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ВАКОЛ НАС 14 лістапада 2019 г.

Са цы яль ная Са цы яль ная 
кан суль та цыякан суль та цыя

РА БОТ НІ КАМ 
БЮД ЖЭТ НЫХ 
АР ГА НІ ЗА ЦЫЙ 

ДА ВЕ ДА МА
Мы ўжо пі са лі, што з 1 сту дзе ня 

2020 го да ча ка ец ца зме на ўмоў 
апла ты пра цы ра бот ні каў 
бюд жэт ных ар га ні за цый. 

Мно гіх ці ка віць, што яшчэ мо жа 
па мя няц ца, акра мя па ме ру 
над баў кі за пра цоў ны стаж.

— Ці за ста нуц ца вы пла ты 

ма тэ ры яль най да па мо гі 

па вод ле ка лек тыў най 

да мо вы на на ра джэн не 

дзі ця ці, да юбі лей ных дат, 

у су вя зі са смер цю ра бот ні ка або 

бліз кіх сва я коў?

Ад каз вае пер шы на мес нік мі ніст ра пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Анд рэй ЛА БО ВІЧ:

— Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь ад 18.01.2019 № 27 вы зна ча на, што 
па ме ры, па ра дак і ўмо вы ака зан ня ма тэ ры-
яль най да па мо гі вы зна ча юц ца згод на з па-
ла жэн ня мі, якія за цвяр джа юц ца кі раў ні ка мі 
бюд жэт ных ар га ні за цый.

Пры гэ тым вы зна ча на, што ма тэ ры яль ная 
да па мо га, як пра ві ла, аказ ва ец ца ў су вя зі 
з не спа дзя ва ны мі ма тэ ры яль ны мі цяж кас-
ця мі. Та кім чы нам, у па ла жэн ні аб ака зан-
ні ма тэ ры яль най да па мо гі, за цвер джа ным 
кі раў ні ком бюд жэт най ар га ні за цыі, мо гуць 
быць пра ду гле джа ны і ін шыя пад ста вы для 
ака зан ня ма тэ ры яль най да па мо гі.

— Ці бу дуць за ліч вац ца 

ў стаж пра цы 

ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях 

з 1 сту дзе ня 2020 го да 

пе ры я ды рэ гіст ра цыі 

гра ма дзян у якас ці бес пра цоў ных 

у цэнт рах за ня тас ці на сель ніц тва 

і ажыц цяў лен ня гра ма дзя ні нам 

до гля ду ін ва лі даў І і ІІ гру пы 

з вы пла тай да па мог тэ ры та ры яль ны мі 

ўпраў лен ня мі са цы яль най аба ро ны?

Ад каз вае на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен-
ня апла ты пра цы ў бюд жэт най сфе ры га лоў-
на га ўпраў лен ня пра цы і за ра бот най пла ты 
Мі ніс тэр ства пра цы і са ца ба ро ны Тац ця на 
ЛУК' ЯН ЧЫ КА ВА:

— Згод на з пунк там 4 Па ла жэн ня аб па-
ме рах і па рад ку ажыц цяў лен ня сты му ля-
цый ных (акра мя прэ мій) і кам пен са валь ных 
вы плат, пра ду гле джа ных за ка на даў чы мі 
ак та мі і па ста но ва мі Саў мі на, за цвер джа-
на га па ста но вай Мінп ра цы і са ца ба ро ны 
ад 03.04.2019 № 13, для вы лі чэн ня над баў кі 
за стаж пра цы ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях у 
стаж пра цы за ліч ва юц ца пе ры я ды ра бо ты 
ў ар га ні за цы ях Рэс пуб лі кі Бе ла русь (бюд-
жэт ных і ар га ні за цы ях, якія атрым лі ва юць 
суб сі дыі, ра бот ні кі якіх пры раў на ва ны па 
апла це пра цы да ра бот ні каў бюд жэт ных ар-
га ні за цый).

Уліч ва ю чы вы кла дзе нае, пе ры я ды рэ гіст-
ра цыі ў якас ці бес пра цоў ных у рэ гі я наль ных 
цэнт рах за ня тас ці на сель ніц тва і ажыц цяў-
лен ня до гля ду ін ва лі даў І і ІІ гру пы ў стаж 
пра цы ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях не за-
ліч ва юц ца.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

Тут жы лі 
лю дзі-ле ген ды

Па доб ныя сэл фі-эк скур сіі ў 
шко ле ад бы ва юц ца ўжо дру-
гі год. Па вяс не і ўво сень дзе-
ці вы праў ля юц ца па га рад скіх 
ву лі цах ра ё на да да моў, сце ны 
якіх за хоў ва юць ба га тую гіс та-
рыч ную спад чы ну. А ма ла вя-
до мыя фак ты пра гіс та рыч ных 
асоб ро бяць па да рож жа яшчэ 
больш за хап ляль ным.

Вы пра віў шы ся на днях ра зам 
з вуч ня мі ў іх сэл фі-эк скур сію, 
наш ка рэс пан дэнт да ве да ла ся, 
на прык лад, што мес ца для ўзвя-
дзен ня ста ліч на га цыр ка пад ка-
за ла акт ры са Ла ры са Алек санд-
роў ская, якую спы таў пра гэ та 
сам Ста лін.

— На ле та мы бу дзем ад зна-
чаць 75-год дзе Пе ра мо гі са-
вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай-
чын най вай не. А яшчэ 2019-ы 
і 2020-ы аб' яў ле ныя Га да мі ма-
лой ра дзі мы. З гэ тай на го ды мы 
і вы ра шы лі звяр нуць ува гу на 
гіс то рыю на ша га Пар ты зан ска-
га ра ё на, — рас каз вае ідэй ны 
нат хняль нік сэл фі-эк скур сій, 
са цы яль ны пе да гог шко лы 

№ 10 Іван ШЧАР БА КОЎ. — Мы 
за ўва жы лі, што ка лі дзе ці ідуць 
у шко лу, яны амаль не звяр-
та юць ува гі на ме ма ры яль ныя 
шыль ды на да мах і час та не ве-
да юць, ка му яны пры све ча ны. 
З да па мо гай упраў лен ня аду-
ка цыі на ша га ра ё на і твор чай 
гру пы вуч няў шос тых—вось мых 
кла саў мы рас пра ца ва лі пра ект 
сэл фі-марш ру та. Вы ву ча лі гіс-
то рыю і вы бі ра лі для па да рож жа 
са мыя ці ка выя мо ман ты з жыц-
ця вя до мых лю дзей.

А Пар ты зан скі ра ён ба га ты 
на гіс та рыч ных асоб. Не па да-
лёк ад са мой шко лы, на прык-
лад, пра жы ва ла мност ва па-
лі тыч ных дзея чаў, та му што 
гэ та цэнтр го ра да, і ме на ві та 
тут зна хо дзіў ся бу ды нак Цэнт-
раль на га ка мі тэ та Ка му ніс тыч-
най пар тыі Бе ла ру сі, ка жа ў па-
чат ку эк скур сіі пе да гог.

Марш рут па чы на ец ца ад до-
ма № 25 па ву лі цы За ха ра ва. На 
бу дын ку шмат ме ма ры яль ных 
до шак, і мы слу ха ем ад вуч ня 
8 «Б» кла са Юлі я на апо вед пра 
скульп та ра Аляк сея Гле ба ва, па 
пра ек це яко га ў По лац ку быў 
ство ра ны пом нік пер ша дру ка ру 
Фран цыс ку Ска ры не.

— Амаль усю ін фар ма цыю 
шу кае на стаў нік, а мы по тым 
ад бі ра ем са мае ці ка вае, што 

най больш спа да ба ла ся і ўра-
зі ла. Рых ту ем ся да кож на га 
марш ру ту не адзін дзень, — ка-
жа Юлі ян, які не вы клю чае, што 
з ча сам мо жа стаць пра фе сій-
ным эк скур са во дам.

З ву лі цы За ха ра ва 
збоч ва ем у за ву лак Вай-
ско вы і спы ня ем ся ка ля 
до ма-ле ген ды № 12. Тут 
у свой час жы лі і тва ры лі 
дзея чы мас тац тва і пісь-
мен ні кі. Пра са вец ка га 
і бе ла рус ка га дра ма-
тур га Анд рэя Ма ка ён ка 
нам рас ка за ла ву ча ні ца 
6 «А» Аляк санд ра. І да-
да ла, што ў пра ек це яна 
з са ма га па чат ку:

— У се зон эк скур сій 
удзель ні чаю ў іх раз-два 
на ты дзень. Вель мі ці ка-
ва да вед вац ца пра вя до мых лю-
дзей і апа вя даць пра іх ін шым.

А яе ад на клас ні ца Яна рас-
каз ва ла пра опер ную ар тыст ку і 
рэ жы сё ра Ла ры су Алек санд роў-
скую, якая вы пус ка ла па дзве 
прэм' е ры ў год.

— Мы вель мі лю бім на шы эк-
скур сіі і час та ў іх удзель ні ча ем. 
Да нас на ват да лу чаюц ца дзе ці 
з ін шых школ са сва і мі клас ны мі 
кі раў ні ка мі. Ка лі ты па глыб ля-
еш ся ў гіс то рыю ча ла ве ка, то 
лепш па чы на еш ра зу мець тое, 
што ён ра біў, — упэў не на Яна.

Па да рож ні чаць 
у гіс то рыю, 
а не гля дзець 
на вы явы

Яшчэ адзін вя до мы дом, 
ка ля яко га за кан чва ец ца наш 
сэл фі-марш рут, зна хо дзіц ца на 
за вул ку Бра ня вым, 4. Як і дом 

на Вай ско вым за вул ку, ён быў 
збу да ва ны ў кан цы 60-х — па-
чат ку 70-х га доў мі ну ла га ста-
год дзя, ад нак абод ва бу дын кі 
знач на ад роз ні ва юц ца па ар хі-
тэк ту ры ад «ад на го дак».

— Да мы ства ра лі ся для элі ты 
та го ча су. І ця пер тут жы вуць 
або на шчад кі ле ген дар ных 
асоб, або за мож ныя лю дзі, якія 
мо гуць да зво ліць са бе на быць 
та кое жыл лё. Ар хі тэк тур ныя 
асаб лі вас ці апарт амен таў тут 
да гэ туль вы зна ча юц ца пыш-
нас цю і па ме ра мі, і ні ра зу не 
да во дзі ла ся чуць, каб нех та з 
жы ха роў па скар дзіў ся на ка-
му наль ныя праб ле мы, — ка жа 
Іван Шчар ба коў.

Пра Ва сі ля Ша ра па ва, які ў 
свой час быў мі ніст рам шля хоў 
зно сін і ўзна чаль ваў Мін гар вы-
кан кам, стаў мін ча ні нам го да ў 
2014 го дзе і пра жыў больш за 
100 га доў, із ноў рас каз ваў Юлі-
ян. Ле тась школь ні кі ўсім кла сам 
удзель ні ча лі ў ад крыц ці ме ма-

ры яль най шыль ды ў яго 
го нар. «У 1980 го дзе пра-
хо дзі лі Алім пій скія гуль ні 
ў Маск ве. Каб да брац ца 
ту ды з еў ра пей скіх кра ін 
праз Бе ла русь, спат рэ бі-
лі ся доб рыя да ро гі, і яны 
бы лі ство ра ны дзя ку ю чы 
дзей нас ці Ва сі ля Ша ра-
па ва», — да дае на стаў-
нік.

Пра Ці ха на Кі ся лё ва, 
які больш за 20 га доў 
стар шын ства ваў у Са ве-
це Мі ніст раў, рас ка за ла 

Ксе нія. Вя до ма га пар тый на га і 
дзяр жаў на га дзея ча Іва на Па-
ля ко ва прад ста віў Іван. З жыц-
цём ар га ні за та ра пар ты зан-
ска га ру ху на Бе ла ру сі Сяр гея 
Пры тыц ка га па зна ё мі ла Да ша. 
І гэ та толь кі ма ле неч кая част ка 
ін фар ма цыі, якая ха ва ец ца за 
ме ма ры яль ны мі дош ка мі і па-
мят ны мі шыль да мі на да мах.

Кож ны раз пас ля та кіх па да-
рож жаў у школь ні каў з'яў ля ец ца 
шмат ці ка вых фо та здым каў, які-
мі яны з за да валь нен нем дзе-
ляц ца ў сац сет ках.

— Мы лю бім змя шчаць свае 
здым кі ў акаў нтах, рас каз ваць, 
дзе яны бы лі зроб ле ны і чым ад-
мет ныя лю дзі на іх. Гэ та знач на 
ці ка вей, чым ры зы ка ваць жыц-
цём дзе ля сэл фі ў не бяс печ ным 
мес цы, — ка жуць вуч ні.

Уся эк скур сія зай мае менш 
за га дзі ну, каб дзе ці не стам-
ля лі ся і не страч ва лі ўва гу. Ад-
нак ка лі школь ні каў пры хо дзіць 
больш, марш ру ты мо гуць быць 
даў жэй шыя.

Мно гія з сён няш ніх ма ла дых 
эк скур сан таў па дум ва юць з ча-
сам да па ма гаць твор чай гру пе 
Іва на Шчар ба ко ва, каб пе ра да-
ваць ці ка выя ве ды ма лод шым 
вуч ням. Твор чыя школь ні кі і іх 
крэ а тыў ны і на тхнё ны на стаў нік 
ужо пла ну юць на ле та ства рыць 
но выя марш ру ты па зна ка вых 
мяс ці нах: за зір нуць у парк Гор-
ка га і сквер Ян кі Ку па лы, на ве-
даць Па лац праф са юзаў, Па лац 
Рэс пуб лі кі, цырк. І ўсё гэ та не 
прос та каб па гля дзець звон ку 
і ўнут ры, а каб здзейс ніць са-
праўд нае па да рож жа ў гіс то-
рыю.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

ПЯШ КОМ 
ПА ВУ ЛІ ЦАХ СТА ЛІ ЦЫ

Фо та з ме ма ры яль ны мі дош ка мі 
су праць эк стрэ маль ных сэл фі

Ве дай сваёВе дай сваё





Та кія здым кі ар га ні зоў ва юць у ста ліч най ся рэд няй 

шко ле № 10 пад час па зна валь ных эк скур сій 

«Мая ма лая Ра дзі ма — Мінск». Пад кі раў ніц твам 

са цы яль на га пе да го га шко лы Іва на Шчар ба ко ва вуч ні 

збі ра юць ці ка вую ін фар ма цыю пра вя до мых лю дзей, 

у го нар якіх на бу дын ках Пар ты зан ска га ра ё на 

раз ме шча ны ме ма ры яль ныя шыль ды. Пад час 

мі ні-па да рож жаў (у якія эн ту зі яс ты-школь ні кі 

за пра ша юць ма лод шых вуч няў сва ёй і ін шых школ) 

усе ах вот ныя не толь кі ро бяць ін фар ма тыў ныя сэл фі, 

каб па дзя ліц ца імі ў сац сет ках, але і змя ня юць сваё 

стаў лен не да пра гу лак па го ра дзе, ву чац ца за ўва жаць, 

што ад бы ва ец ца на во кал.


