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 Кадры МЕСяца PICtURes of the Month
нобелеўская прэмія міру / NobEl PEaCE PrIzE

 ПЕрСОНа МЕСяца / fACe of the Month
Марио Монти и Франсуа Олланд / MarIo MoNtI aNd FraNçoIs HollaNdE
Challenges facing Europe and ways to tackle them were the main themes of an exclusive double interview 
with the Italian Prime Minister, Mario Monti, and the French President, François Hollande, on ‘The Global 
Conversation’ show on Euronews.

 ПадЗЕя МЕСяца / toP stoRY
Международный день прав человека / HuMaN rIgHts day

 Лічбы / BY the nUMBeRs
over 1,400 projects involving about 21,000 young people and youth workers will be financed 
by the European union. three dutch cities will compete for the title of the European Capital 
of Culture in 2018. the European Commission will allocate over €1.2 billion to fund European 
transport infrastructure projects in all member states. there are two million job vacancies in Eu 
countries.

 цыТаТы / QUotAtIons
Што гаварылі галоўныя еўрапейскія чыноўнікі / PoINts MadE: QuotatIoNs FroM 
toP EuroPEaN uNIoN oFFICIals
Catherine Ashton on the European Union's human rights policy; Andris Piebalgs on the EU’s role in financing 
development programmes; Štefan Füle on Croatia’s accession; Maira Mora on the Nobel Peace Prize.

 адКрыццё МЕСяца /DIsCoVeRY of the Month
Книжное путешествие / a lItErary trIP
«A library on wheels» is a project that has been run by the Goethe Institute in Belarus for 10 years. Readers 
from Baranavichy, Maladzechna and other towns of Minsk Region can borrow original German books, 
translations, CDs, films and magazines.

 ПраЕКТ МЕСяца/ PRoJeCt of the Month
«7-8 человек на место — наш обычный конкурс» / «bEtwEEN sEvEN aNd EIgHt 
CaNdIdatEs usually CoMPEtE For oNE slot»
Audra Dargytė Burokienė, Project Leader of Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine & Moldova, 
talks to the Eurobulletin about the programme, its Belarusian participants, opportunities and admission 
requirements.

 даСягНЕННі / MILestones
новае абсталяванне для вырашэння старой праблемы / NEw EQuIPMENt to solvE 
old ProblEMs
A ceremony to mark the transfer of equipment for separate collection of waste was held on December 
12th in Masty (Hrodna Region). The transfer of waste management equipment and technologies is part 
of a cooperation project funded by the European Union.

Консультируют профессионалы / advIsEd by ProFEssIoNals
The Business Advisory Service (BAS) Program of the European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) was launched in 2011 with financial support from the European Union. Last year, 25 small to medium 
sized Belarusian companies took advantage of the opportunity.

Узор энергаэфектыўнасці / a sHowCasE For ENErgy EFFICIENCy
On December 20th 2012, the Ivje boarding school for children with special needs presented the first results 
of renovation based on modern energy efficiency standards.

 дОСвЕд / WoRKInG toGetheR
«У беларуси есть потенциал» / «bElarus Has PotENtIal»
Dr. Ilka Lewington, Principal Consultant of DNV KEMA Energy & Sustainability, discusses the energy 
potential of Belarus, the role of renewable energy sources and the country’s energy efficiency challenges.

 НаПраМаК руху / on the MoVe
Моладзь у дзеянні / youtH IN aCtIoN
In 2012, SALTO volunteers and their partners conducted 90 events in 27 countries in Eastern Europe and 
the Caucasus.

 ПарТрэТ МЕСяца / PoRtRAIt of the Month
Вольга арцюх / olga artsIukH, a salto MultIPlIEr IN EastErN EuroPE aNd CauCasus

 ЕЎраМаЗаіКа / eURoMosAIC
Делай как я / Follow My lEad
International NGO «Ecoproject Partnership», with the financial support of the European Union, has conducted 
an ‘Energy Efficiency» information campaign over several months. Its aim was to remind residents in small- 
and medium-sized towns of the simplest ways to save energy in their everyday lives.
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нобелеўская 
прэмія міру
Нобелеўская прэмія міру была ўручана 10 снеж-
ня ў Осла прадстаўнікам Еўрапейскага Саюза — 
Прэзідэнту Еўрапейскай Камісіі Жазэ Мануэлу 
барозу, Прэзідэнту Еўрапейскага Савета херману 
ван рампею ды Старшыні Еўрапейскага парла-
мента Марціну Шульцу. На ўручэнні прысутнічалі 
20 кіраўнікоў краін ЕС, сярод якіх былі прэзідэнт 
Францыі Франсуа аланд, прэм'ер-міністр Польшчы 
дональд Туск, канцлер германіі ангела Меркель, 
кароль Нарвегіі харальд V.

Узнагароду еўрапейскі саюз 
атрымаў за сваю ролю ў адбудове 
еўропы і захаванні міру на канты-
ненце. «Еўрапейскі Саюз на працягу 
60 гадоў робіць свой унёсак у спра-
ву забеспячэння міру, дэмакратыі і 
правоў чалавека ў Еўропе. <…> 
Нобелеўскі камітэт вырашыў пра-
дэманстраваць, што Еўропа зна-
чыць для свету», — адзначыў стар-
шыня нобелеўскага камітэта, 
генеральны сакратар рады еўропы 
Турб'ерн ягланд. Выключны ўнёсак 
ес у захаванне міру на кантыненце 
падкрэсліў падчас прэс-кан фе рэн-
цыі, прымеркаванай да цырымоніі, 
і Херман ван рампей: «Мы наведалі 
Осла, каб адзначыць буйное дасяг-
ненне — Еўропа з кантынента, ахо-
пленага вайной, ператварылася ў 
кантынент міру. І гэта быў выра-
шальны момант. Усяго праз пяць 
гадоў пасля заканчэння Другой сус-

ветнай вайны варагуючыя краіны 
вырашылі змяніць хаду гісторыі і 
сталі партнёрамі».

адразу пасля таго, як стала вядо-
ма, што менавіта еўрапейскі саюз сё-
лета атрымае нобелеўскую прэмію 

міру, саюз абвясціў, што грашовая 
частка прэміі, якая ўручаецца 
лаўрэату разам з дыпломам і меда-
лём, будзе выдаткаваная на праекты 
дапамогі дзецям, жыцці якіх 
закранулі войны і канфлікты. 
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марыё монці і Франсуа аланд:  
«мы павінны разумна траціць 
кожны еўра»

выклікі, з якімі сутыкаецца 
Еўропа, і шляхі сумеснага ад-
казу на іх сталі асноўнымі 
тэмамі эксклюзіўнага інтэрв'ю 
тэлекампаніі «Еўраньюс» з на 
той момант дзеючым прэм'ер-
міністрам італіі Марыё Монці і 
прэзідэнтам Францыі Франсуа 
аландам у рамках праекта «гла-
бальны дыялог».

ПЕрСОНы МЕСяца

першай тэмай быў лістападаўскі 
саміт па прыняцці бюджэту ес. 
лідэры дзвюх краін сышліся ў 
меркаванні, што прапанаваны аб'ём 
бюджэту (1% ад сумы нацыяналь-
ных бюджэтаў) абсалютна разумны.

марыё монці, у прыватнасці, 
выказаўся супраць «скарачэння дзе-
ля скарачэння». на яго думку, ёсць 
выдаткі, без якіх проста 
не абыйсціся, напрыклад, маштаб-
ныя інвестыцыйныя праграмы і 
агульная абаронная палітыка. акра-
мя таго, нельга забывацца пра 
фінансаванне саміх еўрапейскіх 
інстытутаў. «лёгка падразаць тыя 
артыкулы выдаткаў, якія не закрана-
юць асабіста вас», — заўважыў 
прэзідэнт Францыі Франсуа аланд 
у адказ на пазіцыю Вялікабрытаніі 
па гэтым балючым пытанні.

кажучы пра чыннікі цяперашняга 
крызісу, італьянскі прэм'ер 
падкрэсліў, што віна ляжыць 
на мінулых урадах еўрапейскіх 
краін. бракавала бюджэтнай 
дысцыпліны: рашэнні прымаліся, 
каб залагодзіць сваіх выбаршчыкаў, 
упэўнены марыё монці. Зараз усе 
выдаткі павінны быць узважанымі.

прэзідэнт Францыі таксама 
выказаўся супраць залішніх мер 
эканоміі і магчымасці дэвальвацыі 

еўра. неабходна аднаўляць давер 
да еўрапейскай эканомікі і стыму-
ляваць яе канкурэнтаздольнасць. 
паводле яго слоў, еўропе патрэбны 
рост і інвестыцыі. Франсуа аланд 
не бачыць праблемы ў разумных 
выдатках дзеля падтрымкі 
ўнутранага попыту, асабліва, калі 
краіна прывяла свае рахункі ў на-
лежны стан.

наконт Грэцыі абодва палітыкі 
выказаліся аптымістычна. Для 
Грэцыі ёсць план, і яна яго спраўна 
выконвае. а ў нядаўнім спісанні 
часткі запазычаннасцяў краіны няма 
нічога катастрафічнага. італьянскі 
лідэр нагадаў, што нават Германія 
атрымлівала такое спісанне ў 1950-х 
гадах.

Дарэчы, пра Германію: абодва 
лідэры ўпэўнены, што без гэтай 
краіны еўрапейскія праблемы не вы-
рашыць. але і сам-насам ёй 
не справіцца. прэзідэнт аланд 
адзначыў, што ў інтарэсах краіны — 
супрацоўнічаць з усімі сваімі 
еўрапейскімі партнёрамі. Увогуле 
ідэя згуртаванасці стала стрыжневай 
ідэяй інтэрв'ю. і монці, і аланд 
 без долі сумневу настойліва 
паўтаралі: рашэнне еўрапейскіх пра-
блем — у адзінстве і каардынацыі 
дзеянняў усіх краін ес. ф
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ПадЗЕя МЕСяца

Ваш голос имеет значение
Международный день прав человека отмечается 10 декабря — в день, 
когда 64 года назад генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую 
декларацию прав человека. 

«Международное право сформу-
лировано четко: ваш голос имеет 
значение независимо от того, кто 
вы или где вы живете. Давайте же 
в этот день объединим усилия для 
защиты вашего права быть услы-
шанным», — призвал в своем обра-
щении Генеральный секретарь 
оон пан Ги мун.

с 22 ноября по 10 декабря в соци-
альной сети Google plus состоялись 
 4 дис куссии со старшими должност-
ными лицами оон и ведущими экс-
пертами по правам человека. первая 
сессия была посвящена проблемати-
ке прав человека в бизнесе. В каче-
стве экспертов выступили активисты 

СПРАВкА
Всеобщую Декларацию прав человека приняли не единогласно. на го-

лосовании 10 декабря 1948 года документ поддержали 48 стран, 
а 8 воздержались. В числе воздержавшихся были ссср, 
Украинская сср, белорусская сср, Федеративная народная 
республика югославия, польская народная республика, 
южно-африканский союз, Чехословакия и королевство 
саудовская аравия. 
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и лидеры неправительственных орга-
низаций из Индии, Великобритании 
и малави. Вторая виртуальная встре-
ча с экспертами была посвящена уча-
стию в общественной и политиче-
ской жизни людей с ограниченными 
возможностями. один из ее участни-
ков, член комитета оон по правам 
людей с ограниченными возможно-
стями стиг лангвад, отметил во вре-
мя дискуссии, что «в течение по-
следних 25‑30 лет было отчетливо 
видно, что люди с ограниченными 
возможностями имели меньше прав 
с точки зрения вовлечения в процесс 
принятия решений. Чтобы постро-
ить общество, в кото ром лица 

с ограни ченными возможностями 
имеют равные права, необходимо 
сделать все для того, чтобы 
мы были «видимы» и могли уча-
ствовать во всех общественных 
процессах».

В рамках онлайн-сессии, по-
священной защите прав нацио-
нальных меньшинств, на вопросы 
пользователей отве тили право -
защит ники и активисты негосу-
дарственных организаций из бу-
дапешта, копенгагена и боготы. 
а завершением серии стала 
онлайн-встреча с Верховным ко-
миссаром по правам че ловека 
нави пиллэй.

Верховный комиссар 
ООН по правам 
человека Нави Пиллэй: 
«Я приветствую всех 
тех, кто испытал 
много страданий, 
отстаивая то, что 
принадлежит 
им по праву, а также 
всех тех людей 
в разных городах, 
которые по-своему 
говорят о том, что 
у них есть голос и есть 
права»

 еўрабюлеТэнь / снежань / 2012 5



2 мільёны працоўных месцаў, згодна з апошнімі дадзенымі, застаюц-
ца вакантнымі ў краінах еўрапейскага саюза. каб кваліфікаваныя спецыялісты 
(на еўрапейскім працоўным рынку назіраецца недахоп біёлагаў, фармаколагаў, 
дактароў, медыцынскіх сясцёр, інжынераў і спецыялістаў па продажу і фінансах) 
маглі лёгка знайсці будучых працадаўцаў, запрацаваў сайт «панарама навыкаў», які 
публікуе дадзеныя пра каротка- і сярэднетэрміновы попыт на спецыялістаў 
у краінах еўропы. сайт таксама будзе публікаваць звесткі пра спецыяльнасці, 
попыт на якія расце найбольш хутка, ды інфармацыю пра сферы з вялікай колькас-
цю незапоўненых вакансій. «панарама навыкаў» — гэта першая еўрапейская 
прылада, з дапамогай якой можна атрымаць доступ да самай свежай інфармацыі пра 
сітуацыю і змены на еўрапейскім рынку працы, лічыць ласло андор, еўракамісар 
па пытаннях занятасці і сацыяльных пытаннях. 

больш за 1400 праектаў з удзелам каля 
21 тысячы маладых людзей будуць прафінансаваныя 
еўрапейскай камісіяй у рамках новай праграмы падтрымкі 
супрацоўніцтва з моладдзю краін Усходняга партнёрства. 
прадугледжаная падтрымка моладзевых абменаў, валанцёрскай 
працы, трэнінгаў, іншых ініцыятыў. асаблівая ўвага будзе 
нададзена падтрымцы маладых людзей, якія жывуць у сельскай 
мясцовасці або ў бяднейшых гарадах.
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3  нідэрландскія гарады — 
эйндховен, леўвардэн і маастрыхт — зма-
гаюцца за тытул культурнай сталіцы 
еўропы 2018 года. яны здолелі апярэдзіць 
два іншыя гарады — Гаагу і Утрэхт. 
канчатковы выбар будзе зроблены ў верасні 
наступнага года. Горад-пераможца стане 
культурнай сталіцы еўропы нароўнi з 
Валетай, сталіцай мальты. як адзначыла 
еўрапейскі камісар па пытаннях адукацыі, 
культуры, шматмоўя і моладзі андрулла 
Васіліў, «культурная сталіца еўропы» адна 
з найбольш паспяховых ініцыятыў 
еўрапейскага саюза: «Гэты тытул дае 
істотныя эканамічныя, культурныя і 
сацыяльныя перавагі. Таму не дзіўна, што 
сярод нідэрландскіх гарадаў разгарнулася 
гарачая барацьба».

1,2 мільярда еўра выдаткуе 
еўрапейская камісія на развіццё транспартнай 
інфраструктуры краін ес. Фінансаванне 
атрымаюць праекты па развіцці ўсіх відаў 
транспарту — паветранага, чыгуначнага, 
аўтамабільнага і марскога, а таксама па 
стварэнні «інтэлектуальнага» транспарта 
еўрапейскіх гарадоў. Віцэ-прэзідэнт 
еўрапейскай камісіі, адказны за транспарт, 
сіім каллас адзначыў, што выдаткоўваючы 
такую вялікую суму, камісія мае намер 
перазагрузіць еўрапейскую эканоміку і 
падтрымаць яе рост: «Накіроўваючы грошы ў 
транспартную інфраструктуру, мы таксама 
працягваем садзейнічаць развіццю 
транс'еўрапейскай транспартнай сеткі. Гэта, 
у сваю чаргу, дае перавагі ўсяму еўрапейскаму 
бізнесу і грамадзянам».

ЛIчбы
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Высокі прадстаўнік ЕС па замежных справах і палітыцы 
бяспекі кэтрын Эштан з нагоды Дня правоў чалавека 
выступіла з заявай, у якой зрабіла кароткі агляд 
еўрапейскай палітыкі ў сферы правоў чалавека: «Гэты год 
быў прадуктыўным для ЕС у галіне правоў чалавека. 
Еўрасаюз прыняў адмысловую стратэгію для ўзмацнення 
эфектыўнасці і паслядоўнасці палітыкі ЕС па ўсіх напрам-
ках у сферы правоў чалавека. Мы прызначылі спецыяльна-
га прадстаўніка па правах чалавека, спадара Стаўроса 
Ламбрынідзіса, каб садзейнічаць забеспячэнню правоў ча-
лавека праз дыялог з краінамі, што не ўваходзяць у ЕС, а 
таксама з міжнароднымі ды регіянальнымі арганізацыямі». 
І яшчэ «застаецца зрабіць многае, каб падтрымаць тых, 
хто рызыкуе ўласным жыццём, абараняючы фундамен-
тальныя каштоўнасці, у якія верыць».

камісар Еўрапейскага Саюза па развіцці Адрыс Піебалгс 
у інтэрв’ю «Еўраньюс» 5 снежня распавёў, чаму нават пад-
час крызісу Еўрапейскі Саюз працягвае фінансаванне сваіх 
гуманітарных праграм. «Калі на двары крызіс, горш за ўсё 
даводзіцца найбяднейшым краінам. Менш гандлю, менш 
попыту, больш бедных. Таму калі справы ідуць дрэнна, 
важна не забываць пра самых слабых. Галеча правакуе 
хваляванні, войны і канфлікты. Мы ніякім чынам не можам 
адвярнуцца ад бедных, інакш гэта ўдарыць і па нас саміх». 
камісар таксама адзначыў, што афрыканскім краінам 
пералічваецца 2,4 мільярда еўра ў год, што значна менш, 
чым аб'ём структурных фондаў ЕС*. «Колькі плаціць кожны 
еўрапеец — ну, максімум 50 еўра… а ўвогуле гэта зале-
жыць ад краіны». 
* Структурныя фонды Еўрасаюза прызначаныя для фінансавання праграм і 
праектаў сацыяльнай і рэгіянальнай палітыкі ЕС. Напрыклад, Еўрапейскі 
фонд рэгіянальнага развіцця накіраванны на падтрымку перыферыйных 
раёнаў, а Еўрапейскі фонд згуртавання вырашае праблемы ў галіне аховы 
навакольнага асяроддзя і развіцця транспарта ў адсталых краінах.

камісар па пытаннях пашырэння і еўрапейскай 
палітыкі суседства Штэфан Фюле наведаў Харватыю, 
дзе прыняў удзел у 4-ым балканскім форуме грамадзян-
скай супольнасці. «Гэта выдатная магчымасць наве-
даць Харватыю і ўбачыць, як краіна мяняецца напярэдані 
свайго ўступлення ў Еўрапейскі Саюз. Мы абмеркавалі 
апошнюю справаздачу па выніках маніторынгу 
падрыхтоўкі да ўступлення і тыя крокі, якія Харватыя 
павінна зрабіць, каб выканаць усе абавязацельствы і 
быць цалкам падрыхтаванай да ўступлення. Застаецца 
ўсяго некалькі месяцаў». Чакаецца, што Харватыя стане 
сябрам ЕС 1 ліпеня 2013 года.

кіраўнік Прадстаўніцтва Еўрапейскага Саюза ў беларусі 
Майра Мора напярэдадні ўручэння Нобелеўскіх прэмій за 
2012 год апублікавала зварот, у якім падкрэсліла выключ-
ную ролю ЕС у захаванні міру на Еўрапейскім кантыненце. 
«Для Еўрапейскага Саюза Нобелеўская прэмія міру – гэта 
не толькі даніна павагі дасягненням мінулага, але і знак 
падтрымкі цяперашніх і будучых пачынанняў, а таксама 
прызнанне таго, што ЕС імкнецца да дасягнення і заха-
вання міру за сваімі межамі, ва ўсім свеце. Забеспячэнне 
бяспекі кантынента, умацаванне Еўропы, аб'яднанай у 
імкненні да міру і дэмакратыі, – гэта сталая, штодзён-
ная праца, якая патрабуе ўдзелу і падтрымкі ўсіх 
еўрапейцаў. Пакаленні еўрапейцаў працавалі і працуюць 
над тым, каб пазбавіць кантынент ад падзяляльных 
лініяў, лепш спазнаць адзін аднаго і супрацоўнічаць больш 
эфектыўна. Такім чынам Нобелеўскую прэмію міру сёння 
атрымліваюць пяцьсот мільёнаў грамадзян адзінай 
Еўропы, кожны з якіх выконвае сваю ролю ў захаванні міру 
і дэмакратычных каштоўнасцяў для будучых пакаленняў».
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кніжнае 
падарожжа
«бібліятэка на колах» — праект, 
які амаль 10 год ажыццяўляе 
інстытут гётэ ў беларусі. чытачы 
з баранавічаў, Маладзечна, ба-
бруйска і іншых гарадоў могуць 
атрымаць кнігі, а таксама перакла-
ды, дыскі, фільмы, часопісы на 
нямецкай мове. увесь гэты фонд 
змяшчаецца ў «медыя-аўтобусе», 
які накіроўваецца ў падарожжа.

едзем у баранавічы — горад 
паміж мінскам і брэстам, вядомы 
сваёй чыгункай і ўніверстэтам. 
«медыя-аўтобус» прыязджае сюды 
двойчы ў месяц. За час працы тут 
ужо сфармавалася сталае кола 
чытачоў. першымі ў «медыя-
аўтобус» завіталі студэнты і 
выкладчыкі баранавіцкага ўнівер-
сітэта.

Выкладчык нямецкай і английскай 
моваў іван Філіст навучае будучых 
эканамістаў і філолагаў. «У першую 
чаргу, мяне цікавіць літаратура для 
развіцця мовы. Некаторыя выданні 
я магу замовіць і атрымаць у наступ-
ны прыезд аўтобуса. Гэта вельмі зруч-
на,» — гаворыць спадар Філіст. на маё 
пытанне: «які ўзровень валодання 
замежнымі мовамі сярод беларусаў за-
раз?», выкладчык адказвае з уласцівым 
мясцовым жыхарам гумарам: «Калі 
жыхары Баранавічаў будуць часцей 
наведваць Германію, будуць мець 
больш сяброў і камунікаваць з імі, дык 
і мову хутчэй вывучаць!». За выклад-
чыкам у «медыя-аўтобус» завіталі сту-
дэнты баранавіцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта — па кнігі і часопісы 
на канікулы.

Далей «медыя-аўтобус» мяняе 
месца стаянкі і рухаецца да невялі-
кай плошчы каля Цэнтральнай біб-
лія  тэкі г.баранавічы.

Увесь гэты час у аўтобусе чытачоў 
абслугоўваюць супрацоўнікі біблія-
тэкі — загадчыца аддзела знешніх 
сувязяў наталля станкевіч і біблія-
тэкар наста смолік. супрацоўніцтва 
Цэнтральнай біблі ятэкі г. баранавічы 
і інстытута Гётэ доўжыцца ўжо 
некалькі год. бібліятэкары на месцах 
суправаджаюць чытачоў «медыя-
аўтобуса», вядуць картатэку на вед-
ванняў, прымаюць і выдаюць кнігі. 
інстытут Гётэ, са свайго боку, 
імкнецца падтрымаць гэтыя кантак-
ты і паспрыяць узрастанню цікавасці 
да нямецкай літаратуры.

«Чаму расце цікаваць да 
медыя-аўтобуса? 
Таму што якасныя і 
добрыя кніжкі 
заўсёды цікавыя. 
Людзі, якія не 
ведаюць нямецкай 
мовы, прыходзяць у 
аўтобус, каб знайсці 
выданне ў перакладзе  
на рускую ці белару-
скую мову. Бо нават 
у кніжнай краме не 
заўсёды ёсць творы 
гэтых аўтараў.» 

наталля станкевіч, 
загадчыца аддзела 
знешніх сувязяў 
Цэнтральнай бібліятэкі 
г. баранавічы

Вось і наступныя чытачы — 
на гэты раз настаўніца нямецкай 
мовы сярэдняй школы №14 Дар’я ба-
ранава з вучнямі 5-га класа. Дзеці 
хутка знаходзяць кнігі і гульні для 
сябе. нямецкія словы для іх не пе-
рашкода, а наадварот, новая і цікавая 
задача. «Для працы я выбіраю дыскі 
для аўдыравання, якое пачынаецца 
з 3 ці 4 класа. Для сябе — новыя 
фільмы, — гаворыць Дар’я барана-
ва. — Бібліятэкай «медыя‑аўтобуса» 
я карысталася, яшчэ калі сама была 
студэнткай».

крыху расчараваны сёняшнім на-
ведваннем «медыя-аўтобуса» наступ-
ны чытач — міхась Васільевіч 
стрыжоў: «Чацвёрты том Стэфана 
Цвейга недзе прапаў! Няма. Колькі 
ўжо чакаю. Я магу аналізаваць 
толькі калі прачытана ўсё. З твораў 
Цвейга я шмат даведаўся пра Фран-
цузскую рэвалюцыю і гістарычных 
асобаў таго часу. Вельмі цікавы 
аўтар. У яго выдатная літаратурная 
мова». міхась стрыжоў — вядо мая 
асоба ў баранавічах. Ён рэжы сёр 
мясцовага Тэатра юнага гледача. 
Хоць зараз і на пенсіі, працу ён не па-
кі дае. міхась Васільевіч не валодае 
нямецкай мовай і прыходзіць 
у медыя-аўтобус у пошуках 
перакладаў нямецкіх аўтараў. «Пла-
ную ўзяцца за Макса Фрыша. У яго 
шмат п’ес. У свой час яго дра ма тур‑
гія была эксперыментальнай. Тут, 
у «медыя‑аўтобусе», ёсць чаты рох‑
томнік ягоных твораў — гэта самы 
поўны збор, які выходзіў на рускай 
мове, — гаворыць міхась стрыжоў і 
далей дзеліцца сваёй «кніжнай матэ-
матыкай». — Аўтобус бывае у нас 
у Баранавічах 2 разы на месяц, 
а гэта значыць каля 20 разоў на год, 
а гэта значыць, што за год 20 кніг 
можна ўзяць і прачытаць».

іншыя падлікі вядуць су пра-
цоўнікі біблятэкі. паводле іх, 
за пяць гадзін працы «бібліятэку 

адКрыццё МЕСяца
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«Медыя-аўтобус» – гэта 
мабільная форма 
бібліятэкі, якая 
шмат год 
выкарыстоўваецца 
ў Нямеччыне. 
Аказваецца, што і ва 
ўмовах Беларусі гэта 
форма стасункаў 
з чытачамі таксама 
выдатна працуе. 
З 2008 года, ад 
пачатку праекта, 
колькасць нашых 
карыстальнікаў 
пастаянна 
павялічваецца».

аляксандр назарчук, 
кіраўнік інфармацыйна-
бібліятэчнага аддзела, 
інстытут Гётэ ў мінску

на колах» наведалі каля 40 чалавек, 
самыя ма лод шыя — школьнікі 
11-12 гадоў. і амаль 80 год самаму 
старэйшаму на ведваль ніку — 
мікалаю Васільевічу савіцкаму, 
які завітаў у «медыя-аўтобус» пе-
рад самым ад’ездам. Усяго, паводле 
картатэкі, у баранавічах мабільнай 
бібліятэкай карыстаецца 151 чытач.

«Цікавасць да праекта спрыяе і 
нам. Бо чытачы «медыя‑аўтобуса» 
хутчэй за ўсё стануць і нашымі 
чытачамі. Таму мы супрацоўнічаем з 
ахвотай,» — гаворыць загачыца ад-
дзела знешніх сувязяў Цэнтральнай 
бібліятэкі г. баранавічы наталля 
станкевіч. як спецыяліст у біб лі я-
тэчнай справе спадарыня станкевіч 
адзначае, што літаратура ў «медыя-
аўтобусе» вельмі разнапланавая: 
«Тут ёсць і мастацкія творы, кнігі 
пра спорт, па кулінарыі, модзе. Уся 
літаратура так ці інакш звязана з 
Германіяй — нямецкія мастакі, 
нямецкія повары, нямецкія спар‑
тоўцы, нямецкія машыны, нямецкія 
аўтары — і сучасныя, і класічныя. 
Любы чытач адкрые для сябе Нямеч-
чыну з такога боку, аб якім нават і 
не здагадваўся». Ёсць тут і куток з 
выданнямі пра еўрапейскі саюз.

«Акно ў Нямеччыну»
менавіта так сфармуляваў 

галоўную ідэю працы «медыя-
аўтобуса» аляксандр назарчук, 
кіраўнік інфармацыйна-бібліятэчнага 
аддзела інстытута Гётэ ў мінску. 
на сёння істытут мае сваю стацыя-
нарную біблятэку, а таксама чыталь-
ныя залі ў бібліятэках Віцебска, брэ-
ста, Гомеля і Гродна. «Але ў радыюсе 
100‑150 км ад Мінска мы не мелі 
«куткоў» нямецкай літаратуры і 
думалі, якім чынам кампенсаваць 
гэты недахоп, і знайшлі рашэнне — 
«медыя‑аўтобус». аўтобус два разы 
на месяц наведвае баранавічы, ма-
ладзечна і бабруйск. Дарэчы, сам 

аўтобус, абсталяваны для «кніжных 
падарожжаў», раней выкарыстоўваўся 
ў падобным праекце ў Германіі.

па запрашэнні інстытута Гётэ 
да чытачоў у беларускіх мястэчках 
на «медыя-аўтобусе» прыязджаюць 
аўтары, музыканты, кансультанты 
па выкладаннi нямецкай мовы, якія 
право дзяць  сус трэ чы ці се мі  на  ры 
на месцах.

паспяховай працы праекта спры-
яе падтрымка мясцовых уладаў. 
«Усе стаянкі «медыя‑аўтобуса» 
ўзгод неныя з мясцовымі ўладамі. 
Аддзелы культуры выканкамаў пад‑
трым ліваюць супрацоўніцтва з 
намі,» — тлумачыць аляксандр 
назарчук.

па яго словах, мэтавая група 
«медыя-аўтобуса» — гэта маладыя 
людзі да 25 год. менавіта арыен-
туючыся на інтарэсы школьнікаў і 
студэнтаў, арганізатары рэгулярна 
абнаўляюць фонд бібліятэкі. Што-
гадовы бюджэт на новыя кнігі з 
Германіі складае 5 тыс. еўра. 
кіраўнік праекта адзначае, што 
амаль няма пашкоджанных альбо 
згубленых экзэмпляраў: «Чытачы 
вельмі адказна падыходзяць да ка-
рыстання літаратурай».

азнаёміцца з раскладам «медыя-
аўтобуса» і электронным каталогам 
выданняў можна на сайце Гётэ 
інстытута www.goethe.de/ins/by/prj/ 
dex/beindex.htm. 
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«7-8 чалавек на месца –  
наш звычайны конкурс»

ЕС па-ранейшаму падтрымлівае 
адукацыйныя праграмы, у якіх 
могуць удзельнічаць грамадзяне 
беларусі. Пра адукацыйную пра-
граму erasmus Mundus, яе ўмовы і 
магчымасці, а таксама актыўнасць 
беларусаў Еўрабюлетэню рас-
павяла каардынатар праграмы 
аўдра даргітэ бюракене.

– Erasmus Mundus Partnership 
EMP-AIM — гэта партнёрства, 
у якое ўваходзяць 17 універсітэтаў 
з краін еўропы, а таксама з 
беларусі, Украіны і малдовы. мэта 
праграмы — будаваць сталае 
супрацоўніцтва паміж універ-
сітэтамі, што відавочна спрыяе 
ўмацаванню акадэмічных, куль тур-
ных і эканамічных сувязей паміж 
краінамі ес ды дзяржавамі 
ўсходняга рэгіёна еўропы. праект 
EMP-AIM каардынуецца літоўскім 
універсітэтам міколаса ромерыса. 
EMP-AIM прапануе стыпендыі для 
бакалаўраў, магістраў, дактарантаў, 
постдактарантаў, а таксама для 
выкладчыкаў.

У межах менавіта гэтага праекта 
стыпендыяты з беларусі, малдовы 
і Украіны маюць магчымасць ву-
чыцца ці займацца даследчыцкай 
дзейнасцю ў адным з васьмі 
еўрапейскіх універсітэтаў-пар т-
нёраў. стыпендыяты з краін ес ма-
юць вы бар паміж дзевяццю ВнУ, 
 у тым ліку ўніверсітэтамі беларусі, 
малдовы і Украіны. кандыдаты 
на атрыманне стыпендый абіраюць 
прапанову ў межах праграмы згод-
на са сваёй наяўнай прафесійнай 
спецыялізацыяй. на дадзеную пра-

граму еўрапейская камісія вылу-
чыла 210 стыпендый на тры гады, 
69 з іх ужо прызначаныя, астатнія 
застаюцца на наступныя два гады.

– якім патрабаванням павінны 
адпавядаць удзельнікі гэтай пра-
грамы?

– прэтэндэнты на стыпендыю з 
беларусі — студэнты альбо да след-
чыкі і выкладчыкі з універсітэтаў-
партнёраў. У наш кансорцыум ува-
ходзяць Гродзенскі ўніверсітэт імя 
янкі купалы і беларускі дзяржаўны 
эканамічны ўніверсітэт. Заяўкі мо-
гуць падаваць і прэтэндэнты з 
іншых універсітэтаў. але боль-
шасць стыпендый вылучаецца 
менавіта для прадстаўнікоў пар-
тнёр скіх універсітэтаў. жорсткіх 
квот на стыпендыі для кожнага 
ўніверсітэта няма.

Варта адзначыць, что на ўзроўні 
бакалаўра стыпендыі ёсць на месяц 
або акадэмічны год, на магістарскія 
праграмы — на семестр, для дакта-
рантуры — ад шасці да дзесяці 
месяцаў, для навукоўцаў-пост дак та-
рантаў прадугледжаныя стыпендыі 
на шэсць месяцаў.

Вельмі важна таксама адзна-
чыць, што ў мэтавую групу, якой 
мы прапануем удзельнічаць у кон-
курсе на атрыманне стыпендый 
уваходзяць тыя, хто па розных са-
цыяльных абставінах не мае 
магчымасці вучыцца ў беларусі.

– Наколькі вялікая канкурэн-
цыя?

– Erasmus Mundus наогул праду-
гледжвае конкурсны адбор. па на-
шых дадзеных, у мінулым годзе 
конкурс быў 7-8 чалавек на месца. 
Гэта нар мальна — бывае і больш у ін-
шых парнёрствах. адбіраюць леп-
шых, крытэрый ацэнкі — 
акадэмічныя вынікі, матывацыя. 
было вельмі шмат кандыдатаў з 
беларусі, якія пажадалі атрымаць 
стыпендыю менавіта па праграме 
Erasmus Mundus Partnership 
EMP-AIM.

– якія прапановы і магчымасці, 
па вашых назіраннях, найбольш 
цікавяць беларусаў?

– пра колькасныя паказчыкі 
трэба размаўляць асобна ў межах 
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апошні тэрмін падачы заявак – 25 студзеня.

Заяўкі прымаюцца ў электронным выглядзе. каб даслаць заяўку, 
скарыстайцеся формай http://emp-aim.mruni.eu/application/
how_to_apply/

кожнага праекта. калі казаць агуль-
на, то больш за ўсё выбар беларусаў 
(дарэчы, як і выбар прэтэндэнтаў 
на стыпендыі з Украіны і малдовы) 
залежыць ад узроўню валодання 
мовай краіны, дзе месцяцца наву-
чальныя ўстановы, якія прапану-
юць навучанне па той ці іншай 
спецыяльнасці.

Зразумела, што большасць 
зацікаўлена абіраць ВнУ, што пра-
пануюць навучанне па-англійску. 
але ёсць жадаючыя навучацца ва 
ўніверсітэтах краін, дзе асноўная 
мова іншая, напрыклад, у паў днё-
вай еўропе. У нашым партнёрстве 
ёсць універсітэты іспаніі ды італіі, 
дзе праграм на англійскай мове ня-
ма. У асноўным гэтыя ўніверсітэты 
абіраюць тыя, хто мае намер 
удасканаліць веды менавіта ў 
выкладанні мовы, альбо пра водзіць 
даследаванні ў галіне лінг віс тыкі. 
як правіла, па гэтых накірунках 
абіраюць поўны курс навучання.

– Стыпендыі па якіх накірунках 
найбольш запатрабаваныя 
беларусамі?

– У мінулым годзе найбольш 
актыўнымі ў нашым партнёрстве 
былі лінгвісты. У асноўным тыя, 
хто плануе выкладаць англійскую, 
французскую ды нямецкую мовы, 
ці ўжо зараз іх выкладае і хоча 
ўдасканаліць свае веды, моўныя 
на выкі, ці праводзіць даследаван-
не. на ўзроўні постдактарантаў 
была адна заяўка па фізіцы. калі 
неяк абагульняць па накірунках, 
то, на пэў на, на першым месцы 
лінг віс тыка, на другім — 
сацыялогія, культуралогія і фізіка. 
але гаворка ідзе  менавіта пра на-
шае партнёрства.

– ці ёсць патрабаванне ведаць 
мову краіны, у якую накіроўваецца 
стыпендыят?

– патрабавання ведаць мову 
краіны не існуе. але натуральна, 
што для камфортнага жыцця ды 
найлепшай адаптацыі, а таксама 
арыентацыі ў прафесійным асярод-
ку веданне мовы ніколі не залішняе, 
і пажадана мець хаця б пачатковыя 
веды. Дарэчы, усім стыпендыятам 
Erasmus Mundus універсітэты 
прапаноўваюць моўныя курсы.

Зразумела, што англійская мова 
дамінуе. Ва ўніверсітэце аў стрый-
скага горада лінц (Johannes Kepler 
University of Linz) навучанне вя-
дзецца па-англійску. але зразуме-
ла, што стыпендыяты знаходзяцца 
там у шматкультурным ды 
шматмоўным асяродку, што спрыяе 

вывучэнню мовы. Увогуле, у на-
шым партнёрстве 8 краін еўра-
пейскага саюза: літва, аўстрыя, 
Венгрыя, італія, латвія, славакія, 
іспанія і Вялікабрытанія плюс 
 беларусь, малдова, Украіна.

– вядома, што прынцып 
спаборніцтва — асноўны не толькі 
для прэтэндэнтаў на атрыманне 
стыпендый, але і для ініцыятараў 
стварэння кансорцыумаў ды на-
вучальных праграм. якая, так бы 
мовіць, «кухня» гэтых праектаў?

– пачынаецца ўсё з кон кур са 
на фінансаванне ўніверсітэтскіх 
партнёрстваў, які абвяшчае 
Выканаўчае агенства па адукцыі, 
культуры і аўдыёвізуальных срод-
ках (Executive Cultural Educational 
Agency). У нашым выпадку ства-
рэнне кансорцыума ініцыяваў 
літоўскі ўніверсітэт міколаса роме-
рыса. Ён жа прапанаваў праект 
Erasmus Mundus Partnership for 
Belarus, Ukraine and Moldova 
EMP-AIM і сфармуляваў прапановы 
па праекце, далей — як каардына-
тар — падаў заяўку ў Выканаўчае 
агенства па адукцыі, культуры і 
аўдыёвізуальных сродках. Гэтая 
структура ладзіць адбор праектаў з 
дапамогай незалежных экспертаў, 
якія ацэньваюць усе заяўкі. Для фі-
нан савання ад бі ра юцца найлепшыя 
прапановы. як правіла, праходзіць 
толькi кожная чацвёртая.

складаючы прапановы, іні цы я-
тары праграм маюць улічваць асоб-
ныя нюансы. напрыклад, так зва-
ныя лоты — патрабаванні ўключаць 
у партнёрства пэўную колькасць 
універсітэтаў з пэўных краін. 
У партнёрства могуць уваходзіць 
універсітэты не менш як пяці краін 
ес і тых краін, што ўваходзяць 
у гэтыя лоты.

– якім чынам у кансорцыуме 
вызначаюцца акадэмічныя прапа-
новы? Што ўлічваецца ў першую 
чаргу?

– пералік спецыяльнасцяў і 
ўзровень (магістарскі, дактаранцкі 
ці постдактаранцкі), па якіх прапа-
нуюцца стыпендыі для навучання і 
навуковых даследаванняў, узгадня-
юцца з усімі партнёрамі з улікам іх 
магчымасцяў і прапаноў. Дарэчы, 
еўрапейская камісія імкнецца, каб 

быў нейкі баланс і пэўная разна-
стайнасць, каб не здарылася так, 
што, напрыклад, усе прапануюць 
нешта для матэматыкаў і фізікаў, і 
ніхто — для лінгвістаў ці 
сацыёлагаў.

– ці шмат жадаючых навучацца 
ў беларусі?

– студэнты і даследчыкі з 
васьмі ўніверсітэтаў краін ес ма-
юць маг чы масць падаць заяўкі 
на сты пен дыі для навучання ў вы-
шэйназваных беларускіх устано-
вах на ша га кансорцыуму. але, 
на жаль, па куль жадаючых няш-
мат, і конкурсу няма. У мінулым 
годзе толькі адзін выкладчык 
паліталогіі з літвы атрымаў сты-
пендыю на правядзенне 
даследаванняў у беларусі.

– На што хапае стыпендый, вы-
даткаваных па праграме? ці трэба 
мець стыпендыятам дадатковыя 
сродкі?

– стыпендыя прадугледж вае да-
статковую колькасць гро шай для 
пражывання ў краіне, кампенсуе 
дарожныя выдаткі ды медыцын-
скую страхоўку. У тых краінах, дзе 
вышэйшая адукацыя платная, 
універсітэты-партнёры да маў ля юц-
ца між сабой, якім чынам выра-
шаць усе гэтыя пытан ні. 
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Jean Monnet Program 
Call for proposals 2013
The application form for the Call for 
Proposals (Key Action 1) of the Jean 
Monnet Programme is published at 
the following site: http://eacea.ec.euro-
pa.eu/ llp/ funding/ 2013/ call_jean_
monnet_action_ka1_2013_en.php

The deadline for the submission of appli-
cations is 15 february 2013.
DG EAC and EACEA draw your attention 
to the following aspects:
• Since 2012, applications can only be 
sent online. Any other form of application 
will not be taken into account; for this 
reason, we advise you not to wait until 
the very last minute to submit your appli-
cation — technical problems are always 
possible;
• Make sure that you are within the right 
programme and have completed the cor-

rect form, see athttp://eacea.ec.europa.
eu/eforms/index_en.php;
• All applicants fulfilling the required condi-
tions are invited to submit their applications. 
Previously unsuccessful applicants should 
by no means be discouraged by this fact 
the Commission has a limited amount 
of funds per year and is therefore com-
pelled, on budgetary grounds, not to finance 
more than approximately 20% of applica-
tions; it does not necessarily follow that 
these applicants will not be successful with-
in a new application.

The Commission thanks you for spread-
ing this information as widely as pos-
sible among all interested parties in or-
der to ensure that the programme remains 
of a high quality and is well represented 
worldwide. 

КарыСНыя СПаСыЛКі
enpi-info.eu — штотыднёвая рассылка інфармацыйнага цэнтра палітыкі суседства пра 
магчымасці ўдзелу ў праектах і праграмах.
salto-youth.net — сетка васьмі рэсурсных цэнтраў ініцыятывы «Salto-моладзь», якая ў 
рамках еўрапейскай моладзевай праграмы прадастаўляе магчымасці для нефармальнай 
адукацыі.
europa.eu — галоўны інтэрнэт-партал еўрапейскага саюза.
europa.eu/rapid — прэс-рэлізы ўсіх інстытутаў і структур ес са зручнай сістэмай по-
шуку, у тым ліку рэферат штодзённай прэс-канферэнцыі, якая транслюецца ў прамым 
эфіры апоўдні (па брусельскім часе) на партале «еўропа праз спадарожнік».
ec.europa.eu/avservices — мультымедыйная бібліятэка з вялікім выбарам фота-, аўдыё- 
і відэаматэрыялаў, звязаных з дзейнасцю афіцыйных структур ес.
europa.eu/newsroom — спецыялізаваная старонка для журналістаў.
ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer — інтэрактыўны статыстычны атлас 
еўрастата.
soglasheniemerov.eu — рускамоўны сайт пагаднення мэраў.
euroeastculture.eu — старонка праграмы «культура» Усходняга партнёрства.
facebook.com/pages/Eu-delegation-to-belarus/159580370757975 — старонка 
прадстаўніцтва еўрапейскага саюза на Facebook.
youtube.com/user/belarusEEas — старонка прадстаўніцтва еўрапейскага саюза ў 
беларусі.
ec.europa.eu/education/study-in-europe — самая актуальная інфармацыя пра 
магчымасці для навучання ў краінах ес.
eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/eurobulletin — электронная версія 
еўрабюлетэня.

Каб атрымліваць электронную версію Еўрабюлетэня, дашліце нам запыт са 
сваімі дадзенымі на delegation-belarus-press@eeas.europa.eu 

кАРЫСНЫя СПАСЫлкІ  
ПА АДукАЦЫЙНЫХ 
ПРАГРАМАХ 
ЕЎРАПЕЙСкАГА  
САюзА: 
JEaN MoNNEt  

PrograMME –  
http://eacea.ec.europa.eu/
llp/jean_monnet/jean_
monnet_en.php

ErasMus MuNdus –  
http://eacea.ec.europa.eu/
erasmus_mundus/index_
en.php

tEMPus – http://eacea.ec.europa.
eu/tempus/index_en.php
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даСягНЕННі

новае абсталяванне  
для вырашэння старой праблемы
12 снежня ў Мастах жыллёва-камунальныя службы   атрымалі найноўшае абсталяванне для 
ўтылізацыі смецця. Новыя тэхналогіі збору і перапрацоўкі смецця ўкараняюцца ў Мастах пры 
фінансавай падтрымцы Еўрапейскага Саюза.

Дзе заканчваецца шлях звычайна-
га пластыкавага кубка? Зразумела, 
у сметніцы. Далей — кантэйнер для 
збору смецця. а пасля — пластыка-
выя кубкі, пакеты, абгорткі, лямпачкі 
і батарэйкі разам з іншымі адкідамі 
складаюцца ў вялікую экалагічную і 
эканамічную праблему, якая называ-
ецца «ўтылізацыя цвёрдых бытавых 
адкідаў». паколькі традыцыйны спо-
саб утылізацыі — а менавіта, закоп-
ванне на «палігоне» — ужо даўно 
прызнаны неэфектыўным, праблема 
патрабуе новага вырашэння.

адзін з іх жыллёва-камунальнай 
гаспадарцы краіны прапанавалі 
прадстаўніцтва еўрапейскага саюза 
ў беларусі і праграма развіцця аан 
у беларусі. У межах сумеснага пра-
екта «садзейнічанне развіццю 
ўсеагульнай структуры міжнароднага 
супрацоўніцтва ў галіне аховы нава-
кольнага асяроддзя ў рэспубліцы бе-
ларусь» яны набылі і перадалі двум 
беларускім гарадам — кобрыну і 
мастам — абсталяванне для паасоб-
нага збору і ўтылізацыі розных відаў 
смецця.

Чаму абраны менавіта гэтыя гара-
ды, падчас цырымоніі перадачы аб-
сталявання ў мастах, якая адбылася 
12 снежня 2012 года, растлумачыў 
анатоль ліс, намеснік міністра пры-
родных рэсурсаў і аховы наваколь-
нага асяроддзя. «Наш выбар быў зро-
блены на карысць тых раёнаў, якія 
найбольш характэрныя для Бе ла‑
русі,» — адзначыў спадар ліс. Так, 
у кобрыне большасць жыхароў жыве 
ў шматкварэтных дамах, таму пры 
ажыццяўленні праекта там быў зро-
блены акцэнт на паасобны збор 
смецця і яго сартаванне. У мастах, 
дзе 35 % насельніцтва горада жыве ў 
прыватных дамах, у цэнтры ўвагі — 
перапрацоўка арганічных адкідаў.

арганічныя адкіды — смецце, 
якое можа быць перапрацавана пры 
дапамозе мікраарганізмаў. аказваец-
ца, такую перапрацоўку гаспадар 
можа арганізаваць самастойна і 
без прыцягнення камунальных 
службаў. Дзеля гэтага ў прыватныя 
гаспадаркі мастоў будуць перададзе-
ныя біякампосцеры — спецыяльныя 

«Глабальная задача – 
аддзяліць арганічныя 
адкіды ад 
неарганічных. На базе 
Мастоўскага раёна 
мы адпрацоўваем 
адзін з метадаў 
вырашэння гэтай 
задачы. Аднак ва 
ўмовах вялікіх 
гарадоў адказу на 
пытанне, як 
пазбавіцца ад 
арганічных адкідаў, 
пакуль няма».

анатоль ліс, намеснік 
міністра прыродных  
рэсурсаў і аховы 
навакольнага асяроддзя 
беларусі

ДАВЕДкА
Мастоўскі раён, Гродзенская вобласць

• насельніцтва раёна —  32,3 тыс. чалавек, сельскае — 16,2 тыс., 
гарадское — 16,1 тыс. чалавек.

• 154 населеныя пункты.

• 13 сельскіх саветаў.

• У мастах 2220 прыватных гаспадарак, у раёне — 8191.

• У горадзе 65% насельніцтва жыве ў шматкватэрных дамах, якія 
займаюць 26% ад агульнай плошчы горада. 

кантэйнеры, якія дазваляюць 
перапрацоўваць арганічныя адкіды 
ва ўгнаеннне. Гэтую тэхналогію 
перапрацоўкі распрацавалі ў 
Германіі.

Па-першае, увесь працэс 
перапрацоўкі адбываецца ва ўмовах 
прыватнай гаспадаркі, што значна 
зніжае выдаткі камунальных 
службаў на вываз і ўтылізацыю 
арганічнага смецця. паводле 
папярэніх падлікаў, эканомія для 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі 
складзе каля 45% ад сёняшняй сумы 
выдаткаў.

Па-другое, вырашаецца праблема 
сартавання смецця. Згодна з дамо-
вай, якую ўладальнікі біякампосцераў 
падпішуць з мясцовай жыллёва-
камунальнай гаспадаркай, яны бу-
дуць абавязаныя арганізаваць 
перапрацоўку арганічных адкідаў са-
мастойна. Гэта значыць, што ў агуль-
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У рамках праекта былі набытыя 
кантэйнеры для буйных цвёрдых 
адкідаў, біякампосцеры, кантэйнеры 
для збору небяспечных адкідаў 
(ртутных лямпаў, аўтаномных 
крыніц сілкавання ды іншага), кан-
тэйнеры для збору паперы, пластыка 
і шкла, а таксама машына для выва-
зу смецця і бульдозер, які будзе 
выкарыстоўвацца на «палігоне».

падчас урачыстасці спадарыня 
ракава выказала спадзяванне, што 
ўжо ў наступным годзе распачнецца 
яшчэ адзін эка лагічны праект ес 
у бела русі. У межах гэтага праекта з 
назвай «Зялёная эканоміка» на пра-
цягу наступных 3-5 гадоў еўрапейскі 
саюз падтрымае імкненне ўрада 
беларусі па набліжэнні да еўра-
пейскіх стандартаў у галіне экалогіі 
і энергетыкі. паспяховае супра цоў-
ніцтва прадстаўніцтва еўрапейскага 
саюза ў рэспубліцы беларусь, пра-
грамы развіцця аан, урада беларусі 
і мясцовых уладаў зараз дае мастам 
выдатныя стартавыя магчымасці, каб 

стаць лідэрам у краіне ў галіне 
перапрацоўкі смецця. нягледзячы 
на мароз і вялікую адлегласць (ад 
мінска да мастоў  амаль 300 км), 
12 студзеня на цырымоніі перадачы 
абсталявання мастоўскай жыллёва-
камунальнай гаспадарцы пры сут ні-
чалі прадстаўнікі трох міністэрстваў, 
мясцовыя ўлады і даволі шмат 
журналістаў як з мінска, так і з 
Гродна. Удзельнікі ўрачыстасці 
выказвалі спадзяванне на тое, што 
паспяховы досвед праекта 
распаўсюдзіцца на ўсю краіну. і 
тады, магчыма, мы будзем жыць, не ве-
даючы слова «палігон». 

«Нам трэба дасягаць 
эканамічнага росту 
без страты для 
будучых пакаленняў,  
гэта значыць, 
выкарыстоўваць як 
мага менш прыродных 
рэсурсаў. Мы будзем 
працягваць 
падтрымліваць 
Беларусь 
і міністэрства аховы 
прыродных рэсурсаў 
ва ўкараненні 
прынцыпаў «зялёнай 
эканомікі» і ўстой‑
лівага развіцця».

алена ракава,  
каардынатар праектаў 
еўрапейскага саюза 
ў беларусі ў галіне аховы 
навакольнага асяроддзя 
і энергетыкі

ныя кантэйнеры будуць трапляць 
толькі цвёрдыя бытавыя адкіды.

Па-трэцяе, гаспадар атрымлівае 
каштоўнае ўгнаенне. У межах экспе-
рымента біякампосцер ужо выка-
рыстоў вае ў сваёй прыватнай гаспа-
дарцы адна мастоўская сям’я з 
чатырох чалавек. Усяго ў межах пра-
екта было закуплена каля 900 бія-
кампосцераў, а гэта значыць, што 
амаль кожная другая хатняя гаспа-
дарка ў мастах неўзабаве здолее са-
мастойна забяспечваць утылізацыю 
арганічнага смецця.

алена ракава, каардынатар пра-
ектаў еўрапейскага саюза ў галіне 
аховы навакольнага асяроддзя, пад-
час цырымоніі ў мастах зазначыла, 
што дадзены праект — крок да «зя-
лёнай эканомікі», і гэты крок бела-
русь і ес робяць разам. спадарыня 
ракава падкрэсліла, што праект 
ініцыявалі еўрапейскі саюз і 
міністэрства прыродных рэсурсаў і 
аховы навакольнага асяроддзя 
беларусі.

даСягНЕННі
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консультируют профессионалы
Программа деловых консультационных услуг Европейского банка реконструкции и развития 
(Ебрр) стартовала в беларуси в конце 2011 года. За прошедший год 25 белорусских компаний-
представителей микро-, малого и среднего бизнеса получили возможность нанять профессио-
нального бизнес-консультанта и перспективу совершить качественный рывок в развитии своего 
дела. в начале декабря состоялись информационные семинары в гомеле, Могилеве и гродно, 
и теперь к Программе могут подключиться компании из гомельской, Могилевской и гродненской 
областей.

СПРАВкА
программа деловых консультационных услуг была создана в 1995 

году и к настоящему моменту охватывает 24 страны. эту 
некоммерческую инициативу финансируют доноры, привле-
ченные европейским банком реконструкции и развития, а 
также европейский союз (для стран-участниц «Восточного 
партнерства»). Цель программы – открыть малому и среднему 
бизнесу доступ к профессиональным консультациям и стиму-
лировать развитие национальных рынков консалтинговых 
услуг. 

В рамках программы формируется база данных местных консультан-
тов в области маркетинга, бизнес-планирования, автоматиза-
ции управления, сертификации, прошедших квалификацион-
ный отбор. этих консультантов для решения своих задач 
могут привлекать частные белорусские предприятия с числен-
ностью персонала от 10 до 250 человек, работающие на рынке 
не менее двух лет. расходы на консультации в значительной 
степени (до 65%) покрываются за счет средств программы. 
одна фирма может рассчитывать на помощь в пределах 
10 тыс. евро. 

к настоящему моменту база дан-
ных программы деловых консульта-
ционных услуг включает 70 консал-
тинговых компаний и консультантов, 
прошедших предварительный квали-
фикационный отбор минского пред-
ставительства Европейского банка 
реконструкции и развития. они 
знакомы с реалиями работы на бело-
русском рынке и при этом компе-
тентны в области современных 
управленческих технологий, которые 
крайне необходимы сегодня неболь-
шим белорусским частным предпри-
ятиям. 

«Если компания активно развива-
ется, то на определенном этапе соб-
ственники осознают необходимость 
перехода от стихийного развития 
компании на основе предприниматель-
ской инициативы и энтузиазма ее соз-
дателей к осознанному управлению 
бизнесом, – отмечает эксперт програм-
мы деловых консультационных услуг 
европейского банка реконструкции и 
развития Денис Шаврук. – К управле-
нию на основе долгосрочной маркетин-
говой стратегии, прописанных и авто-
матизированных бизнес‑процессов, с 
оптимизированной организационной 
струк турой. Именно на этом этапе 
час то встает вопрос о привлечении 
консультанта. Использование внешней 
экспертизы может быть обусловлено 
отсутствием необходимых знаний и 
опыта, невозможностью довести про-
ект до конца собственными силами 
либо в случаях, когда требуется экс-
перт, способный взглянуть на пробле-
му со стороны».

ольга кузнецова, национальный 
менеджер программы деловых кон-
сультационных услуг в беларуси, 
оценивает первую реакцию пред-
ставителей белорусского малого и 
среднего бизнеса, посещав ших 
информаци онные семинары, как за-
ин те ре сованную, однако с некоторой 
долей недоверия. белорусские компа-
нии не избалованы многочисленны-
ми программами поддержки и не зна-
комы с процедурами получения 
такой помощи. наиболее типичные 
вопросы от руководителей и владель-

цев компаний, на которые приходит-
ся отвечать г-же кузнецовой, касают-
ся критериев для участников, помощи 
в выборе консультанта, а также про-
цедуры подачи заявки на участие. 
при этом г-жа кузнецова надеется, 
что благодаря программе белорус-
скому бизнесу удастся сделать каче-
ственный рывок в своем развитии и 
занять достойное место в белорус-
ской экономике. Для этого есть все 
предпосылки: белорусские предприя-
тия открыты для передовых идей, но-
вых технологий и лучшей мировой 
практики ведения бизнеса, желают и 
готовы успешно развиваться. Ф
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Узор энергаэфектыўнасці
20 снежня іўеўская школа-інтэрнат прэзентавала першыя вынікі комплекснай рэканструкцыі 
свайго будынка з улікам сучасных стандартаў энергаэфектыўнасці. гэта ўнікальны ў гісторыі 
супрацоўніцтва беларусі і Еўрапейскага Саюза сумесны праект, калі ў рамках адной прагра-
мы з тэхнічнай дапамогай еўрапейскіх экспертаў новыя ідэі і падыходы былі ўвасоблены на 
канкрэтным аб'екце сацыяльнай сферы.

У кастрычніку гэтага года боль-
шасць краін ес пагадзілася з мэтай 
дасягнуць дваццаціадсоткавай 
эканоміі энергарэсурсаў да 2020 года. 
беларусь да гэтага часу разлічвае 
скараціць спажыванне энергіі на 
вытворчасці прыкладна на 30% ад 
сённяшняга ўзроўню, бо па-
ранейшаму выкарыстоўвае больш 
энергетычных рэсурсаў, чым 
еўрапейскія краіны з падобнымі 
кліматычнымі ўмовамі. прычым 
краіна ўжо вычарпала магчымасці 
эканоміі за кошт параўнальна мала-
выдаткавых захадаў з хуткiм 
эканамiчным эфектам і падышла да 
мяжы, калі энергаэфектыўнасць 
можна забяспечыць толькі за кошт 
укаранення новых сучасных 
тэхналогій. праект у іўі закліканы 
стаць узорам стварэння 
энергаэфектыўных аб'ектаў сацыяль-
най сферы.

Пабочны сацыяльны эфект
акрамя відавочных захадаў па за-

мене старых вокнаў і ўцяплення 
фасадаў, якія не адпавядаюць сучас-
ным патрабаванням па цеплаізаляцыі, 
тут, у старадаўнім мястэчку, што 
знаходзіцца на паўдарозе з мінска ў 
Гродна, рэалізуюцца такія 
тэхналагічныя навінкі як абаграван-
не з дапамогай цеплавой помпы, вен-
тыляцыя з выкарыстаннем сістэм 
рэкуперацыі цяпла, падагрэў вады з 
дапамогай сонечнага абсталявання 
ды паасобнае рэгуляванне ацяплення 
памяшканняў.

Грант еўрапейскага саюза на 
гэты праект склаў 780 тысяч еўра, 
яшчэ каля 450 тысяч еўра ў рублё-
вым эквіваленце выдзелілі мясцовыя 
ўлады. працуючы ў сферы 
энергаэфектыўнасці, іўеўскія ўлады 
атрымалі дадатковы сацыяльны 
эфект, паколькі маштабная рэкан-
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струкцыя будынка школы-інтэрната 
дазволіла вылучыць у ёй памяшканнi 
для іўеўскага дзiцячага садка №3, 
што раней туліўся ў непрыдатным 
будынку.

Валёнкі бонусам
20 снежня ў іўеўскай дапаможнай 

школе-інтэрнаце яшчэ пахла свежай 
фарбай. але ў адрамантаваных кла-
сах, па якіх дырэктар навучальнай 
установы алена Цімашэнка вадзіла 
еўрапейскіх экспертаў, прадстаўнікоў 
уладаў і спонсараў, ужо стаялі 
дзіцячыя партфелі, на класных дош-
ках былі сляды крэйды. Гэта азнача-
ла, што іўеўскія дзеці ўжо актыўна 
карыстаюцца падарункам да новага 
года. Таксама на «наваселле» дзецям 
і школе спонсары падарылі рознае 
абсталяванне і інвентар. ад каманды 
праекта  школьнікі атрымалі бела-
рус кія валёнкі з эмблемай ес. 
Госці — навучэнцы іншых школ —  
падрыхтавалі некалькі невялікіх 
імпрэзаў на тэму энергазберажэння: 
сцэнкі пра беражлівасць, руплівасць 
і эканомію.

спецыялістам яшчэ трэба дапра-
цаваць, запусціць і адрэгуляваць не-
каторыя сістэмы, навучыць 

правільнаму іх карыстанню мясцо-
выя эксплуатуючыя арганізацыі. ад-
нак досвед міжнароднага 
супрацоўніцтва ў рамках іўеўскага 
праекта ўжо зараз заслугоўвае 
ўважлівага вывучэння.

Ілька левінгтон, вядучы 
кансультант kema 
International b.v. і эксперт 
праекта «Падтрымка 
рэалізацыі комплекснай 
энергетычнай палітыкі 
беларусі»: «Увасобіць у жыццё 
пілотныя праекты па 
рэканструкцыі Іўеўскай школы і 
стварэнні біягазавай устаноўкі 
на ферме ў вёсцы Лебедзева 
Маладзечненскага раёна аказалася 
няпроста. З'явілася вельмі шмат 
розных момантаў, якіх мы не 
ча калі, — і тэхнічнага, 
і тэхналагічнага, і эканамічнага, 
і нарматыўнага планаў. Па тэарэ-
тычнай частцы — падрыхтоўцы 
законапраектаў у галіне 
энергетыкі — мы ўклаліся ў адвед-
зеныя тэрміны. Па практычнай 
жа частцы гэта зрабіць, на жаль, 
не ўдалося — пілотныя праекты 
давялося падоўжыць на год. Але 
ў апошнія месяцы, калі і тэарэ-
тычныя, і практычныя 
складальнікі ішлі паралельна, 
мы шмат што для сябе зразумелі, 
і гэтыя ўрокі не павінны быць 
страчаныя».

ДАВЕДкА
праект «падтрымка рэалізацыі комплекснай энергетычнай палітыкі 

рэспублікі беларусь» з бюджэтам у 5 млн. еўра быў запуш-
чаны ў 2009 годзе і разлічаны на тры гады. У рамках 
праграмы беларускі бок атрымаў аналітычную і кансульта-
цыйную дапамогу ў падрыхтоўцы доўгатэрміновай энерге-
тычнай стратэгіі і рэформаў энергетычнага сектара ў 
адпаведнасці з агульнаеўрапейскім падыходам, а таксама 
ва ўкараненні элементаў палітыкі энергаэфектыўнасці 
на мясцовым узроўні. 
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«У беларуси есть потенциал»
Об энергетическом потенциале 
беларуси, роли возобновляе-
мых источников энергии в нем и 
проблемах энергоэффективно-
сти Евробюллетеню рассказала 
доктор Илька Левингтон, старший 
консультант Kema International 
B.V. и эксперт проекта «Поддержка 
реализации комплексной энерге-
тической политики беларуси».

– доктор Левингтон, у вас боль-
шой опыт работы в качестве кон-
сультанта различных энергетиче-
ских проектов во многих странах. 
Насколько он оказался полезен 
в беларуси?

– энергетика беларуси никак 
не похожа ни на соседние страны 
по снГ, ни на другие страны с пере-
ходной экономикой. она не реформи-
рована, в ней нет независимого спе-
циального регулирующего органа 
и прозрачных условий для доступа 
третьих лиц (неза висимых энер ге-
тических компаний) к инфра струк-
турным сетям. Во всех остальных 
странах европы, а также в россии, 
казахстане, Украине таких структур 
уже нет.

В беларуси присутствуют недофи-
нансирование, субсидирование и пе-
рекрестное субсидирование (как 
и в не которых соседних странах), 
но в то же время оборудование 
в более-менее нормальном состоя-
нии, уровень его износа меньше, на-
дежность больше. проблемы с энер-
гоэффективностью и с выбросами 
есть, но в гораздо меньшей степени, 
чем в других странах: все-таки боль-
шинство станций работают на при-
родном газе, а не на угле. к тому же 

борьба за энерго сбережение идет 
не на шутку — сказывается отсут-
ствие собственных энергетических 
ресурсов, побуждающее к эффек-
тивному использованию импорти-
руемых.

То есть, энергетика беларуси 
хоть и должна реформироваться, 
но не находится в кризисном состо-
янии. реформа сектора восприни-
мается как метод улучшения его 
работы, а не способ борьбы с кри-
зисом. но, конечно, конкретные ме-
роприятия — допустим, тарифное 
регулирование, построе ние оптово-
го рынка и прочие — будут прово-
диться с учетом опыта других 
стран, и потому этот опыт ценится. 
стоит тоже отметить, что «окно» 
для проведения реформы без стрес-
са кризисной ситуации в беларуси 
не такое большое: без современной 
структуры и решения вопросов пе-
рекрестного субсидирования нель-
зя решить современные проблемы 
надежности и устойчивости энерге-
тики.

– Как вы оцениваете потенциал 
беларуси в области энергетики, 
основанной на возобновляемых 
источниках энергии? ф
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Проект «Поддержка реализации комплексной энергетической 
политики беларуси» реализуется в рамках стратегии 
энергетического развития беларуси на 2011-2015 годы и на 
период до 2020 года. проект финансируется европейским 
союзом и призван способствовать повышению надежности 
энергоснабжения в беларуси, снижению зависимости экономи-
ки страны от импортных поставок энергоресурсов, а также 
повышению осведомленности граждан для их активного 
участия в решении задач энергетической политики государ-
ства на местном уровне. общий объем финансирования 
проекта составляет 5 млн. евро.

– Чисто с точки зрения техноло-
гий беларусь имеет потенциал 
по возобновляемым источникам 
энергии (ВИэ) между низким и сред-
ним — скорость ветра и излучение 
солнца здесь не очень большие. 
но потенциал также определяется 
экономикой — то есть, за сколько 
можно производить электроэнергию 
из возобновляемых источников, и ка-
кими будут цены на нее (эту энер-
гию) по сравнению с ценами на энер-
гию из других источников. В одном 
из наших проектов мы просчитали 
оптимальную структуру электриче-
ской мощности беларуси 
до 2030 года. Значительной оказалась  
доля ветровых установок и биомас-
сы — особенно при определенных 
допущениях в ценах на газ и уран. 
И мы предложили методику установ-
ления стимулирующих тарифов 
на разные виды возобновляемых ис-
точников, при которой можно до-
стичь эффективных, гаранти ро ван-
ных и стабильных доходов 
от продажи по лу чен ной электроэнер-
гии — причем без не об ходимости 
внесения изме не ний в закон о возоб-
новляемых источниках энергии.

помимо ценового фактора в вопро-
се возобновляемых источни ков энер-
гии есть и дру гие — влияние 
на энергети чес кую независимость 
и трудо ус трой ство людей. поэтому 
я считаю, что возобновляемые источ-
ники игра ют значимую роль в энерге-
тике республики беларусь, и что в це-
лом курс правительства намечен очень 
правильно.

– Насколько эффективно, на ваш 
взгляд, используется финансо-
вая помощь Европейского Союза 
в осуществлении энергетических 
проектов? И достаточна ли она для 
долговременного эффекта?

– большую роль евросоюз, на мой 
взгляд, может играть в финансирова-
нии целенаправленных проектов 
по реформированию энергетики, соз-
данию нор ма тив но-правовой базы 
и новых необходимых институтов 
и обучению всех работников сектора 
новым методам работы. желательно, 
чтобы это происходило прямо во вре-
мя осуществления преобразований, 
то есть когда консультанты работают 
вместе со штабом реформы над про-
ведением мероприятий и написанием 
документов.

Что касается финансовой помощи, 
то она должна ориентироваться 
на инновационные, очень современ-
ные проекты пилотного типа или же 
проекты социальной направленно-
сти. причем, не обязательно техни-

ческие. В теории все ясно, 
но на практике современные проек-
ты сложнее внедрить — новшества 
не так легко проходят все инстанции. 
Что, в свою очередь, создает пробле-
мы с другой стороны — контрактные 
структуры ес не такие гибкие, что-
бы легко справиться с продлением 
срока, изменением состава оборудо-
вания и прочими формальностями. 
поэтому здесь нужно проявить гиб-
кость и понимание, а также настой-
чивость со стороны ес и со стороны 
партнеров проекта «на местах», в ве-
домстве которых строится объект.

– Насколько вероятно, что опыт 
Ивьевской школы-интерната будет 
использован в других населенных 
пунктах беларуси?

– В проекте по внедрению энер-
гоэффективных технологий в Ивьев-
ской школе-интернате мы стараемся 
продвигать ком плексный подход 
к энергетическому балансу предпри-
ятий и учреждений. И надеемся, что 
этот подход будут изучать другиме 
ведомства и районы. но решающего 
прорыва в области энергоэффектив-
ности не будет, пока вопрос — ку-
пить 1 кВ/ч или сэкономить 1 кВ/ч — 
не становится главным в принятии 
решений о финансировании.

Все экономисты в области энерге-
тики знают, что экономическая эф-
фективность одного рубля (евро), 
вложенного в энергоэффективность, 
всегда выше эффективности рубля 
(евро), вложенного в освоение новых 
традиционных источников энергии. 
И, тем не менее, во всем мире стан-

ции строятся, а на энергосбережение 
не хватает средств. на это есть мно-
го причин, и они тоже довольно из-
вестны. конечно, когда цена на энер-
гию далеко не отражает полные 
затраты, как в беларуси из-за силь-
ного перекрестного субсидирования, 
еще сложнее обосновать необходи-
мость инвестиций в обеспечение 
энергоэффективности. Целевые пока-
затели для всех ведомств — это хо-
рошо, но обычно финансовые стиму-
лы работают лучше. по крайней 
мере, наряду с административными 
указаниями они должны помогать 
работать лучше. 
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SALTO ў лічбах

у 2012 годзе супрацоўнікі цэнтра SALTO ва усходняй Еўропе і на каўказе 
пры дапамозе міжнародных партнёраў арганізавалі 92 імпрэзы. Напры-
клад, трэнінг «захад і усход разам» ва ужгарадзе дапамог усталяваць 
таварыскія і партнёрскія стасункі паміж праграмнымі краінамі і краінамі 
усходняй Еўропы і каўказа. у трэнінгу ўзялі ўдзел 24 валанцёры. 
«Аб'яднальную» мэту ставілі перад сабой таксама і арганізатары 
семінару «крочым на усход». у яго межах 40 валанцёраў з краін-сябраў 
ЕС выкарысталі магчымасць наведаць краіны СНД і ўсталяваць добрыя 
партнёрскія стасункі з моладзевымі арганізацыямі. А ў кастрычніку ў 
Румыніі адбыўся сёмы «усходні Экспрэс»: 24 маладыя прафесіяналы і 
валанцёры вывучалі эфектыўныя метады пошуку міжнародных 
партнёраў і арганізацыі моладзевага абмену паміж партнёрскімі 
краінамі, а таксама абмяркоўвалі агульныя праблемы моладзевай 
палітыкі.

НаПраМаК руху

моладзь у дзеянні
больш за 90 імпрэзаў у 27 краінах усходняй Еўропы ды Каўказа сумесна з 
міжнароднымі партнёрамі  правялі ў 2012 годзе супрацоўнікі цэнтра sALto.

SALTO — гэта сетка з васьмі рэ-
сурсавых цэнтраў, якія забяспечва-
юць магчымасці для нефармальнай 
адукацыі моладзі. адзін з іх — 
цэнтр SALTO ва Усходняй еўропе і 
на каўказе (EECA). Ён быў створаны 
ў кастрычніку 2003 года польскім 
нацыянальным агенцтвам «моладзь 
у дзеянні» і арыентаваны на пад-
трымку моладзевых ініцыятыў ды 
праграм у арменіі, азербайджане, 
беларусі, Грузіі, малдове, расіі, 
а таксама ва Украіне.

асноўныя мэты дзейнасці рэсур-
савых цэнтраў — дапамога ў 
павышэнні якасці праектаў у межах 
праграмы «моладзь у дзеянні», па-
пулярызацыя актыўнай грамадзян-
скай пазіцыі сярод моладзі, развіццё 
салідарнасці і талерантнасці, спры-
янне ўзаемнаму паразуменню 
моладзі з розных краін, а таксама 
спрыянне еўрапейскаму супра цоў-
ніцтву.

У краінах снД цэнтр SALTO ва 
Усходняй еўропе і на каўказе 
(EECA) прапануе магчымасці для 
навучання і развіцця моладзі і мо-
ладзевых арганізацый: праводзіць 
разнастайныя навучальныя семінары 
і трэнінгі, а таксама падтрымлівае 
развіццё кантактаў паміж моладдзю 
з краін ес і снД.

Зараз для супрацоўніцтва з 
Усходняй еўропай і каўказам ад-
крытыя два накірункі. па праектах 
«еўрапейскай Валанцёрскай служ-
бы (EVS)» ма ладыя людзі едуць 
у іншую краіну і ўдзельнічаюць 
у ажыццяўленні пэўнага некамер-
цыйнага сацыяльнага, культурнага 
ці экалагічнага праекта. Да ўдзелу 
ў валанцёрскай службе запрашаюц-
ца юнакі і дзяўчаты ва ўзросце ад 
18 да 30 гадоў.

Другі накірунак — раз віццё 
супрацоўніцтва з краінамі-суседзямі 
еўрапейскага саюза. яго галоўная 
мэта — падтрымаць і павялічыць 
магчымасці моладзевых не дзяр жаў-
ных арганізацый краін-суседзяў ес. 
У межах ініцыятывы праводзяцца 
між на родныя адукацыйныя семінары 
і трэнінгі, а таксама рэалізуюцца 
праграмы між на род нага абмену.

каб забяспечыць доступ моладзі 
з краін Усходняй еўропы і каўказа 
да неабходных для ўдзелу ў пра-
грамме матэрыялаў была створана 
сетка так званых мультыплікатараў. 
Гэта людзі, якія жывуць і працу-
юць у краінах Усходняй еўропы і 
каўказа і маюць вялікі досвед пра-
цы з праграмай «моладзь 
у дзеянні». яны праводзяць 
інфармацыйныя сустрэчы, кансуль-
туюць мясцовыя моладзевыя 
арганізацыі наконт маг чы мас цяў 
міжнароднага супрацоўніцтва, 
а таксама дапамагаюць тым, хто 
жадае прыняць удзел у праектах, 
але пакуль не ведае як.

сёлета значнай падзеяй для 
SALTO ва Усходняй еўропе і 
на каўказе (EECA) стала моладзе-
вая канферэнцыя ў межах чацвёр-
тай платформы Усходняга пар тнёр-
ства ў ерэване. на кан фе рэн цыі 
былі агучаныя новыя магчы мас ці 
«акна» Усходняга партнёрства ў 
межах праграмы «моладзь 
у дзеянні». Фі нан са ван не ініцыя-
тывы  на 2012- 2013 га ды па вя лі-
чылася на 31,5 млн. еўра. 
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ПарТрэТ МЕСяца

Нарадзілася 13 лістапада 1986 года ў Мінску, скончыла сярэднюю школу імя 
П. Машэрава, мае дзве вышэйшыя адукацыі. цяпер працуе ў міжнароднай 
арганізацыі, з'яўляецца адным з «мультыплікатараў» сеткі sALto ва усход-
няй Еўропе і на Каўказе (eeCA).

я нарадзілася ў беларусі і не хацела б 
нарадзіцца ні ў якой іншай краіне. 
Тады гэта была б ужо не я.

найбольшы ўплыў на мяне аказалі 
мае бацькі. яны былі і заўсёды бу-
дуць самымі вялікімі аўтарытэтамі 
для мяне. яны далі мне неверагодна 
шмат. мае бацькі вельмі адказна і 
сур'езна займаліся маім выхаваннем. 
У нас быў спіс кніг, якія я павінна 
была прачытаць. адной з маіх улю-
бёных кніг быў раман міхаіла бул-
гакава «майстар і маргарыта». 
я вельмі ўдзячная маім бацькам.

маё жыццё заўсёды было падзелена 
паміж адукацыяй (цяпер я вучуся па 
спецыяльнасці «фінансы»), працай 
(пачала пра ца ваць бухгалтарам 
у 19 гадоў) ды грамадскай дзейнас-
цю ў моладзевых арганізацыях. 
я пазнаёмілася з грамадскай дзей-
насцю ва ўзросце 14 гадоў. Тут 
я літаральна вырасла. За гэты час 
я была валанцёрам, сябрам 
кіраўніцтва трох грамадскіх 
аб'яднанняў, прадстаўляла інтарэсы 
беларускіх арганізацый на еўра-
пейскім моладзевым форуме, у якасці 
ўдзельніка, арганізатара і трэнера па-
спрабавала сябе ў шматлікіх молад-
зевых пра ектах, арганізаваных як 
у беларусі, так і за яе межамі. 
менавіта дзякуючы гэтаму нават за-
раз грамадская дзейнасць займае 
важнае месца ў маім жыцці.

маё першае знаёмства з SALTO ад-
былося, калі мне было 17 гадоў. Тады 
я брала ўдзел у кантактным семінары 
паміж моладзевымі арганізацыямі з 
розных краін еўропы, які ладзіўся ў 
Швецыі. потым я ўдзельнічала ў 
розных моладзевых семінарах, аб-
менах і трэнінгах. пазней, калі 
аб’явілі конкурс «мультыплікатараў»* 
SALTO,  адным з галоўных крытэраў 
быў досвед ажыццяўлення між на-
род ных моладзевых праектаў ды ма-
тывацыя развіваць праграму ў 
краіне. Так я і апынулася ў SALTO.

Вольга арцюх

афіцыйнага прадстаўніцтва рэсур-
савага цэнтра SALTO ў беларусі 
няма. аднак ёсць сетка «муль ты-
плі катараў» пра грамы «мо ладзь 
у дзеянні». я — адна з іх. мы пра-
цуем на ва лан цёрскіх пачатках і 
наша задача — кан сультаваць мо-
ладзевыя ар га ніза цыі пра маг чы-
масці ўдзелу ў роз ных праектах або 
пры напісанні імі ўласных праект-
ных прапаноў у межах праграмы 
еўрапейскага саюза «моладзь 
у дзеянні».

Часцей за ўсё ў праектах, якія 
падтрымліваюцца праграмай «мо-
ладзь у дзеянні», бяруць удзел сябры 
моладзевых арганізацый. Тыя, хто 
раней не сутыкаўся з грамадскай 
дзейнасцю, спачатку рэагуюць на-
сцярожана. Тым не менш, за апошнія 
гады досыць вялікая колькасць ма-
ладых беларусаў узялі ўдзел у роз-
ных моладзевых праектах, семінарах, 
трэнінгах ды міжнародных моладзе-
вых абменах. Для мяне, як для 
актыўнага грамадзяніна, вельмі важ-
на, каб развіваліся моладзевыя ар га-
ні за цыі і каб яны атрымлівалі маг-
чымасці для развіцця міжнароднага 
супрацоўніцтва ў адукацыйнай, са-
цыяльнай ды культурнай сферах.

я лічу, што адна з галоўных 
каштоўнасцяў праграмы «моладзь 
у дзеянні» у тым, што яна дае мала-
дым людзям з розных краін магчы-
масць зразумець, што ўсе мы жывём 
на адным кантыненце і нам ёсць 
чым падзяліцца, ёсць чаму павучыц-
ца адзін у аднаго і ў нас шмат агуль-
нага. Для мяне вельмі важна, што 
калі мы гаворым пра еўропу ў межах 
праграмы «моладзь у дзеянні», 
мы маем на ўвазе не толькі краіны 
еўрапейскага саюза, але разглядаем 
усе краіны еўрапейскага кантынен-
та — арменію, Харватыю, сербію, 
Грузію і, у тым ліку, беларусь.

*мультыплікатар — удзельнік моладзевага 
руху, які спрыяе распаўсюду інфармацыі 
аб ім у сваім рэгіёне.
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рабі як я
Міжнароднае грамадскае аб'яднанне «экапраект Партнёрства» пры фінансавай падтрым-
цы Еўрапейскага Саюза на працягу некалькіх месяцаў ажыццяўляла экалагічную праграму 
«інфармаванне пра энергаэфектыўнасць», каб нагадаць жыхарам малых і сярэдніх гарадоў 
беларусі пра самыя простыя спосабы энергазберажэння ў побыце.
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