыў
на мі нулым Усе бе ла рус кім народным сходзе кіраўнік дзяржавы: у абласцях неабходна мінімум
па адным буйным вытворчым інвестпраекце, у раёнах — няхай
ён будзе не такі вялікі, але таксама мінімум па адным праекце
з прыцягненнем капіталу. Міністр
нагадаў пра сённяшнія змены ў
свеце, якія ўплываюць на інвестыцыйна-таварныя патокі. У прыватнасці, разрываюцца традыцыйныя
лагіс тычныя ланцужкі па многіх

кірунках, час паставак падаўжаецца. Яшчэ адзін сучасны трэнд:
узмацненне рэгіяналізацыі ў атрыманні дабаўленай вартасці, калі
ўсё больш кампаній па ўсім свеце
хоча лакалізацыі вытворчасцяў на
мясцовай сыравіне і камплек туючых. Менавіта гэта, па словах
міністра, прыводзіць да росту цэн,
які назіраецца ў свеце.
На думку міністра, удзел у беларускіх клас тарах — вельмі выгадная бізнес-мадэль для патэнцыйных інвестараў. У Падзвінскім
краі могуць зацікавіць укладанні
ў фар ма цэў тыч ны, наф та хі мічны, дрэ ва ап ра цоў чы клас та ры.
Асоб ная тэ ма — пры ваб насць
раз віц ця ту рыз му, уліч ва ю чы
ўнікальнасць прыроды Віцебшчыны, значную колькасць цікавых
аб'ек таў архітэк туры, адметных
фес тываляў.
З тым, што можа прапанаваць
паўночны рэгіён у сэрвісе, перапрацоўцы драўніны, адукацыі, абароне, можна было азнаёміцца ў
кулуарах форуму. Вялікі інтарэс
выклікала інфармацыя пра прэферэнцыі тэрыторыі СЭЗ «Віцебск».
Пасля форуму засталася магчымасць пачаць супрацоўніцтва на
электроннай пляцоўцы.
Аляксандр ПУКШАНСКІ,
фота аўтара.

З добрым сэрцам

«КАЗКА АД БАБУЛІ» І «ЁЛКА ЖАДАННЯЎ»
Дапамагчы адзінокім старым, даставіць ім рэцэпты
і прадукты дамоў, прыбраць снег, расчысціць двор,
сагрэць бяздомных у маразы, арганізаваць свята дзецям-сіротам ці маленькім пацыентам, што апынуліся ў
медыцынскіх стацыянарах.... Фронт работ у валанцёраў — надзвычай шырокі. А ёсць жа яшчэ і спартыўнае, і культурнае, і экалагічнае валанцёрства...
Толькі пры Беларускім таварыстве Чырвонага Крыжа
летась дзейнічала больш за 16 тысяч валанцёраў.
— Гэ та лю дзі роз на га
ўзросту (хоць маладых сярод добраахвотнікаў, вядома, больш), розных прафесій, з рознай адукацыяй і
сацыяльным статусам, але
іх усіх аб'ядноўвае адно жаданне — аказваць дапамогу
іншым, быць карыснымі, —
падкрэслівае спецыяліст
аддзела медыка-сацыяльнай работы гэтай арганізацыі Святлана АНАЦКА. —
Кожны знаходзіць від дзейнасці па сваіх магчымасцях
і інтарэсах. Між іншым, для
таго каб павысіць якасць
жыцця адзінокага чалавека,
нярэдка дастаткова проста
яго наведаць, пагутарыць з
ім, пагартаць яго сямейны
альбом. Звычайныя чалавечыя стасункі сёння ў вострым дэфіцыце.
— З кожным годам валан цёр скі рух па шы рае
маш та бы. Ад нак та кая
дзейнасць час та мае стыхійны характар, — канстатуе кіраўнік Рэспубліканскага валанцёрскага цэнтра Вік то рыя ЗА ХА РЭЎСКАЯ. — Таму наш цэнтр,
акра мя рэа лі за цыі пра ектаў, якія сталі ўжо традыцыйнымі, займаецца яшчэ
і інфармацыйна-тлумачальнай работай. Напрыклад, у
ліс та па дзе ў са цы яль ных
сет ках стар та ваў ін фарма цый на-асвет ніц кі пра-

ект «Пра ва лан цёр ства».
Пла ну ец ца, што кож ны
ме сяц будзе пры све ча ны
пэўнаму кірунку валанцёрскай дзейнасці. У снежні ў
цэнтры ўвагі будзе дапамога дзецям. Так, з 8 снежня
сумесна з Нацыянальным
акадэмічным драматычным
тэатрам імя Максіма Горкага правядзём дабрачынныя
паказы спектакляў для дзяцей з сацыяльных устаноў
і ма ла ма ё мас ных сем' яў.
Ак тыўна ў мерапрыемстве
задзейнічаем валанцёраў.
Яны будуць не толь кі супра ва джаць юных гле дачоў, але і пра во дзіць для
іх забаўляльную праграму
перад пачаткам паказу.

6 снежня стартавала
традыцыйная
дабрачынная акцыя
«Ёлка жаданняў».
14 снежня ў Нацыянальным цэнт ры мас тац кай
творчасці дзяцей і моладзі стартуе рэспубліканская дабрачынная акцыя
«Нашы дзеці».
— Хачу адзначыць, што
ўстановы адукацыі актыўна ў
ёй удзельнічаюць. У школах
пад дэвізам «Калядны падарунак: дзеці — дзецям» усе
могуць далучыцца да збору
падарункаў для дзяцей са-

цыяльна неабароненай катэгорыі, — кажа спецыяліст
упраўлення па справах моладзі Міністэрства адукацыі Беларусі Таццяна РУБАНІК. — Актыўна ў такую
работу ўключаюцца і вышэйшыя навучальныя ўстановы: БДПУ, БДУІР, БДЭУ,
БНТУ, Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт культуры і мастацтваў. Студэнты не толькі
віншуюць выхаванцаў дзіцячых дамоў і сацыяльных
прытулкаў з навагоднімі святамі, але і арганізоўваюць
для іх паказы.
А 6 снежня стартавала
традыцыйная дабрачынная
ак цыя «Ёл ка жа дан няў»,
якую праводзіць Беларускі
Чырвоны Крыж. Мэта кампаніі — павіншаваць са святам дзяцей, якія знаходзяцца ў складанай жыццёвай
сітуацыі: са шматдзетных,
няпоўных сем'яў, дзяцей з
інваліднасцю.
Ка ман да Бе ла рус ка га
Чырвонага Крыжа адрасна
сабрала жаданні дзяцей і
да дат ко ва сфар мі ра ва ла
спіс сюрпрызаў — падарункаў для тых, хто не загадваў
жаданняў ці чыіх жаданняў
мы не ведаем.
У гандлёвых і бізнес-цэнтрах, атэлях і арганізацыях
устаноўлены навагоднія ёлкі, упрыгожаныя паштоўкамі
з жаданнямі і сюрпрызамі.
Кожны з нас, убачыўшы такое святочнае дрэўца, можа
купіць падарунак, які згадваецца ў паштоўцы, і пакінуць
яго ў інфацэнтры крамы,
на стойцы рэгістрацыі гатэля, перадаць супрацоўніку
ўстановы, у якой устаноўлена ёлка, або валанцёру
Чырвонага Крыжа. Пазней

яго абавязкова даставяць
дзіцяці. Узяць удзел у дабрачыннай кампаніі можна,
і зрабіўшы ахвяраванне на
сайце — donatіon.redcross.
by/elka або праз сістэму плацяжоў АРІП.

Як па ве да міў на меснік начальніка галоўнага
ўпраўлення сацыяльнага
абслугоўвання і сацыяльнай да па мо гі Мі ніс тэрства працы і сацыяльнай
абароны Мікалай АРОЛ,
у полі зроку яго ведамства
зна хо дзяц ца ва лан цё ры,
якія дзейнічаюць пры тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання
на сель ніц тва, а такса ма
добраахвотнікі, якія дапамагаюць пажылым і інвалідам ад імя ўстаноў адукацыі,
грамадскіх (БРСМ, «Белая
Русь», БСЖ і інш.) і рэлігійных арганізацый.
Пры тэ ры та ры яль ных
цэнт рах са цы яль на га абслу гоў ван ня ва лан цё ры
за дзей ні ча ны па роз ных
напрамках, у тым ліку праводзяць прафілактычную і

тлумачальную работу з насельніцтвам.
Асаблівая роля ў такой
дзейнасці адведзена валанцёрам «сярэбранага ўзросту» для якіх актыўны ўдзел
у жыцці грамадства з'яўля-

«Каб павысіць
якасць жыцця
адзінокага чалавека,
нярэдка дастаткова
проста яго наведаць,
пагутарыць з ім,
пагартаць яго сямейны
альбом. Звычайныя
чалавечыя стасункі
сёння ў вострым
дэфіцыце».
ецца крыніцай маральнага
задавальнення, магчымасцю пашырыць сацыяльныя
кантакты, быць запатрабаванымі. І ўсё гэта ў сукупнасці — адзін з падмуркаў
актыўнага даўгалецця.
«Асноў ныя на прам кі
дзейнасці гэтых валанцёраў — фарміраванне і пра-

паганда здаровага спосабу жыцця (заняткі фізічнай
культу рай, па зна валь ныя
мерапрыемствы аб здаровым харчаванні і г. д.), навучанне па прынцыпе «роўны
навучае роўнага» (лекцыі,
заняткі, гурткі па інтарэсах,
клубы, навучанне камп'ютарнай грамаце), арганізацыя культурных і спартыўных ме ра пры ем стваў, а
такса ма, вя до ма, на ведванне адзінокіх пажылых і
інвалідаў дома, аказанне ім
маральнай падтрымкі і даступнай сацыяльна-бытавой
дапамогі», — расказаў Мікалай Арол.
Напрыклад, у Аршанскім
раёне створана некалькі валанцёрскіх службаў: мабільныя брыгады, якія інфармуюць аб правілах пажарнай
бяспекі, служба па дзённым
доглядзе (адрасна вырашае
бытавыя пытанні тых, хто
мае патрэбу), служба здароўя (прапаганда здаровага
спосабу жыцця), адукацыйная (арганізацыя лекцый,
майстар-класаў ) і г. д. Пажылыя валанцёры таксама
ўдзель ні ча юць у праек це
«Казка ад бабулі» — чытаюць казкі дзецям у дзіцячых
садках Оршы.
«Наогул пры тэрытарыяль ных цэнт рах са цы яльна га аб слу гоў ван ня насельніцтва дзейнічае каля
2,5 ты ся чы та кіх гра мадзян», — удакладніў Мікалай Арол. А прадстаўнікоў
гра мад скіх аб' яд нан няў і
арганізацый, якія таксама
да па ма га юць са цы яль най
служ бе кла па ціц ца аб яе
падапечных, — каля 7,6 тысячы чалавек.
Надзея НІКАЛАЕВА.

