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На Го мель шчы не ма ла дыя лю дзі, якія 

ма раць ад крыць улас ную спра ву ці 

прос та шу ка юць ра бо ту, мо гуць раз-

ліч ваць на да па мо гу сло вам і не толь кі. 

У рэ гі ё не па ча лі пра ца ваць на стаў ні кі, 

якія да па мо гуць ар га ні за ваць са ма за-

ня тасць і абу дзіць прад пры маль ніц-

кую ак тыў насць.

Ін сты тут на стаў ніц тва па пра ца ўлад ка ван-

ні мо ла дзі на Го мель шчы не — част ка доў-

га тэр мі но ва га пра ек та «EU4Youth: раз віц цё 

па тэн цы я лу для пра ца ўлад ка ван ня». Іні цы я-

ты ву рэа лі зуе Бе ла рус кае та ва рыст ва Чыр-

во на га Кры жа пры фі нан са вай пад трым цы 

Еў ра пей ска га са ю за ў парт нёр стве з ор га на-

мі ўла ды і не дзяр жаў ны мі аб' яд нан ня мі.

Пра ект на кі ра ва ны на раз віц цё пра фе сій-

на-тэх ніч ных на вы каў для пра ца ўлад ка ван-

ня пе ра важ на ся род са цы яль на не аба ро не-

ных ма ла дых муж чын і жан чын.

Пе рад па чат кам ра бо ты з мо лад дзю пад-

рых тоў ку прай шло больш як 20 «на стаў ні-

каў». Гэ та су пра цоў ні кі Го мель скай аб лас ной 

ар га ні за цыі Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во-

на га Кры жа, спе цы я ліс ты ра ён ных упраў лен-

няў па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро-

не на сель ніц тва, а так са ма ва лан цё ры.

— Пе рад тым як уклю чыц ца ў пра цэс, на-

стаў ні кі для мэ та на кі ра ва най мо ла дзі прай-

шлі трэ нінг «Ін стру мен ты для на стаў ніц тва 

і біз не су», — тлу ма чыць на чаль нік ар га-

ні за цый на-кад ра ва га ад дзе ла Го мель-

скай аб лас ной ар га ні за цыі Бе ла рус ка га 

та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа Ар цём 

КАР ПЕН КА:

— Так, на прык лад, удзель ні кі па зна ё-

мі лі ся з ас пек та мі пад бо ру пар «на стаў-

нік — ву чань», ад пра ца ва лі ал га рытм 

уза е ма дзе ян ня з бе ні фі цы я рам. Асоб ны 

блок пад рых тоў кі гэ тых лю дей быў пры све-

ча ны спо са бам і ме ха ніз мам уста ля ван ня 

кам форт най псі ха ла гіч най ат мас фе ры па-

між удзель ні ка мі пра ек та. Да та го ж знач ную 

ўва гу пры пад рых тоў цы спе цы я ліс таў ад да лі 

вы пра цоў цы на вы каў без кан так та вых зно-

сін, ас но вам ма ты ва цыі, за кра ну лі і ін шыя 

ас пек ты, — рас тлу ма чыў су раз моў нік.

На трэ нін гі па фар мі ра ван ні біз нес-на вы-

каў ця пер мо гуць раз ліч ваць і іні цы я тыў ныя 

ма ла дыя лю дзі Го мель скай воб лас ці.

— У цэ лым жа сё ле та раз на пла на вую 

да па мо гу па пра ца ўлад ка ван ні ад пра ек-

та атры ма юць больш як 20 жы ха роў воб-

лас ці ва ўзрос це ад 18 га доў да 31 го да. 

Яны па вы сяць свае шан цы на па спя хо вае 

пра ца ўлад ка ван не або пад рых ту юц ца да 

ад крыц ця сва ёй спра вы, — да да лі ў Го мель-

скай аб лас ной ар га ні за цыі БТЧК.

Згод на з пра ек там, у рэ гі ё не пры ўпраў-

лен нях па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не на сель ніц тва ў ра ё нах ад кры-

ты шэсць ін фар ма цый ных цэнт раў. На іх 

ба зе ўдзель ні кі пра ек та мо гуць не толь кі 

атры маць ін фар ма цый ную да па мо гу, але і 

прай сці кур сы пра цоў най пе ра пад рых тоў кі. 

Не ка то рыя ма ла дыя лю дзі ўжо ска рыс та лі ся 

та кой маг чы мас цю:

— Адзін з удзель ні каў атры маў да дат ко-

вую ка тэ го рыю аў та ма біль ных пра воў, якая 

да зво лі ла яму пра ца ўлад ка вац ца ў сфе ры 

гру за пе ра во зак. Дру гая ўдзель ні ца прай-

шла на ву чан не па крой цы і шыц цю, ста ла 

прад пры маль ні цай, — пры вя лі пры кла ды ў 

аб лас ной струк ту ры та ва рыст ва.

Ін фар ма цый ныя цэнт ры дзей ні ча юць у Го-

ме лі, Ра га чо ве, Кар ме, Ма зы ры і Рэ чы цы. Між 

тым у кож ным рай цэнт ры мо ладзь мо жа звяр-

тац ца па да па мо гу да «на стаў ні каў»-спе цы я -

ліс таў ра ён ных пад раз дзя лен няў Го мель-

скай аб лас ной ар га ні за цыі БТЧК і ва лан цё-

раў. Ма ла до му ча ла ве ку трэ ба толь кі па кі-

нуць за яў ку, а по тым ра зам склас ці пэў ны 

план пра цоў най ак тыў нас ці.

— Ця пер мы на зі ра ем знач ную ак тыў-

насць удзель ні каў, бо скон ча на на ву чан не 

ў ВНУ, ся рэд ніх спе цы яль ных і пра фе сій на-

тэх ніч ных на ву чаль ных уста но вах. Мо ладзь 

шу кае шля хі пра ца ўлад ка ван ня, — да да лі 

ку ра та ры пра ек та. — Ужо мож на ад зна чыць 

знач ны плюс та кой пра цоў най іні цы я ты вы. 

Гэ та маг чы масць для мо ла дзі з ра ё наў 

знайс ці ра бо ту, пад рых та вац ца да са ма-

за ня тас ці не па срэд на ў сва ёй мяс цо вас ці, 

по бач з род ны мі. Для мно гіх гэ та важ на.

У цэ лым за час рэа лі за цыі пра ек та 

«EU4Youth: раз віц цё па тэн цы я лу для пра-

ца ўлад ка ван ня» з па чат ку мі ну ла га го да ў 

рэ гі ё не да дат ко выя ве ды і ўмен ні па по шу ку 

ра бо ты, ар га ні за цыі сва ёй спра вы і ін шую 

да па мо гу ўжо атры ма лі больш як 100 жы-

ха роў воб лас ці.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Пра ек ты і ра шэн ніПра ек ты і ра шэн ні

«ПРА КА ЧАЦЬ» БІЗ НЕС -ЖЫЛ КУ

Пра ект, які ла дзіц ца Гро дзен-

скім дзяр жаў ным гіс то ры ка-

ар хеа ла гіч ным му зе ем пры 

ўдзе ле аб лас но га ад дзя лен ня 

Бе ла рус ка га са ю за мас та коў, 

сё ле та аб' яд наў 30 ма ла дых 

аў та раў. Усе яны ма юць мас-

тац кую аду ка цыю, мно гія не 

пер шы раз удзель ні ча юць 

у вы стаў цы, якая, да рэ чы, 

скла да ец ца па вы ні ках кон-

курс на га ад бо ру. Экс па зі цыя 

за ня ла сваё тра ды цый нае 

мес ца ў Се на тар скай за ле 

Но ва га зам ка і здзіў ляе не 

толь кі роз ны мі жан ра мі, але 

і асаб лі вас ця мі све та по гля ду 

ма ла дых мас та коў.

Зна ё мім ся з Аляк санд рай 

Га лен кай, якая чар го вы раз пры-

еха ла ў Грод на, каб паў дзель ні-

чаць у пра ек це «Арт-па на ра ма». 

Сё ле та яна прад ста ві ла трып ціх з 

се рыі «CІNEMA», які ство ра ны су-

мес на з Ган най Ка на пель кай у тэх-

ні цы ка ла жу. Та кі па ды ход ба чыц-

ца аў та рам як вель мі ак ту аль ны, 

бо да зва ляе аб' яд наць су час ныя 

тэх на ло гіі і твор часць.

— Ас но ва — гэ та па пе ра, якая 

скла да ец ца та кім чы нам, каб атры-

маў ся ней кі воб раз. На са май спра-

ве, кле іць мож на ўсё, што за ўгод-
на, на ват аб' ем ныя рэ чы. Ка лаж не 
толькі па ві нен быць плос кі. Гэ тай 
тэх ні кай мо жа зай мац ца кож ны, не 
толькі з мас тац кай аду ка цы яй. Тут 
мо жа вы ка наць твор і з па пе ры, і з 
тка ні ны, — ка жа мас тач ка.

Па коль кі дзяў ча ты ці ка вяц-

ца тэ май кі но, яны ўва со бі лі яе ў 

трох ра бо тах, кож ная пры вя за на 

да ней ка га сты лю і пе ры я ду кі не-

ма то гра фа. Аў та ры звяр ну лі ся да 

твор час ці Чар лі Чап лі на як прад-
стаў ні ка чор на-бе ла га кі но.

— Філь мы на столь кі доб рыя 

і ста ноў чыя. І смеш на, і кра наль-

на, — за ўва жае Аляк санд ра. — Та-

му мы вы ра шы лі вяр нуць тую эпо ху 

і на га даць аб ёй. Мы на зва лі гэ ты 

ка лаж «Кос мас Чар лі Чап лі на».

Яшчэ адзін трып ціх са зва ро-

там у мі ну лае пра па на ваў на суд 

гле да чоў мін ча нін Ле а нід Не сця-

рук. Ён бя рэ за асно ву зна ка мі тую 

Джа кон ду і кар ці ны «з за гад кай» 
Джэк са на По ла ка і ства рае трып ціх 
пад наз вай «Джа кон да ну мар 5». 
Аў тар транс фар муе воб раз Джа-

кон ды ў но вы твор. Тут і сты ліс-

ты ка Рэ не сан су і кі рун кі ХХ ста-
год дзя, і сваё ба чан не мас тац тва.

Уво гу ле тут ёсць на чым спы-

ніць во ка. Ра бо ты ці ка выя і па-фі-

ла соф ску змяс тоў ныя. На прык лад, 

твор Тац ця ны Кат ля ро віч-Са вік вы-

ка на ны на дош цы з вы цяг ну тым 

воб ра зам ванд роў ні ка на гад вае 

іка на піс ны твор. «Пус ты пра ма ву-

голь нік сім ва лі зуе пус та ту, якую 

ад чу ва юць унут ры ся бе мно гія лю-

дзі. Мы са мі вы бі ра ем, чым яе і як 

яе за поў ніць аль бо па кі нуць усё як 

ёсць», — тлу ма чыць у сва ёй ана та-

цыі аў тар кар ці ны.

Ма ла дыя мас та кі прад стаў ля-

юць і сваё ба чан не мо цы ча ла ве ка, 

яго здоль нас ці вы брац ца з ко ла 

тых праб лем, якія цяг нуць яго ў 

дрыг ву. Ін ста ля цыя Яў ге на Ра ма-

шо ва пад наз вай «2020» як раз на 

гэ тую тэ му. Асноў нае па лат но — 

твор ча апра ца ва ны фо та зды мак 

на тка ні не. Тут аў тар ува со біў тыя 

праб ле мы, якія на пат ка лі ча ла ве ка 

сё ле та, у пер шую чар гу пан дэ мія. 

Ві да воч на, як ге рою кар ці ны скла-

да на пра біц ца праз дрот, але ёсць 

на дзея, што гэ тыя вы пра ба ван ні 

ён пе ра адо лее, аб чым свед чыць 

фраг мент ін ста ля цыі — шты кет нік 

з на кру ча ным на яго дро там уні зе 

кар ці ны.

— Ма ла дыя мас та кі мо гуць 

пра дэ ман стра ваць сваё ба чан не 

све ту, «бо ле выя» кроп кі, — ка жа 

мас тацт ва зна вец, су пра цоў нік 

му зея Ка ця ры на АРА БЕЙ. — Ра-

бо ты прад стаў ле ны ў роз ных тэх ні-

ках. Гэ та і сгра фі та, і ма за іч ныя па-

но з ка ме ня і ме дзі, і фо та ра бо ты, 

і кам п'ю тар ная гра фі ка. Гро дзен скі 

мас так Эміль Зянь ко зра біў ві дэа-

пра ект — роз дум пра ўздзе ян не на 

ча ла ве чы ар га нізм нар ко ты каў.

Кож ны год з'яў ля юц ца но выя 

аў та ры. Згод на з па ла жэн нем 

кон курс на га ад бо ру, гэ та ма ла-

дыя мас та кі да 35 га доў, ра бо ты 

якіх ство ра ны не больш, чым за 

пя ці га до вы пе ры яд. Са мі ўдзель-

ні кі ста ноў ча ста вяц ца да маг чы-

мас ці вы ста віц ца ў ка ра леў скім 

за мку.

Які да лей шы лёс ра бот? Вя до-

ма, яны вер нуц ца іх аў та рам.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та аў та ра.

Вы стаў каВы стаў ка

«ВЫ БУ ХО ВАЯ» ДЖА КОН ДА І «КА ЛАЖ НЫ» ЧАР ЛІ ЧАП ЛІН
Ма ла дыя мас та кі Бе ла ру сі прад стаў ля юць сваё ба чан не све ту 

на «Арт-па на ра ме» ў Грод не

Лі чыц ца, што го рад быў 

за сна ва ны ў 974 го дзе. 
Да рэ чы, па «ўзрос це» 
ён — дру гі ў кра і не, пас-
ля «ка лыс кі га ра доў бе-
ла рус кіх» — По лац ка... 
Пан дэ мія ўнес ла ка рэк-
ты вы ў маш таб свят ка-
ван ня: боль шасць ме-
ра пры ем стваў мож на 
бы ло ўба чыць у «вір-
ту аль ным фар ма це».

Тра ды цый на свят ка ван-

не рас па чы на ец ца 26-га 

чэр ве ня — у дзень вы зва-

лен ня ад ня мец ка-фа шысц-

кіх за хоп ні каў. Кі раў ніц тва 

гар вы кан ка ма, абл вы кан ка-

ма, дэ пу та ты, лі да ры гра-

мад скіх ар га ні за цый ус кла лі 

квет кі да ма ну мен та вы зва-

лі це лям, які зна хо дзіц ца на 

пло шчы Пе ра мо гі. Ся род 

удзель ні каў га на ро вай цы-

ры мо ніі бы лі і ста ра жы лы 

го ра да, чый лёс «апа ле-

ны» вай ной... У 1944 го дзе 

са вец кіх во і наў су стра ка лі 

ўся го ка ля 120 га ра джан. 

А да па чат ку Вя лі кай Ай чы-

най вай ны ў Ві цеб ску пра жы-

ва лі 167,3 ты ся чы ча ла век. 

На сён няш ні дзень у го ра дзе 

364,8 ты ся чы жы ха роў.

Уз на га ро джан не лаў-

рэ а таў зван ня «Ві цяб ча нін 

го да» — доб рая тра ды цыя 

пад час свят ка ван ня. Вось і 

сё ле та ўша на ва лі тых, хто 

зра бі ў го рад больш пры-

го жым, кам форт ным для 

пра жы ван ня, утуль ным або 

ўнёс свой уклад у тое, каб 

пра Ві цебск лепш ве да-

лі за мя жой. Ся род са мых 

да стой ных ка ля дзе ся ці га-

ра джан: урач хут кай ме ды-

цын скай да па мо гі Сяр гей 

Мі ко дзін, ге не раль ны ды-

рэк тар ААТ «Да ла міт» Іван 

Ба бак, кі раў нік пры ват на га 

вы твор ча-ганд лё ва га ўні-

тар на га прад пры ем ства 

«Ма шы на бу даў ні чая кам-

па нія «Ві цеб скія пад' ём ні кі» 

Анд рэй Сі да раў і ін шыя.

Стар шы ня гар вы кан-

ка ма Ва дзім ЗА РАН КІН 

пад крэс ліў, што ў Ві цеб ску 

шмат та ле на ві тых, пра-

ца ві тых, доб ра сум лен ных 

жы ха роў, та му вы браць 

най больш год ных вель мі 

цяж ка.

Што да ты чыц ца ме ра-

пры ем стваў, ар га ні за та ры 

трох дзён на га свят ка ван ня 

пры ду ма лі но вы спо саб 

«быць ра зам, але асоб на». 

Бы ла маг чы масць, не вы-

хо дзя чы з до му, уба чыць 

ці ка выя вы стаў кі, пра ек ты, 

ім прэ зы.

У пры ват нас ці, у вы ста-

вач най за ле цэнт ра су час-

на га мас тац тва ад бы ло ся 

ад крыц цё ан лайн-вы стаў кі 

тво раў мяс цо вых мас та коў 

«Парт рэт го ра да».

Га рад скі цэнтр да дат ко-

вай аду ка цыі дзя цей і мо-

ла дзі прэ зен та ваў у вір ту-

аль ным па ву цін ні твор чы 

ме сендж «Ві цебск — го рад 

дзя цін ства». У пра гра ме 

бы лі він ша ван ні ад гурт-

коў цаў, кан цэрт ныя ну ма-

ры, лі та ра тур на-му зыч ныя 

кам па зі цыі.

Біб лі я тэ ка імя Гор ка га ў 

ад ной з са цы яль ных се так 

ар га ні за ва ла паэ тыч ны ма-

ра фон...

Але бы лі па дзеі і ў рэ але. 

Ка ля кан цэрт най за лы «Ві-

цебск» бы ло ча му пры ем-

на здзі віц ца. Тут стар та ваў 

ужо ўпа да ба ны га ра джа нам 

ад кры ты га рад скі твор чы 

пра ек т «Ві цеб скі квАР Тал», 

у рам ках якога ама та ры гіс-

то рыі род на га го ра да змаг лі 

пры няць удзел у аў та-, ве ла-, 

пе ша ход ным квэс це «Кар та 

му зе яў Ві цеб ска». Са мыя 

хут кія і са мыя крэ а тыў ныя 

гуль цы атры ма лі па мят-

ныя пры зы. Вель мі ці ка вае 

там жа бы ло ме ра пры ем-

ства «Зроб ле на з сэн сам» 

з удзе лам ама та раў аў та-

 гу ку, а так са ма вы ступ лен не 

шко лы кар на валь най сам-

бы і бра зіль скіх ба ра ба наў 

RACCOON BATUCADA...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 

Фо та аў та ра.

Свя та ў ха ту!Свя та ў ха ту!

Ві цеб ску споў ні ла ся 1046 га доў


	30cher-8_optim

