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З ПАПРАЎКАЙ НА ВЫКЛIКI
Нацыянальную стратэгiю ўстойлiвага развiцця дапрацуюць
Аб гэтым паведамiў намеснiк
старшынi Савета Рэспублiкi,
нацыянальны каардынатар
па Мэтах устойлiвага развiцця
Анатоль IСАЧАНКА падчас
абмеркавання з пастаянным
каардынатарам ААН у Беларусi
Iаанай КАЗАНА-ВIШНЯВЕЦКI
i членамi краiнавай каманды
ААН у Беларусi пытанняў
супрацоўнiцтва.
Перагаворы прайшлi ў фармаце вiдэаканферэнцыi. Як паведамляе прэс-служба верхняй палаты парламента, былi разгледжаны
вынiкi ўзаемадзеяння нашай краiны i ААН па
пытаннях дасягнення Мэт.
— Мы цэнiм магчымасць нашага супрацоўнiцтва i ўдзячныя за праекты, накiраваныя на
падтрымку рэалiзацыi Мэт устойлiвага развiцця ў Беларусi, — адзначыў Анатоль Iсачанка.
У рамках партнёрства з агенцтвамi ААН у
краiне сфармiравана i эфектыўна функцыянуе
нацыянальная архiтэктура кiравання працэ-

сам дасягнення Мэт устойлiвага развiцця, адбылiся значныя мiжнародныя i нацыянальныя
мерапрыемствы. З удзелам экспертаў ААН,
Савета па ўстойлiвым развiццi, парламенцкай
i партнёрскай груп па МУР вялася работа над
праектам Нацыянальнай стратэгii ўстойлiвага
развiцця Беларусi да 2035 года.
— Яна сфармiравана, але з-за сiтуацыi, якая
склалася, iснуючых сёння ў свеце выклiкаў
асобныя кiрункi неабходна будзе дапрацаваць, — падкрэслiў ён.
Падчас перагавораў размова таксама iшла
аб новым сумесным праекце па падтрымцы
намаганняў Беларусi ў нацыяналiзацыi i лакалiзацыi МУР.
— Важна, што ён будзе накiраваны на вырашэнне актуальных задач: падтрымку нацыянальнай сiстэмы дасягнення МУР, арганiзацыю далейшай работы па зборы i апрацоўцы
статыстычных даных, улiчваць рэгiянальныя
аспекты, — удакладнiў нацыянальны каардынатар па МУР.
Iаана Казана-Вiшнявецкi звярнула ўвагу на
тое, што рэалiзаваныя з Беларуссю сумесныя

праекты з'яўляюцца ўнiкальным прыкладам
узаемадзеяння ў сферы падтрымкi архiтэктуры па МУР на нацыянальным узроўнi.
— Мы вельмi зацiкаўлены ў тым, каб працягваць сумесную работу, — заявiла яна.
У сваю чаргу прадстаўнiк Праграмы развiцця ААН у Беларусi Аляксандра Салаўёва
дадала, што новы праект, якi плануецца запусцiць з нашай краiнай, «дазваляе адказваць
на патрэбы, якiя ўзнiклi ў сувязi з эпiдэмiялагiчнай сiтуацыяй».
— ПРААН прыцягвае дадатковыя сродкi
на барацьбу з пандэмiяй, працуе з шэрагам
мiнiстэрстваў Беларусi. Прымаюцца меры па
рэагаваннi на сацыяльна-эканамiчныя наступствы эпiдэмiялагiчнай сiтуацыi, прыцягненнi
новых тэхналогiй, развiццi валанцёрскага руху, узаемадзеяннi з Беларускiм таварыствам
Чырвонага Крыжа, нашымi партнёрамi, у тым
лiку з Расii, — падкрэслiла яна.
У цэлым Аляксандра Салаўёва канстатавала, што вынiкi па дасягненнi МУР у Беларусi
адчувальныя i значныя, яны пазiтыўна ацэньваюцца мiжнароднай супольнасцю.

ДАБРАЧЫННАСЦЬ

УВАГА НАВАТ ДА ДРОБЯЗЯЎ
Бескантактавыя тэрмометры для пацыентаў i медработнiкаў
Намеснiк Старшынi
Савета Рэспублiкi,
нацыянальны
каардынатар па Мэтах
устойлiвага развiцця
Анатоль Iсачанка
сумесна з пастаянным
каардынатарам ААН
у Беларусi Iаанай
Казана-Вiшнявецкi i
кiраўнiкамi агенцтваў
ААН перадалi
радзiльным дамам
Мiншчыны партыю
бескантактавых
тэрмометраў.
Як паведамляе прэс-служба
верхняй палаты парламента, перадача прайшла на базе Клiнiчнага
радзiльнага дома Мiнскай вобласцi.
— Адным з галоўных прынцыпаў рэалiзацыi Мэт устойлiвага
развiцця з'яўляецца партнёрства.
Ра зам з кра i на вай ка ман дай
ААН мы вырашылi садзейнiчаць
у прадухiленнi распаўсюджвання
CОVID-19, — адзначыў Анатоль
Iсачанка. — Частка сродкаў па
праектах, якiя прадугледжваюць
рэалiзацыю МУР, накiравалi на
закупку бескантактавых тэрмометраў. Такiм чынам мы рады
аказаць дапамогу i зрабiць свой
унёсак у агульную справу.

Агульная сума
сродкаў, прыцягнутых
агенцтвамi ААН
на падтрымку медыкаў
i медыцынскiх устаноў
Беларусi, складае каля
пяцi мiльёнаў долараў.

Па словах вiцэ-спiкера Савета
Рэспублiкi, такiя ж акцыi ў найблiжэйшыя днi пройдуць па ўсёй краiне. Тэрмометры перададуць дамамiнтэрнатам для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця.
У сваю чаргу Iаана Казана-Вiшнявецкi адзначыла, што агульная сума сродкаў, прыцягнутых
агенцтвамi ААН на падтрымку
медыкаў i медыцынскiх устаноў
Беларусi, складае каля пяцi мiльёнаў долараў.
— Прыкладна мiльён мы перанакiравалi ў межах бягучых праек таў на та кiя па трэ бы. Яшчэ
ча ты ры мiль ё ны — гэ та но выя

грошы, якiя паступаюць у Беларусь праз СААЗ, ЮНIСЕФ, ПРААН, Фонд у га лi не на ро да насельнiцтва, Мiжнародную ар га нi за цыю па мiг ра цыi.

Да нас далучаюцца новыя донары i партнёры з прыватнага
сектара, — паведамiла яна.
Галоўны ўрач клiнiчнага радзiльнага дома Мiнскай вобласцi Пётр Масько падзякаваў за
ака за ную да па мо гу:
«Лю бая пад трым ка
сён ня важ ная. Ха чу
сказаць, што ў цяпераш няй эпi дэ мi я лагiчнай сiтуацыi дробязяў не бывае. Бяспе ка кан так таў, лячэння, знаходжання
ў лячэбнай установе
залежыць ад дакладнага выканання рэгламенту. Вымярэнне
тэмпературы з дапамогай бескантактавых тэрмометраў — гэта яшчэ адна ступень абароны i
нашых пацыентаў, i нашага персаналу.

Пальчаткi, маскi, касцюмы
Дэпутаты Палаты прадстаў нi коў ад Брэсц кай
вобласцi рэгулярна праводзяць акцыi ў падтрымку медыкаў, работнiкаў
сацыяльных устаноў, якiя
аказалiся на першай лiнii
барацьбы з каварнай iнфекцыяй. Шмат сродкаў
аховы народныя выбраннiкi набываюць у тым лiку
за свой кошт. Яшчэ амаль
месяц таму Iгар ХЛАБУКIН,

дэпутат па БаранавiцкайЗаходняй акрузе разам з
дэпутатамi Баранавiцкага гарадскога Савета перадалi галоўнаму ўрачу
Ба ра на вiц кай дзi ця чай
баль нi цы срод кi iн дывiдуальнай аховы — некаль кi ўпа ко вак ма сак
i 40 лiтраў сродкаў для
дэзынфекцыi.
У маi ў Брэсцкую дзiцячую бальнiцу прыйшлi

дэпутаты ад Брэста Анатоль ДА ШКО i Ма ры на
ВАСЬ КО, каб пе ра даць
на бы тыя за свой кошт
кас цю мы для ме ды каў,
мас кi i дэз срод кi. А ў
маш таб най ак цыi, якую
ар га нi за ва ла дэ пу тат
па Бе ла веж скай акрузе Жан на СТА ЦIЎ КА,
удзел узялi ўсе шаснаццаць пар ла мен та ры яў
ад Брэстчыны. Дапамога

Фота Аляксандра ШУЛЬГАЧА.

Парламентарыi Брэстчыны рэгулярна перадаюць сродкi
iндывiдуальнай аховы медыцынскiм i сацыяльным установам вобласцi

На першым плане — Марына ВАСЬКО i Анатоль ДАШКО.

бы ла ака за на Коб рынска му псi ха не ўра ла гiчнаму дому-iнтэрнату. Ва
ўстанову даставiлi вельмi

патрэбныя для персаналу сродкi iндывiдуальнай
аховы.
Святлана ЯСКЕВIЧ.
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Вопыт
i ўзаемадзеянне
Пяць раёнаў Гродзенскай
вобласцi — Ваўкавыскi,
Зэльвенскi, Свiслацкi,
Слонiмскi i Шчучынскi —
сфармiруюць партнёрскую
групу па ўстойлiвым развiццi.
Асноўная мэта такога аб'яднання — кансалiдацыя рэсурснага, эканамiчнага i кадравага патэнцыялу пяцi раёнаў
вобласцi для вырашэння найбольш актуальных задач рэгiянальнага развiцця.
— Ужо цяпер раёны – дэкларанты партнёрскай групы праводзяць сумесныя мерапрыемствы па развiццi аграэкатурызму, культурным абмене.
Наладжаны партнёрскiя сувязi
памiж дзяржаўнымi структура мi, гра мад скi мi ар га нi зацыямi, рэлiгiйнымi суполкамi.
Стварэнне партнёрскай групы
дазволiць арганiзаваць гэтую
работу на сiстэмным узроўнi з
улiкам ужо наяўнага беларускага i замежнага вопыту, — паведамiў старшыня Пастаяннай камiсii па дзяржаўным
бу даў нiц тве, мяс цо вым
самакiраваннi i рэгламенце Па ла ты прад стаў нi коў
Валянцiн СЕМЯНЯКА.
Ён дадаў, што iнiцыятыва
знайшла падтрымку ў кiраўнiцтва Гродзенскай вобласцi i
раёнаў патэнцыйных удзельнiкаў праекта. Ёсць разуменне
i экспертнае суправаджэнне
з боку Праграмы падтрымкi
Беларусi Федэральнага ўрада
Германii.
Па iнiцыятыве парламентарыя ў рэжыме анлайн-канферэнцыi прайшоў арганiзацыйны семiнар па фармiраваннi
ўмоў для сеткавага рэгiянальнага партнёрства пяцi раёнаў
Гро дзен шчы ны. Удзель нi кi
абмеркавалi вопыт рэгiянальнага ўзаемадзеяння Беларусi i
замежных краiн, вывучылi патэнцыйныя магчымасцi сеткавых рэгiянальных аб'яднанняў
i шляхi iх выкарыстання для
ўстойлiвага развiцця пяцi раёнаў Гродзенскай вобласцi.
Iх прадстаўнiкi прэзентавалi
сваё бачанне сеткавага ўзаемадзеяння.
— Мы вызначылi асноўныя
кан цэп ту аль ныя па ды хо ды
па фар мi ра ван нi рэ гi я нальнай парт нёр скай гру пы. На
разгляд прадстаўнiкоў Ваўкавыскага, Зэльвенскага, Свiслац ка га, Сло нiм ска га, Шчучын ска га ра ё наў вы не се на
дарожная карта на 2020 год
па фармiраваннi групы, — адзначыў дэпутат.
У семiнары таксама ўзялi
ўдзел прадстаўнiкi рэгiянальнага савета шасцi раёнаў Магiлёўскай вобласцi. Паводле слоў
парламентарыя, iх практыка па
распрацоўцы i рэалiзацыi сумесных праектаў, iнiцыятыў
для павышэння ўстойлiвасцi iх
развiцця ўяўляе асаблiвую цiкавасць.
У Бе ла ру сi пра цяг ва ецца работа па рэалiзацыi Мэт
устойлiвага развiцця. Для паляпшэння эфектыўнасцi гэтай
работы ў Гродзенскай вобласцi
распрацаваны праект стратэгii
яе ўстойлiвага развiцця. Рыхтуюцца лакальныя стратэгiчныя
планы гарадоў, раёнаў i мiкрарэгiёнаў вобласцi.
Паводле БелТА.
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