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 КАДРЫ МЕСЯЦА / PICtURes of the Month
Міжнародны дзень барацьбы за выкараненне гвалту ў адносінах да жанчын / 
INTERNATIONAL DAY FOR ThE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN
Міжнародны дзень дзяўчынак / INTERNATIONAL GIRL’S DAY
Сусветны дзень дзіцяці / UNIVERSAL ChILDREN'S DAY 

 ПЕРСОНА МЕСЯЦА / fACe of the Month
Вівіан рэдынг / VIVIANE REDING
As a part of the Citizens' Dialogue initiative, Viviane Reding, Vice-President of the European Commission for 
Justice, Fundamental Rights and Citizenship, met 500 European citizens from every walk of life

 АДКРЫЦЦЁ МЕСЯЦА / DIsCoVeRY of the Month
Усё пра Еўрапейскі Саюз / ALL ABOUT EUROPEAN UNION
The European Information Centre at the Belarusian State University changed address — it moved to the new 
location at the faculty of International relations, in the heart of Minsk. 

 ЛІЧБЫ / BY the nUMBeRs
MORE WOMEN IN ThE BOARDROOM; 100 EUROPEAN PUBLIC FIGURES SIGN 
AN OPEN LETTER TO EU hEADS OF STATE AND GOVERNMENT IN SUPPORT 
OF ThE ERASMUS STUDENT ExChANGE PROGRAMME; 12 MILLION EUROS 
TO PROMOTE «GREEN ECONOMY»; 10 793 TOOk PLACE IN ThE FRAMEWORk 
OF ThE 4Th EUROPEAN WEEk FOR WASTE REDUCTION. 

 ЦЫТАТЫ / QUotAtIons
Што гаварылі галоўныя еўрапейскія чыноўнікі / POINTS MADE: QUOTATIONS FROM 
TOP EUROPEAN UNION OFFICIALS
ose Manuel Barroso on the EU budget for 2014-2020, Viviane Reding on women in boardrooms, and Štefan Füle 
on the adoption of the new youth cooperation support programme. 

 ПРАЕКТ МЕСЯЦА / PRoJeCt of the Month
лепшае смецце тое, што не з’яўляецца наогул / ThE BEST WASTE IS NON-ExISTENT WASTE
European Week for Waste Reduction

Кобрын пачынае «зялёнае пілатаванне» / kOBRYN IN ThE hEART OF «GREEN 
REVOLUTION»
On 15 November, the Kobryn Municipal Public Utility Company received a set of equipment for effective 
collection of solid waste. The equipment was procured within the framework of the joint project of the European 
Union and the United Nations Development Programme, «Support to the development of a comprehensive 
framework for international environmental cooperation in the Republic of Belarus». 

ДАСЯГНЕННІ / MILestones
Мэр падае прыклад / «ThE GREEN MAYOR» IS ShOWING ThE WAY FORWARD
Sergiy Odarych is an energy efficiency champion in Ukraine. He is the mayor of Cherkasy, a regional centre 
of 290,000 people. He has an ambitious plan: to stop using natural gas to heat the city.

Дзе ўзяць грошы на развіццё? / hOW TO FINANCE A BUSINESS?
On 14 November, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in Belarus presented its 
Business Advisory Services during a seminar for local entrepreneurs.

аархускі цэнтр у Гродне / AARhUS CENTER IN hRODNA
The Aarhus Center in Belarus welcomed its first visitors in Hrodna on 16 November. The Centre will provide 
the residents of the region with access to environmental data and information on the implementation ofn 
the Aarhus Convention.  

 НАПРАМАК РУХУ / on the MoVe
Усе дзеці ўключаны / NO ChILDREN LEFT BEhIND
A seminar for teachers and childcare specialists was organized by the «Healthy choice» youth NGO. The event 
was part of an EU-funded project «All kids included » aimed at developing foster childcare in Belarus.

 ПАРТРЭТ МЕСЯЦА / PoRtRAIt of the Month
Ілька левінгтон / ILkA LEWINGTON, PRINCIPAL CONSULTANT, DNV kEMA ENERGY 
& SUSTAINABILITY
«My best memory of Belarus? A house in the forest in the Ivye region, freezing cold outside but the warmest 
welcome ever … Unforgettable!»

 ЕЎРАМАЗАІКА / eURoMosAIC
«Европа в моем регионе» / «EUROPE IN MY REGION»
The results of a European photography contest capturing the versatility of EU-supported projects that make 
a difference to local communities across Europe.
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3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

18

21

22

24

 еўрабюЛетЭнь / ЛIстапад / 20122



Міжнародны 
дзень барацьбы  
за выкараненне 
гвалту  
ў адносінах  
да жанчын
25 лістапада 1960 года ў 
дамініканскай рэспубліцы тры 
сястры Мірабал былі па-зверску 
забітыя за тое, што 
супрацьстаялі дыктатуры 
трухільё. З тых часоў у гэты 
дзень адзначаецца Міжнародны 
дзень барацьбы за выкараненне 
гвалту ў адносінах да жанчын, 
абвешчаны Генеральнай асам-
блеяй аан. 

КАДРЫ МЕСЯЦА
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Сусветны дзень дзіцяці
У 1954 годзе Генеральная асамблея аан рэкаменда-
вала ўсім адзначаць сусветны дзень дзіцяці дзеля 
дабра быту дзяцей ва ўсім свеце. дата 20 лістапада не-
выпадковая — гэта дзень прыняцця дэкларацыі 
правоў дзіцяці і Канвенцыі аб правах дзіцяці. У гэты 
дзень ва ўсім свеце згадваюць пра тое, што 11 мільёнаў 
дзяцей штогод не дажываюць да свайго пятага дня на-
раджэння, яшчэ дзясяткі мільё наў хварэюць фі зічна 
або псі хіч на і не ма юць дастатковых маг чы мас цяў для 
ста лення, жыцця і развіцця. Многія з дзіцячых смер-
цяў выкліканы хваробамі, якія лёгка пра ду хі ля юц ца 
або вылечваюцца, а іншыя — згубнымі на сту пства мі 
галечы, невуцтва, дыскрымінацыі і гвалту.

Міжнародны дзень 
дзяўчынак
11 кастрычніка 2012 года ўпершыню быў адзначаны 
Між народны дзень дзяўчынак, абвешчаны Генеральнай 
асамблей аан, каб садзейначаць забеспячэнню правоў 
дзяўчынак і вырашэнню разнастайных праблем, з якімі 
сутыкаюцца дзяўчынкі ва ўсім свеце. Кожны год у гэты 
дзень асаблівая ўвага надаецца справе прадухілення 
дзіцячых шлюбаў, якія ўяўляюць сабой парушэнне 
асноўных правоў чалавека і ўплываюць на ўсе аспекты 
жыцця дзяўчынак. дзіцячыя шлюбы па збаў ляюць 
дзяўчынак дзяцінства, пры мушаюць іх перарываць сваю 
адукацыю, абмяжоўваюць іх маг чымасці, павышаюць 
небяспеку зведаць гвалт і раннія цяжарнасці, пагража-
юць іх псіхічнаму і фізічнаму здароўю і нават жыццю.
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вівіан рэдынг: 
«У гэтым 
еўрапейскім 
доме жыць вам 
і наступным 
пакаленням»

5 лістапада ва ўніверсітэце 
аўстрыйскага горада Грац ад-
былася другая сустрэча ў рам-
ках «Грамадзянскіх дыялогаў». 
Больш як 500 грамадзян краін 
ЕС сустрэліся з віцэ-прэзідэнтам 
Еўрапейскай Камісіі Вівіан Рэдынг, 
адказнай за пытанні юстыцыі, 
фундаментальных правоў і гра-
мадзянства.

ПЕРСОНА МЕСЯЦА

афіцыйна сустрэча называлася 
«дэбаты пра будучыню еўропы — 
Грамадзянскі дыялог у Грацы», 
доўжылася амаль дзве гадзіны і 
транслявалася ў прамым эфіры праз 
інтэрнэт. Гледачы мелі магчымасць 
задаваць пытанні праз Twitter, таму 
завочна прыняць удзел у сустрэчы 
здолелі мільёны еўрапейцаў.

Як вынікае з назвы сустрэчы, аб-
меркаванне ахапіла шырокае кола 
тэмаў, сярод якіх былі эканамічнае 
становішча ў краінах ес, правы гра-
мадзян, працаўладкаванне моладзі і 
будучыня еўропы ў цэлым.

сярод пытанняў удзельнікаў дыя-
логу было і такое: «У мяне часам 
узнікае адчуванне, што еўрапейскае 
будаўніцтва ідзе без уліку настрояў 
грамадзян. Ці прадугледжаны больш 
актыўны ўдзел грамадзян у гэтым 
працэсе?» на што спадарыня рэдынг 
адказала: «Грамадзян, якія адчува-
юць сябе выкінутымі за борт 
палітыкі, што, як яны лічаць, вяр-
шыцца ў Бруселі, — вельмі і вельмі 
шмат. І нярэдка гэтыя людзі маюць 

рацыю! Мы сёння павінны наблізіцца 
да еўрапейцаў. Бо дом, будаўніцтвам 
якога мы займаемся, прызначаецца 
не для палітыкаў, а для паўмільярда 
еўрапейцаў. І менавіта ў іх інтарэсах 
мы абвясцілі гэты год Еўрапейскім 
годам грамадзян і арганізавалі пер-
шыя адкрытыя дэбаты ў іспанскім 
Кадысе. Такіх пляцовак для сустрэч 
грамадзян і палітыкаў будзе ў 
бліжэйшы час шмат па ўсёй Еўропе. 
Я спадзяюся на жывы водгук 
еўрапейцаў. Першае, што мы гаво-
рым людзям, калі сустракаемся з 
імі: «Нам патрэбны вашы галасы». 
Затым мы дадаем: «Нам патрэбны 
ваш удзел». І затым стаіць пытан-
не: «Якую Еўропу нам трэба буда-
ваць?» Яно не выпадковае, бо ў гэ-
тым еўрапейскім доме жыць вам і 
наступным пакаленням, таму нам 
трэба ведаць і разумець спадзяванні 
людзей. Менавіта такая вось размо-
ва з еўрапейцамі ўпершыню адбыла-
ся ў Кадысе. І мы будзем яе працяг-
ваць у бліжэйшыя месяцы ў іншых 
еўрапейскіх гарадах». 

у свой час Вівіан Рэдынг была 
ініцыятарам зніжэння коштаў 
на роўмінг, а пасля і цэн на SMS-
паведамленні ў краінах Еўра пей-
скага Саюза. Таксама яна выступіла 
за перагляд правілаў абароны аў-
тар скіх правоў на публікацыі, якія 
распаўсюджваюцца ў лічбавым фар-
маце, і выказалася за спрашчэнне 
для спажыўца тых правілаў, якія рэ-
гулююць доступ да ма тэ ры я лаў, што 
існуюць і рас паў сюдж ваюцца ў ліч-
ба  вым фармаце.

Афіцыйная інтэрнэт- старонка Вівіан 
Рэдынг http://ec.europa.
eu/commission_2010-2014/ 
reding/index_en.htm
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АДКРЫЦЦЁ МЕСЯЦА

Усё пра еўрапейскі саюз
Цэнтр еўрапейскай дакументацыі і інфармацыі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта памяняў адрас — ён пераехаў у новы будынак 
факультэта міжнародных адносін БДУ, размешчаны ў самым цэнтры 
Мінска побач з чыгуначным вакзалам.

пры падтрымцы еўрапейскага 
саюза былі перакладзеныя на бела-
рускую і рускую мовы некаторыя 
ўстаноўчыя дакументы ес: «дага-
вор пра еўрапейскі саюз», «азбука 
права еўрапейскай супольнасці», 
«ес: дагавор ніцы» і іншыя.

Як патлумачыла супрацоўніца 
цэнтра вікторыя вараціліна, 
публікацыі цэнтра запатрабаваныя. 
70% пастаянных карыстальнікаў 
цэнтра — выкладчыкі і студэнты. 
Многія з іх жы вуць не ў Мін ску, 
а пры язджа юць з іншых населеных 
пунктаў беларусі. самыя запатра-
баваныя тэмы: увядзенне еўра, 
гісторыя і пашырэнне еўрапейскага 
саюза, гандаль з краінамі ес і іх 
мытнае заканадаўства, палітыка 
энергазберажэння. паслугамі цэн-
тра таксама шырока карыстаюцца 
юрысты, якія спецыялізуюцца ў 
еўрапейскім праве; студэнты-
географы, якія цікавяцца лі та ра-
турай па экалогіі; студэнты факуль-
тэта міжнародных адносін. па 
кансультацыі ў цэнтр звяртаюцца 
людзі, якія накіроўваюцца на ста-
жы роўку або ў камандзіроўку ў 
краіны ес.

сярод самых папулярных кніг 
фонду цэнтра — пра гісторыю 
стварэння ес, серыя кніг па 
еўрапейскай эканоміцы (у тым ліку 
і ў электроннай версіі), статыстыка 
ес, а таксама даведнікі для тых, 
хто хоча атрымаць вышэйшую аду-
кацыю ў еўрапейскім саюзе.

цэнтр узаемадзейнічае з усімі 
структурамі бдУ, з іншымі 
вышэйшымі навучальнымі ўста но-
ва мі беларусі, з бібліятэкамі і дзяр-
жаў нымі ведамствамі. сюды 
звярта юцца нават супрацоўнікі на-
цыянальнага цэнтра заканадаўчай 
дзейнасці — база цэнтра дазваляе 
выкарыстоўваць у заканатворчай і 
праектнай дзейнасці досвед еўра-
пей скай практыкі.

асабліва ўзрас ла цікавасць 
да фондаў цэнтра пасля старту пра-
екта «акно знешняга су пра цоў ніц-
тва» праграмы Erasmus Mundus для 
беларусі, Украіны і Малдовы. новыя 
паступленні даступныя на кам пакт- 
дысках ці ў друкаваным выглядзе.

больш інфармацыі і матэрыялы — 
на www.ced.bsu.by

ДАВЕДкА
цэнтр еўрапейскай да ку мен та цыі і інфар мацыі быў заснаваны ў 1997 

годзе паводле пагаднення паміж еўрапейскай Камісіяй і бдУ, і 
на сённяшні дзень з'яў ля ецца адзіным цэнт рам такога кшталту 
ў беларусі. бібліятэчны фонд цэнтра змяшчае матэрыялы па 
наступных тэмах: еўрапейская статыстыка, эканоміка, ахова 
навакольнага асяроддзя, транспартная палітыка і дасле даванні 
ў гэтай галіне; адукацыя ў ес (у тым ліку і прафесійная 
адукацыя, павышэнне кваліфікацыі і г.д.), прамысловасць ес, 
выкарыстанне энергетычных рэсурсаў, палітыка і права 
еўрапейскага саюза, рашэнне праблемы беспрацоўя і ўмовы 
працы, ахова здароўя, рэгіянальная палітыка ў краінах 
еўрапейскага саюза, навуковыя даследаванні, тэхна логіі, 
развіццё, афі цый ныя часопісы ес. абслугоўванне ка рыс-
тальнікаў бясплатнае.

ЦэНТР ЕЎРАПЕЙСкАЙ ДАкуМЕНТАЦЫі 
і іНФАРМАЦЫі: 
• распаўсюджвае інфармацыю аб дзейнасці еўрапейскага саюза,

• знаёміць усіх зацікаўленых з праектамі і праграмамі еўрапейскага саюза,

• прадастаўляе дадзеныя аб патэнцыйных партнёрах з боку ес для 
міжнароднага супрацоўніцтва,

• падтрымлівае пастаянныя кантакты з удзельнікамі сеткі інфарма цый-
ных цэнтраў еўрапейскага саюза з мэтай абмену інфарма цыяй,

• заахвочвае да ўдзелу ўніверсітэты і іншыя навучальныя ўстановы, 
навуковыя інстытуты. 
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больш за 100 вядомых еўрапейцаў, што працуюць 
у сферах адукацыі, мастацтва, літаратуры, эканомікі, філасофіі і спорта падпісалі 
адкрыты ліст да кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў ес у падтрымку праграмы студэнц-
кага абмену Erasmus. падпісанты, сярод якіх іспанскі рэжысёр педра альмадовар, 
прэзідэнт футбольнага клуба «барселона» сандра росель і лаўрэат нобелеўскай 
прэміі прафесар Крыстофер пісарыдэс, выказваюць занепакоенасць тым, што 
колькасць грантаў, а таксама месцаў для студэнтаў, можа значна скараціцца 
з-за спрэчак па бюджэце ес на 2012-13 гады. паводле падпісантаў, у фінансаванні 
праграмы ўжо зараз назіраецца дэфіцыт у памеры 90 мільёнаў еўра, і ёсць вера-
годнасць, што сітуацыя будзе пагаршацца. 

12 мільёнаў еўра выдаткуе еўрапейскі саюз беларусі для стварэння 
«зялёнай» эканомікі. паводле слоў кіраўніка аддзела праектаў і праграм 
прадстаўніцтва ес у беларусі Лэўліна Эдвардса, у бліжэйшы час плануецца 
заключыць адпаведнае пагадненне з Міністэрствам прыродных рэсурсаў і 
аховы навакольнага асяроддзя. на сёння пры падтрымцы ес міністэрства 
прыроды беларусі ажыццяўляе праекты па кіраванні адкідамі, па праблематы-
цы зменаў клімату і кантролю за воднымі рэсурсамі, а таксама плануецца новы 
этап супрацоўніцтва на 2014-2020 гады.
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40% жанчын у саветах дырэктараў буйных 
кампаній — паставіць такую мэту і дасягнуць яе да 2020 года 
прапанавала еўрапейская Камісія. буйнымі прапанавана лічыць 
кампаніі, у якіх працуюць больш за 250 чалавек і гадавы абарот 
якіх перавышае 50 мільёнаў еўра. такіх кампаній у еўрапейскім 
саюзе каля пяці тысяч. Захады закрануць прыблізна 
5000 еўрапейскіх кампаній. «Можна было б паставіць больш 
амбіцыйную задачу і пайсці далей, — адзначыла Эдзіт Эстрэла з 
Камітэта па правах жанчын еўрапейскага парламента. — Але і так 
зроблены важкі крок да больш збалансаванага складу саветаў 
дырэктароў кампаній». Зараз менш за 14% жанчын займаюць 
кіруючыя пасады, і сітуацыя выпраўляецца вельмі павольна — 
у сярэднім на 0,6 адсоткавага пункта ў год. Шэраг краін самастойна 
прынялі рашэнне аб увядзенні квот для жанчын: напрыклад, 
у Францыі яна складае 22%. а італія абвясціла аб намеры 
павялічыць да 2015 года долю жанчын сярод топ-мэнеджэраў 
да 33%.

10 793  імпрэзы адбыліся ў рамках 
чацвёртага еўрапейскага тыдня, які аб'яднаў усіх, хто 
працуе для змяншэння колькасці смецця. тыдзень 
праходзіў з 17 да 25 лістапада, і на многіх імпрэзах 
грамадзяне краін ес мелі магчымасць даведацца пра 
вельмі простыя паўсядзённыя спосабы зменшыць аб'ёмы 
смецця. У правядзенні тыдня бралі ўдзел 35 арганізацый 
і аб'яднанняў з 23 краін. 

ЛIЧБЫ
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ЦЫТАТЫ 

«Упершыню ў гісторыі Еўрасаюза мы абмяркоўваем 
не павелічэнне, а скарачэнне бюджэту ЕС, нягледзячы 
на павелічэнне колькасці краін-сябраў Еўрапейскага Са-
юза, якіх пасля далучэння Харватыі стане 28, — 
адзначыў Прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэл 
барозу 23 лістапада па выніках саміту ў бруселі, на якім 
краіны-сябры ўзгаднялі бюджет ЕС на наступныя 
7 гадоў. — Гэта накладае на нас велізарную адказнасць 
за забеспячэнне якасці бюджэту. Няглядзячы на 
скарачэнні, ён павінен заставацца каталізатарам 
развіцця, канкурэнтаздольнасці і занятасці». Таксама 
Барозу зазначыў, што ён па-ранейшаму ўпэўнены ў 
аптымальнасці прапанаванага Камісіяй бюджэтнага 
пла на, аднак гатовы да кампрамісаў, паколькі «вынікі 
адсутнасці кампрамісу па бюджэтным плане ЕС будуць 
катастрафічнымі для эканомікі, інвестыцый і ўсіх 
еўрапейцаў». за павелічэнне бюджэту выступаюць краіны 
паўднёвай, усходняй і цэнтральнай Еўропы, якія атры-
мліваюць найбольш дапамогі ад Еўрапейскага Саюза ў 
апошнія гады, а на жорсткай эканоміі сродкаў настойва-
юць Вялікабрытанія і яшчэ шэсць краін.

28 лістапада Еўрапейская камісія прыняла праграму 
падтрымкі супрацоўніцтва з краінамі усходняга партнёр-
ства на 2012–2013 гады «Моладзевае акно усходняга 
партнёрства». Праграма з бюджэтам 29 мільёнаў еўра 
дапаможа мабілізаваць больш за 1400 праектаў з удзе-
лам каля 21 тысячы маладых людзей і спецыялістаў па 
справах моладзі. «Моладзь мае выключнае значэнне для 
гарманічнага развіцця грамадства і паспяховага 
супрацоўніцтва с нашымі суседзямі ў будучыні, — 
адзначыў з гэтай нагоды Еўрапейскі камісар па пытан-
нях пашырэння і Еўрапейскай палітыцы суседства Штэ-
фан Фюле. — Мы ўхвалілі дадзеную праграму, каб 
падтрымаць маладых людзей — асабліва тых, якія ма-
юць меншыя магчымасці — і іх актыўны ўдзел у жыцці 
грамадства. <…> Інвеставанне ў людей — асноўная 
мэта палітыкі суседства».

«Жанчыну будуць павышаць не з-за таго, 
што яна жанчына, а за яе дасягненні, за 
прафесіяналізм, за тое, што яна ведае сваю 
справу», — адзначыла камісар па юстыцыі і 
асноўных правах Вівіан Рэдынг з нагоды таго, 
што Еўрапейская камісія прапанавала краінам 
ЕС імкнуцца, каб у саветах дырэктараў буйных 
еўрапейскіх кампаній было не менш як 40 
адсоткаў жанчын (у тэрмін да 2020 года). Рэ-
дынг падкрэсліла, што ўпершыню ў гісторыі 
такія прынцыпы замацаваны ў афіцыйным да-
куменце ЕС. Адпаведна прапанове, пры выба-
ры паміж двума роўнымі па кваліфікацыі 
кандыдатамі, перавага павінна будзе аддавац-
ца прадстаўніку таго полу, які найменш 
прадстаўлены ў кіруючым органе. 
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ПРАЕКТ МЕСЯЦА

Лепшае смецце тое,  
што не з’яўляецца наогул
Дзень другаснай перапрацоўкі смецця пачалі адзначаць у 1997 годзе ў адной з самых прамыс-
лова развітых і таму самых праблемных у гэтых адносінах краінах свету — ЗША. На праблему 
звярнулі ўвагу, і сёння амерыканцы сур'ёзна клапоцяцца пра другасную перапрацоўку пластыка, 
алюмінію ды іншых сучасных матэрыялаў і металаў. У Дзень другаснай перапрацоўкі смецця ў 
ЗША штогод публікуюць важныя ўрадавыя справаздачы аб тым, колькі пластыкавых бутэлек 
было перапрацавана за справаздачны перыяд на душу насельніцтва, што рабіць з макулату-
рай і колькі трэба алюмініевых слоічкаў, каб пабудаваць самалёт. Свет пераняў ініцыятыву і 
15 лістапада пачаў адзначаць Сусветны дзень другаснай перапрацоўкі смецця.

еўропа, дзе штогод утвараецца 
2,7 млрд. тон смецця і толькі 40% 
смецця паступае на перапрацоўку, 
пайшла ў гэтым сэнсе далей, 
расцягнуўшы дзень барацьбы са 
смеццем на цэлы тыдзень. акрамя 
таго ў еўропе творча пераасэнсавалі 
амерыканскі досвед, вырашыўшы, 
што самае лепшае смецце тое, якое 
не з’яўляецца наогул. адсюль і назва 
тыдня — European Week for Waste 
Reduction (еўрапейскі тыдзень 
за змяншэнне аб'ёмаў смецця).

вывозіць на звалку велізарную 
колькасць бытавых адкідаў пры 
наяўнасці лепшых альтэрнатыў — 
гэта найгоршы варыянт абыходжан-
ня са смеццем. выкідваюцца 
каштоўныя рэсурсы, губляецца па-
тэнцыйная эканамічная выгада, 
не ствараюцца працоўныя месцы ў 
сектары кіравання адкідамі, робіцца 
шкода здароўю людзей і навакольна-
му асяроддзю. таму ў верасні 2011 года 
еўрапейская Камісія зацвердзіла 
праграму эфектыўнага выкарыстан-
ня рэсурсаў у еўропе, згодна з якой 

адкіды з'яўляюцца велізарным рэ-
сурсам, які неабходна спажываць з 
карысцю для эканамічнага росту і 
для стварэння новых працоўных 
месцаў.

апублікаваны ў сярэдзіне гэтага 
года даклад еўрапейскай Камісіі аб 
кіраванні адкідамі ў ес выявіў 
цікавую заканамернасць: праблема 
перапрацоўкі смецця вырашаецца 
значна лепш у «старэйшых» краінах-
сябрах ес. Калі, напрыклад, 
у Швецыі ўтылізуюцца больш 
за 96% адкідаў, то ў балгарыі гэтая 
доля складае сціплыя 10% ад 3 млн. 
тон адкідаў штогод. аднак насупе-
рак гэтай заканамернасці апошняе 
месца ў рэйтынгу краін паводле 
эффектыўнасці перапрацоўкі смецця 
пакуль займае Грэцыя. еўрапейская 
Камісія цяпер рыхтуе «дарожныя 
карты» для дзесяці краін з самымі 
дрэннымі вынікамі ў сферы пера-
працоўкі адкiдаў.

Сайт еўрапейскіх «змагароў са смец-
цем» www.ewwr.eu. 

Сёлета інфармацыйна-
асветніцкай дзейнас-
цю па прадухіленню 
стварэння адкідаў 
займаліся 
ў 27 краінах свету

Ў 2012 годзе падчас чацвёр-
тага Еўрапейскага 
тыдня па змяньшэнні 
колькасці адкідаў 
адбылася рэкордная 
колькасць імпрэзаў — 
10793

Колькасць афіційных 
арганізатараў па 
ўсёй Еўропе і за яе 
межамі павялічылася 
да 35 
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ПРАЕКТ МЕСЯЦА

Кобрын пачынае 
«зялёнае пілатаванне»
15 лістапада, у Сусветны дзень другаснай перапрацоўкі смецця, у Кобрыне адбылася цырымонія 
перадачы першай партыі абсталявання па зборы цвёрдых камунальных адкідаў, набытага ў рам-
ках сумеснага праекта Еўрапейскага Саюза і Праграмы развіцця ААН «Садзейнічанне развіццю 
ўсёабдымнай структуры міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне аховы навакольнага асяроддзя ў 
Беларусі».

на адмысловай цырымоніі пера-
дачы абсталявання Кобрынскай 
жыллёва-камунальнай гаспадарцы 
 сабрал іся кіраўнікі адміністрацыі го-
рада і прадстаўнікі праекта ес/пра-
ан. Яны прадставілі новую тэх ні ку, 
урачыста перарэзалі сім ва лічную зя-
лёную стужку і азнаёміліся з працай 
камуналь шчы каў Кобрына.

У рамках праекта вядзецца праца 
па трох асноўных напрамках у сфе-
ры абыходжання з адкідамі:

• збліжэнне заканадаўства еўра-
пейскага саюза і беларусі,

• практычнае прымяненне най-
лепшага сусветнага досведу і ўдас-
каналенне механізмаў паасобнага 
збору адкідаў у Кобрынскім (брэсц-
кая вобласць) і Мастоўскім (Гродзен-
ская вобласць) раёнах,

• праца па інфармаванні жыхароў 
рэгіёна.

Гэтыя тры напрамкі ўзаема звя за-
ныя і ўзаема дапаў няль ныя. нар ма-
тыўныя акты не могуць эфектыўна 
рэгуляваць сферу абыходжан ня з 
адкідамі, калі яны  не засна ва ныя 
на пра вераных практычных падыхо-
дах, а правільнае заканадаўства і 
свядомасць людзей не могуць выра-

«Мы спадзяемся, што 
комплексны пады-
ход, якога 
прытрымліваецца 
ў сваёй дзейнасці 
праект, дазволіць 
дасягнуць 
пастаўленых мэтаў і 
стане прыкладам для 
распаўсюджвання 
перадавога досведу ў 
галіне абыходжання з 
камунальнымі 
адкідамі ў Беларусі». 

Фарыд Караханаў, 
в.а. прадстаўніка 
праан у рэспубліцы 
беларусь

ДАВЕДкА
Кожны год у беларусі ўтвараецца больш за 3 млн. тон цвёрдых каму-

нальных адкідаў, 90% з якіх вывозіцца на палігоны для 
далейшага захавання. У краіне перапрацоўваецца толькі 13% 
паасобна сабранага смецця. У краінах ес гэтая лічба дасягае 
60%.

шыць праблему паасобнага збору 
без дастатковай колькасці кан тэй-
нераў для адкідаў, транспарту, які 
дазваляе іх своечасова збіраць і 
вывозіць на перапрацоўку і 
захаванне. 

Мэта кобрынскага і мастоўскага 
праектаў, што рэалізуюцца ес/пра-
ан ва ўзаемадзеянні з Міністэрствам 
прыродных рэсурсаў і аховы нава-
кольнага асяроддзя беларусі, — звяр-
нуць увагу грамадзян на праблемы 
паасобнага збору і перапрацоўкі ка-
мунальных адкідаў. дарэчы, Масты і 
Кобрын абраныя для рэалізацыі 
пілотных праектаў не выпадкова: 
гэта гарады сярэдняга памеру (па 
тэрыторыі і колькасці жыхароў), якіх 
у беларусі большасць. Менавіта іх 
досвед у сферы арганізацыі гарад-
ской гаспадаркі можа быць 
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в.а. прадстаўніка праан 
у беларусі Фарыд Караханаў 
падкрэсліў, што экалагічныя іні-
цыятывы з'яўляюцца пры яры тэт-
нымі як для аан і ес, так і для 
беларусі, і паспяховая рэалізацыя 
сумеснага праекта — красамоўнае 

таму пацверджанне: «апошнія 
партыі абсталявання ў Кобрын і 
Масты паступяць у 2013 годзе. 
У цэлым па дадзеным праекце 
жыллёва-камунальныя гас падаркі 
Кобрына і Мастоў атрымаюць аб-
сталяванне больш чым на 2 мільёны 
еўра. таксама праект прадугледж-
вае правядзенне інфар мацыйных 
акцый, навучанне персаналу і аб-
мен досведам паміж спе-
цыялістамі».

акрамя таго, у гэты дзень сумес-
на з «Зялёнымі школамі» Кобрын-
скага раёна была праведзена тэма-
тычная выстава вырабаў з другаснай 
сыравіны (смецця) «Мы даём рэчам 
другое жыццё». настаўнікі арга-
нізавалі імправізаваную «экскур сію» 
па экспанатах і распавялі пра выха-
ваўчую працу, накіраваную на павы-
шэнне экалагічнай свя до мас ці дзя-
цей. У сваю чаргу школьнікі пра вялі 
перад прысутнымі прад стаўнікамі 
сМі цікавыя майстар-класы і 
паказалі, як можна з непатрэбных, 
на першы погляд, рэчаў зрабіць не-
шта карыснае.

«Сёлета ў Беларусі будзе 
сабрана каля 4 мільёнаў 
тон камунальных 
адкідаў. Вывозіць іх на 
палігоны — не самае 
лепшае рашэнне. Сёння 
вельмі важна 
максімальна 
выкарыстоўваць 
другасныя рэсурсы. 
Павінна быць мінімум 
захаванняў і максімум 
выкарыстання. Ад 
гэтага выйграюць і 
эканоміка, і экалогія. На 
прыкладзе Кобрынскага 
раёна мы хочам 
паказаць астатнім, як 
можна і трэба 
працаваць з адкідамі». 

анатоль Ліс, намеснік 
міністра прыродных 
рэсурсаў і аховы наваколь-
нага асяроддзя

«Атрыманае абсталяванне 
будзе запатрабавана ў 
нашых камунальнікаў. 
Сёння ў Кобрыне 
паасобна збіраецца 
каля 7% бытавых 
адкідаў. Аднак ужо ў 
бліжэйшыя гады 
плануецца давесці 
гэты паказчык да 
25%. Мы праводзім 
асветную працу, 
тлумачым важнасць 
паасобнага збору 
смецця. Нагадваем, 
што, да прыкладу, 
пластык і шкло не 
раскладаюцца 
дзесяцігоддзямі. 
Жыхары Кобрына 
нашыя ініцыятывы 
вітаюць і ўсяляк 
падтрымліваюць». 

сяргей Ялец, дырэктар 
Кобрынскай ЖКГ

распаўсюджаны на іншыя населеныя 
пункты краіны.

сёння ў Кобрынскім раёне дзей-
нічаюць адзін асноўны па лі гон і 
31 міні-палігон, куды раённыя каму-
нальныя службы звозяць бытавыя 
адкіды. асноўны палігон (яго плошча 

перавышае 6 гектараў) знаходзіц ца ў 
9 кіла метрах ад райцэнтра. сюды зво-
зяць смецце ўжо больш за 40 га доў. 
За гэты час на палігоне наза пасілася 
каля 400 тысяч кубаметраў адкідаў, і 
камунальнікі кажуць, што функцыя-
наваць яму засталося нядоў га.

«набыццё новага 22-тоннага буль-
дозера ў рамках праекта ес/праан 
дазволіць павялічыць тэрмін службы 
палігона да чатырох гадоў за кошт 
больш якаснай утрамбоўкі адкідаў. 
а затым пляцоўка будзе засыпана і 
тут высадзяць лес», — паведаміла 
журналістам кобрынскі кансультант 
праекта іна ермаковіч. апроч таго, 
як кажуць спецыялісты, з развіццём 
паасобнага збору адкідаў і дзякуючы 
ўдасканаленню сістэмы перапрацоўкі 
смецця нагрузка на палігон і так 
істотна знізіцца.

ПРАЕКТ МЕСЯЦА
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ПРАЕКТ МЕСЯЦА

 Як было:

у цэлым сістэма абыходжання з цвёрдымі 
камунальнымі адкідамі адпавядае той, што існавала 
на тэрыторыі былога СССР. Асноўны метад збору — 
у кантэйнеры з элементамі паасобнага збору. 
Металічныя кантэйнеры адносна малой ёмістасці 
(0,75 м3), без накрывак выкарыстоўваюцца для збору 
адкідаў у жылым сектары, ад арганізацый гандлю і 
дзяржаўных устаноў.

Акрамя таго, наяўнай колькасці кантэйнераў недастат-
кова для забеспячэння адпаведнай якасці паслуг усім 
карыстальнікам, ахопленым сістэмай збору цвёрдых 
камунальных адкідаў. з-за малога аб'ёму гэтыя 
кантэйнеры не прыдатныя для збору буйнагабарыт-
ных адкідаў. у выніку адкіды часткова складуюцца 
каля кантэйнераў, загрувашчваюць і забруджваюць 
навакольную тэрыторыю. больш за тое, паколькі 
кантэйнеры не забяспечаныя вечкамі, адкіды стано-
вяцца даступнымі для хатніх жывёл, грызуноў, мух ды 
іншых насякомых, з-за чаго ўзнікае небяспека для 
здароўя чалавека.

Парк смеццезборачных машын састарэў і недастатковы 
для таго, каб забяспечыць неабходную частату 
вывазу адкідаў. камунальным службам цяжка 
падтрымліваць у належным стане свой аўтапарк і 
інфраструктуру па зборы адкідаў.

 Як мусіць быць:

Стратэгічнай мэтай абыходжання з камунальнымі 
адкідамі ў кобрынскім раёне брэсцкай вобласці 
з'яўляецца стварэнне комплекснай сістэмы кіравання 
цвёрдымі камунальнымі адкiдамі, якая ўключае 
развіццё і павышэнне якасці збору камунальных 
адкідаў, удасканаленне спосабаў здабывання 
другасных матэрыяльных рэсурсаў і іх сартавання 
з мэтай выкарыстання ў якасці другас най сыравіны, 
а таксама бяспечнага захавання той часткі цвёрдых 
камунальных адкідаў, якую нельга выкарыстаць.

Прынцыпы ажыццяўлення Стратэгіі:
• «Прынцып устойлівага кіравання адкідамі» прадуглед-

жвае зварот і перапрацоўку ў каротка-, сярэдне- і 
доўгатэрміновай перспектыве.

• «Прынцып самаакупнасці», у адпаведнасці з якім 
сістэма павінна працаваць без бюджэтных субсідый.

• «Прынцып уліку балансу экалагічных, эканамічных і 
сацыяльных інтарэсаў грамадства ў мэтах задаваль-
нення патрэбаў цяперашняга і будучых пакаленняў».

• «Прынцып «забруджвальнік плаціць» выяўляецца ў 
тым, што асоба (спажывец), адказная за забруджван-
не навакольнага асяроддзя, павінна несці выдаткі 
на кіраванне адкідамі.

• «Прынцып адкрытасці і празрыстасці» азначае 
паступовае ўстойлівае ўкараненне адкрытых 
тэндэраў на паслугі, непрадузятую ацэнку прапаноў, 
што падаюцца на тэндэр, і справядлівае прымяненне 
норм і стандартаў.

«Перапрацоўкай адкідаў у Еўропе сур’ёзна 
заняліся 20 гадоў таму, а ў Беларусі гэтая 
праца вядзецца 5-6 гадоў, і за гэты час 
зроблена нямала. Нам удалося змяніць 
аблічча нашых гарадоў і вёсак, аднак не 
менш важна прадухіліць шкоднае 
ўздзеянне адкідаў на чалавека і наваколь-
нае асяроддзе». 

Леанід цупрык, намеснік старшыні брэсцкага 
аблвыканкама

крыніца: Стратэгія ў галіне абыходжання з камунальнымі адкідамі ў кобрынскім раёне брэсцкай вобласці  
http://greenlogic.by/content/files/othody/Documents/mart2012_strategiya_Kobrin_proekt.pdf 
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Мэр падае прыклад

15 мая 2012 года горад Чаркасы 
стаў 26-м украінскім удзельнікам 
Пагаднення мэраў. увогуле да 
ініцыятывы з 2008 года далучыліся 
4 тысячы гарадоў ва ўсіх 27 
краінах-членах Еўрапейскага Саю-
за, а таксама ў шэрагу суседніх 
краін, у тым ліку ў беларусі.

ДАСЯГНЕННІ
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«Пагалоска ляціць хутка. Мы 
распаўсюджваем наш 
досвед у іншых 
гарадах. Яны разуме-
юць, наколькі важна 
абмяжоўвацца 
мясцовымі, 
аднаўляльнымі 
крыніцамі энергіі і 
далучаюцца да нас».

сяргей Кашарук, 
намеснік выканаўчага 
дырэктара асацыяцыі 
«Энергетычная 
эфектыўнасць гарадоў 
Украіны» 11 лістапада адзначаўся Між на-

родны дзень энергазберажэння. Ён 
быў абвешчаны ў 2008 годзе на што-
гадовай сустрэчы ўдзельнікаў 
Міжнароднага школьнага праекта па 
выкарыстанні рэсурсаў і энергіі 
(School Project for Application 
of Recourses and Energy — SPARE). 
паколькі на той момант у праекце 
бралі ўдзел каля 20 краін, гэта адра-
зу надало новаму сімвалічнаму дню 
статус міжнароднага.

Пераадольваючы цяжкую 
спадчыну
Звычайна сусветнымі лідэрамі ў 

справе энергазберажэння выступа-
юць кра іны еўрапейскага саюза, 
а за яго ме жамі пальму першынства 
ўпэўнена трымае Украіна. Ужо 
26 украінскіх гарадоў падпісалі па-
гадненне мэраў — ініцыятыву 
еўрапейскага саюза, якая аб'яд-
ноўвае муніцыпалітэты розных 
гарадоў у імкненні на 20% знізіць 
выкіды вуглякіслага газу і 
на столькі ж павялічыць долю ад-
наў ляльных крыніц энергіі ў 
энергетыч ным балансе свайго гора-
да. Украінскія гарады робяць усё 
магчымае, каб скараціць спажыван-
не выкапневых крыніц энергіі і 
павысіць эфектыўнасць яе выкары-
стання. пакуль Украіна вы ка рыс тоў-
вае на адзінку прадукцыі ў некалькі 
разоў больш энергіі, чым краіны ес.

Чаркасы 
на шляху да энергетычнай 
незалежнасці
адным з тых, хто стаіць на чале 

руху за энергетычную эфектыўнасць 
ва Украіне, з'яўляецца сергій ада-
рыч, мэр раённага цэнтра Чаркасы з 
насельніцтвам у 290 тысяч чалавек. 

Яго амбіцыйны план заключаецца ў 
тым, каб спыніць выкарыстанне 
прыроднага газу для ацяплення го-
рада. Ён пачаў са свайго ўласнага 
дома, які цяпер абаграваецца толькі 
дрывамі. аднак переканаць увесь 
горад карыстацца замест газу 
дрывамі не так лёгка.

У якасці першага кроку мэр гора-
да Чаркасы сергій адарыч 
прызначыў кіраўніка па энергетыч-
ных пытаннях і з 1 студзеня 
2012 года пачаў штодня праводзіць 
ма ні  торынг выкарыстання энергіі ў 
280 муніцыпальных будынках. вы-
ні кі ўражваюць: толькі з дапамогай 
мэтанакіраванага выкарыстання 
энергіі і адпаведнага кантролю за гэ-
тым атрымалася на 30% скараціць 
спажыванне вады, на 49% — 
электрычнасці і на 6% — цяп ла. 
У пяці му ні цы паль ных установах 
мэр адарыч загадаў усталяваць мяс-
цовыя станцыі па вымярэнні спажы-
вання і размеркаванні цяпла, што 
дапамагло скараціць цепласпажы-
ванне на 40%.

але галоўны гонар мэра — гэта 
кацельня, якая працуе на аль тэр-
на тыў ным паліве. Горад уклаў 
у гэта прадпрыемства каля 
820 тыс. еўра і толькі за адзін год 
зэканоміў 390 тыс. еўра. «Акрамя 
таго, сродкі, выдаткаваныя 
на біяпаліва, застаюцца ў рэгіёне, 
а сродкі, якія мы раней трацілі 
на газ, сыходзілі ў Расію, паколькі 
галоўным пастаўшчыком газу ва 
Украіну з'яўляецца Газпрам», — 
кажа адарыч. У якасці бія паліва 
горад плануе пачаць культыва-
цыю вечназялёнай травяністай 
расліны міскантус, якая можа вы-
растаць за адзін сезон да вышыні 
3,5 метра. 
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дзе ўзяць грошы на развіццё?
14 лістапада 2012 года прадстаўнікі Еўрапейскага 
банка рэканструкцыі і развіцця правялі сустрэчу з 
беларускімі прадпрымальнікамі і прадставілі Прагра-
му дзелавых кансультацыйных паслуг. Сустрэча назы-
валася «Дзе ўзяць грошы на развіццё?» і была часткай 
Сусветнага тыдня прадпрымальніцтва, які праводзіўся 
з 12 па 18 лістапада , як і Другі міжнародны форум 
прадпрымальніцтва.

асноўная мэта праграмы дзела-
вых кансультацыйных паслуг — 
павялічыць доступ малых і сярэдніх 
прадпрыемстваў да паслуг мясцовых 
кансультантаў. рэалізуецца гэтая 
мэта дзякуючы фінансавай падтрым-
цы еўракамісіі: за кошт выдаткава-
ных ёю грошай еўрапейскі банк 
рэканструкцыі і развіцця пакрывае 
большую частку затратаў 
на арганізацыю кансультацый — 
а менавіта 65% (аднак не больш 
за 10 тысяч еўра — такі максімальны 
памер аднаго гранта).

першая прэзентацыя праграмы 
адбылася ў ліпені і была арыентава-
на найперш на сМі. на гэты раз 
галоўнай аўдыторыяй сталі непас-
рэдна беларускія прадпрымальнікі. 
Як растлумачыла прысутным нацыя-
нальны менеджэр праграмы вольга 
Кузняцова, «банк аказвае дапамогу 
на ўсіх этапах рэалізацыі кансульта-
цыйных праектаў (падбор кансуль-
танта, складанне тэхнічнага задан-
ня і г.д.). Праекты, якія падтрымлівае 
Праграма, былі абраныя невыпадко-
ва: дзякуючы іх рэалізацыі прадпры-
емства можа выйсці на новы этап 
развіцця ў дастаткова кароткія 
тэрміны».

спіс напрамкаў праграмы даволі 
вялікі і ўключае ў сябе кансульта-

на сённяшні дзень у праграме 
дзелавых кансультацый-
ных пас луг узялі ўдзел 
20 беларускіх прад пры-
емстваў з розных 
рэгіёнаў краіны і 
атры малі кан  суль та цый-
ныя па слу гі на агуль ную 
суму 240 тысяч еўра.

для бізнесаў, што не адпавяда-
юць крытэрыям прагра-
мы дзелавых кансульта-
цыйных паслуг, існуе 
іншы варыянт атрыман-
ня фінансавай дапамогі 
ад еўрапейскай Камісіі: 
праграма мікра крэ ды та-
ван ня, якую еўрапейскі 
банк рэканструкцыі і 
развіцця ажыццяўляе ў 
партнёрстве з шэрагам 
беларускіх камерцый-
ных банкаў.

старонка праграмы дзелавых 
кансультацыйных 
паслуг —  
www.facebook.com/  
EBRDBasBelarus   
і www.ebrd.com/ russian/  
pages/ workingwithus/ 
sbs/where/belarus.shtml

афіцыйны сайт праграмы —  
microcredit.by

ДАСЯГНЕННI

ванне па праблемах маркетынгу 
(даследаванне рынка, распрацоўка 
стратэгіі і брэнда прадпрыемства, 
стварэнне вэб-сайта, падрыхтоўка 
камунікацыйнай кампаніі), 
аўтаматызацыі розных працэсаў, ука-
ранення ISO і многае іншае. «Так 
што, калі вы — прыватная кампанія 
з беларускімі заснавальнікамі, з коль-
касцю супрацоўнікаў да 250 чалавек і 
досведам працы на рынку ад 2 гадоў, 
то можаце прэтэндаваць на нашу 
дапамогу», — пакрэсліла вольга Куз-
няцова. 
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ДАСЯГНЕННI

аархускі цэнтр у Гродне
16 лістапада ў Гродне адкрыўся першы ў Беларусі рэгіянальны Аархускі цэнтр. Ён 
размясціўся ў будынку Гродзенскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы на-
вакольнага асяроддзя і будзе дзейнічаць у рамках сумеснага праекта Еўрапейскага Саюза 
і Праграмы развіцця ААН «Садзейнічанне развіццю ўсёабдымнай структуры міжнароднага 
супрацоўніцтва ў галіне аховы навакольнага асяроддзя ў Беларусі». Нацыянальным 
выканаўчым агенцтвам праекта з'яўляецца Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы нава-
кольнага асяроддзя Беларусі.

Першы рэгіянальны
Як заявіў на адкрыцці выконва ю чы 

абавязкі прадстаўніка праан 
у беларусі Фарыд Караханаў, мэта цэн-
тра — праінфармаваць грамадскасць 
аб стане навакольнага асяроддзя і па-
лажэннях аархускай канвенцыі. 
цэнтр будзе дапамагаць грамадзянам, 
якія звяртаюцца са скаргамі і зваротамі 
па пытаннях навакольнага асяроддзя і 
прадастаўляць юрыдычныя кан суль-
тацыі. новая структура таксама будзе 
далучаць грамадзян да працэсу пры-
няцця экалагічна значных рашэнняў 
на рэгіянальным узроўні.

паводле слоў спадара Караханава, 
на базе цэнтра плануецца праводзіць 
бясплатныя трэнінгі і семінары па 
праблемах аховы навакольнага ася-
роддзя. акрамя таго, спецыялісты 
цэнтра будуць дапамагаць у арга-
нізацыі адукацыйных імпрэзаў і 
рыхтаваць публікацыі пра стан і ахо-
ву навакольнага асяроддзя.

Як паведаміла тэматычны каарды-
натар праекта наталля Губская, для 
работы цэнтра выдзелена асобнае па-
мяшканне і створаны бібліятэчны 

фонд, у якім, сярод іншага, сабраныя 
заканадаўчыя акты.

дзейнасць аархускіх цэнтраў, 
якіх сёння больш за чатыры дзесяткі 
ў 13 краінах свету, звязаная з 
рэалізацыяй Канвенцыі адзінай 
эканамічнай камісіі аан «аб досту-
пе да экалагічнай інфармацыі, удзеле 
грамадскасці ў працэсе прыняцця 
рашэнняў і доступе да правасуддзя 
па пытаннях, што тычацца наваколь-
нага асяроддзя» (яе скарочана назы-
ваюць аархуская канвенцыя). 
на думку экспертаў, канвенцыя 
больш чым які-небудзь іншы між на-
родна-прававы дакумент патрабуе 
актыўнага ўдзелу шырокай гра-
мадскасці. рух па стварэнні цэнтраў, 
пачатак якому быў пакладзены дзе-
сяць гадоў таму, падтрымала і бела-
русь — у Мінску быў створаны на-
цыянальны аархускі цэнтр.

12 мiльёнаў еўра для 
развіцця «зялёнай эканомікі» 
ў Беларусі
выступаючы на цырымоніі ад-

крыцця цэнтра, кіраўнік аддзела ф
от
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Кіраўнік аддзела праектаў 
і праграм Прадстаўніцтва 
ЕС у Беларусі Лэўэлін Эдвардс 
упэўнены, што адкрыццё цэнтра 
стане дадатковым стымулам для 
абласнога камітэта прыродных 
рэсурсаў і аховы навакольнага 
асяроддзя ў распрацоўцы і 
рэалізацыі новых 
прыродаахоўных праектаў
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«Зацікаўленая грамадскасць» павінна быць 
інфармавана аб планаванай дзейнасці на 
пачатковай стадыі працэсу, калі яшчэ 
існуюць альтэрнатыўныя варыянты. 
прадстаўнікі грамадскасці могуць бясплат-
на атрымаць і вывучыць патрэбную 
інфармацыю, у тым ліку, што датычыць 
магчымага ўздзеяння праекта на наваколь-
нае асяроддзе, і прапанаваць 
альтэрнатыўныя варыянты.

акрамя таго, неабходна забяспечыць доступ да 
інфармацыі аб дзяржаўнай установе, 
адказнай за прыняцце рашэння, аб метадзе 
прадстаўлення на разгляд гэтай установы 
заўваг па праекце, а таксама аб датах і часе 
слуханняў, у якіх могуць прыняць удзел 
прадстаўнікі грамадскасці.

дзяржаўныя ўстановы абавязаны ўлічыць вынікі 
ўдзелу грамадскасці ў сваім рашэнні, якое 
павінна быць аргументаваным і выкладзеным 
у пісьмовай форме, і забяспечыць апе ра тыўны 
доступ да яго для ўсіх жадаючых.

у Аархускай канвенцыі пад 
«зацікаўленай грамадскасцю» ма-
ецца на ўвазе «грамадскасць, на 
якую ўплывае ці можа ўплываць 
працэс прыняцця рашэнняў па пы-
таннях, што тычацца навакольнага 
асяроддзя, або якая мае заці-
каўленасць у гэтым працэсе». Гэта 
паняцце ўключае і няўрадавыя 
арганізацыі, якія садзейнічаюць 
ахове навакольнага асяроддзя, 
калі яны адпавядаюць патрабаван-
ням, што прад'яў ляюцца нацы я-
наль нымі за ка на даў ствамі.

ДАСЯГНЕННI

Адрас Аархускага цэнтра: Гродна, 
вул. Савецкая, д.23, офіс 33. кан-
тактны тэлефон: +375 152 74 05 70. 
ohranaprirody.grodno.by/aarhus
 Мясцовыя супольнасці здольныя 
вырашаць рэгіянальныя задачы 
аховы навакольнага асяроддзя 
найбольш эфектыўна, і таму па-
добныя цэнтры пачынаюць 
з'яўляцца і ў рэгіёнах.

праектаў і праграм прадстаўніцтва 
ес у беларусі Лэўэлін Эдвардс 
падкрэсліў, што цэнтр будзе са-
дзейнічаць рэалізацыі права арга-
нізацый і грамадзян Гродна на до-
ступ да экалагічнай інфармацыі. па-
водле яго слоў, дзейнасць цэнтра 
таксама здольна прынесці і эка на-
мічную карысць. Чакаецца, што яго 
заснаванне стане дадатковым стыму-
лам для абласнога камітэта прырод-
ных рэсурсаў і аховы навакольнага 
асяроддзя ў распрацоўцы і рэалізацыі 
новых прыродаахоўных праектаў.

спадар Эдвардс таксама 
паведаміў, што еўрасаюз мае намер 
выдзеліць беларусі 12 млн. еўра 
на рэалізацыю праекта па стварэнні 
«зялёнай эканомікі». паводле яго 
слоў, у бліжэйшы час плануецца за-
ключыць адпаведнае пагадненне з 
Міністэрствам прыродных рэсурсаў 
і аховы навакольнага асяроддзя.

Як адзначыў спадар Эдвардс, 
прадстаўніцтва ес у беларусі 
актыўна ўзаемадзейнічае як з 
Мінпрыроды, так і з Міністэрствам 
эканомікі. У іх планах — су пра-
цоўніцтва па пытаннях раз віц ця бе-
ларускага заканадаўства як на рэгі-
янальным, так і на нацыянальным 
узроўнях.

па словах спадара Эдвардса, ця-
пер прадстаўніцтва ес у беларусі 
плануе новы этап супрацоўніцтва — 
на 2014-2020 гады. актуальныя 
напрамкі ўзаемадзеяння абмяр-
коўваюцца як на ўзроўні ўрада, так і 
на ўзроўні грамадскіх арганізацый. 
Чакаецца, што, як і раней, адным з 
прыярытэтаў будзе супрацоўніцтва ў 

галіне навакольнага асяроддзя. ес 
пры падтрымцы Мінпрыроды ўжо 
рэалізуе ініцыятывы па кіраванні 
адкідамі, па пытаннях зменаў 
клімату, кантролю за воднымі 
рэсурсамі.

Як паведаміў журналістам на-
меснік міністра прыродных рэ сур саў 
і аховы навакольнага асяроддзя ана-
толь Ліс, аархускі цэнтр у Гродна 
прадоўжыць сваю працу і пасля за-
вяршэння праекта, у рамках якога ён 
створаны. а вопыт гродзенцаў будзе 
вывучаны пры стварэнні падобных 
структур і ў іншых рэгіёнах краіны.

Адзін чалавек — гэта ўжо 
«грамадскасць»
напярэдадні афіцыйнага адкрыц-

ця рэгіянальнага аархускага цэнтра 
адбыўся адукацыйны семінар для 
спецыялістаў і зацікаўленых грамад-
зян Гродна. У ім прынялі ўдзел 
прадстаўнікі Мінпрыроды, Гро дзен-
скiх абласнога і гарадскога вы ка наў-
чых камітэтаў, праан, прад-
стаўніцтва ес у беларусі. выступілі 
замежныя і бе ла рускія эксперты 
ў галi не экалагічнага права і аховы 
прыродных рэсурсаў.

Кіраўнік аархускага цэнтра 
беларусі вольга Захарава патлума-
чыла мэты і задачы сваёй устано-
вы, распавяла пра кірункі працы 
цэнтра. асаблівую ўвагу яна звяр-
нула на тэрмін «зацікаўленая гра-
мадскасць», якая, згодна з аарху-
скай канвенцыяй, «павінна быць 
ін фар мавана аб планаванай 
дзейнасці на пачатковай стадыі 
працэсу прыняцця рашэнняў па 
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пытаннях, што тычацца наваколь-
нага асяроддзя». «прадстаўнікі 
грамадскасці могуць бясплатна 
атрымаць патрэбную інфармацыю, 
у тым ліку, што датычыць магчы-
мага ўздзеяння праекта на нава-
кольнае асяроддзе, і прапанаваць 
альтэрнатыўныя варыянты».

вольга Захарава асабліва 
падкрэсліла, што, згодна з палажэн-
нем гэтага дакумента, любая фізічная 
асоба мае статус «грамадскасці» з 
усімі правамі і магчымасцямі. інакш 

кажучы, нават адзін на экалагічным 
полі — воін.

Практычны выбар
Гродна быў выбраны месцам для 

стварэння аархускага цэнтра па 
выніках конкурсу, у якім 
удзельнічалі ўсе рэгіёны краіны. Як 
распавёў журналістам выконваючы 
абавязкі прадстаў ніка праан 
у беларусі Фарыд Караханаў, рашэн-
не экспертаў адкрыць цэнтр менавіта 
ў Гродне заснаванае перш за ўсё 

Аархускі цэнтр беларусі быў ство-
раны 30 снежня 2005 года ў рам-
ках сумеснага праекта Міністэрства 
прыродных рэсурсаў і аховы нава-
кольнага асяроддзя беларусі і 
Офіса АбСЕ ў Мінску ў мэтах 
рэалізацыі палажэнняў Аархускай 
канвенцыі і функцыянуе на базе 
Рэспубліканскага навукова-
даследчага ўнітарнага прадпрыем-
ства «беларускі навукова-
даследчы цэнтр «экалогія». 
больш на www.ecoinfo.by

у Аархускім цэнтры Гродна можна 
будзе атрымаць кансультацыю ў 
спецыялістаў у галіне экалагічнага 
права; прыняць удзел у бясплат-
ных трэнінгах і семінарах; атры-
маць дапамогу ў арганізацыі аду-
кацыйных мерапрыемстваў, 
вы пуску інфармацыйных матэ рыя-
лаў  аб стане і ахове навакольнага 
ася роддзя.

Асноўныя напрамкі дзейнасці  
Аархускага цэнтра:

• садзейнічанне ў забеспячэнні доступу да 
інфармацыі, удзелу грамадскасці ў працэсе прыняцця 
рашэнняў і доступу да правасуддзя па пытаннях, што 
тычацца навакольнага асяроддзя;

• устанаўленне ўзаемасувязі паміж дзяржаўнымі 
органамі і грамадскасцю ў мэтах забеспячэння доступу 
да інфармацыі, удзелу грамадскасці ў працэсе прыняц-
ця рашэнняў і доступу да правасуддзя па пытаннях, 
што тычацца навакольнага асяроддзя;

• экалагічная асвета і павышэнне ўзроўню 
інфармаванасці грамадскасці па пытаннях аховы 
навакольнага асяроддзя і рацыянальнага выкары-
стання прыродных рэсурсаў;

• вывучэнне міжнароднага досведу і развіццё 
міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне рэалізацыі 
палажэнняў Аархускай канвенцыі.

Аархуская канвенцыя — канвенцыя аб доступе да 
інфармацыі, удзеле грамадскасці ў працэсе прыняцця 
рашэнняў і доступе да правасуддзя па пытаннях, што 
тычацца навакольнага асяроддзя.

Дата і месца прыняцця: 25 чэрвеня 1998 года. 
Аархус, Данія.

Дзеянне Аархускай канвенцыі на тэрыторыі беларусі 
зацверджана указам Прэзідэнта Рэспублікі беларусь 
ад 14 снежня 1999 года №726.

Мэта

Для садзейнічання абароне права кожнага чалавека 
цяперашняга і будучых пакаленняў жыць у наваколь-
ным асяроддзі, спрыяльным для яго здароўя і 
дабрабыту, кожны бок гарантуе права на доступ да 
інфармацыі, на ўдзел грамадскасці ў працэсе 
прыняцця рашэнняў і на доступ да правасуддзя па 
пытаннях, што тычацца навакольнага асяроддзя, у 
адпаведнасці з палажэннямі Аархускай канвенцыі.

ДАСЯГНЕННI
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«Еўрапейская эканамічная 
камісія гатова 
дапамагчы Беларусі ў 
рэалізацыі шматбако-
вых экалагічных 
пагадненняў ЕЭК як 
у парадку двухбаковага 
супрацоўніцтва, так і 
на партнёрскіх 
сустрэчах. Беларусь 
ужо зрабіла важкі 
ўнёсак у работу 
камітэта па 
экалагічнай палітыцы 
ЕЭК. Гэта, да прыкла-
ду, маніторынг і 
ацэнка стану наваколь-
нага асяроддзя, 
экалагічныя агляды і 
адукацыя ў галіне 
ўстойлівага развіцця. 
Краіна паказала 
зацікаўленасць 
у рэалізацыі ўсіх пяці 
канвенцый ЕЭК ААН 
па ахове навакольнага 
асяроддзя. Беларусь 
удзельнічае ў мерапры-
емствах па пратако-
лах некаторых 
канвенцый. Мы 
спадзяемся, што, 
нарасціўшы неабходны 
патэнцыял, яна 
далучыцца да дадзеных 
пратаколаў. Несумнен-
на, важная падзея — 
адкрыццё яшчэ аднаго 
Аархускага цэнтра. 
Спадзяемся, што яго 
рэгіянальная і нацыя-
нальная структуры і 
інфармацыйныя 
цэнтры створаць 
сетку, якая дапаможа 
наладзіць дыялог 
паміж дзяржаўным і 
прыватным сектарам, 
грамадскасцю. Такі 
дыялог асабліва важны 
на шляху 
да ўстойлівага 
развіцця і стварэння 
«зялёнай» эканомікі».

Моніка Лін, галоўны 
саветнік, начальнік 
аддзела палітыкі развіцця 
і міжсектарнай 
каардынацыі офіса 
выканаўчага сакратара 
еЭК аан (са звароту па 
Skype да ўдзельнікаў 
прэс-канферэнцыі ў 
Гродне)

на тым, што ў Гродзенскай вобласці 
назапашаны вялікі досвед 
ажыццяўлення экалагічных праектаў 
у супрацоўніцтве з замежнымі 
партнёрамі. акрамя таго, пэўную 
ролю адыграла і ўзвядзенне на Грод-
зеншчыне такіх энергетычных 
аб'ектаў як ГЭс на нёмане і першай 
беларускай аЭс у астраўцы. Як вя-
дома, гэтыя аб'екты выклікаюць 
асаблівую заклапочанасць у аба-
ронцаў навакольнага асяроддзя і 
шмат пытанняў з боку жыхароў 
рэгіёну і ўсёй краіны.

Гэтая заклапочанасць ўжо 
праявілася ў тым, што пытанне аб 
парушэнні беларуссю аархускай 
канвенцыі пры будаўніцтве аЭс буд-
зе разгледжана на 5-й сесіі нарады 
бакоў канвенцыі, якая пройдзе ў 
чэрвені-ліпені 2014 года ў 
нідэрландах. пра гэта таксама 
паведаміла 16 лістапада на прэс-
канферэнцыі ў Гродне кіраўнік аар-
хускага цэнтра рэспублікі беларусь 
вольга Захарава.

дадаткова яна адзначыла, што 

рэкамендацыі эколагаў ужо 
ўлічваюцца пры распрацоўцы 
заканадаўства. паводле яе слоў, 
гэта — «прыватнасці», якія варта 
больш дакладна замацаваць 
у заканадаўстве, бо з-за іх адсутнасці 
пакутуе правапрымяняльная прак-
тыка. напрыклад, неабходна зрабіць 
адсылачную норму ў агульным зако-

не «аб інфармацыі» пра тое, што ча-
лавек не павінен абгрунтоўваць сваю 
зацікаўленасць у атрыманні 
экалагічнай інфармацыі. Зараз такая 
норма існуе толькі ў законе «аб на-
вакольным асяроддзі». «Усе меры, 
якія нам рэкамендаваныя ў сувязі з 
доступам грамадскасці да эка-
лагічнай інфармацыі, будуць выка-
наны», — паабяцала вольга 
Захарава. 

Яна нагадала, што на 4-й сесіі 
нарады бакоў аархускай канвенцыі, 
якая пра ходзіла з 29 чэрвеня па 
1 ліпеня 2011 года ў Кішынёве, 
былі прыняты рэкамендацыі аднос-
на таго, як змяніць беларускае 
заканадаўства і палепшыць прак-
тыку яго прымянення, каб краіна 
не парушала базавыя пункты 
канвенцыі пры будаўніцтве Грод-
зенскай ГЭс.

тут дарэчы прыгадаць, што вы-
сновы аб парушэнні беларуссю аар-
хускай канвенцыі пры будаўніцтве 
астравецкай аЭс і нёманскай ГЭс 
былі зроблены камітэтам па 

выкананні аархускай канвенцыі 
яшчэ 29 чэрвеня 2011 года. тады ж 
беларусі былі дадзеныя рэ-
камендацыі па ліквідацыі праблем, 
звязаных з доступам грамадскасці 
да экалагічнай інфармацыі і ўдзелу ў 
прыняцці экалагічна значных 
рашэнняў.

больш на www.aarhusbel.com 

ДАСЯГНЕННI
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Усе дзеці ўключаны
14-16 лістапада ў Брэсце адбыўся трохдзённы семінар-практыкум 
для педагогаў і сацыяльных псіхолагаў сацыяльна-педагагічных 
цэнтраў «Псіхолага-педагагічнае суправаджэнне працэсу 
дэінстытуцыяналізацыі дзяцей-сіротаў і дзяцей, якія засталіся без апекі 
бацькоў. Тэхналогіі псіхолага-педагагічнай дапамогі прыёмным сем'ям і 
дзіцячым дамам сямейнага тыпу».

семінар быў арганізаваны грамад-
скай арганізацыяй «Здаровы выбар» 
у рамках праекта «Усе дзеці 
ўключаны», што фінансуецца 
еўрасаюзам і накіраваны на развіццё 
ў беларусі замяшчальнага баць коў-
ства. У той час як у краінах еўропы 
такая форма выхавання пакінутых 
біялагічнымі бацькамі дзяцей 
выкарыстоўваецца не адзін дзясятак 
гадоў, для беларусі гэта досыць но-
вая з'ява. але нават цяпер, паводле 
статыстыкі, замяшчальная сям’я як 
форма выхавання дзяцей, што 
засталіся без бацькоў, па ступені рас-
паў сюджанасці знаходзіцца паміж 
апекай і ўсынаўленнем.

сярод імпрэзаў, што праводзяцца 
ў рамках праекта «Усе дзеці 

ўключаны» ёсць і семінары для 
бацькоў-выхавальнікаў (так афіцыйна 
называюцца «прафесійныя бацькі»), 
і трэнінгі для работнікаў органаў 
апекі і ўсынаўлення.

Лістападаўскі семінар у брэсце 
быў адмыслова арганізаваны для са-
цыяльных педагогаў і псіхолагаў 
сацыяльна-педагагічных цэнтраў 
брэсцкай вобласці. Гэты трэнінг быў 
асабліва важным, паколькі ў ім 
удзельнічалі пераважна маладыя 
спецыялісты без вялікага досведу 
працы ў гэтай сферы.

Заняткі першага дня праводзіла 
кансультант праекта «Усе дзеці 
ўключаны», метадыст цэнтра пад-
трымкі сацыяльна-педагагічнай ра-
боты Мінскага абласнога інстытута 
развіцця адукацыі таццяна 
пімкова. Яна пачала заняткі з вы-
значэння асноўных пытанняў, якія 
ўзнікаюць падчас працы з сіротамі 
і дзецьмі, што засталіся без апекі 
бацькоў. а затым падзялілася до-
сведам прымянення на практыцы 
сучасных метадаў адаптацыі як 
дзяцей, якія засталіся без апекі 
бацькоў, так і бацькоў-вы ха-
вальнікаў, у пры ват насці, лячэнне 
сродкамі мастацтва.

другі дзень семінару праводзіла 
ала Кавалеўская — старшы вы-
кладчык кафедры агульнай і 
дзіцячай псіхалогіі бдпУ імя 
М.танка, педагог-псіхолаг, кансуль-
тант праекта «Усе дзеці ўключаны». 
тэмай першых заняткаў стала дыя-
гнастычная падтрымка працэсаў 
стварэння і суправаджэння прыём-
най сям'і: напрамкі, метады і 
методыкі дыягностыкі выхаванцаў 
і пра фе сійных бацькоў. Затым су-
месна з удзельнікамі семінара ала 
Кавалеўская падрабязна разгледзе-
ла асаблівасці псіхолага-пе да га-
гічнага суправаджэння прыёмных 
бацькоў, а таксама прыёмы 
пазітыўнай педагогікі (асноўны 
прынцып — не прыгнёт, пакаранне ф
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Па стане на 1 студзеня 2012 года ў 
беларусі было 18 875 дзяцей-сірот 
і дзяцей, што засталіся без апекі 
бацькоў, якія вы хоўва ліся  ў 
13 124 сем' ях. з іх: 10 164 дзіцяці — 
у апя кунскіх сем'ях, 6995 — у за-
мяшчальных сем'ях, 1223 — 
у дзіцячых дамах сямейнага тыпу, 
493 дзіцяці — у дзіцячых вёсках 
(гарадках). 6736 дзя цей знаходзяц-
ца на ўсынаўленнi ў 5932 сем'ях 
грамадзян беларусі.
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арт-тэрапія, або тэрапія мастацтвам — адзін з метадаў 
псіхалагічнай працы, які выкарыстоўвае магчымасці мастацт-
ва для дасягнення станоўчых зменаў у інтэлектуальным, 
сацыяльным, эмацыянальным і асабовым развіцці чалавека. 
З'яўляецца адносна новым метадам псіхалагічнай працы. 
Упершыню гэты тэрмін быў выкарыстаны адрыянам Хілам у 
1938 годзе ў апісанні працы з хворымі на сухоты і хутка 
атрымаў шырокае распаўсюджванне. У наш час гэты тэрмін 
ужываюць шырэй, у дачыненні да любых заняткаў мастацт-
вам, якія праводзяцца ў бальніцах ці цэнтрах псіхічнага 
здароўя, хоць многія спецыялісты ў гэтай галіне лічаць такое 
азначэнне занадта шырокім і недакладным. прымяненне 
мастацтва ў комплексным лячэнні грунтуецца на магчымасці 
эксперыментаваць з пачуццямі, даследаваць і выказваць іх на 
сімвалічным узроўні. Мастацкія вобразы адлюстроўваюць усе 
віды падсвядомых працэсаў, уключаючы страхі, канфлікты, 
успаміны дзяцінства, мары, гэта значыць, тыя феномены, якія 
даследуюць тэрапеўты фрэйдаўскай школы.

Флэш-трэнінг — напрамак у лячэнні 
сродкамі мастацтва, распрацаваны 
адмыслова для працы з дарослымі 
людзьмі. Педагог-псіхолаг збірае 
групу людзей (10-15 чалавек) з 
падобнымі праблемамі і дэман-
струе ім пэўны сюжэт, які нейкім 
чынам закранае гэтую праблему. 
Падчас прагляду псіхолаг уважліва 
сочыць за рэакцыяй гледачоў, іх 
жэстамі, зменай выразу і нават ко-
леру твару. Пасля прагляду ўзнікае 
дыскусія, падчас якой аб мяр-
коўваюцца перажыванні і пачуцці 
ўдзельнікаў флэш-трэнінга — людзі 
спрабуюць зірнуць на праблему 
вачыма партнёра. 

ці пагрозы, а супрацоўніцтва) у 
выхаванні дзяцей-сірот.

асаблівую цікавасць аўдыторыі 
выклікала тэма «прафілактыка пра-
фе сійнага выгарання прыёмных 
баць коў. прыёмы пазітыўнай псі ха-
тэрапіі ў якасці эфектыўнага споса-
бу аднаўлення псіхалагічнага 
здароўя». на гэтых занятках 
удзельнікі семінара мелі магчы-
масць не толькі даведацца пра не-
шта новае, але і падзяліцца з 
калегамі сваімі прак тычнымі 
напрацоўкамі ці знайсці адказы 
на пытанні.

трэці дзень семінара быў у знач-
най ступені прысвечаны практыч-
наму досведу працы не толькі з 
прыёмнымі бацькамі, але і з іх 
выхаванцамі. так, Кацярына Каў-
рова, намеснік кіраўніка грамад-
скага аб’яднання «Здаровы выбар», 
кансультант праекта «Усе дзеці 
ўключаны», распавядала пра тое, 
як працуе сацыяльна-педагагічная 
падтрымка дзяцей праз выкары-
станне праграмы «старэйшы ся-
бар» — валанцёр (звычайна малады 
чалавек, напрыклад, студэнт) ся-
бруе з маладзейшым за сябе выха-
ванцам дзіцячага дома. 

«сяброўства» раз лічанае 
на 9 месяцаў (столькі доўжыцца 
праграма), але многія працягваюць 
па-сапраўднаму сябраваць і далей.

Затым таццяна пімкова правяла 
заняткі па тэме «нагляд у працы з 
прыёмнымі бацькамі і бацькамі-
выхавальнікамі». пасля чаго 
ўдзель нікі семінара абмеркавалі 
тыя пытанні, што засталіся неза-
кра нутымі падчас папярэдніх сесій, 
і падвялі вынікі трэнінгу.

Сайт праекта — www.choice.by

Сайт Цэнтра падтрымкі сацыяльна-
педагагічнай работы Мінскага абласнога 
інстытута развіцця адукацыі — 
www.moiro.by 
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пилоты энергетической 
эффективности
12 ноября в Минске прошел семинар «Развитие международно-
го сотрудничества для повышения эффективности энергоси-
стемы через совершенствование системы правового регули-
рования», организованный минским «Офисом европейской 
экспертизы и коммуникаций».

семинар прошел в формате круг-
лого стола с участием международ-
ных экспертов из австрийского энер-
гетического агентства, компании 
Kema International B.V., представите-
лей госструктур, представительства 
ес и заинтересованных обществен-
ных организаций.

на семинаре с докладом о реали-
зации в беларуси проекта «поддерж-
ка реализации комплексной энерге-
тической политики беларуси», 
финансируемого европейским сою-
зом, выступила доктор Илька Ле-
вингтон, старший консультант Kema 
International B.V.

проект призван способствовать 
повышению надежности энергос-
набжения в беларуси, снижению 
зависимости экономики страны 
от импортных поставок энергоре-
сурсов, а также повышению осве-
домленности, знаний и практиче-
ских навыков граждан для 
их ак тив ного участия в решении 
задач энергетической политики го-
сударства на местном уровне. Об-
щий объем финансирования про-
граммы составляет 5 млн. евро.

«Этот проект должен помочь бе-
ларуси в реализации стратегии 

энергетического развития страны, 
которая была принята правитель-
ством в августе 2010 года», — со-
общила г-жа Левингтон. Она 
пояснила, что программа включает 
в себя 5 подразделов, при этом 
наибо лее значимым является раз-
дел, направленный на формирова-
ние общей политики по реформи-
рованию электроэнергетического 
сек тора. стратегия энергетического 
развития беларуси на 2011-2015 годы 
и на период до 2020 года предусма-
тривает реформирование белорус-
ской энерге тической системы, в том 
числе раз де ление сфер производ-
ства, тран спор тировки и сбыта 
электроэнергии. другие направле-
ния проекта, по ее словам, включа-
ют оказание беларуси консал тин-
говых услуг в сфере 
эн ерго эффективности, а также реа-
ли зацию двух пилотных проектов: 
вне дрение энергоэффективных тех-
но ло гий в Ивьевской школе-интер-
на те и строительство биогазовой 
уста новки на одном из сельхозпред-
приятий страны. К слову сказать, 
торжественное открытие обновлен-
ной Ивьевской школы-интерната 
запланировано на конец декабря. ф
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Я выросла в Гдр. Когда мне было 11 
лет, мой учитель русского языка заме-
тил мой интерес к языкам, но сказал, 
что наверно не стоит просто учиться 
лингвистике, а можно выучить какой-
то предмет и заодно стать переводчи-
цей, если ехать учиться прямо в со-
ветский союз. для меня это было так 
убедительно (я всегда обожала эффек-
тивность), что с того момента я твердо 
реши ла: поеду учиться в россии. 
сколько ни пытались отговаривать 
друзья и родители: я решила — так и 
получилось.

Можно сказать, что в энергетику я по-
пала случайно. после окончания Мо-
сковского финансового института с се-
рьезными сессиями и выездами «на 
картошку» и в стройотряд, я вернулась 
в берлин — и свободное место для 
экономиста оказалось именно в энерге-
тике. там меня и застала «Wende» (пе-
ремена) — так называют осень 1989, 
когда берлинскую стену сломали и на-
чали двигаться к объединению двух 
частей Германии. Я поехала учиться в 
англию, и когда дело дошло до выбора 
темы в аспирантуре, профессор сказал: 
«пишите, о чем знаете! Энергетика — 
прекрасно, это как раз самая актуаль-
ная тема». И в самом деле: реформиро-
вание энергетики великобритании 
началось в 1990-е годы. Я оказалась в 
самом интересном поле для дискуссий.

в 2010 году я как раз заканчивала це-
лую серию проектов в Украине, когда 
увидела тендер по небольшому проек-
ту всемирного банка, связанному с 
анализом барьеров для развития возоб-
новляемых источников энергии в бела-
руси. подали предложение, выиграли. 
Когда разыгрывался следующий про-
ект (уже побольше и финансируемый 
ес) встал вопрос, кого КеМа может 
выдвинуть на место руководителя ко-
манды экспертов. Эта должность бук-
вально означала переезд в беларусь. а 
я к тому времени уже успела полюбить 
беларусь, да и проект был очень инте-
ресным, поэтому согласилась.

Илька Левингтон,
руководитель группы консультантов 
KEMA International B.V. по осуществле-
нию проекта «поддержка реализации 
комплексной энергетической политики 
беларуси».

Я думала, что беларусь должна быть 
очень похожа на россию, а оказалось, 
что она намного больше похожа на 
прибалтику. Очень приятно оказаться 
в таком месте — спокойном, порядоч-
ном — после всей суеты Украины, на-
пример. в театрах русской драмы — 
пьесы классиков, сыграны нормально 
— то есть без «модных» ненужных 
приемов. на встречи люди, как прави-
ло, не опаздывают. пропуски на нас, 
консультантов, заранее заказывают. 
дежурные вежливо пропускают. в об-
щем, при ятно ра бо тать, по рядок и по-
стоянная практика с русским языком. 
просто красота. Одного не хватает — 
моря…

Я знаю, что все иностранцы хвалят чи-
стоту и порядок на улицах белорусских 
городов. Это действительно приятно. Я 
чувствую, что люди сами ценят поря-
док и ухоженность, и большинство 
очень охотно вносит свой вклад. Жаль, 
что с национальным языком такая си-
туация. в работе редко белорусский 
встречается — в отличие от Украины, 
где все документы и много дискуссий 
— на украинском. К сожалению, в бе-
ларуси нет необходимости в белорус-
ском языке, и трудно выбрать время 
для самостоятельного изучения. ста-
раюсь время от времени ходить в теа-
тры на белорусскоязычные спектакли 
(очень тонко сыгранные, интересные) 
и почти все понимаю.

Что касается ярких воспоминаний — 
сложно сказать. Может дремучий лес 
возле од ной усадь бы под Ивь ем, когда 
мороз стоял крепкий, а внутри нас 
встречали с большим гостеприим-
ством. Или заключительный тур 
«Энергомарафона 2012» — агитбрига-
ды выступали блестяще: не думала, 
что можно так петь про энергоэффек-
тивность. незабываемо!

Энергетика белару си не по хожа ни на 
энер гетику соседних стран по снГ, ни 
эту сферу в других странах с переход-
ной экономикой. присутствуют недо-ф
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финансирование, субсидирование и 
перекрестное субсидирование (как и в 
некоторых соседних странах), но в то 
же время оборудование в более-менее 
нормальном состоянии, уровень износа 
— меньше, надежность — больше. 
проблемы с энергоэффективностью и 
с выбросами есть, но гораздо меньше, 
чем в некоторых других странах. то 
есть энергетика беларуси хоть и долж-
на реформироваться, но она не нахо-
дится в кризисном состоянии.

большую роль ес, на мой взгляд, мо-
жет играть в финансировании целена-
правленных проектов по реформирова-
нию энергетики, созданию новых 
необходимых институтов, обучению 
всех работников сектора новым мето-
дам работы. Желательно, чтобы это 
происходило прямо во время осущест-
вления преобразований, то есть, когда 
консультанты работают вместе со шта-
бом реформы над написанием доку-
ментов и проведением мероприятий.

Мы в проекте по внедрению энергоэф-
фективных технологий в Ивьевской 
школе-интернате стараемся продвигать 
комплексный подход к энергетическо-
му балансу предприятий и учрежде-
ний. И надеемся, что этот подход будет 
изучаться другими ведомствами и рай-
онами. но решающего прорыва в обла-
сти энергоэффективности не будет, 
пока вопрос — купить 1 кв/ч или сэ-
кономить 1 кв/ч — не становится глав-
ным в принятии решений о финанси-
ровании.

Обычно мы работаем в стране, пока 
есть проекты — особенно, когда они 
хорошо идут, когда приятно работать, 
как в беларуси. на данный момент 
есть продление проекта по ес и, воз-
можно, будет продление еще одного 
проекта по всемирному банку. так что 
я еще буду регулярно приезжать в те-
чении 2013 года. а там, может быть, 
еще проект выиграем, или частный 
бизнес нас попросит помочь в освое-
нии возобновляемых источников энер-
гии. 
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Кристина Думитру Табакару из Румынии, автор снимка основной дороги, по которой весь город ездит за покупками 
в супермаркет. «Раньше эта дорога была опасной, но теперь она безопасна»

«европа в моем регионе»
Подведены итоги Европейского конкурса фотографов — свидетелей присутствия и участия 
Европейского Союза в конкретном регионе. Четыре победителя, которых определяли пользо-
ватели социальной сети facebook методом голосования, получили в качестве приза фотообо-
рудование и поездку в Брюссель, а интернет-сообщество получило доказательства того, что 
региональная политика ЕС — это вполне конкретные проекты, инициативы и действия.

ЕЎРАМАЗАIКА

Симеон Митков из Болгарии запечатлел место ре-
ставрации остатков римского поселения в столице 
Болгарии, которое станет музеем под открытым 
небом, и которое ежедневно будут видеть тысячи 
местных жителей и гостей Софии.



ЕЎРАМАЗАIКА
ф

от
а:

 w
or

ld
co

al
iti

on
.o

rg



КАРОТКIЯ НАВIНЫ
19 лістапада, напярэдадні снежаньскай канферэнцыі, дзе сусветная суполь-
насць будзе абмяркоўваць новыя правілы сетак сувязі, еўрапейскі парламент 
выказаўся супраць перадачы Міжнароднаму саюзу электрасувязі аан кантро-
лю над інтэрнэтам, які зараз ажыццяўляецца амерыканскай кампаніяй ICANN, 
таму што ў саюз уваходзяць краіны, якія адкрыта блакуюць інтэрнэт і 
абмяжоўваюць свабоду ў сеціве. «Такія прынцыпы не стасуюцца з нашым 
бачаннем развіцця інтэрнэта», — гаворыцца ў рэзалюцыі еўрапарламента.
Больш на www.europarl.europa.eu

22 і 27 лістапада ў рамках фінансуемай еўрапейскім саюзам праграмы 
«інагейт» у фармаце вэб-семінараў былі арганізаваны два бясплатныя курсы 
дыстанцыйнага навучання па энергаэфектыўнасці і ўстойлівым развіцці 
энергетыкі для дзяржаўных ведамстваў нацыянальнага, рэгіянальнага і 
мясцовага ўзроўняў, камунальных прадпрыемстваў і прыватных кампаній, якія 
выпрацоўваюць энергію, фінансавых інстытутаў, таварыстваў уласнікаў, сМі, 
універсітэтаў і школ.
Спампаваць прэзентацыі і лекцыі можна на www.inogate-ee.org

праект SURE праграмы CIUDAD, якую фінансуе еўрапейскі саюз, выдаў 
даведнік «парады гарадам па распрацоўцы плана дзеянняў для развіцця 
ўстойлівай энергетыкі» на трох мовах — англійскай, французскай і рускай. 
выданне закліканае дапамагчы гарадам краін-сябраў еўрапейскага суседства, 
што далучацца да пагаднення мэраў, супрацьстаяць зменам клімату.
Падрабязнасці на www.ciudad-programme.eu

еўрапейскі фонд адукацыі плануе ў 2013 годзе засяродзіцца на павелічэнні і 
паляпшэнні чалавечага капіталу і зрабіць прафесійную адукацыю і навучанне 
ў краінах-сябрах рухавіком устойлівага развіцця. на гэта будзе выдаткавана 
20,1 мільярда еўра. «Еўрапейскі фонд адукацыі мае быць больш эфектыўным і 
дзейсным у якасці вядучага экспертнага цэнтра па развіцці чалавечага 
капіталу», — зазначыла дырэктар фонда Мадлен сербан.
Больш на www.etf.europa.eu

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

АНОНСЫ
10 СНЕжНЯ, ОСЛА, НАРВЕГІЯ
цырымонія ўручэння нобелеўскай прэміі
нобелеўскую прэмію міру за 2012 год 
атрымаў еўрапейскі саюз за «унёсак на пра-
цягу больш як шасці дзесяцігоддзяў у 
забеспячэнне міру і прымірэння, дэмакратыі 
і правоў чалавека ў еўропе.»
Грашовую частку прэміі саюз накіруе на да-
памогу дзецям, што пацярпелі ад войнаў і 
канфліктаў. паводле слоў прэзідэнта 
барозу, нобелеўская прэмія ёсць сімвалам 
прымірэння для ўсяго свету, і грашовая 
частка прэміі павінна належаць дзецям — 
галоўнай надзеі свету і першым ахвярам 
усіх цяперашніх і мінулых канфліктаў.
падрабязнасці на www.nobelprize.org

10 СНЕжНЯ, КРАІНЫ СВЕТУ
Міжнародны дзень правоў чалавека
«адукацыя ў галіне правоў чалавека — гэта 
значна больш, чым проста тэма дня. Гэта 
працэс азнаямлення людзей з механізмамі, 
неабходнымі для жыцця ва ўмовах бяспекі і 
з пачуццём годнасці, — значыцца ў заяве 
Генеральнага сакратара аан. —У гэты 
дзень давайце прыкладзем сумесныя 
намаганні для фарміравання і выхавання ў 
будучых пакаленнях культуры правоў 
чалавека, для перамогі свабоды, умацавання 
бяпекі і міру ва ўсіх краінах».
больш на www.un.org

ДА 13 СНЕжНЯ 2012 ГОДА
другі конкурс стыпендый праграмы 
Erasmus Mundus для студэнтаў і 
выпускнікоў внУ беларусі, Малдовы 
і Украіны.
праект, які каардынуецца ўніверсітэтам 
горада турку (Фінляндыя), скіраваны 
на ажыццяўленне міжнародных 
акадэмічных абменаў, што даюць магчы-
масць прайсці навучанне па бакалаўрскай, 
магістарскай, аспіранцкай альбо доктарскай 
праграме ў адным з дзевяці еўрапейскіх 
універсітэтаў, пачынаючы з верасня 
2013 года.
падрабязнасці на www.utu.fi/sivustot/bmu-mid

ДА 18 СНЕжНЯ 2012 ГОДА
Конкурс праектных прапаноў па тэме 
«падтрымка культуры як вектара 
дэмакратыі і эканамічнага росту»
Конкурс еўрапейскай Камісіі ў межах 
тэматычнай праграмы «інвестыцыі ў 
людзей» мае бюджэт 22 мільёны еўра. Яго 
задача — падтрымліваць развіццё 
і станаўленне дынамічнага культурнага 
асяродку, які спрыяў бы эканамічнаму 
росту і ўстойліваму развіццю.

ДА 25 СТУДЗЕНЯ 2013 ГОДА
прыём заявак на 2013/14 навучальны год па 
праграме Erasmus Mundus.
праграма акадэмічнай мабільнасці, якую 
фінансуе еўрапейскі саюз, падтрымлівае 
ўсталяванне партнёрскіх адносінаў паміж 
універсітэтамі і ўдзел студэнтаў, 
даследчыкаў і выкладчыкаў у адукацыйных 
праграмах універсітэтаў-партнёраў.
Умовы і патрабаванні да кандыдатаў 
выкладзеныя на www.emp-aim.mruni.eu


