«Союз-Евразия» — гэта
новы інфармацыйны праект
газеты «Звязда», які мы
робім не толькі для чытачоў
Беларусі, але і для грамадзян
Расіі і Казахстана. Сёння
мы прадстаўляем першы
нумар новага дадатку, у
якім спецыялісты, эксперты
і журналісты аналізуюць
дзейнасць Мытнага
саюза і стварэнне Адзінай
эканамічнай прасторы,
падрыхтоўку да рэалізацыі
дамоўленасцяў аб стварэнні
Еўразійскага эканамічнага
саюза.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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У СІЛІЧАХ «ЗАСКЕЙТБОРДЗІЛА»

Носім
беларускае.
Самаробнае!
6
Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 4.02.2014 г.
9650,00
13020,00
274,00
1131,96

ЛІЧБА ДНЯ

Br12 млн
535,6 тыс.
склала сярэднямесячная заработная плата ў 2013 годзе работнікаў, занятых у
дзейнасці, звязанай з вылічальнай тэхнікай (у снежні яна дасягнула Br15 млн
147 тыс.). Яны лідзіруюць
па ўзроўні заработнай платы ў кра і не. Вы со кая сярэдняя заработная плата ў
снежні мінулага года зафіксавана і па такіх відах эканамічнай дзейнасці, як паветраны транспарт — Br11
млн 54,3 тыс., вытворчасць
коксу, наф та пра дуктаў і
ядзер ных ма тэ ры я лаў —
Br10 млн 899,2 тыс., навуковыя даследаванні і распрацоўкі — Br10 млн 134,4 тыс.,
фінансавае пасрэдніцтва —
Br10 млн 79,9 тыс. Максімальны тэмп росту рэальнай за ра бот най пла ты ў
2013 годзе да ўзроўню 2012-га
забяспечаны па такіх відах
эканамічнай дзейнасці, як
будаўніцтва (128,7%), аперацыі з нерухомай маёмасцю
(128,1%), дзейнасць у галіне
архітэктуры, інжынерныя
паслугі (126%). У цэлым па
прамысловасці рэальная заработная плата ў 2013 годзе
ўзрасла да ўзроўню 2012-га
на 14,1%, у рабочых і служачых — на 15,7%.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Нягледзячы на даволі сцюдзёнае надвор'е, у гарналыжным
цэнтры «Сілічы» шмат ахвотных прамчацца «з ветрыкам»
па хуткасных снегавых трасах.

 Напярэдадні

 Падтрымка

КНІГІ
НА ЛЮБЫ ГУСТ

КОЛЬКАСЦЬ АТРЫМАЛЬНІКАЎ
САЦЫЯЛЬНЫХ ПАСЛУГ РАСЦЕ

Гэты тыдзень у беларускай сталіцы можна ўпэўнена назваць кніжным. Бо з 5 па 9 лютага будзе праходзіць ХХІ
Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш.
Удзельнікі з 26 краін прыедуць у Беларусь, каб паказаць
свае кніжныя навінкі. Сярод іх — Вялікабрытанія, Швецыя, Турцыя, Італія, Фінляндыя, Расія, Украіна і многія іншыя. Удзел у
выставе прымае Пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі. Усяго
ж чакаецца каля 600 экспанентаў.
Аднак і Беларусь зможа прадставіць сябе даволі шырока.
За 5 выставачных дзён удзельнікі з нашай краіны плануюць
зладзіць ажно 160 (!) мерапрыемстваў. Пра гэта на сустрэчы
з журналістамі паведаміла першы намеснік міністра інфармацыі Беларусі Лілія АНАНІЧ. Яна таксама адзначыла, што
ў нашай краіне робіцца надзвычай шмат для падтрымкі нацыянальнага кнігавыдання і чытання наогул.
— Мы сёння сур'ёзна працуем над тым, каб падтрымаць
беларускіх аўтараў, а таксама шмат увагі надаём нашай літаратурнай спадчыне. Да прыкладу, у выдавецтве «Мастацкая
літаратура» выйшаў такі праект, як «Залатая калекцыя беларускай літаратуры», былі выдадзены творы нашага класіка
Уладзіміра Караткевіча. Можна адзначыць, што летась на падтрымку нацыянальнага кнігавыдання было выдзелена толькі па
лініі Міністэрства інфармацыі больш за 10 мільярдаў рублёў.
Нашмат большая сума, каля 20 мільярдаў рублёў у бюджэце
прадугледжана і на гэты год.
Лілія Ананіч таксама адзначыла, што не змяншаецца колькасць пазіцый і па выданні кніг на беларускай мове: дзяржаўныя выдавецтвы летась выдалі 224 найменні кніг агульным тыражом каля 670 тыс. экзэмпляраў. Такім чынам, трэцяя частка
кніг дзяржаўных выдавецтваў — на роднай мове.
Выдавецкі дом «Звязда» таксама падрыхтаваў цікавінкі
для чытачоў і наведвальнікаў кніжнага кірмашу. Адбудзецца
адкрыццё выставы «У пошуках страчанага: 10 год праекту»,
падвядзенне вынікаў кніжнага праекта «Сугучча сэрцаў». Будуць праведзены сумесныя акцыі з Саюзам мастакоў і Саюзам
пісьменнікаў Беларусі. Адбудуцца творчыя сустрэчы з краязнаўцамі, даследчыкамі, пісьменнікамі.
Міжнародная кніжная выстава-кірмаш будзе працаваць у
Нацыянальным выставачным цэнтры «БелЭкспа» да канца
гэтага тыдня. Уваход, як заўсёды, вольны.
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

Сацыяльнымі паслугамі ў тым ці
іншым выглядзе ў Беларусі карыстаюцца 1,7 млн чалавек — амаль
кожны пяты жыхар краіны.
Менавіта столькі грамадзян стаяць
на ўліку ў тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва (ТЦСАН) па стане на 1 студзеня
гэтага года. Сярод іх — 127400 адзінокіх старых і 564,2 тысячы старых,
якія пражываюць адзінока, 50 тысяч
адзінокіх і адзінока пражываючых інвалідаў першай і другой групы, 68,1
тысячы шматдзетных і 114 тысяч няпоўных сем'яў, 22,7 тысячы сем'яў з
дзецьмі-інвалідамі, 8,4 тысячы былых
выхаванцаў інтэрнатных устаноў, апякунскіх, прыёмных сем'яў, а таксама
7,7 тысячы чалавек, якія вызваліліся з
месцаў пазбаўлення волі.

Сацыяльныя паслугі
грамадзянам і сем'ям, якія
знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай
сітуацыі, у нашай краіне
прадастаўляюць 146 ТЦСАН.
Адзін з са мых за па тра ба ва ных
на сён ня ві даў сац пас луг — са цыяльна-бытавыя паслугі на даму, якія
прадастаўляюцца амаль 90 тысячам
чалавек — непрацаздольным пажылым людзям і інвалідам. У гэтыя паслугі ўваходзіць набыццё і дастаўка
прадук таў харчавання, медыкаментаў і тавараў першай неабходнасці,
афармленне дакументаў для аказання
матэрыяльнай дапамогі, аплата камунальных паслуг.
Як адзначаюць у Мінпрацы і сацабароны, большасць атрымальнікаў на-

НАША ДАВЕДКА
ТЦСАН аказвае паслугі на
даму на наступных умовах:
— бясплатна — непрацаздольным малазабяспечаным адзінокім
грамадзянам;
— на ўмовах частковай аплаты
(60% тарыфу на сацыяльныя паслугі) — адзінокім непрацаздольным грамадзянам, сярэднедушавы даход якіх не перавышае 200
працэнтаў бюджэту пражытковага
мінімуму (БПМ);
— на ўмовах поўнай аплаты —
непрацаздольным грамадзянам,
якія маюць працаздольных дзяцей.
домнай сацыяльнай дапамогі — вяскоўцы, бо ў вёсцы менш развіта сацыяльная інфраструктура, пажылыя людзі
маюць патрэбу ў старонняй дапамозе,
каб абагрэць жыллё, прынесці ў хату
ваду і вырашыць іншыя бытавыя праблемы.
Спецыялісты прагназуюць, што патрэба ў надомнай сацыяльнай дапамозе будзе толькі ўзрастаць: у краіне
павялічваецца працягласць жыцця, а
значыць, расце і колькасць пажылых
людзей, якія маюць патрэбу ў дапамозе, у тым ліку адзінокіх.
Калі ж пажылому адзінокаму чалавеку патрэбен пастаянны догляд, яго
могуць уладкаваць у аддзяленне кругласутачнага знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту і інвалідаў. У
краіне ў структуры ТЦСАН функцыянуюць 59 такіх аддзяленняў, у якіх 2114
месцаў.
Святлана БУСЬКО.

