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Ма ла дыя лю дзі, якія толь кі збі-
ра юц ца вый сці на ры нак пра-
цы і звяр та юц ца па да па мо гу 
ці кан суль та цыю ў ка мі тэт па 
пра цы, за ня тас ці і са цы яль-
най аба ро не Мін гар вы кан ка-
ма, ары ен ту юц ца на за ро бак 
у ты ся чу — паў та ры ты ся чы 
руб лёў.

Каб па збег нуць 
ка та стро фы

— Та кія за вы ша ныя ча кан-

ні мо ла дзі — тэн дэн цыя апош-

ніх га доў, — кан ста туе на мес нік 

стар шы ні ка мі тэ та Тац ця на КУ-

ДЗЕ ВІЧ. — Але пры знай це ся са мі 

са бе: а што вы мо жа це пра па на-

ваць най маль ні ку? Шчы ра ка жу-

чы, мя не здзі ві ла дзяў чы на, якая 

ска за ла, што згод ная атрым лі ваць 

500—600 руб лёў, бо ра зу мее, што 

ў яе ня ма пра фе сій на га до све ду, 

які ёй вель мі па трэб ны. Та кое кры-

тыч нае стаў лен не да ся бе не ха-

рак тэр нае для су час най мо ла дзі. 

Да рэ чы, яна вель мі хут ка знай шла 

ра бо чае мес ца, пры чым най маль-

нік пра па на ваў ёй на шмат боль-

шы за ро бак. Ка лі ра бо та даў ца, 

які за ці каў ле ны ў ква лі фі ка ва ных 

кад рах, ба чыць імк нен не ра бот ні ка 

да са ма раз віц ця, да па вы шэн ня 

сва ёй кам пе тэн цыі, ба чыць, што 

той да ра жыць ра бо чым мес цам, 

ён зна хо дзіць спо са бы для ма ты-

ва цыі і пры мя няе сты му ля цый ныя 

вы пла ты.

— З пер ша га дня вя лі кіх за роб-

каў вы атрым лі ваць не бу дзе це. 

Гэ та трэ ба тлу ма чыць вы пуск ні-

кам — бу ду чым ма ла дым спе цы я-

ліс там, бо роз ні цу па між тым, што 

яны ча ка юць і што атрым лі ва юць, 

апош нія ўспры ма юць са ма ме ней 

як ка та стро фу, — пад крэс лі вае га-

лоў ны пра ва вы ін спек тар пра цы 

ЦК Бе ла рус ка га праф са ю за ра-

бот ні каў аду ка цыі і на ву кі Ла-

ры са МА НЮК. — Мо ладзь трэ ба 

пры ву чаць да дум кі, што перш, 

чым штось ці мець, трэ ба гэ та за-

ра біць, і ні чо га з не ба не па дае.

Па сло вах Тац ця ны Ку дзе віч, 

у Мін ску з па чат ку го да бы ло пра-

ца ўлад ка ва на больш за чатыры 

ты ся чы ма ла дых лю дзей ва ўзрос-

це да 31 го да, якія звяр ну лі ся ў ка-

мі тэт па пра цы, за ня тас ці і са цы-

яль най аба ро не.

— Кож ны ме сяц у на шым бан ку 

ўтрым лі ва ец ца ў ся рэд нім 19 ты сяч 

ва кан сій. У той жа час у служ бах 

за ня тас ці го ра да на ўлі ку ста іць 

ты ся ча бес пра цоў ных мін чан. Гэ та 

зна чыць, што на ад на го не пра цу ю-

ча га пры па дае да 19 пра па ноў. На 

рын ку пра цы ёсць ва кан сіі ва ўсіх 

сфе рах. Най больш за па тра ба ва-

ныя ў ста лі цы кант ра лё ры-ка сі ры, 

пра даў цы, ку ха ры, му ля ры, тын-

коў шчы кі, бе тон шчы кі, цес ля ры. 

Ад на ча со ва ад чу ва ец ца дэ фі цыт 

вы со ка ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс-

таў у пра мыс ло вас ці і бу даў ніц тве. 

Не ха пае так са ма тэс ці роў шчы каў 

у сфе ры ІT.

Ад крыць 
улас ную спра ву

За апош ні год до ля мо ла дзі ся-

род не пра цу ю ча га на сель ніц тва 

ска ра ці ла ся ў ста лі цы на 18 %. 

Удзель ная ва га вы пуск ні коў вы-

шэй шых на ву чаль ных уста ноў, 

уста ноў ся рэд няй спе цы яль най і 

пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі ся-

род за рэ гіст ра ва ных у якас ці бес-

пра цоў ных скла дае менш за 2 %.

— Ма ла дыя лю дзі больш ма-

біль ныя на рын ку пра цы, для іх не-

ўлас ці вае пра цяг лае бес пра цоўе, 

толь кі трэ ба ім да па маг чы, — пад-

крэс лі вае Тац ця на Ку дзе віч. — Ка-

неш не, атры маў шы на плат най 

асно ве дып лом юрыс та ці эка на-

міс та, вель мі праб ле ма тыч на пра-

ца ўлад ка вац ца. Мы гэ та цу доў на 

ве да ем, та му скі роў ва ем свае дзе-

ян ні на пра фі лак ты ку бес пра цоўя. 

За пра ша ем сту дэн таў вы пуск ных 

кур саў на на шы ме ра пры ем ствы. 

Во сен ню ў ста лі цы прой дзе Кір-

маш ва кан сій, дзе ад на з сек цый 

бу дзе пры све ча на ме на ві та пра ца-

ўлад ка ван ню мо ла дзі.

Тра ды цый на на плыў ма ла дых 

лю дзей, якія сёлета скон чы лі на-

ву чаль ную ўста но ву, але яшчэ не 

ма юць ра бо ча га мес ца, ча ка юць у 

ка мі тэ це ў кан цы жніў ня — па чат ку 

ве рас ня.

— Як пра ві ла, мы та кой мо ла дзі 

пра па ну ем роз ныя пра гра мы ак-

тыў най па лі ты кі за ня тас ці. На прык-

лад, на быць прак тыч ны во пыт, а 

мы кам пен су ем най маль ні кам за-

ра бот ную пла ту гэ тых ма ла дых лю-

дзей. Ну, а ка лі яны атры ма юць 

па трэб ны до свед, ра бо ту знай сці 

бу дзе ўжо пра сцей, — пад крэс лі-

вае Тац ця на Ку дзе віч. — Асаб лі ва 

шмат па та кой пра гра ме да во дзіц-

ца пра ца ваць з вы пуск ні ка мі юры-

дыч ных і эка на міч ных спе цыяль-

нас цяў. Ка гось ці ары ен ту ем на 

ад крыц цё ўлас на га біз не су і аказ-

ва ем ма тэ ры яль ную пад трым ку — 

вы да ём бяз вы плат ныя суб сі дыі ў 

па ме ры ка ля 2,5 ты ся чы руб лёў. 

Праў да, ад крыць сваю спра ву мо-

гуць не ўсе — для гэ та га па тра бу-

ец ца пэў ны на бор якас цяў і дзе ла-

вая хват ка плюс кан крэт ныя ве ды. 

Та му ўсе па тэн цы яль ныя біз нес ме-

ны спа чат ку за кан чва юць курс па 

ас но вах прад пры маль ніц кай дзей-

нас ці. У гэтым го дзе сваю спра ву 

пры на шай пад трым цы за сна ва лі 

22 ма ла дыя мін ча ні ны ва ўзрос-

це да 31 го да: раз мо ва ідзе пра 

ган даль, ра мес ніц кую дзей насць, 

транс парт ныя па слу гі, тэх ніч нае 

аб слу гоў ван не і ра монт аў та ма бі-

ляў, вы твор часць і ра монт мэб лі, 

цы руль ніц кія па слу гі.

Уча раш нія вы пуск ні кі пра-

фе сій ных на ву чаль ных уста ноў 

пра ца ўлад коў ва юц ца ў ся рэд нім 

за 1,5—2 ме ся цы. Пра цяг ласць 

бес пра цоўя ся род гэ тай ка тэ го-

рыі мо ла дзі са мая ніз кая.

Дзе 
пра ца ўлад ка вац ца 
школь ні ку?

Асаб лі вую ўва гу ў ка мі тэ це 

ўдзя ля юць уча раш нім школь ні-

кам, якія па куль не ма юць спе цы-

яль нас ці. З яго да па мо гай та кія 

хлоп цы і дзяў ча ты мо гуць прай-

сці на ву чан не больш чым па 30 

пра фе сі ях, пры гэ тым кож на му, 

ка го на кі роў ва юць на на ву чан не, 

прак тыч на га ран ту юць пра ца-

ўлад ка ван не, асаб лі ва ка лі гэ та 

да ты чыц ца ва кан сій ку ха раў і пра-

даў цоў. Сё ле та на ра бо чыя мес-

цы на кі ра ва лі ўжо 54 вы пуск ні кі 

школ. «Уво гу ле 63 % ва кан сій на 

рын ку пра цы да ты чац ца ра бо чых 

пра фе сій, та му так важ на пра віль-

на і свое ча со ва вы зна чыц ца з вы-

ба рам бу ду чай спе цы яль нас ці, — 

за ўва жае Тац ця на Ку дзе віч. — І 

баць кі ні ў якім ра зе не па він ны 

ўплы ваць на пра фе сій ны вы бар 

свай го дзі ця ці. Лепш быць вы со-

ка ква лі фі ка ва ным сан тэх ні кам з 

вы со кім за роб кам, чым ні ко му не 

па трэб ным юрыс там».

Да па ма га юць у ка мі тэ це па 

пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не Мін гар вы кан ка ма і на ву-

чэн скай мо ла дзі, якая хо ча пад за-

ра біць па ра лель на з ву чо бай або 

пад час лет ніх ка ні кул. У рам ках 

дру гас най за ня тас ці бы ло пра ца-

ўлад ка ва на 3,9 ты ся чы юна коў і 

дзяў чат. Для іх ка мі тэт ар га ні зуе 

ра бо ту больш чым на 200 аб' ек тах. 

Сту дэн ты ў воль ны ад ву чо бы час 

пра цу юць афі цы ян та мі, бар ме на-

мі, пад соб ны мі ра бо чы мі, груз чы-

ка мі. Іх за ра бот ная пла та стар туе 

ад 450 руб лёў.

Школь ні каў пры цяг ва юць да ра-

бот па ўбор цы і азе ля нен ні га рад-

скіх тэ ры то рый, ра мон ту школь най 

мэб лі, вы пус ку швей ных вы ра баў, 

су ве нір най пра дук цыі і гэ так да-

лей.

На ка го ву чыў ся...
Боль шасць на вас пе ча ных ма-

ла дых спе цы я ліс таў пры сту пі лі да 

ра бо ты па раз мер ка ван ні 1 жніў-

ня, а з 15 жніў ня прый шлі ў на-

ву чаль ныя ўста но вы і ма ла дыя 

пе да го гі.

— Кож ную вяс ну ЦК Бе ла рус ка-

га праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі 

і на ву кі ар га ні зуе ў ВНУ су стрэ чы 

са сту дэн та мі вы пуск ных кур саў, 

дзе мы рас каз ва ем аб іх пра вах 

пры раз мер ка ван ні і пра цоў ных 

пра вах, та му што ня гле дзя чы на 

ча ты ры—пяць га доў на ву чан ня ў 

вы шэй шай шко ле, ма ла дыя лю дзі, 

як мы пе ра кон ва ем ся, ма юць вель-

мі цьмя ныя ўяў-

лен ні па гэ тых 

пы тан нях, — 

ка жа Ла ры са 

Ма нюк. — Зда ра лі ся, на прык лад, 

вы пад кі, ка лі ма ла ды спе цы я ліст 

атрым лі ваў на кі ра ван не ў шко лу, 

пры но сіў яго ды рэк та ру ў па чат-

ку ле та, той яму ка заў прый сці 

15 жніў ня. На стаў ні ца па кла ла 

заяву ў кі шэ ню і пры хо дзіць, як ёй 

і ска за лі, 15 жніў ня, а ў шко ле ўжо 

но вы ды рэк тар. А ва кан сія за ня-

тая, та му што ўсе ўста но вы аду-

ка цыі да гэ та га ча су па він ны быць 

укам плек та ва ныя. І вы свят ля ец ца, 

што пад пі са нае на кі ра ван не на 

ра бо ту вы пуск ні ца не за нес ла ў 

ад дзел кад раў, а но вы ды рэк тар 

пра яе раз мер ка ван не ні чо га не 

ве даў.

Зда ра ец ца, што най маль нік 

па дае за яў ку на ад ну коль касць 

спе цы я ліс таў, а яму на кі роў ва юць 

у два ра зы больш. І што хо чаш з 

імі ра бі — шу кай ім ра бо ту. Ма ла-

до му спе цы я ліс ту мо гуць пра-

па на ваць занятасць на па ло ву 

стаў кі, пры чым не па атры ма най 

спе цы яль нас ці, а, на прык лад, 

у гру пе пра доў жа на га дня, ці 

стаў ку двор ні ка або вар таў ні ка. 

У та кім вы пад ку ёсць за кон ныя 

пад ста вы ад мо віц ца ад пра па-

но вы і пай сці на пе ра раз мер ка-

ван не. Ка лі іх не змо гуць пе ра-

раз мер ка ваць, па він ны вы даць 

да вед ку аб са ма стой ным пра-

ца ўлад ка ван ні. Ды рэк тар мо жа 

ска заць ма ла до му спе цы я ліс ту, 

што ка лі той ад мо віц ца, то бу дзе 

аба вя за ны вы пла ціць дзяр жа ве 

гро шы за сваё на ву чан не. Та кія 

па гро зы мож на сме ла іг на ра ваць. 

Ка лі мы су стра ка ем ся з вы пуск ні-

ка мі, тлу ма чым ім, што на ра бо ту 

іх па він ны ўзяць па той спе цы яль-

нас ці, якая пра пі са на ў на кі ра ван ні 

на раз мер ка ван не.

Перш чым пад пі саць, 
чы тай це

«Мно гія ма ла дыя лю дзі, трап-

ля ю чы з го ра да ў сель скую мяс-

цо васць, час та аказ ва юц ца ў 

ста не шо ку: пяч ное ацяп лен не, 

пры бі раль ня на ву лі цы, зу сім не 

той кам форт, да яко га яны пры-

звы ча і лі ся, — кан ста туе Ла ры са 

Ма нюк. — У сель скай мяс цо вас ці 

ёсць праб ле ма з жыл лём хоць бы 

та му, што лю дзі, якія яго зда юць, 

не ма юць ні я кіх іль гот, ка лі да іх 

за ся ля ец ца на стаў нік. Гэ та ра ней 

пе да го гі ме лі льго ту — па апла це 

элект рыч насці і ацяп лен ня. А за-

раз ад ма ла до га спе цы я ліс та адзін 

га лаў ны боль. Гас па да ру яшчэ трэ-

ба па спець на аў то бус у рай цэнтр, 

каб стаць на ўлік у пад атко вай ін-

спек цыі, ка лі зда еш на стаў ні ку па-

кой. Та му ды рэк тар шко лы бя рэ 

гэ та га вы пуск ні ка за ру ку і хо дзіць 

па вёс цы, спра бу ю чы яго не дзе 

ўлад ка ваць».

Ла ры са Ма нюк пад крэс лі вае, 

што аба вя зак за бяс печ ваць ма-

ла до га спе цы я ліс та жыл лём ні-

дзе на за ка на даў чым уз роў ні не 

пра пі са ны, але ка лі ў на кі ра ван-

ні на раз мер ка ван не най маль нік 

абя цаў, а по тым у гэ тым ад мо віў, 

ма ла ды спе цы я ліст мо жа сме ла 

па тра ба ваць пе ра раз мер ка ван-

не. Адзі ная га ран тыя ў гэ тай сфе-

ры, за ма ца ва ная на дзяр жаў ным 

ўзроў ні, — пра ва ма ла до га спе цы я-

ліс та, які пры быў па мес цы раз мер-

ка ван ня, пры мац ца на ўлік асоб, 

што ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні 

жыл лё вых умоў, без да дат ко вых 

па тра ба ван няў па не аб ход ным тэр-

мі не пра жы ван ня ў ад па вед ным на-

се ле ным пунк це, у тым лі ку ў Мін-

ску і Мін скім ра ё не.

«На ту раль на, на мес цах усе ра-

зу ме юць, што без жыл ля за ма ца-

ваць кад ры ў сель скай мяс цо вас ці 

не маг чы ма, та му шу ка юць мес цы 

ў ін тэр на тах, да юць служ бо вае 

жыл лё, да па ма га юць бу да ваць 

сваё, — ка жа Ла ры са Ма нюк. — 

Ка лі спе цы я ліст раз мяр коў ва ец ца 

не па мес цы па ста ян най рэ гіст ра-

цыі, яму на ле жыць кам пен са цыя 

ў су вя зі з пе ра ез дам. Ар га ні за цыя 

па він на па крыць кошт пра ез ду вы-

пуск ні ка і чле наў яго сям'і, апла-

ціць вы дат кі па пе ра во зу ба га жу і 

вы пла ціць маладому спецыялісту 

ад на ра зо вую да па мо гу ў па ме ры 

акла ду».

Пер шае, што па ві нен зра біць 

ма ла ды пе да гог, якія пры быў на 

мес ца раз мер ка ван ня, гэ та сха-

дзіць у пра фкам, дзе яму рас тлу-

ма чаць яго пра вы. І аба вяз ко ва 

трэ ба азна ё міц ца з ка лек тыў ным 

да га во рам, бо там ёсць важ ныя 

пунк ты, якія да ты чац ца га ран тый 

ма ла дым спе цы я ліс там. «Да лё ка 

не ўсе чы та юць служ бо вую ін струк-

цыю, а за тым уз ні ка юць спрэч кі з 

ад мі ніст ра цы яй на конт та го, ці па-

ві нен на стаў нік, на прык лад, мыць 

пад ло гу ў кла се, мес ці двор або 

дзя жу рыць на дыс ка тэ цы да 23 га-

дзін. Ма ла дыя спе цы я ліс ты ма юць 

пра ва ад мо віц ца гэ та ра біць, а ка лі 

яны па га джа юц ца, то па ві нен быць 

за гад ды рэк та ра шко лы, які яны 

пад піс ва юць і пра хо дзяць ін струк-

таж, ка лі ў гэ тым ёсць не аб ход-

насць, бо ка лі штось ці зда рыц ца 

з пе да го гам, кі раў нік мо жа ска-

заць, што ту ды яго не ад праў ляў. 

Ку ды б на стаў ні ка ні на кі ра ва лі, 

па ві нен быць ад па вед ны за гад, — 

пад крэс лі вае га лоў ны пра ва вы 

ін спек тар пра цы ЦК Бе ла рус ка га 

праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і 

на ву кі. — У ма ла дых спе цы я ліс таў 

ёсць вы бар: за клю чыць кант ракт 

або бес тэр мі но вы пра цоў ны да-

га вор. Звы чай на ўсе вы бі ра юць 

кант ракт, бо па ім пра ду гледж ва-

ец ца па вы шэн не та рыф най стаў кі 

(акла ду) плюс да юц ца да дат ко выя 

дні ад па чын ку».

Між ін шым, сён ня і сту дэн ты-

плат ні кі, якія па жа да лі раз мер-

ка вац ца, атрым лі ва юць тыя ж 

са цыяль ныя га ран тыі, пра ду гле-

джа ныя для ма ла дых спе цы я ліс-

таў, што і вы пуск ні кі бюд жэт най 

фор мы на ву чан ня. У праф са ю зе 

за ўва жы лі, што яны час та на ват 

больш за ці каў ле ныя ў атры ман-

ні пер ша га ра бо ча га мес ца, чым 

бюд жэт ні кі. «Ка лі ра ней у праф-

са юз звяр та лі ся з пы тан ня мі, а ча-

му мы па він ны пла ціць, то ця пер 

мно гія зва ро ты ў праф са юз гу чаць 

пры клад на так: «Ку ды і коль кі трэ-

ба за пла ціць, каб не ехаць па раз-

мер ка ван ні?» — кан ста туе спе цы-

я ліст. — А з улі кам та го, што ця пер 

у агуль ную су му, якую трэ ба вяр-

таць дзяр жа ве за сваё на ву чан-

не, не ўва хо дзіць су ма вы пла ча най 

сты пен дыі і пла та за ін тэр нат, яна 

знач на змен шы ла ся. І мо ладзь вы-

ра шае за ра біць гэ тыя гро шы, але 

за ха ваць сва бо ду вы ба ру...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Кропка ад лі куКропка ад лі ку

«Ку ды б на стаў ні ка 
ні на кі ра ва лі, па ві нен быць 
ад па вед ны за гад».

КАБ МЕЦЬ, ТРЭ БА ЗА РА БІЦЬКАБ МЕЦЬ, ТРЭ БА ЗА РА БІЦЬ
А для гэ та га па трэб ны кам пе тэн цыі і жа дан неА для гэ та га па трэб ны кам пе тэн цыі і жа дан не


