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Кадры МЕСяца

мiжнародны дзень жанчын
8 сакавіка ў многіх краінах адзначаўся Міжнародны дзень жанчын. 
Ён стаў нагодай для жанчын свету яшчэ раз нагадаць сусветнай 
супольнасці пра доўгі шлях барацьбы за свае правы, які дагэтуль, 
на жаль, не прывёў да жаданай паўсюднай абароненасці і гендэрнай 
роўнасці ў розных сферах жыцця.

каля 1,3 мільярда жанчын плане-
ты знаходзяцца за рысай беднасці. 
да гэтага часу не атрымалася 
выкараніць праблему гвалту ў 
дачыненні да жанчын — ён застаец-
ца адной з прычын смяротнасці і ка-
лецтва жанчын ва ўсім свеце, а па 
дадзеных аан, 603 мільёны жанчын 
жывуць у краінах, дзе хатні гвалт не 
лічыцца злачынствам. у гэтым годзе 
тэма дня жанчын — "абяцанне ёсць 
абяцанне: час выкараняць гвалт у 
дачыненні да жанчын".

www.internationalwomensday.com
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ПРАВЫ жАНчЫН НоН-СТоП
Сотні жанчын і дзяўчын па ўсім свеце ўзялі ўдзел у 24-гадзіннай 

інтэрактыўнай анлайн-дыскусіі, арганізаванай міжнароднай 
асацыяцыяй дзяўчын-гайдаў і гёрлскаўтаў (WAGGGS), 
найвялікшай у свеце добраахвотніцкай асацыяцыяй дзяўчын і 
маладых жанчын.

Анлайн-марафон прайшоў 8 і 9 сакавіка і быў прымеркаваны да 
Міжнароднага жаночага дня. Дыскусія праводзілася ў фармаце 
відэа-канферэнцыі на афіцыйным сайце асацыяцыі 
www.wagggsworld.org і была адкрытай для ўсіх жадаючых. 
На працягу 24 гадзін 8 мадэратараў разам з запрошанымі 
экспертамі і ўдзельнікамі дыскусіі абмеркавалі шэраг актуаль-
ных тэм, звязаных з правамі жанчын — гвалт у дачыненні да 
дзяўчын, адукацыйныя магчымасці, працаўладкаванне ды 
іншыя. На абмеркаванне кожнага пытання адводзілася па тры 
гадзіны. 
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ЛIчбы

на 59 дзён болей у 2012 годзе давялося працаваць жанчынам 
з краін-сябраў Еўрапейскага саюза, каб атрымаць такую ж зарплату, 
як у мужчын. Паводле дадзеных, апублікаваных Еўрапейскай камісіяй, 
розніца ў пагадзіннай аплаце працы паміж жанчынамі і мужчынамі 
ў Еўрапейскім саюзе складае 16,2%. 
дадзеныя былі апублікаваны напярэдадні Еўрапейскага дня роўнай 
аплаты працы, які адзначаўся 28 лютага. "Дзень роўнай аплаты працы 
закліканы ў чарговы раз нагадаць нам аб няроўных умовах, з якімі 
сутыкаюцца жынчыны на рынку працы. Нягледзячы на тое, што 
розніца ў аплаце працы за апошнія гады зменшылася, нагоды для 
святкавання пакуль няма. Розніца пакуль што вельмі вялікая, а яе 
змяншэнне адбылося ў выніку зніжэння зарплат мужчын, а не павышэн-
ня зарплат жанчын. Прынцып роўнай аплаты працы замацаваны 
еўрапейскімі пагадненнямі з 1957 года. І цяпер найлепшы час, каб гэты 
прынцып пачаў працаваць", — заявіла віцэ-прэзідэнт Еўрапейскай 
камісіі Вівіян рэдынг.

700 бяздомных дзяцей 
атрымаюць дапамогу ў рамках новага праекта, 
што фінансуецца Еўрапейскім саюзам і 
накіраваны на рэалізацыю міжнародных правоў 
дзіцяці ў Грузіі. у краіне 77 тысяч дзяцей 
жывуць за рысай беднаcцi, часта на вуліцы з-за 
наркаманіі ці алкагалізму ў сем'ях. 
Праект "дапамога сацыяльна ўразлівым дзецям 
у Грузіі" разлічаны на два гады і прадугледжвае 
стварэнне механізмаў па выяўленні дзяцей, якія 
жывуць і зарабляюць на жыццё на вуліцах 
Тбілісі, Батумі ці кутаісі. 
задача ініцыятывы — сіламі чатырох сацыяльных 
мабільных груп з псіхолагаў і настаўнікаў ацаніць 
сітуацыю кожнага праблемнага дзіцяці і забяспе-
чыць ім псіхалагічную падтрымку, медыцынскую 
дапамогу, а таксама адукацыйныя магчымасці. 
дзеля гэтага будуць адкрытыя чатыры 
спецыялізаваныя дзіцячыя цэнтры дапамогі. 
Праект, на які Еўрапейскі саюз выдаткоўвае 
750 тысяч еўра, ажыццяўляецца пад 
кіраўніцтвам міністэрства працы, аховы 
здароўя і сацыяльнай абароны Грузіі ў партнёр-
стве з UNICEF.

850 тысяч еўра выдаткуе 
Еўрапейскі саюз Беларусі ў рамках двухгадова-
га праекта міжнароднага цэнтра па развіцці 
міграцыйнай палітыкі "Павышэнне 
эфектыўнасці аховы зялёнай і воднай 
дзяржаўнай мяжы паміж Беларуссю і украінай" 
(SURCAP), што стартаваў 29 траўня 2012 года. 
як паведаміў 4 сакавіка журналістам у мінску 
каардынатар праграм супрацы Прадстаўніцтва 
Еўрапейскага саюза ў Беларусі ульрых райнер, 
да пачатку лета дзяржаўны памежны камітэт 
Беларусі пры падтрымцы Ес набудзе два 
патрульныя кацеры, што будуць 
выкарыстоўвацца на рэках сож і дняпро, 
аўтатранспартныя сродкі і прылады начнога 
бачання для беларуска-ўкраінскага ўчастку 
дзяржаўнай мяжы.  
апроч тэхнічнай дапамогі дзвюм краінам, 
праект таксама ўключае каардынацыю мер па 
патруляванні мяжы, рэгіянальныя семінары ва 
украіне і Беларусі, абмен досведам з краінамі 
Еўрапейскага саюза, а таксама барацьбу з 
карупцыяй, кантрабандай наркотыкаў і неле-
гальнай міграцыяй. 
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цыТаТы 

Віцэ-прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Вівіян Рэдынг адказала на 
пытанне гледача Euronews пра тое, што значыць быць 
актыўным еўрапейскім грамадзянінам. 
"Для таго, каб стаць актыўным грамадзянінам ЕС, трэба 
добра зразумець, што такое адзіная Еўропа сёння, як яна 
функцыянуе, хто і якія пастановы там прымае, — адзначы-
ла віцэ-прэзідэнт і падкрэсліла адмысловую важнасць працы 
з моладдзю і інфармавання моладзі аб тым, што адбываецца 
ў Еўрапейскім Саюзе. На думку Вівіян Рэдынг, маладыя гра-
мадзяне павінны добра разумець асновы функцыянавання 
"еўрапейскага дома" і ведаць, якія рычагі ўплыву ў іх ёсць: 
"Мы б хацелі, каб моладзь больш актыўна брала ўдзел у 
грамадскім жыцці па месцы жыхарства — на ўзроўні гарадоў, 
рэгіёнаў. Я пераканана, што палітыка пачынаецца менавіта 
там, на месцах, на нацыянальным узроўні, а потым выходзіць 
на ўзровень агульнаеўрапейскіх дэбатаў і Еўрапарламента".

Джэрэмі Айранс, рэжысёр дакументальнай стужкі Trashed, лаўрэата прэміі 
"оскар", у інтэрв'ю Euronews патлумачыў, чаму менавіта Еўрапейскі Саюз павінен 
паказаць краінам, што развіваюцца, прыклад таго, як можна абыходзіцца са 
смеццем. 
"Пачаць павінны мы. І зрабіць гэта тут. У нас ёсць досвед і тэхналогія, не так 
ужо шмат і трэба. Няхай Еўропа стане ў галіне перапрацоўкі смецця сусвет-
ным лідарам. Давайце пераконваць краіну за краінай у тым, што яны могуць 
зарабляць на эфектыўнай перапрацоўцы, што ад перапрацоўкі будзе выйгра-
ваць іх эканоміка. Калі Еўропа паставіцца да гэтага сур'ёзна, іншыя будуць 
браць прыклад. Не будзем сядзець склаўшы рукі і бурчэць, маўляў, чаму гэтага 
не робіць Кітай ці Індыя? Так нельга жыць". Для падмацавання сваіх словаў 
справай Айранс прыехаў у брусель, каб падтрымаць ініцыятыву ЕС у сферы 
абыходжання са смеццем.
28 лютага Еўрапейская камісія абвясціла, што ў наступным годзе прапануе но-
вае заканадаўства па барацьбе з пластыкавымі адкідамі, якое будзе заахвоч-
ваць да іх перапрацоўкі і вырабу менш шкоднай упакоўкі. 

Еўракамісар па ўнутраных справах Сесілія Мальстром ад-
значыла, што выкарыстанне сучасных тэхналогій на знешніх 
межах Еўрасаюза паскорыць працэс перасячэння мяжы 
грамадзянамі трэціх краін: "Наша мэта палягае ў тым, каб 
палегчыць грамадзянам іншых краін перасячэнне мяжы 
з  ЕС. Гэта пойдзе на карысць не толькі вандроўнікам, але 
таксама і еўрапейскай эканоміцы. Па нашых падліках, 
у 2011 годзе прыбытак ад замежных турыстаў склаў 
271 мільярд еўра. Мадэрнізацыя памежнай сістэмы такса-
ма павысіць узровень бяспекі ў краіне, бо будзе перашкад-
жаць нелегальнай міграцыі, а таксама садзейнiчаць свое-
часоваму выяўленню тых, хто перавышае тэрмін 
знаходжання ў ЕС", — адзначыла еўракамісар. 
Нагадаем, што напярэдадні Еўрапейская камісія абвясціла 
намер удасканаліць сістэму памежнага кантролю. 
у прыватнасці, прапанавана ўкараніць  сістэму "Разумныя 
межы", якая складаецца з праграмы "зарэгістраваны паса-
жыр" і сістэмы "уезд/выезд".
чакаецца, што ў будучыні, дзякуючы гэтым тэхналогіям, чэргі 
на межах знікнуць і вандроўнікі змогуць хутчэй перасякаць 
мяжу ЕС.
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НапраМаК руху

Эфектыўная ахова межаў
На пачатку сакавіка ў Мінску ў рамках праекта "павышэнне 
эфектыўнасці аховы зялёнай і воднай дзяржаўнай мяжы паміж 
рэспублікай беларусь і украінай (sURCAP)" прайшлі семінары для 
беларускіх і ўкраінскіх памежнікаў па ахове і кіраванні зялёнай мяжой 
і супрацоўніцтве з жыхарамі памежных рэгіёнаў. праект фінансуецца 
Еўрапейскім Саюзам і ажыццяўляецца Міжнароднай арганізацыяй 
па міграцыі (МаМ) сумесна з Міжнародным цэнтрам па развіцці 
міграцыйнай палітыкі.

ДАВЕДкА
Праект "Павышэнне эфектыўнасці аховы зялёнай і воднай дзяржаўнай 

мяжы паміж Рэспублікай беларусь і украінай (SURCAP)" 
(Surveillance Capacity — умацаванне патэнцыялу ў галіне аховы) 
стартаваў у сакавіку 2012 года і разлічаны на 2 гады. Праект 
з'яўляецца часткай Флагманскай ініцыятывы па інтэграваным 
кіраванні межамі усходняга партнёрства Еўрапейскага Саюза. 
у рамках гэтага праекта прадугледжваецца пастаўка спецыяльнага 
абсталявання, арганізацыя сумесных навучальных візітаў у краіны 
ЕС, рэгіянальныя семінары ў беларусі і украіне па пытаннях аховы 
зялёнай мяжы, узаемадзеяння з мясцовым насельніцтвам, сумес-
нага патрулявання мяжы, абароны праязных дакументаў ад 
падробкі, кіравання воднай мяжой і г. д. бюджэт праекта SURCAP 
для беларусі складае 1,2 млн. еўра. Праектам прадугледжана 
набыццё мотатэхнікі павышанай праходнасці, кацераў, GPS-
навігатараў, пераноснага цеплавізійнага абсталявання, з дапамогай 
якіх будзе ўзмоцнена бяспека беларуска-ўкраінскага ўчастка мяжы.

Палітыка Еўрапейскага саюза да-
тычна дзяржаўных межаў скіраваная 
на дасягненне адначасова дзвюх 
мэтаў — пра гэта ў вітальным слове 
паведаміў сп. ульрых райнер, каар-
дынатар праграм супрацоўніцтва 
Прадстаўніцтва Ес у рБ: "З аднаго 
боку, мы садзейнічаем узмацненню 
патэнцыялу кантрольна-прапускных 
пунктаў на памежных пераходах — 
такім чынам дапамагаем скараціць 
час транзіту для турыстаў, спрыя-
ем легальнаму трансмежнаму ганд-
лю і кантактам паміж людзьмі. З 
іншага боку, мы імкнемся 
супрацьдзейнічаць кантрабандзе і не-
законнай міграцыі ў Еўропу. Захаваць 
баланс паміж дзвюма гэтымі мэтамі 
бывае няпроста, аднак згодна 
палітыцы Еўра пей ска га Саюза,  межы 
павінны не раз'яд ноўваць, а аб'яд ноў-
ваць суседзяў".

на мінскім семінары SURCAP 
у якасці міжнародных экспертаў 
выступілі Ёзэф Галь з памежнай 
службы паліцыі Венгрыі і Петар 
Варагiч з памежнай службы паліцыі 
славеніі. сп. Галь праінфармаваў 
сваіх беларускіх і ўкраінскіх калег 
аб асноўных прынцыпах працы вен-
герскай памежнай службы і перава-
гах інтэграванага кіравання межамі 
(IBM) на аснове ўзаемадзеяння ўсіх 
ведамстваў, што забяспечваюць бя-

спеку мяжы. Беларускія і ўкраінскія 
памежнікі таксама даведаліся аб 
практыцы і досведзе аховы вен-
герскіх межаў з дапамогай мабільных 
і стацыянарных цепла ві зараў ды 
беспілотных лятальных апаратаў.

сп. Варагіч у сваю чаргу распавёў 
аб выкарыстанні перадавых прын-
цыпаў IBM-стратэгіі ў славеніі ды 
арганізацыі шматбаковага ўзаема-
дзеяння памежных службаў некаль-
кіх краін. Эксперт выступіў з прэзен-
тацыяй па пытаннях супрацоўніцтва 
з мясцовым насельніцтвам з мэтай 
умацавання аховы межаў.

удзельнікі семінара — беларускія 
і ўкраінскія памежнікі — атрымалі 
магчымасць не толькі пазнаёміцца, 
але і папрацаваць у змешаных гру-
пах над рашэннем спецыяльных ву-
чэбных задач, што паставілі перад 
імі міжнародныя эксперты. Гэта ста-
ла каштоўным досведам і аб’яднала 
людзей, якія знаходзяцца па розныя 
бакі мяжы, але вырашаюць адноль-
кавыя задачы.

наступны семінар у рамках пра-
екта SURCAP пройдзе ва украіне ў 
траўні. Таксама мяркуецца, што 
на пачатку лета ў Беларусь пасту-
пяць транспартныя сродкі і абсталя-
ванне для беларуска-ўкраінскай 
мяжы, у прыватнасці, 2 патрульныя 
кацеры.

Пытанне ўмацавання патэнцыя-
лу ў сферы аховы межаў 
ўяўляецца мне вельмі 
важным. З аднаго боку, 
можна мець ультрасучас-
нае абсталяванне, але 
зусім іншая справа — 
правільна яго эксплуата-
ваць. Абодва гэтыя 
моманты павінны 
разглядацца разам.

У рамках праекта SURCAP мы 
адказваем за пад рыхтоўку 
і арга нізацыю цэлага 
шэрагу семінараў. Усе яны 
маюць інтэр ак тыў ны 
характар: удзель нiкi 
працуюць у групах,  
дзеляцца 
мер ка ван нямі. У мінулым 
годзе адбылося 2 семі-
нары, адзін з якіх быў 
прыс ве чаны назіранню 
за воднай мяжой, другі — 
барацьбе з карупцыяй.

На наступных семінарах будуць 
узнімацца пытанні 
бяспекі дакументаў, 
прафіліравання тых, хто 
пер ас як ае  мяжу, сумесна-
га патрулявання і 
ўдасканалення кадравай 
сістэмы. Яшчэ  адна тэма 
будучых семінараў — 
выяўленне наркатычных 
сродкаў і метады 
вядзення расследаванняў.

Узаемадзеянне з беларускімі 
афіцэрамі можна 
ахарактарызаваць як 
вельмі канструк тыў нае: 
яны нязменна маюць 
высокую кваліфікацыю, 
актыў ныя,  праяўляюць 
сур'ёзную заці каў ле насць. 
Важна, каб яны раз маў-
лялі з намі на адной мове, 
разумелі асаблівасці і 
валодалі адпаведнай 
тэрмі налогіяй.

моніка Вэбер, менеджэр 
трэнінгавага кампанента 
праекта, міжнародны цэнтр 
па развіццi міграцыйнай 
палітыкі (ICMPD)

МЕРкАВАННі
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Семінары, што праводзяцца 
ў рамках праекта 
SURCAP, арганізаваныя 
Міжнародным цэнтрам 
па развіцці міграцыйнай 
палітыкі (ICMPD), 
створаным ў 1993 годзе 
ўрадамі Аўстрыі 
і Швейцарыі. Шэсць 
цэнтраў кампетэнцыі 
ICMPD дзеляцца 
з 15 краінамі-сябрамі 
і шэрагам партнёраў 
ведамі і досведам 
вырашэння праблем, 
звязаных з міграцыяй.

Міжнародная арганізацыя па 
міграцыі з'яўляецца 
актыўным прыхільнікам 
новага падыходу да 
кіравання мяжой — 
інтэграванага. Гаворка 
ідзе аб умацаванні бяспекі, 
супрацьдзеянні незаконна-
му перасячэнню мяжы, 
нерэгулярнай міграцыі і 
эканамічнай дзейнасці з 
аднаго боку. З іншага — 
важна ствараць такія 
ўмовы, калі неабходнасць 
у незаконнай дзейнасці 
знікае сама па сабе, 
паколькі можна перася-
каць мяжу больш зручна і 
законнымі спосабамі.

Яшчэ адным элементам інтэг ра-
ва нага кіравання мяжой 
з'яўляецца ўзмацненне 
ўзаемадзеяння паміж 
рознымі службамі, 
прадстаўленымі на 
мяжы. Вельмі важна 
наладзіць узаемадзеянне і 
абмен інфармацыяй 
паміж памежнымі, 
сані тар нымi, фіта-
санітарнымі, мытнымі і 
іншымі службамі 
дзяржаў-суседзяў.

зейнал Гаджыеў, кіраўнік 
місіі міжнароднай 
арганізацыі па міграцыі ў 
Беларусі

— Чаму ЕС надае такую ўвагу 
ўмацаванню мяжы 
паміж дзвюма краінамі, 
якія не ўваходзяць 
у Еўрапейскі Саюз?

— Сапраўды, раней прыярытэт-
ным напрамкам для ЕС 
з'яўлялася садзейнічанне 
ва ўмацаванні межаў 
Беларусі з Польшчай, 
Латвіяй і Літвой — 
краінамі, якія ўваходзяць 
у ЕС. Што мы, дарэчы, 
і працягваем рабіць. Пры 
гэтым мы не пакідаем 
убаку і іншыя межы, якія 
таксама маюць патрэбу 
ў адпаведнай ахове. Ахова 
мяжы, дарэчы, не 
абмежаваная самой 
мяжой. Таму мы ўсяляк 
падтрымліваем, напры-
клад, працэс умацавання 
беларуска-ўкраінскай 
мяжы — даволі 
спецыфічнай, празрыстай 
і з прагаламі ў ахове.

— Як вы ацэньваеце кампетэнт-
насць беларускіх памеж-
ных службаў?

— Як аб'ектыўны назіральнік, 
якому даводзілася 
працаваць і ў іншых 
рэгі ёнах, я высока 
ацэньваю іх кампетэнт-
насць. І нашыя 
еўрапейскія калегі 
адзначалі на семінары, 
што прыехалі сюды не 
вучыць беларусаў, 
а з мэтай абмену 
інфармацыяй і досведам. 
Гэтыя словы гавораць пра 
многае.

ульрых райнер, каардынатар 
праграм супрацоўніцтва 
Прадстаўніцтва Ес у Беларусі
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— Ці ведаюць жыхары памеж-
ных раёнаў аб рэалізацыі 
гэтага праекта, у рамках 
якога распрацоўваюцца 
новыя падыходы па 
прыцягненні мясцовых 
жыхароў да дапамогі ў 
ахове дзяржаўнай мяжы?

— Жыхары і з нашага боку, і з боку 
сумежнай дзяр жавы аб 
пра екце веда юць — 
мы інфармуем iх праз 
афіцыйны сайт Дзяр жаў-
нага пагранічнага 
камітэта і праз мясцовыя 
СМІ.

— Тыя падыходы, што 
рэалізуюцца беларускімі 
і ўкраінскімі 
памежнікамі, захаваліся 
з савецкіх часоў ці цяпер 
нашыя службы 
разышліся ў сваіх 
падыходах да аховы 
дзяржаўнай мяжы?

— Не, падыходы з большага 
ідэнтычныя. Больш 
складанай выглядае 
сітуацыя з мясцовым 
насельніцтвам. Бо ў часы 
СССР мяжа была 
адкрытай, дакладней, яе 
наогул не было, і таму нам 
даводзіцца зноўку 
выпрацоўваць нейкія 
правілы.

— Але жыхары да гэтага 
ставяцца станоўча?

— Так.

алег машараў, намеснік 
начальніка Галоўнага 
аператыўнага ўпраўлення 
дзяржаўнага пагранічнага 
камітэта рэспублікі Беларусь

— За апошнія 10‑20 гадоў 
памежныя службы ў роз-
ных краінах павысілі 
ўзровень тэхнічнага 
абсталявання. Як 
вы лічыце, гэта павінна 
прывесці да скарачэння 
колькасці памежнікаў, 
якія задзейнічаны ў ахове 
межаў?

— Выкарыстанне новых 
тэхнічных сродкаў 
наўрад ці прывядзе 
да істотнага скарачэння 
персаналу памежных 
службаў. Хоць чалавечы 
рэсурс абыходзіцца 
больш дорага, менавіта 
ён у справе аховы межаў 
застаецца першарад-
ным: тэхнічныя сродкі 
толькi палягчаюць 
цяжкую працу 
памежнікаў. Быў 
момант, калі ў Венгрыі, 
у прыватнасці, не хапала 
персаналу на мяжы. 
Тады было вырашана 
кампенсаваць гэты 
недахоп нарошчваннем 
тэхнічнай часткі: 
мы закупілі цеплавізары 
і розныя мабільныя 
сродкі аховы і сачэння, 
каб павысіць 
эфектыўнасць працы ў 
параўнанні з той 
сітуацыяй, калі мы мелі 
больш персаналу. 
Дзякуючы гэтаму, удало-
ся ў значнай ступені 
знізіць нагрузку на 
персанал, але тэхнічны 
складнік яго не замяніў. 

Ёзэф Галь, міжнародны 
эксперт, паліцыя Венгрыі 

— Асноўны прынцып 
супрацоўніцтва 
з жыхарамі прыгранічных 
раёнаў — адкрытасць і 
выхад на мясцовыя 
саветы, каб акцэнтаваць 
тую функцыю, якую яны 
могуць выконваць у справе 
забеспячэння бяспекі 
мяжы. Наша задача — 
адысці ад прынцыпаў 
узброеннасцi і пабудаваць 
дыялог з людьмі так, каб 
нас успрымалі як 
партнёраў і калег, якія 
пры дапамозе абмену 
звесткамі і засцярогамі 
сумесна забяспечваюць 
ахову мяжы.

Размова не ідзе аб выплаце 
ўзнагарод мясцоваму 
насельніцтву 
за прадастаўленне 
інфармацыі — упор 
робіцца на доўга тэр-
міновыя партнёрскія 
адносіны, якія прынясуць 
плён у перспектыве.

Петар Варагiч,  
міжнародны эксперт,  
паліцыя славеніі

Міжнародная арганізацыя па міграцыі (МаМ) заснаваная ў 1951 годзе. 
у яе ўваходзяць 146 краін, офісы адкрыты ў больш чым 
100 краінах свету. Арганізацыя кансультуе ўрады і мігрантаў.
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академическая мобильность
1 марта в Минске состоялся день информирования о возможностях 
программы erasmus Mundus. около 50 представителей белорусских 
вузов смогли ознакомиться с возможностями так называемой "акаде-
мической мобильности" в Европе для студентов, аспирантов и препо-
давателей.

СПРАВкА
программа академической мобильности erasmus Mundus работает 

по трем направлениям. В рамках первого модуля предоставляются 
стипендии на обучение и преподавание в университетах, входящих 
в специальные объединения — партнерства (консорциумы). Второй 
модуль программы — создание консорциумов, в которые входи-
ли бы университеты стран Европейского Союза и третьих стран. 
Гражданам стран, университеты которых участвуют в консорциу-
мах, предоставляются стипендии на обучение, исследование 
и стажировку в университетах-партнерах. Третий модуль предна-
значен для "интернационализации" высшего образования (проведе-
ния семинаров, исследований, организации "сетевого" и других 
видов взаимодействия между университетами ЕС и третьих стран).

В 2012 году белорусские вузы приняли участие в работе 2-го модуля 
программы Erasmus Mundus и по итогам конкурса вошли в 7 кон-
сорциумов. В рамках этих партнерств белорусам будет предостав-
лено 237 стипендий. Стипендия покрывает все расходы студентов 
на переезд, обучение, проведение исследований, проживание. 
Предусматривается и выплата дополнительного пособия 
от 1000 евро (для студентов) до 2500 евро (для преподавателей).

администратор Офиса программы 
TEMPUS в Беларуси Екатерина ми-
нюкович рассказала участникам се-
минара об условиях очередного кон-
курса по программе Erasmus Mundus, 
который был объявлен в декабре 
2012 года и открыт только для про-
ектов по второму и третьему моду-
лям. срок подачи заявок — 15 апре-
ля 2013 года. результаты конкурса 
будут опубликованы на сайте про-
граммы http://tempus.unibel.by/ 
в июле-августе.

затем перед гостями выступил 
Иван Бельчик, начальник отдела ми-
нистерства экономики, координиру-
ющий вопросы предоставления ре-
спублике технической помощи. 

следует отметить, что в Беларуси 
довольно жесткие нормы государ-
ственного контроля за любыми фор-
мами поступающей из-за рубежа по-
мощи, и образовательные программы 
не являются исключением. Г-н Бель-
чик рассказал о наиболее распро-
страненных ошибках и проблемах 
со стороны белорусских заявите-
лей — учебных заведений — при ре-
гистрации совместных с европейски-
ми вузами программ. Представитель 
министерства за острил вни  ма ние 
на уровне перево дов, изложении ха-
рактеристик проектов, а также со-
ставлении финансовой отчетности.

дмитрий Березовский, исполни-
тельный директор координационно-
го бюро программы ТасИс Ес в Бе-
ларуси, предложил представителям 
белорусских вузов активнее участво-
вать не только в специализирован-
ных совместных программах в сфере 
образования, но также в других про-
ектах технической помощи в рамках 
Европейского инструмента сосед-
ства. для белорусов также открыты 
такие направления как Программа 
технического содействия в обмене 

информацией TAIEX (http://ec.europa.
eu/enlargement/taiex), Программа со-
трудничества в сфере городского 
развития и диалога CIUDAD 
(www.ciudad-programme.eu), не-
сколько трансграничных и тематиче-
ских программ.

наиболее живой отклик присут-
ствовавших на семинаре вызвало вы-
ступление александра рытова, на-
чальника отдела международных 
программ и проектов БГу. Он рас-
сказал про опыт участия крупнейше-
го белорусского вуза в таких проек-
тах, как Erasmus Mundus, а также 
привел данные исследований, касаю-
щихся предпочтений и мотивации 
белорусских студентов, которые по-ф

от
а:

 P
ar

tic
ip

 G
m

bH

 ЕўраБюлЕТЭнь / красаВIк / 2013 9



В ожиДАНии ERASMUS foR All
2013-й — последний год приема заявок на участие в программе 

Erasmus Mundus, с 2014-го ей на смену должна прийти новая 
программа Erasmus for All, которая, как ожидается, уже этой 
весной может быть одобрена Европейским Парламентом. 
о перспективах белорусского высшего образования и новых 
возможностях сотрудничества с коллегами в странах ЕС 
Евробюллетеню рассказал Николай листопад, координатор про-
граммы TEMPUS в беларуси:

— В новой программе три направления: мобильность, сотрудничество 
и поддержка реформ. В проекте, который был представлен, для 
Российской Федерации и казахстана не предусмотрено актив-
ной роли. А вот украина и беларусь там прописаны хорошо. 
Поэтому мы работаем в тес ном контакте с офи сом в украине, 
у нас очень много совместных проектов.

— Какие ожидания у вас от новой программы?
— TEMPUS и Erasmus Mundus — очень успешные в плане результатив-

ности программы ЕС. Поэтому кардинально менять стратегию 
было бы неразумно. будет усилено взаимодействие с другими 
программами: между Erasmus Mundus и TEMPUS с одной 
стороны, и с программами, связанными со спортом и молоде-
жью, с другой. Таких программ много, они будут объединены 
в одну сеть, и это правильно. Еще одно отличие: Erasmus for All 
станет глобальной инициативой, которая охватит многие другие 
страны, а не только европейские.

— Есть ли в будущих проектах новые возможности для Беларуси?
— Да. увеличенные объемы финансирования предоставят беларуси 

расширенные возможности участия.

дают заявки на участие в образова-
тельных программах Ес.

Проекты в сфере 
образования
140 тысяч евро получит факультет 

физики Белорусского государствен-
ного университета для закупки ново-
го учебного оборудования в рамках 
международного проекта "разработ-
ка тренинг-сети для усовершенство-
вания обучения в области энергоэф-
фективности" в рамкам программы 
TEMPUS. Такое решение принято 
на совещании, состоявшемся 1 марта 
в БГу с участием представителей 
14 университетов: семи из стран Ес 
(латвия, Польша, Бельгия, литва, 
Эстония, румыния) и стольких же 
из стран-партнеров (Беларусь, азер-
байджан и косовская митровица).

Выделенные средства позволят до-
полнительно оснастить учебные лабо-
ратории физфака БГу и повысить уро-
вень подготовки студентов в областях 
теплофизики, энергоэффективных ма-
териалов и технологий, возобновляе-
мых источников энергии. Еще двум 
белорусским вузам — БнТу 
и БГаТу —  в рамках того же проекта 
выделено по 70 тысяч евро. 

НапраМаК руху
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Беларусі і малдове, пытанні выкары-
стання анлайн-тэхналогій у пабудове 
і ўзмацненні сетак супрацоўніцтва, 
адбыўся медыя-візіт у вёску 
карпінень. у дадатак да асноўнай 
тэмы семінара ўдзельнікі атрымалі 
базавыя веды пра працу інстытутаў 
Еўрапейскага саюза.

ад Беларусі ў курсе навучання 
ўзялі ўдзел журналісты марыя 
садоўская, Віктар малішэўскі і Вітаўт 
руднік, старшыня праўлення грамад-
скага аб’яднання «Цэнтр "Трэці сек-

тар"» (Гродна), галоўны рэдактар сайта 
"Твой стыль" (www.t-styl.info), кіраўнік 
праграмы "Школа маладога 
журналіста". Пра свае ўражанні ад 
курса навучання, прапанаванага 
спецыялістамі ВВс, сп. руднік 
распавёў у інтэрв’ю Еўрабюлетэню:

— найперш уражвае маштаб пра-
грамы, якая адначасова здзяйсняецца 
ў 17 краінах усходняй Еўропы, афрыкі 
і азіі. Гэта сведчыць пра імкненне 
Еўрапейскага саюза комплексна пра-
цаваць са сваімі суседзямі і партнёрамі, 

надаючы ім больш-менш аднолькавую 
ўвагу. Гаворка ідзе ў першую чаргу 
пра падрыхтоўку журналістаў, здоль-
ных разбірацца і кампетэнтна асвят-
ляць тыя працэсы, што адбываюцца 
ў Еўрапейскім саюзе, стасункі Ес 
з краінамі-суседзямі. Гэта вельмі 
амбіцыйная задача, калі ўлічыць, што 
праграмай будуць ахопленыя ў тым 
ліку такія "гарачыя" на гэты момант 
рэгіёны, як сірыя і Егіпет, лівія 
і Палестынскія тэрыторыі.

у кожнай з краін, што 
задзейнічаныя ў праграме, адбудзецца 
шэраг адукацыйных мерапрыемстваў, 
прысвечаных асновам журналістыкі, 
журналісцкай этыцы, шматплатфор-
меннай журналістыцы, кіраванню пра-
цай рэдакцый. асаблівы акцэнт будзе 
зроблены на павышэнні кампетэнтнасці 
рэпарцёраў, якія пішуць пра Ес і 
стасункі сваіх краін з Ес. задачай 
ментараў, для якіх і быў арганізаваны 
курс у сталіцы малдовы, якраз і будзе 
дапамога журналістам у падрыхтоўцы 
такіх матэрыялаў.

— Ці з'яўляюцца правілы жур на‑
лістыкі аднолькавымі для ўсіх, альбо 
ёсць нейкія асаблівасці і традыцыі 
рэгіёна, краіны?

— стандарты якаснай журналістыкі 
паўсюль аднолькавыя: праўдзівасць, 
прадстаўленне розных пунктаў глед-
жання, аператыўнасць і г. д. розняцца 

якасная журналістыка ад BBC
"Змяняць жыццё праз медыя па 
ўсім свеце!" — крэда BBC Media 
Action, згодна за якім праход-
зяць навучальныя курсы для 
журналістаў у 17 краінах. 

з 14 па 15 лютага ў кішынёве, мал-
дова, пры падтрымцы Еўрапейскага 
саюза адбыўся навучальны курс у ме-
жах рэгіянальнай інфармацыйнай і 
камунікацыйнай праграмы на 2011- 
2013 гг. "медыя суседства: Еўрапейскі 

інструмент партнёрства і суседства 
(ENPI). навучанне для журналістаў і 
ўсталяванне каму ні ка цый ных сетак". 
змястоўная частка навучання была 
прадастаўленая кансорцыюмам BBC 
Media Action. Перад удзельнікамі кур-
са выступілі менэджэр па палітычных 
пытаннях Прадстаўніцтва Ес ў мал-
дове дзірк лорэнц, выконваючая 
абавязкі дырэктара Цэнтра незалежнай 
журналістыкі малдовы ліліяна Віту-
Эсану ды іншыя. Падчас семінару былі 
разгледжаныя праблемы медыя ў ф
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ўмовы, у якіх даводзіцца працаваць 
журналістам. дзесьці ў сірыі за ім-
кнен не быць "аператыўным" і "бесста-
ронным" у асвятленні канфлікту мож-
на разлічыцца жыццём, у некаторых 
іншых краінах праўдзівасць можа 
прывесці за краты.

з гэтага пункту гледжання вельмі 
цікавай была прэзентацыя пра стан 
смІ ў малдове, зробленая нашымі 
калегамі з гэтай краіны. на змену 
палітычнаму ціску, які адчуваўся ў 
часы знаходжання ля ўлады камуністаў 
(да 2009 года), туды прыйшоў перыяд 
"берлусканізацыі". Гэта значыць, што 
мясцовыя алігархі спрабуюць падпа-
радкаваць сабе смІ праз іх набыццё і 
прымус працаваць на свае інтарэсы. 
Гэта чарговы выклік для мясцовых 
вольных журналістаў.

калегі з малдовы агучылі і яшчэ 
адно цікавае назіранне. многія з 
прадстаўнікоў цяперашняй улады, якія 
былі ў апазіцыі да камуністаў, 
крыўдзяцца на незалежныя смІ. як 
жа так, маўляў: мы разам былі ў 
апазіцыі да старой улады, якая ціснула 
і нас, і вас, а цяпер вы, замест таго каб 
нас падтрымліваць, нас жа крытыкуе-
це! Гэты прыклад яскрава сведчыць, 
наколькі скажоным яшчэ застаецца ў 
постсавецкім грамадстве ўяўленне пра 
функцыі смІ ў грамадстве. Прыкметы 
такога скажонага стаўлення заўважныя 
сёння не толькі ў малдове, але і ў 
іншых былых рэспубліках ссср, якія 
будуць ахопленыя гэтай праграмай — 
азербайджане, арменіі, Беларусі, 
Грузіі, расіі і украіне.

— Якая тэма курса вас найбольш 
зацікавіла?

— змястоўная частка курса не пры-
несла нейкіх асаблівых адкрыццяў, па-
коль кі ў сферы журналісцкай адукацыі 
я працую ўжо больш за 15 год. Таму 
найбольш цікавым аказаўся візіт у вё-

ску карпінень, на прыкладзе якой дэ-
манстравалася, як праекты Еўра пей ска-
га саюза могуць спрыяць па вы шэн ню 
якасці жыцця звычайных людзей.

Гэта дастаткова вялікая вёска (фар-
мальна лічыцца, што ў ёй каля 9 тысяч 
жыхароў, хоць многія з іх знаходзяцца 
на заробках у Італіі, расіі ды іншых 
краінах). узровень безпрацоўя там — 
каля 50%. мясцовая школа, збудава-
ная яшчэ ў 1970-я, пасля аварыі ка-
цельнай з сярэдзіны 1990-х гадоў 
у халодную пару года ацяплялася 
печкамі. раніцай, а пятай, чатыры 
печнікі прыходзілі ў школу, каб да па-
чатку заняткаў нагрэць класы. дым, 
бруд, частыя хваробы дзяцей ды 
настаўнікаў — такой да нядаўнага часу 
была рэчаіснасць у гэтай школе.

у 2011 годзе прымар (галава сама-
кіравання вёскі) падаў заяўку на далу-
чэнне школы да праекта Ес "Біямаса і 
энэргія". у выніку ў рэканструкцыю 
школы было інвеставана каля 60 тысяч 
долараў (яшчэ 15 тысяч дадало мясцо-
вае самакіраванне). Цяпер замест печак 
усталяваныя сучасныя ацяпляльныя 
катлы, што працуюць на біямасе. 
у школе замянілі вокны і дзверы. 
Выдаткі на ацяпленне скараціліся ў два 
разы, а дзеці навучаюцца ў значна 
больш камфортных умовах.

Такога кшталту прыклады дапама-
гаюць лепш зразумець, як праграмы 
Ес уплываюць на павышэнне якасці 
жыцця звычайных людзей. Глядзіш 
на такія прыклады і разумееш, што 
Еўрапейскі саюз — гэта не толькі 
процьма чыноўнікаў, якія вядуць 
доўгія і часам мала зразумелыя дэбаты 
ў Бруселі, але яшчэ і рэальныя справы, 
дзякуючы якім людзі ў розных краінах 
могуць адчуць сябе больш годнымі, 
заможнымі, мабільнымі. 

доСвЕд
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праЕКТ МЕСяца

Будзь маім сябрам
"10 год таму пра валанцёрскую 

працу амаль ніхто не 
ведаў. Зараз быць 
валанцёрам — папуляр-
на і прэстыжна. 
Нашыя валанцёры, 
удзельнікі праграмы 
"Старэйшы сябар", 
кажуць, што вучоба 
для іх стала больш 
цікавай, бо ёсць 
практыка і стымул 
па-іншаму паглядзець 
на будучую прафесію". 

кацярына каўрова, 
намеснік старшыні Га 
"здаровы выбар"

два чалавекі — малы і дарослы — 
вучацца сябраваць і дапамагаць 
адзін аднаму. у рамках валан-
цёрскай праграмы грамадскага 
аб’яднання "Здаровы выбар" 
дзеці з неўладкаванай жыццёвай 
сітуацыяй знаходзяць "свай-
го" дарослага, які з цягам часу 
становіцца сапраўдным старэй-
шым сябрам.

"Аднойчы мы з Колем ехалі 
карміць качак у Парк Горкага. 
Спускаліся ў метро… Аказалася, 
што Коля быў у метро першы раз! — 
распавядае пра свайго малодшага ся-
бра света рубчэня, студэнтка БдПу 
і валанцёр арганізацыі "здаровы вы-
бар". — Дзіва для дзіцяці — у про-
стых рэчах. Я дагэтуль выразна па-
мятаю тыя эмоцыі. Сяброўства з 
Колем і ўдзел у праграме "Старэйшы 
сябар" далі мне магчымасць пагляд-
зець на свет іншымі вачыма".

колi 8 год, свеце — 20. коля 
выхоўваецца ў дзіцячым доме сямей-
нага тыпу, у яго 9 братоў і сёстраў. 
Хлопчык мае праблемы з маўленнем, 
вучобай і паводзінамі ў школе. 
на думку светы, яму проста бракуе 
ўвагі і педагагічнай чуйнасці, якую, 
зразумела, настаўнік у школе 
не можа даць кожнаму вучню. "Калі 
мы робім урокі разам — у Колі усё 
значна лепш атрымліваецца: пісаць 
без памылак, вырашаць задачы. 
Ён вельмі выхаваны і добры хлоп-
чык", — кажа света. увогуле, рас-
казваючы пра свайго маленькага ся-
бра, яна знаходзіць шмат добрых 
слоў.ф
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Мэта праграмы "Старэйшы сябар" — аказаць індывідуальную 
падтрымку канкрэтнаму дзіцяці — "малодшаму сябру", які 
знаходзіцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі.

коля і света — не зусім тыповыя 
сябры. Хлопчык і дзяўчынка сябру-
юць толькі ў выпадку вялікай узро-
ставай розніцы паміж імі. а паколькі 
многія "малодшыя сябры" — 
падлеткі, то па правілах праграмы, 
дзяўчыны сябруюць з дзяўчынкамі, 
а хлопцы з хлопчыкамі. на дадзены 
момант "старэйшага сябра" маюць 
10 дзяцей з неўладкаванай жыццёвай 
сітуацыяй — 4 хлопчыкі і 
6 дзяўчынак. "Плануем у бліжэйшай 
будучыні знайс ці сяб роў яшчэ для 
30 дзяцей. А хочам яшчэ больш, бо 
бачым, што гэтая праца патрэбная. 
Хацелася б, каб у кожнага дзіцяці 
быў сябар", — кажа наста сяхно, ка-
адынатар праграмы "старэйшы ся-
бар", псіхолаг і педагог, валанцёр 
арганізацыі "здаровы выбар".

Хто такі "старэйшы сябар"?
Гэта малады чалавек ад 

18 да 23 гадоў, які вучыцца альбо 
з’яўляецца маладым спецыялістам. 

"Удзел у праграме, па-першае, гэта 
шанец вярнуцца ў дзяцінства, дакра-
нуцца да дзіцячай непасрэднасці", — 
упэўненая наста сяхно. Па яе сло-
вах, з цягам часу ў людзей 
змяняюцца каштоўнасці і яны губля-
юць дзіцячую непасрэднасць, "а дзіця 
можа задаваць такія пытанні, пра 
якія дарослы ўжо даўно не задумва-
ецца". кожны дарослы валанцёр-
удзельнік праграмы "старэйшы ся-
бар" бярэ на сябе абавязак праводзіць 
з дзіцём не менш за 2 гадзіны на тыд-
зень на працягу года.

каб стаць "старэйшым сябрам" 
трэба прайсці адмысловае навучан-
не, якое ўключае трэнінгі, 
кансультацыі псіхолагаў, абмерка-
ванне сітуацый. Гэтую працу вядуць 
спецыялісты і кансультанты 
арганізацыі "здаровы выбар". "На гэ-
тым этапе мы знаёмімся з 
валанцёрамі, назіраем за імі, — як ён 
ці яна сябе паводзіць, якія рашэнні 
прымае. Для нас гэта вельмі істот-
на", — удакладняе наста сяхно.

Хто такі "малодшы сябар"?
Гэта дзіця ад 6 да 15 гадоў, якое га-

дуецца ў дзіцячым доме сямейнага 
тыпу. каму з дзяцей найбольш патрэб-
ны старэйшы сябар, вырашаюць разам 
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бацькі і каардынатары праграмы. "Ад-
нак апошняе слова за дзі цём", — кажа 
кацярына каўрова, намесніца 
старшыні Га "здаровы выбар". клопат 
і давер адчыняюць дарослым дзверы ў 
свет дзіцяці і даюць магчымасць "ста-
рэйшаму сябру" дапамагчы і падтры-
маць малодшага. "Падчас рэгулярных 
су стрэч дзіця можа расказаць пра свае 
няў дачы ў школе. Альбо дзяў чынка 
можа запытацца "як сябраваць з хлоп-
чыкам?". Не кожны можа даверыць 
бацькам ці выхавацелям такія 
пытанні. А сябру можна давяраць", — 
лічыць наста сяхно.

старэйшы і малодшы сябры хо-
дзяць разам на экскурсіі па мінску, 
наведваюць гістарычны і мастацкі 
музеі, нацыянальную бібліятэку, 
разам робяць урокі ці проста 
размаўляюць. але праграма праду-

гледжвае і абмежаванні: напрыклад, 
нельга хадзіць з дзіцёнкам у кавяр-
ню альбо дарыць дарагія падарункі.

"У дзяцей з дзіцячага дому, нават 
калі гэта дзіцячы дом сямейнага 
тыпу, ўсё агульнае. А тут з’яўляецца 
нешта "сваё" — сябар. Гэта чалавек, 
які заўсёды будзе на яго баку, 
абароніць, выслухае. Мамы дзяцей-
удзельнікаў праграмы "Старэйшы 
сябар" просяць нас знайсці сяброў 
для ўсіх сваіх дзяцей", — дзеліцца 
сваім назіраннямі наста сяхно.

Дзеці чакаюць сяброў
у Еўропе і некаторых іншых 

рэгіёнах такiя праграмы даволі папу-
лярныя і ахопліваюць вялікую коль-
касць дзяцей і дарослых. Праграма 
мае розныя назвы — "ментарства", 
"настаўніцтва", але яе сутнасць няз-
менная — падтрымаць дзіця ў скла-
данай жыццёвай сі ту а  цыі.

"Раней мы проста ездзілі па 
дзіцячых дамах і гулялі з дзецьмі. Але 

кожны раз склад валанцёраў быў 
розны. Паміж дзецьмі і дарослымі 
не ўзнікала даверу, — распавядае на-
ста сяхно. — Мы гэта разумелі і 
пачалі шукаць больш эфектыўны 
шлях дапамогі". у Беларусі праект 
"старэйшы сябар" — першая спроба 
падтрымаць дзяцей праз сяброўства 
з дарослымі. Праект пачаўся ў 
студзені 2011 года. яго ініцыятарамі 
сталі лідары і сябры арганізацыі 
"здаровы выбар".

каб знайсці новых "старэйшых 
сяброў" дзецям з неўладкаванай 
сітуацыяйі, валанцёры праграмы 
распаўсюджваюць інфармацыю аб 
праекце праз інтэрнэт і сацыяльныя 
сеткі. Таксама ў Вну рэгулярна пра-
водзяцца інфармацыйныя сустрэчы, 
дзе сябры арганізацыі "здаровы вы-
бар" распавядаюць пра праграму і 
запрашаюць да ўдзелу маладых лю-
дзей. кацярына каўрова, намеснік 
старшыні арганізацыі "здаровы вы-
бар" кажа, што валанцёры — гэта 
рухавік праграмы, ды й стаўленне 

да валанцёрскай працы ў апошнія 
гады змянілася ў лепшы бок.

Вучыць людей сябраваць — гэта 
прыемная і адказная справа. але, 
можа падацца, што ўдзел у прагра-
ме — штучная сітуацыя сяброўства, 
якая мае няшмат шанцаў на добры 
вынік. аднак, па словах арга ні за-
тараў праекта, паміж удзельнікамі 
амаль заўсёды ўзнікае паразуменне. 
дарослыя і дзеці працягваюць ся-
браваць і пасля заканчэння часу пра-
екта.

наста сяхно, спецыяліст у вы ха-
ванні, лічыць, што праграму чакае 
вялікая будучыня: "Станоўчыя 
водгукі ад бацькоў, ад старэйшых 
сяброў і ад дзяцей — гэта нагода 
ганарыцца нашай працай і працяг-
ваць яе".

арганізацыя "здаровы выбар" 
стала супрацоўнічае з няўрадавымі 
арганізацыямі з краінаў-суседзяў 
і Ес. Хоць сам праект "старэйшы 
сябар" не прадугледжвае наяўнасці 
арганізацыі-партнёра, пры яго 
падрыхтоўцы і правядзенні 
ўлічваўся досвед еўрапейскіх 
аб’яднанняў "ментар" (Швецыя), 
"старэйшы брат, старэйшая сястра" 
(Эстонія), "спектрум" (зШа), 
"адна надзея" (україна), "лекары-
дзецям" (расія). сталымі 
партнёрамі "здаровага выбару" ў 
краінах Ес з’яўляюцца аб’яднанне 
Adoptionscentrum і парафія аннэ-
дал (Швецыя), а таксама аб’яднанне 
ICDI (нідэрланды). у су пра-
цоўніцтве з апошнім аб’яднаннем 
"здаровы выбар" рэалізуе бягучыя 
праекты "дом там, дзе сэрца" і "усе 
дзеці ўключаныя!".

Пра тое, як узяць удзел у прагра-
ме і стаць "старэйшым сябрам", чы-
тайце на www.choice.by 
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Программа деловых консультаци-
онных услуг (BAS) помогает малому 
бизнесу получить доступ к услугам 
местных профессиональных консуль-
тантов. В ее рамках частично финан-
сируются консалтинговые проекты 
для малого бизнеса. Одновременно 
проект способствует становлению 
рынка консультационных услуг. Бе-
ларусь как участница "Восточного 
партнерства" подключилась к про-
грамме BAS в конце 2011 года. за это 
время в Беларуси стартовали 25 про-
ектов с общим объемом финансиро-
вания 350 тысяч евро. Половину 
суммы предоставляет BAS.

Чтобы получить доступ к финан-
сированию по программе BAS, ком-
пания должна соответствовать не-
скольким критериям. Это должен 
быть частный бизнес с преоблада-
нием белорусского капитала, ста-
жем работы на рынке не менее 
2 лет и количеством сотрудников 
не более 250 человек. направления, 
по которым бизнес может увели-
чить свою эффективность после 
общения с профессионалами, самые 

даСягНЕННі

Помощь словом и делом
поддерживаемая Европейским Союзом программа деловых кон-
сультационных услуг Европейского банка реконструкции и развития 
продолжает знакомить белорусских предпринимателей с новыми 
возможностями для развития малого бизнеса. 21 февраля очередной 
информационный семинар прошел в бресте.

ф
от

о:
 P

ar
tic

ip
 G

m
bH

компания "Франдеса", производитель 
средств для защиты растений, при-
влекла консультанта "аплай логи-
стик" для оптимизации складских 
процессов и благодаря предложен-
ным решениям сумела на 40% повы-
сить эффективность использования 
складских площадей.

Европейский банк реконструк-
ции и развития параллельно реали-
зует Программу развития предпри-
ятий, также финансируемую 
Европейским союзом. с целью вне-
дрения на рынке лучших зарубеж-
ных практик Программа привлека-
ет международных отраслевых 
экспертов, которые консультируют 
местные предприятия, помогая 
им решать насущные проблемы.

клиентом такой программы ста-
ла одна из старейших белорусских 
компаний по оказанию бытовых 
услуг "ялина" (50 мастерских 
по пошиву и ремонту обуви в мин-
ске). с помощью приглашенного 
консультанта менеджмент перео-
смыслил долгосрочную рыночную 
стратегию, компания обновила кор-
поративный стиль и скорректиро-
вала дизайн мастерских. "ялина" 
начала диверсифицировать свой 
бизнес, и летом прошлого года доля 
выручки от дополнительных видов 
услуг превысила 16%.

Брестским предпринимателям 
так же представили еще один про-
ект Европейского банка рекон-
струкции и развития в Беларуси — 
Программу микрокредитования. 
При поддержке Ес она успешно ра-
ботает с 2001 года — в настоящий 
момент кредитный портфель со-
ставляет 150 миллионов евро, об-
служиваются свыше 6,6 тысяч за-
емщиков. В связи с высокими 
кредитными ставками белорусских 
банков вопросы доступа к внешне-
му финансированию вызывают 
у предпринимателей повышенный 
интерес. 

разные — начиная от маркетинго-
вых исследований и заканчивая со-
вер шенствованием экологических 
характеристик производств.

Программа деловых консультаци-
онных услуг также работает с кон-
сультантами — проводит предквали-
фикационный отбор. В белорусской 
базе данных BAS уже более 70 таких 
консультантов.

на прошедшем семинаре нацио-
нальный координатор BAS Ольга 
кузнецова рассказала брестским 
предпринимателям о нескольких 
успешных проектах, осуществлен-
ных в рамках Программы. например, 
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даСягНЕННі

Еўрапейскі  
клопат  
пра будучыню
пагадненне мэраў (або пакт мэраў) — унікальная 
флагманская ініцыятыва Еўрапейскага Саюза, якая 
аб'ядноўвае мясцовыя, рэгіянальныя і нацыянальныя 
ўрадавыя ўстановы ў добраахвотным імкненні да 
скарачэння выкідаў Со2 на 20% да 2020 года і развіцця 
"зялёнай эканомікі", аднаўляльных крыніц энергіі і, як 
выніку, паляпшэння якасці жыцця грамадзян.

Ініцыятыва была распачатая 
Еўрапейскай камісіяй у 2008 годзе 
для падтрымкі намаганняў гарадскіх 
уладаў  у сферы энергетыкі і 
прадухілення зменаў  клімату . Паз-
ней падыход і метады, увасобленыя 
ў Пагадненнi, знайшлі водгук за 
межамі Ес, і да Пагаднення сталі да-
лучацца новыя падпісанты нават з 
такіх далёкіх краін, як аргенціна і 
новая зеландыя.

сёння ініцыятыва аб’ядноўвае 
мясцовыя ўрады 46 краін з амаль 
4400 гарадоў-падпісантаў, у якіх 
пражывае 170 мільёнаў жыхароў. 
сярод іх 44 мэры з усходняй 
Еўропы, Паўднёвага каўказа і Цэн-
тральнай азіі. акрамя таго, больш 
за 9 міль ёнаў грамадзян, што 
ўдзельнічаюць у ажыццяўленні Па-
гаднення мэраў, жывуць у гарадах 
краін усходняга партнёрства і Цэн-
тральнай азіі. несумненна, менавіта 
гарадскія ўлады граюць вядучую 
ролю ў працэсе барацьбы з выкідамі, 
бо 80% аб'ёму спажывання энергіі і 
выкідаў CO2 прыходзіцца на гарады. 
мясцовыя ўлады здольныя змяніць 
паводзіны грамадзян, а прынятыя 
імі рашэнні закліканыя значна і 
станоўча паўплываць на якасць 
жыцця (напрыклад, даступнасць 
энергетычных паслуг, чыстае паве-
тра) і эканамічную дынаміку горада.

"Ад базавага, мясцовага 
ўзроўню вы развіваеце 
глабальную ініцыятыву 
на аснове самых 
сапраўдных еўрапейскіх 
дэмакратычных 
каштоўнасцяў".

Жазэ мануэль Барозу, 
старшыня Еўрапейскай 
камісіі, Брусель, 4 мая 
2010 года

Ключавыя  
ўдзельнікі працэсу
Галоўныя ролі ў ажыццяўленні 

Пагаднення мэраў, адыгрываюць 
падпісанты і каардынатары.

Падпісанты — гэта гарады роз-
ных па мераў, ад зусім невялікіх 
да мегаполісаў. на працягу года з 
моманту далучэння падпісанты Па-
гаднення абавязваюцца ажыц цяў-
ляць план дзеянняў па ўстойлівай 
энергетыцы на сваёй тэрыторыі з мэ-
тай скараціць на 20% выкіды сО2 
да 2020 года.

каардынатарамі Пагаднення лі-
чацца ўрадавыя ўстановы розных 
узроўняў (нацыянальныя, рэгі я-
наль ныя, мясцовыя), якія ажыц-
цяўляюць стратэгічнае кіраванне 
дзейнасцю падпісантаў, а таксама 
аказваюць фінансавую і тэхнічную 
падтрымку падчас распрацоўкі і 
ажыццяўлення плана дзеянняў па 
ўстойлівай энергетыцы. 

усяго каля 120 урадавых устаноў 
у розных гарадах сталі каар ды на-
тарамі Пагаднення.

Хто падтрымлівае праект
нягледзячы на тое, што расце 

колькасць муніцыпалітэтаў, якія вы-
казваюць пажаданні і планы па 
далучэнні да Пагаднення, яны 
не заўсёды валодаюць неабходным 
палітычным і адміністрацыйным па-
тэнцыялам, а таксама фінан савымі і 
тэхнічнымі сродкамі для выканання 
сваіх абавязкаў. Па гэтай прычыне 
дзяржаўным адмі ністрацыям і 
арганізацыям, якія маюць магчы-
масць садзейнічаць падпісантам 
у дасягненні іх амбіцыйных мэтаў, 
у Пагадненні можа быць прысвоены 
адмысловы статус.

аб'яднанні і асацыяцыі мясцо-
вых уладаў, вядомыя як прыхільнікі 
Пагаднення, бяруць на сябе абавязкі 
па дасягненні максімальнага эфекту 
ад ініцыятывы шляхам актыўнага яе 
прасоўвання, усталявання сувязяў з 
падпісантамі Пагаднення і стварэн-
ня платформаў для шырокага абмену 
досведам.

Офіс Пагаднення мэраў 
у Бруселі, а таксама яго аддзяленні 
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ў львове і Тбілісі ды Офіс 
Пагаднен ня мэраў (усход) аказва-
юць ін фар ма цый ную, тэхнічную і 
ад мі ні страцыйную падтрымку пад-
пісантам, ка ардынатарам і пры хіль-
нікам Пагаднення. Офіс Пагаднен-
ня мэраў у Бруселі адказвае 
за агульную каардынацыю іні цы я-
тывы.

Сумесны даследчы цэнтр 
Еўрапейскай камісіі ў 
супрацоўніцтве з Офісам Пагаднен-
ня мэраў прапаноўвае падпісантам 
тэхнічную і навуковую падтрымку, 
асабліва ў сувязі з распрацоўкай ба-
завай інвентарызацыі выкідаў і 
планаў дзеянняў па ўстойлівай энер-
гетыцы. 

акрамя Еўрапейскай камісіі Па-
гадненне шырока падтрымліваюць 
і іншыя ўстановы, у тым ліку 
камітэт рэгіёнаў, які аказваў пад-
трымку ініцыятыве ад самага яе 
пачатку, Еўрапейскі Парламент, 
у якім праводзяцца штогадовыя 
цырымоніі для падпісантаў Пагад-
нення, а таксама Еўрапейскі інвес-
ты цыйны банк, які садзейнічае 
мясцовым урадам у рэалізацыі 
інвестыцыйнага патэнцыялу іх 
рэгіёнаў.

Этапы рэалізацыі праекта
Ініцыятары Пагаднення вылуча-

юць 3 асноўныя крокі на шляху яго 
рэалізацыі.

КрОК 1: Падпісанне Пагаднення 
мэраў

на гэтым этапе ўсё падпісанты 
Пагаднення прымаюць на сябе до-
браахвотны і аднабаковы абавязак 
прытрымлівацца сумесных мэтаў 

Пагаднення ў галіне скарачэння 
выкідаў сО2.

КрОК 2: Складанне Плана 
дзеянняў па ўстойлівай энергеты-
цы

найважнейшы этап праекта. План 
дзеянняў уяўляе сабой дэталёвы і 
аб'ёмны дакумент-абавязанне, якi 
па ві нен адпавядаць некалькім аба-
вязковым крытэрам і грунтавацца 
на пэў ных прынцыпах:

• быць зацверджаным паў на-
моцнай урадавай установай;

• утрымліваць абавязанні па 
зніжэнні да 2020 году выкідаў 
сО2 мінімум на 20%;

• прадугледжваць удзел грама-
дзянскай супольнасці ў праекце;

• распрацоўвацца на аснове 
вынікаў інвентарызацыі вы кі-
даў сО2;

• прадугледжваць крыніцы фі-
нан савання праектных мера-
прыемстваў.

КрОК 3: Рэгулярныя справаздачы
кожныя два гады пасля складан-

ня і зацвярджэння плана, неабходна 
даваць справаздачу аб яго 
ажыццяўленні. мэта гэтых справа-
здач — праверыць адпаведнасць 
прамежкавых вынікаў пастаўленым 
задачам па скарачэнні выкідаў сО2. 
справаздача публікуецца на сайце 
Пагаднення для таго, каб удзельнікі 
маглі бачыць вынікі адзін аднаго.

Шматпланавыя вынікі
акрамя поспехаў у галіне энер-

газберажэння, дзеянні падпісантаў 
Пагаднення маюць і іншыя шмат-
стайныя вынікі: фарміруецца ры-
нак экалагічна чыстых і даступных 
энергетычных паслуг, ствараюцца 
працоўныя месцы, робіцца больш 
здаровым навакольнае асяроддзе, 
павышаецца якасць жыцця і 
эканамічная канкурэнтаздольнасць 
праз інавацыйнае развіццё бізнесу 
і ўдасканаленне грамадскіх паслуг 
і інфраструктуры. Гэтыя 
дасягненні, адлюстраваныя ў 
"Гісторыях поспеху" на сайце 
www.soglasheniemerov.eu, могуць 
паслужыць прыкладам для іншых 
гарадоў. каталог планаў дзеянняў 
па ўстойлівай энергетыцы — гэта 
яшчэ адна ўнікальная крыніца для 
абмену досведам, якая паказвае, 
якія амбіцыйныя мэты паставілі 
для сябе іншыя падпісанты, а так-
сама якія ключавыя захады яны 
прымаюць для іх дасягнення.

Пагадненне мэраў (Усход)
Офіс Пагаднення мэраў (усход) 

створаны і фінансава пад трым-
ліваецца генеральным дырэктара-

даСягНЕННі

"У адпаведнасці з Пагадненнем 
мэраў, больш 
за 2300 мяс цо вых 
у радаў вый шлі  
за межы мэтаў 
2020 года. Гэта 
са праў ды неацэнны 
ўнёсак у агульную 
справу".

коні Хедегаард,  
камісар Ес па пытаннях 
клімату, Брусель, 
12 красавіка 2011 года

"Пагадненне стала першай 
еўрапейскай іні цы я‑
ты вай, якая афіцыйна 
прызнае і пад трым лі-
вае  вырашальны ўнёсак 
мясцовых урадаў у 
барацьбу са змяненнем 
клімату".

Бо Франк, мэр 
Вакс’я, Швецыя

"Дзякуючы Пагадненню ства-
раецца новая пляцоўка 
для абмену дос ве дам, дзе 
ўся інфармацыя апуб лі ка-
ва на, і пад пі са н ты, 
каардынатары і 
прыхільнікі ініцыятывы 
дзеляцца поспехамі і 
здабытымі ўрокамі, 
натхняючы адзін аднаго".

мілан Бандзіч, мэр заграба, 
Харватыя

"У рамках Пагаднення мэраў 
Андалузскі ўрад 
падтрымаў 
больш за 500 муні-
цыпалітэтаў у іх 
барацьбе са змяненнямі 
клімату і за паляпшэн-
не якасці жыцця 
грамадзян".

Жазэ Хуан дыяс Трыла, 
рэгіянальны міністр па 
пытаннях навакольнага 
асяроддзя андалузіі, 
Іспанія

Паводле ўдзельнікаў Пагаднення мэраў
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даСягНЕННі

"Праблема энергетыкі вельмі 
сур'ёзная і вельмі 
актуальная ў Еўропе. 
Мы разумеем, што калі 
проста навязаць яе 
вырашэнне як закон 
"зверху", грамадзяне 
не адрэагуюць. Але калі 
пачаць "знізу", з мясцо-
вага ўзроўню, усё будзе 
развівацца інакш. 
Простыя грамадзяне 
адчуваюць, што яны з 
дапамагай абраных імі 
мясцовых органаў 
улады насамрэч 
змяняюць сваё навакол-
ле, робяць будучыню 
больш экалагічнай дзеля 
сваіх нашчадкаў".

Франчэска Цінці, эксперт 
і кансультант праекта 
"Пагадненне мэраў", 
наведваў Беларусь, каб 
дапамагаць беларускім 
гарадам-удзельнікам  
праекта

"Ініцыятыва Пагадненне 
мэраў (Усход), 
ажыццяўленне якой 
пачалося з адкрыццём 
офісаў у Львове і Тбілісі 
ў канцы 2011 года, 
павялічвае колькасць і 
"павышае якасць" 
падпісантаў. Павышэн-
не коштаў на 
энерганосьбіты 
вымушае 
муніцыпалітэты 
шукаць выйсце з 
сітуацыі, каб забяспе-
чыць даступныя і 
якасныя энергетычныя 
паслугі для мясцовых 
жыхароў і пры гэтым 
знізіць выкіды 
парніковых газаў. Калі ў 
2005-2006 гадах 
выдаткі гарадоў на 
закупку энергіі для 
ўстаноў бюджэтнай 
сферы складалі 3-4% 
гарадскога бюджэту, 
то цяпер гэтая доля 
падскочыла да 12-14% і 
працягвае расці. 
Распрацаваныя 
муніцыпалітэтамі пры 
садзейнічанні Офіса 
Пагаднення мэраў 
(Усход) планы дзеянняў 
па ўстойлівым энерге-
тычным развіцці 
прадугледжваюць 
комплексныя праграмы 
па зніжэнні энергаспа-
жывання і адпаведна 
гарадскіх выдаткаў на 
энергію мінімум на 20% 
да 2020 года. Насамрэч 
у традыцыйных 
сістэмах і сетках 
жыллёва-камунальнай 
гаспадаркі можна 
атрымаць эканомію ў 
шмат разоў большую. 
56 гарадоў-падпісантаў 
Пагаднення мэраў 
(Усход) з'яўляюцца на 
сёння піянерамі 
энергаэфектыўнасці на 
постсавецкай прасто-
ры, і іх станоўчыя 
прыклады натхняюць 
іншых вывучаць іх 
досвед і далучацца да 
агульнай ініцыятывы".

святаслаў Паўлюк, 
ключавы эксперт Пагад-
нення мэраў (усход)

там па развіцці і супрацоўніцтве 
Еўрапейскай камісіі і адказвае за 
каардынацыю і кіраўніцтва 
ініцыятывай у рэгіёне усходняй 
Еўропы, Паўднёвага каўказа і Цэн-
тральнай азіі. Ён прадстаўляе 
падпісантам  адміністрацыйную 
падтрымку, тэхнічнае суправа-
джэнне і палягчае ўсталяванне 
кантактаў паміж імі. Ініцыятыва 
распаўсюджваецца на арменію, 
азербайджан, Беларусь, Грузію, 
казахстан, кыргызстан, малдову, 
Таджыкістан, Туркменістан, укра і-
ну і узбекістан.

Пакт Мэраў у Беларусі
Шэсць беларускіх гарадоў ужо 

далучыліся да Пагаднення мэраў: 
Полацк, лёзна, сянно, навагрудак, 
ашмяны і рагачоў. у гэтых гарадах 
жыве больш за 220 тысяч чалавек. 
Піянерам стаў Полацк, які падпісаў 
Пагадненне мэраў 23 верасня 
2011 года. з 6 гарадоў толькі ён 
знаходзіцца на другой стадыі 
рэалізацыі праекта і ўжо аформіў і 
падаў свой План дзеянняў па 
ўстойлівай энергетыцы. за паўтары 
гады ўдзелу ў Пагадненні ў Полац-
ку зроблена нямала для ўстойлівага 
развіцця энергетычнай сферы: уста-
ляваныя святлодыёдныя свяцільнікі 
на галоўным праспекце горада, 
праведзеныя тэматычныя трэнінгі і 
семінары, велапрабег, урокі энер-
газберажэння і шэраг конкурсаў ся-
род полацкіх школ і сем'яў, якія 
спаборнічалі ва ўменні зберагаць 
энергію. апошні на гэты час 
беларускі падпісант Пагаднення — 
наваградак — далучыўся да 
ініцыятывы 25 студзеня 2013 года.

Больш на www.soglasheniemerov.eu 
і www.eumayors.eu 
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Бяспечнае  
памежжа
Звыш 444 тысяч еўра будзе выдаткавана на рэалізацыю праекта 
міжнароднай тэхнічнай дапамогі "Моладзь памежжа: разам за бяспеку", 
галоўнай мэтай якога з'яўляецца павышэнне агульнага ўзроўню бяспекі 
насельніцтва памежнага рэгіёна. амаль 400 тысяч з агульнай сумы 
складае фінансавая дапамога Еўрапейскага Саюза.

Брэсцкія ратавальнікі раздаюць 
мінакам улёткі з інфармацыяй аб 
паводзінах падчас надзвычайнай 
сітуацыі

Медыкі навучаюць маладых людзей правілам аказання першай дапамогі

Удзельнікі акцыі прымяраюць касцюмы ратавальнікаў

Валанцёры бяруць удзел у акцыі "Бяспека ў кожны дом", арганізаванай у 
межах праекта

Ініцыятыва накіравана на працу 
з моладдзю і заклікана прыцягнуць 
дзяцей Брэсцкай, Валынскай аблас-
цей, Бельскага павета люблінскага 
ваяводства і Беластока да стварэння 
эфектыўнай сістэмы навучання ас-
новам бяспечнай жыццядзейнасці. 

з беларускага боку заяўнікам вы-
ступае Брэсцкая абласная ўправа 
міністэрства надзвычайных сіту-
ацый. як распавёў Еўрабюлетэню 
каардынатар праекта, кіраўнік цэн-
тра прапаганды і навучання аблас-
ной управы мікалай кузьміцкі, ча-
каецца, што за 18 месяцаў, на якія 
разлічаны праект, у памежных 
рэгіёнах будзе праведзена 181 мера-
прыемства. 

у рамках праекта запланавана 
правядзенне ў школах памежных 
раёнаў тэматычных сустрэч з 
навучэнцамі, прыцягненне валан цё-
раў  да правядзення акцый, кон кур-
саў і выставаў, выданне метадычных 
дапаможнікаў, стварэнне фільмаў.

"На дадзены момант праца вя -
дзецца па ўсіх кірунках праекта. У 
хуткім часе будуць арганізаваныя 
майстар-класы з навучэнцамі і 
выкладчыкамі навучальных устаноў 
вобласці. Не так даўно ў Брэсце су-
польна з валанцёрамі была праве-
дзена акцыя, падчас якой мы 
раздавалі мінакам улёткі і 
тлумачылі, як трэба дзейнічаць у 
надзвычайных сітуацыях. Такія ж 
акцыі право дзяць і нашыя калегі ва 
Украіне і ў Польшчы", — паведаміў 
мікалай кузьміцкі. на дадзены мо-
мант таксама вядзецца распрацоўка 
навучальных відэаролікаў, постараў, 
плакатаў, ідзе мадэрнізацыя сайта. 

да завяршэння праекта "моладзь 
памежжа: разам за бяспеку" (30 чэр-
веня 2014 года) плануецца прыцяг-
нуць у працэс навучання асновам 
бяспекі жыццядзейнасці не менш за 
8000 дзяцей. яшчэ звыш 5000 чала-
век атрымаюць практычныя навыкі 
аказанні першай дапамогі і 
паводзінаў у надзвычайных сіту-
ацы ях. усяго, па ацэнках ка ар ды-
натараў, праект ахопіць звыш 
  50 тысяч  чалавек. 
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парТрэТ МЕСяца

Нарадзіўся ў горадзе балонія, італія, у 1982 годзе. працуе малодшым на-
вуковым супрацоўнікам ў балонскім універсітэце. З'яўляецца экспертам і 
кансультантам еўрапейскага праекта "пакт мэраў". Наведвае беларусь, каб 
аказання дапамаць беларускім гарадам-удзельнікам праекта.

Франчэска Цінці

"Пакт мэраў" — надзвычай важны пра-
ект для Еўропы і не толькі. у Беларусі 
я прадстаўляю Балонскі ўніверсітэт. 
Прафесар з майго ўніверсітэта адказ-
вае за арганізацыю ўсёй гэтай 
ініцыятывы, а я займаюся пераважна 
ўсходнім рэгіёнам. непасрэдна зараз 
мы рэалізуем праект "Энергазберажэн-
не для ўсходніх мэраў" — падрыхтоўчы 
этап на шляху да рэалізацыі "Пакта 
мэраў". мая асноўная задача — дапа-
магаць прадстаўнікам гарадоў Беларусі 
зразумець сутнасць праекта і скласці 
план дзеяння па ўстойлівай энергеты-
цы. Гэты дакумент павінен пералічваць 
захады, якія плануе рабіць горад для 
павышэння энергетычнай 
эфектыўнасці.

Еўрапейская ініцыятыва "Пакт мэраў" 
апынулася вельмі паспяховай. Пасля 
таго, як да яе далучыліся ўсе краіны-
сябры Ес, яна пачала рухацца 
на ўсход — у Беларусь, малдову, 
украіну, азербайджан, Грузію, 
арменію, ка зах стан і на поўдзень, 
у рэгіён між земна мор'я. мы чакаем 
далейшага пашырэння геаграфіі 
гарадоў-удзельнікаў. мэта "Пакта 
мэраў" — перанесці рашэнне прабле-
мы аднаўляльных крыніц энергіі і ф
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энергетычнай эфектыўнасці на ўзро-
вень  муніцыпалітэтаў. мясцовыя ўла-
ды гарадоў-удзельнікаў добраахвотна 
бяруць на сябе абавязак скараціць 
спажыванне энергарэсурсаў і пашы-
рыць выкарыстанне ад наў ляльных 
крыніц энергіі на 20% да 2020 года.

у Беларусі мы збіраемся заняцца по-
шукам фінансавання для першых 
пілотных акцый — у прыватнасці, 
для ўстаноўкі энергазберагальнага 
абсталявання ў будынках дзяр-
жаўных устаноў. Ідэя праекта ў тым, 
каб муніцыпальныя ўлады паказвалі 
жыхарам прыклад. затым ініцыятыва 
можа распаўсюдзіцца і на іншыя 
ўстановы і сферы.

мы ў пэўнай ступені ўза ема-
дзейнічаем з дзяржаўнымі орга намі. 
адзін з нашых партнёраў — 
рагачоў — удзельнічае ў праекце 
"Энергазберажэнне для усходніх 
мэраў". мы рыхтуем дакументы для 
афіцыйнага прызнання праекта 
беларускім урадам. Гэта быў вельмі 
доўгі шлях, але мы ўжо амаль 
фінішуем. акрамя рагачова, нашымі 
партнёрамі з'яўляюцца ашмяны, 
лёзна і сянно. Іх гарадскія ўлады 

адкрытыя да дыялогу і зацікаўленыя 
ў рэалізацыі нашага праекта.

Што тычыцца Полацка, то ён 
далучыўся да Пакта мэраў раней і 
ўжо знаходзіцца на стадыі зацвяр-
джэння Плана дзеянняў па 
ўстойлівай энергетыцы. для іх тое, 
што мы зараз робім у ашмянах або 
лёзна — ужо рэалізаваны этап. 
мы знаёмыя з тым, які шлях яны 
здолелі прайсці, таму што калі ў 
кастрычніку праводзілі трэнінгі 
на тэму плана дзеянняў, запрасілі 
прадстаўнікоў Полацка ў якасці 
"прафесараў". Гэта было вельмі важ-
на для разумення сітуацыі з 
рэалізацыяй праекта ў Беларусі — 
куды мы рухаемся, якія крокі трэба 
зрабіць гарадам-пачаткоўцам. Выка-
рыстанне еўрапейскага досведу ка-
рыснае, але куды больш карысна ісці 
шляхам сваіх, нацыянальных, памы-
лак і дасягненняў. Так мы атрым-
ліваем поўную карціну таго, якія 
выклікі перад намі стаяць, з якімі 
праблемамі мы хутчэй за ўсё сутык-
немся ў Беларусі. Гэта, безумоўна, 
дазволіць нам паскорыць прагрэс.

адрозненне беларускай сітуацыі ад 
еўрапейскай у тым, што еўрапейскія 
гарады звычайна ўжо маюць сваіх 
уласных кансультантаў, якія маюць 
досвед ажыццяўлення ініцыятывы. 
дапамога знешніх кансультантаў, 
кшталту мяне, амаль не патрэбная. 
у Беларусі жа ў нас больш працы: 
праводзіць трэнінгі, распавядаць пра 
патэнцыял праекта, кантраляваць 
правільнасць складання плана 
дзеянняў па ўстойлівай энергетыцы 
для кожнага горада і г. д.

у нашых бліжэйшых планах — 
ажыццяўленне таго, што ўжо абмерка-
вана з нашымі партнёрамі, што ўжо 
прафінансавана, напрыклад, 
дзяржаўнымі органамі. а ад пілотных 
гарадоў ініцыятыву Пакт мэраў ці яе 
элементы можна будзе распаўсюдзіць 
і на ін шыя гарады. я аптымістычна 
настроены адносна перспектыў. 
у Беларусі шмат работы ў галіне энер-
газберажэння, і нашыя прапановы ка-
рыстаюцца значным попытам.

мае ўражанні ад паездкі? я чакаў, 
што будзе значна больш снегу. 
а апошнія некалькі дзён, наадварот, 
апынуліся вельмі сонечнымі. атры-
малася, што і само надвор’е спряла 
нашай экалагічнай місіі. 
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"Ёсць адна ўніверсальная праўда, дастасоўная да ўсіх краін, культур і суполак: гвалт 
у дачыненні да жанчын ні пры якіх умовах не дапушчальны, не апраўданы, не сцерп-
ны", — так гучала вытрымка з выступу генеральнага сакратара ааН пан гі Муна ў Камісіі 
па становішчы жанчын 28 лютага 2008 года, калі была распачатая кампанія "Сумесна 
спынім гвалт у дачыненні да жанчын", разлічаная на 7 гадоў. Кампанія заклікае ўсе 
ўрады, грамадзянскую супольнасць, жаночыя арганізацыі, мужчын, моладзь, прыват-
ны сектар, СМі і ўсю сістэму ааН аб’яднаць намаганні для вырашэння глабальнай пра-
блемы. 
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"не" гвалту!
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