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пазіцыі Еўрапейскага Саюза  
© European Union, 2012/13  

The contents of this material are 
the sole responsibility of Particip 

GmbH and cannot be taken  
to reflect the views of the 

European Union

Publisher:
Particip GmbH, Merzhauser Str., 

183, D — 79100 Freiburg
Phone: +49 (0) 761 790 740,  
Fax: +49 (0) 761 790 7490,

info@particip.de

Галоўны рэдактар /  
Chief Editor:

Vladimir Smekhov /  
Уладзімір Смехаў

vladimir.smekhov@free.fr

рэдакцыйная група:
Шэф-рэдактар:
Алена Штэрнік

аўтары: 
Марыя Савушкіна,  

Станіслаў Каршуноў, 
Ілля Прэрыеў, 

Настасся Салановiч

Дызайн і вёрстка: 
Лiлiя Хомiч

Фота вокладкі:  
Валеры Кавалёнак

тыраж: 
299 асобнікаў

Бясплатны распаўсюд
Падпісана ў друк  11.11.2013

Iнтэрнэт-версія:  
http://eeas.europa.eu/

delegations/
belarus/press_corner/

eurobulletin

Каб атрымліваць электронную
версію Еўрабюлетэня,  

дашліце нам запыт 
са сваімі дадзенымі на

delegation-belarus-press@eeas.
europa.eu

 6 PROJECT OF THE MONTH 
Ноль отходов /  
Zero Waste
Yevgeni Lobanov, Director of the Centre of Environmental Solutions: "The 
"zero waste" concept is grounded in the principle that we stop even thinking 
in terms of ‘waste’. We need to do everything possible to encourage people 
to only use things that can be recycled, and to reject the things that can't."

 9 WORKING TOGETHER 
Гродна – моладзевая сталіца Беларусі /  
Hrodna – the Belarusian Capital of the Young
With support from the European Union, organizations in Hrodna help young 
people to reach their full potential. Involvement in activities of the Third 
Sector Centre, a partner of the EU-funded Youth in Action Programme, is one 
good place to begin.

Гродзенская моладзь у дзеянні /  
Hrodna Youth in Action
Hanna Urbanovich, an activist with the Third Sector Centre and a project 
coordinator for the Youth in Action Programme, tells the Eurobulletin about 
the opportunities offered by the largest EU programme for young people

14 DIRECT SPEECH 
Хуткія тэмпы TEMPUS /  
Fast-Paced TEMPUS
Mikalai Listapad, TEMPUS Program Coordinator in Belarus: "TEMPUS is one 
of the most successful EU educational programs out there and, during its 23 
years, it has managed to maintain the high standard of its work.’ 

17 MILESTONES 
«C минимальными рисками и в короткие сроки»   /  
"Lower Risks, Higher Efficiency"
Participants of the regional forum "Creating and Developing Businesses. 
Franchising Technology. Business Advisory Service of the EBRD" learned 
how to minimize risks and make businesses more successful. The 
EU-funded BAS program is part of SME Flagship Initiative of the Eastern 
Partnership.

Юбилей молодежной науки /  
Anniversary Contest of Young Scientists
The 25th European Union Contest for Young Scientists took place in Prague 
on September 20-25. Some of the winners were from Belarus
 

21 PORTRAIT OF THE MONTH  
Александр Стадольник, призер 25-го конкурса Европейского 
Cоюза для молодых ученых /  
Aleksandr Stadolnik, a prize-winner in the 25th European Union 
Contest for Young Scientists.

22 EUROMOSAIC 

с. 3

с. 14

с. 6

с. 9

с. 17
с. 18

с. 22

Балота Ельня: дом для птушак, прыгода для турыстаў / 
Yelnya Marshland: Home for Birds, Adventure for Tourists
A new visitor centre opened this fall in the Yelnya Reserve as 
part of an EU/UNDP project that includes activities promoting 
environmental education and ecological tourism.



3Eўрабюлетэнь / лIстапад / 2013

падзея

Падзея адбылася ў межах 
Праекта Еўрапейскага 
Саюза і Праграмы развіцця 

ААН “Садзейнічанне развіццю 
ўсеагульнай структуры міжна-
роднага супрацоўніцтва ў галіне 
аховы навакольнага асяроддзя 
ў Рэспубліцы Беларусь”. Мэта 
дзейнасці новай установы – пашы-
рэнне ведаў пра заказнік “Ельня”, 
экалагічная адукацыя моладзі, 
прыцягненне турыстаў.

Новы візіт-цэнтр вызначаецца 
выдатным інфармацыйным 
ітэхнічным забеспячэннем - відэа- 
і аудыёпрыладамі, інтэрактыўнымі 
стэндамі і гульнявымі тэрміналамі. 
Пакоі добра распланаваныя для 
пакрокавага азнаямлення з 
экалагічнай сістэмай балота Ельня. 
Інфармацыя пададзена ў вельмі 
дасціпнай і простай форме. Такім 
чынам арганізацыя інфармацыйнай 
часткі візіт-цэнтра дае магчымасць 
наведвальнікам самастойна знайсці 
неабходную інфармацыю і адказы 
на пытанні. У памяшканні працуе 
бесправадны інтэрнэт.

Трэба адзначыць, што падобныя 
да новага візіт-цэнтра ў Міёрах 

установы ўжо функцыянуюць у 
біялагічным заказніку 
рэспубліканскага значэння 
“Спораўскі” Брэсцкай вобласці, 
працуе Дом экалагічнай асветы ў 
Бярэзінскім біясферным 
запаведніку. “Але ў Міёрскім 
візіт-цэнтры мне асабліва спадаба-
лася, што ўся інфармацыя 
прадстаўленая на трох мовах: 
беларускай, рускай і, што вельмі 
важна, па –англійску, – адзначае 
Таццяна Трафімовіч, кансультант 
Аддзела земляў і ландшафтаў 
Упраўлення біялагічнай і ландшаф-
тнай разнастайнасці Міністэрства 
прыродных рэсурсаў і аховы 
навакольнага асяроддзя Беларусі. – 
Да волі часта замежныя турысты 
захапляюцца прыгажосцю нашых 
запаведнікаў, але, на жаль, не 
могуць прачытаць інфармацыйныя 
матэрыялы. Без англійскай мовы 
для іх усё прыгожа, выдатна, але 
не інфарматыўна”.

На цырымоніі адкрыцця спн. 
Трафімовіч паведаміла, што 
18 ліста пада 2013 года спаўняец -
ца 45 гадоў з моманту стварэння 
дзяржаўнай прыродаахоўнай 

Балота Ельня:  
дом для птушак, прыгода для турыстаў
28 верасня ў міёрах Віцебскай вобласці адчыніўся экалагічны візіт-цэнтр заказніка “Ельня”.

установы “Заказнік “Ельня”. “Новы 
візіт-цэнтр у Міёрах можна разгля-
даць як сімвалічны падарунак да 
гэтай даты, – адзначыла Таццяна 
Трафімовіч. – Ён павінен стаць 
узорам і для іншых падобных 
установаў на нашых прырода-
ахоўных тэрыторыях”. Прадстаўніца 
міністэрства таксама паведаміла, 
што праграмы ЕС, у межах якіх 
фінансуюцца экалагічныя праекты, 
вельмі сугучныя з дзяржаўным кур-
сам пашырэння патэнцыялу 
прыродаахоўных тэрыторый. 
У прыватнасці, Таццяна Трафімовіч 
нагадала, што зараз у Беларусі 
рэалізуецца дзяржаўная “Праграма 
развіцця сістэмы прыродаахоўных 
тэрыторый на 2008-2014 гг.” 
і “боль шая частка сродкаў у межах 
гэтай праграмы прызначана 
менавіта для развіцця турыстычнай 
інфраструктуры на ахоўваемых 
тэрыторыях”. Акрамя таго, зараз 
ідзе абмеркаванне дзяржаўнай 
праграмы фінансавання 
ахоўваемых тэрыторый на 2015-
2019 гады, у межах якой выдаткі 
на развіццё гэтых тэрыторый 
павялічацца. Таццяна Трафімовіч 
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выказала спадзяванне, што новы 
візіт-цэнтр у Міёрах штомесяц 
будуць наведваць не менш за 
100 турыстаў.

Таксама 28 верасня ў Міёрах 
на цырымоніі адкрыцця візіт-
цэнтра заказніка “Ельня” высту-
пілі спецыялісты Праекта ЕС/
ПРААН “Садзейнічанне развіццю 
ўсеагульнай структуры міжна-
роднага супрацоўніцтва ў галіне 
аховы навакольнага асяроддзя 
ў Рэспубліцы Беларусь” і прад-
стаўнікі мясцовых уладаў. “Гэты 
цэнтр дазволіць нашай моладзі 
нашмат больш даведацца пра 
прыроднае багацце нашага краю 
і пра праблемы экалогіі, – 
падкрэсліў адукацыйную функ-
цыю новай установы Ігар 
Кузняцоў, старшыня Міёрскага 
раённага выканаўчага камітэта. – 
Я ўдзячны ўсім і спадзяюся, што 
гэтая праца паслужыць нам і 
нашым дзецям”.

Ігар Чульба, каардынатар 
праектаў ПРААН, адзначыў, што 
дадзены праект у галіне аховы 
навакольнага асяроддзя вельмі 
рознабаковы. “Наш асаблівы 
клопат – захаванне такога 
ўнікальнага месца, як балота 
Ельня, – падкрэсліў ён. – Мы ўсе 
упэўненыя, што гэты цэнтр будзе 
садзейнічаць развіццю экатурызму 
ў Міёрскім краі і стане эфектыўным 
механізмам распаўсюду інфармацыі 

пра гэта ўнікальнае месца як у 
Беларусі, так і ў суседніх краінах”.

Самае актуальнае пытанне для 
новага візіт-цэнтра – гэта навед-
ванне: трэба, каб пакоі цэнтра не 
заставаліся пустымі. Аднак на 
дадзены момант, па словах Івана 
Барка, дырэктара заказніка 
“Ельня”, візіт-цэнтр гатовы пры-
маць толькі каля 10 чалавек 
штодзень, бо існуе праблема з 
недахопам экскурсаводаў – штат 
заказніка ўсяго тры чалавекі. 
“Турысты да нас едуць вельмі 
актыўна. Мы ўжо зарабілі свае 
першыя грошы”, – гаворыць Іван 
Барок: у мінулым годзе заказнік 
прыняў 78 турыстаў, у тым ліку 
9 з-за мяжы. “А ў гэтым годзе да 
нас прыехалі ўжо 152 турысты, з іх 
22 – замежнікі. Былі госці з 
Фінляндыі, Германіі, ЗША,і Казах-
стана і Расіі, а таксама турыст з 
Кітая і грамадзянка Коста-Рыкі”.

На думку Ігара Кузняцова, 
старшыні Міёрскага раённага 
выканаўчага камітэта, пра пашы-
рэнне турыстычнага патэнцыялу 
Міёршчыны сведчыць і той факт, 
што ў мінулым годзе ў горадзе 
было ўсяго 23 аграсядзібы, а ў 
гэтым годзе ўжо 31. “І аграсядзібы 
заўсёды поўныя, – адзначае сп. 
Кузняцоў. – Асаблівасць міёрскіх 
аграсядзібаў у тым, што ўладары, 
як правіла, прапануюць турыстам 
частку свайго дома, самі правод-

зяць для гасцей экскурсію ў Ельню, 
прапануюць паляванне, рыбалку, 
лазню”.

Фестываль  
“Журавы і Журавіны”
Вялікі штуршок да развіцця 
мясцоваму турызму надаў фесты-
валь “Журавы і журавіны Міёр-
скага краю”, які 29 верасня 2013 
года адбыўся ў Міёрах ужо ў другі 
раз у межах Праекта ЕС/ПРААН 
“Садзейнічанне развіццю ўсе-
агульнай структуры міжнароднага 
супрацоўніцтва ў галіне аховы 
навакольнага асяроддзя ў 
Рэспубліцы Беларусь” пры пад-
трымцы мясцовых уладаў. 
“У мінулым годзе фестываль меў 
вельмі актыўную інфармацыйную 
падтрымку”, – гаворыць Іван 
Барок, і гэтая інфармацыя, на яго 
думку, значна пашырыла вядо-
масць Міёрскага краю як у 
Беларусі, так і за мяжой.

“Сёлета ў фестывалі ўдзельні-
чала больш мясцовых падвор’яў. 
Тураператары з Мінску прывезлі 
на свята тры вялікія групы, – ка-
ментуе Алёна Седач, спецыяліст 
па сувязях з грамадскасцю 
Праекта ЕС/ПРААН. – Таксама 
быў арганізаваны транспарт для 
школьнікаў з Міёрскага раёна”. 
Усе мерапрыемствы адбываліся 
ў цэнтральным парку Міёраў, 
у вельмі прыгожым месцы, паміж 
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двума азёрамі. Госці маглі пакаш-
таваць стравы мясцовай кухні – 
рыбу, дзічыну, мёд, варэнне з 
журавін. У межах фестывалю 
адбыліся выступы самадзейных 
калектываў, конкурс маладых 
выканаўцаў, гульні для дзяцей на 
экалагічную тэматыку.

Фестываль “Журавы і журавіны 
Міёрскага краю” наведаў таксама 
Фрэдэрык Кунэ, кіраўнік аддзела 
праектаў і праграм Прадстаўніц тва 
Еўрапейскага Саюза ў Беларусі.

ПтуШка. ЯГаДа. Жыццё…
Да адкрыцця візіт-цэнтра, а таксама 
фестывалю “Журавы і журавіны 
Міёрскага краю” супрацоўнікамі 
Праекта ЕС/ПРААН быў аргані-
заваны прэс-тур у Міёры для 
прадстаўнікоў беларускіх СМІ. 
Журналістам было прапанавана 
падарожжа на балота Ельня, 
экскурсіі для назірання за птушкамі, 
іх пералётам і пакормам на нава-
кольных палетках. Суправаджалі 
прадстаўнікоў прэсы арнітолагі, 
супрацоўнікі ГА “Ахова птушак 
Бацькаўшчыны”.

Па дадзеных арнітолагаў, 
у дзень прэс-тура начаваць на 
Ельню прыляцелі каля 7 000 
жу ра воў. Колькасць птушак дазво-
ліла ўстанавіць спецыяльная сістэма 
падліку: назіранне вялося з розных 
кропак, са спецыяльных вышак, 
узведзеных на мяжы балота Ельня 

ў рамках Праекта ЕС/ПРААН. Трэба 
сказаць, што журавель – птушка 
вельмі асцярожная, таму назіраць 
за ёй можна не бліжэй чым за 500 
метраў.

Чаму журавы ляцяць на Ель-
ню? “Таму што там ёсць вада, 
якая дае птушкам бяспеку, – га-
ворыць Аляксандр Вінчэўскі, 
арнітолаг, тэматычны каардына-
тар Праекта ЕС/ПРААН. – У лесе 
птушкі не могуць прызямліцца, 
паколькі размах іх крылаў каля 3 
метраў”. Журавель увогуле самая 
высокая птушка Беларусі. Рост 
дарослага жураўля – каля 140 см. 
Жураўлі злучаюцца ў пары і 
захоўваюць адзін аднаму вер-
насць праз усё жыццё, а гэта каля 
20 гадоў.

Ельня – бяспечнае і чыстае 
месца для птушак вось ужо 9 
тысяч гадоў. Аднак існуюць рэчы, 
што пагражаюць гэтай унікальнай 
сістэме. Меліярацыя: спробы 
асушыць балота прадпрымаліся 
яшчэ ў савецкія часы. “Але 
свое часова спахапіліся, тэрыторыі 
надалі статус заказніка і меліяра-
цыйныя працы спынілі ся”, – гаво-
рыць Іван Барок. Аднак некато-
рыя каналы працуюць дагэтуль і, 
па адзнаках эколагаў, ствараюць 
вялікую праблему.

Пажары: самы вялікі і спуста-
шальны пажар тут адбыўся ў 
2002 годзе. Да 80% балотнага 

Вольга Чаброўская, 
кіраўнік праекта Ес/
пРаан, паведаміла, што 
ў хуткім часе на 
інфармацыйныя экраны 
візіт-цэнтра са 
шпакоўняў будзе пера-
давацца анлайн-відэа . 
Гэта дасць магчымасць 
наведвальнікам цэнтра 
“ў прамым эфіры” паба-
чыць, як з’яўляюцца, 
гадуюцца і кормяцца 
птушаняты, паназіраць 
за жыццём птушак у 
розныя сезоны. Шпакоўні 
з відэакамерай, якая 
будзе перадаваць сігнал 
у візіт-цэнтр, будуць 
выкарыстаныя ў Беларусі 
ўпершыню. Іх плануецца 
ўсталяваць на балоце 
Ельня да вясны 2014 
года, акурат да таго часу, 
калі птушкі вернуцца з 
выраю

прасцягу было спалена агнём. Яго 
наступствы можна бачыць і 
зараз – абгарэлыя дрэвы дагэтуль 
частка балотнага пейзажу. Дзеля 
пераадолення наступстваў пажа-
ру былі прадпрынятыя меры па 
павелічэнні ўзроўню вады на 
Ельні. Штолета валанцёры буду-
юць спецыяльныя каналы, каб 
утрымаць ваду.

Зрабіць тэрыторыю Ельні 
турыстычна прывабнай і захаваць 
яе чысціню і ўнікальнасць – дыле-
ма, што стаіць зараз перад 
супрацоўнікамі дзяржаўнай 
прыродаахоўнай установы 
“Заказнік “Ельня” і ўладамі 
Міёраў. Адкрыццё візіт-цэнтра 
толькі першы крок на гэтым 
шляху. На думку дырэктара 
заказніка Івана Барка, пры 
падтрымцы Праекта ЕС/ПРААН 
гэты крок зроблены ў правільным 
накірунку.   

Фотападрабязнасці  
на с. 22-23
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ноль  
отХодоВ

на встречу Евгений лобанов приехал на электровелосипеде. В беларуси 
использование такого вида транспорта для деловых поездок – явление 
необычное, но только не для директора Центра экологических решений.

Одна из «визитных карто-
чек» центра – интерак-
тивная «Зеленая карта» с 

информацией о пунктах приема 
отходов и вторсырья. Cайт 
«Зеленой карты» www.
greenmap.by создан Центром 
экологических решений в 
рамках проектов «Информаци-
онная поддержка устойчивого 
управления отходами в Белару-
си» и «Укрепление участия 
общественности в принятии 
решений, касающихся окружаю-
щей среды и осуществления 
Стратегического подхода к 
международному регулированию 
химических веществ в Белару-
си» при финансовой поддержке 
Европейского Союза. «Зеленая 
карта» – это шаг на пути вопло-
щения в жизнь концепции «ноль 
отходов», приверженцем кото-
рой является эколог Евгений 
Лобанов.

О кОнцеПции  
«нОль ОтхОДОв»
Смысл концепции в том, чтобы 
отказаться от понятия «отходы» 
в принципе. Сделать так, чтобы 
все, что используется, могло 
перерабатываться, и отказаться 
от вещей, которые не поддают-
ся переработке.

Мы говорим про раздельный 
сбор и грамотную утилизацию, 
но этого недостаточно. Возьмем, 
к примеру, напитки в одноразо-
вой таре из пластика. Можно 
рассуждать, как его правильно 
собрать и переработать. Но для 
нас, экологов, важно, чтобы 
отходов было в принципе мало. 
Если обращаться к опыту СССР, 
то у нас практически все напит-
ки были в многоразовой оборот-
ной таре. Сейчас найти оборот-
ную бутылку из-под пива 
непросто, более того – не ясно, 
куда ее потом сдавать.

В экологии есть аксиома: 
нельзя решать проблему «на 
конце трубы». Если из трубы 
течет, попытка заткнуть только 
один ее конец не даст положи-
тельного результата. Важно 
искать первопричину загрязне-
ния и наводить порядок там.

О хиМическОй 
безОПаснОсти
В решение вопросов, связанных 
с биоразнообразием и изменени-
ем климата, была вложена 
львиная доля сил и ресурсов 
международного сообщества. 
А между тем, с нашей точки 
зрения, есть проблемы, которые 
не менее актуальны и остры, но 
которые не привлекают такого 
большого внимания. Одна из 
них – проблема с химической 
безопасностью.

За последние десятилетия 
количество химических веществ, 
используемых человеком в 
повседневной жизни, выросло 
колоссально: для коммерческого 
использования синтезируется 
более 100 тысяч соединений. 
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И при этом человек имеет 
более-менее подробную инфор-
мацию о влиянии только не-
скольких сотен веществ. А 
информации о влиянии на 
здоровье смесей химических 
веществ нет вообще.

О масштабах проблемы 
химической безопасности 
заставляет задуматься очень 
серьезный рост аллергических 
заболеваний у детей. Я думаю, 
что эта тенденция связана в том 
числе и с увеличением воздей-
ствия химических смесей, 
которому человек подвергается 
каждый день с рождения. Куда 
ни приди – пол, окна, обои – 
все из химии. То же самое дома. 
И даже для изготовления тех 
вещей, к которым мы по при-
вычке относимся как к нату-
ральным, все чаще используют 
различные синтетические и 
искусственные вещества.

Есть базовые принципы – 
например, принцип предосто-
рожности: если вы не уверены 
в том, что вещество безопасно, 
вы не должны его использовать 

до того момента, пока не 
получите гарантий безопасно-
сти. Промышленность делает 
наоборот: вещество запускает-
ся в коммерческое производ-
ство, и если оказывается, что 
оно опасно и вы можете это 
доказать, то тогда его, возмож-
но, снимут с производства. 
Классический пример: около 
90 лет ученые говорят, что 
асбест опасен, и есть прямые 
доказательства влияния асбеста 
на рост раковых и легочных 
заболеваний у людей, которые 
заняты в его производстве и 
утилизации. Но при этом его 
массовое изготовление и 
применение продолжаются, 
особенно в нашем регионе.

О центре экОлОГических 
реШений
Центр был создан в 2009 году 
и занимается продвижением 
дружественного окружающей 
среде браза жизни. Для нас 
важно изменить современный 
потребительский подход 
человека в отношениях с 

окружающей средой и приро-
дой. Этот подход во многом 
состоит из наших повседнев-
ных привычек и ценностей, 
которые навязываются рекла-
мой и «обществом потребле-
ния». В конечном итоге мы 
говорим про сохранение жизни 
людей на Земле. Ведь природа, 
скорее всего, переживет наше 
влияние, а вот мы можем и не 
пережить ответ экосистемы на 
свои действия.

Для нас особенно интересны 
три направления: отходы и 
химическая безопасность, 
энергоэффективность и энер-
госбережение, вопросы, связан-
ные непосредственно с нашим 
образом жизни в сфере потре-
бления. Вот, казалось бы, 
банальная вещь – упаковка. А 
между тем более 60% мусора 
на свалках сегодня – это имен-
но упаковка. Берете ли вы 
каждый раз в магазине условно 
бесплатный пластиковый пакет 
или ходите с матерчатой сум-
кой? Или еще: выключаете ли 
вы воду, когда чистите зубы?..
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Об «инструМентах» 
экОлОГических 
ОрГанизаций
Мы открыли консультационный 
центр по вопросам энергосбере-
жения. Многие понимают, что 
нужно экономить, но возникают 
практические вопросы: как это 
делать, какие технологии 
использовать? Если обращаться 
к опыту ЕС, то, в частности, в 
скандинавских странах есть 
эффективная система энергети-
ческих советников, к которым 
жители территорий могут обра-
титься за консультацией: что 
делать в доме, сколько это будет 
стоить, какой экономический и 
экологический эффект от этого 
можно получить. В Беларуси 
такой системы нет, но есть все 
предпосылки, чтобы она появи-
лась. Сейчас в рамках совмест-
ной деятельности с энергетиче-
ским агентством шведского 
региона Сконе мы пробуем 
создать систему экологических 
советников, чтобы такие люди 
появились и у нас.

Мы открыли Общественный 
информационный центр по 
вопросам отходов и химической 
безопасности. За прошлый год 
мы получили более 500 обраще-
ний. Вопросы были довольно 
однотипными и носили практи-
ческий характер: как утилизиро-

вать бытовую технику и энерго-
сберегающие лампы? Куда 
обращаться за помощью? Так 
появилась «Зеленая карта» – 
инструмент по визуализации 
этой информации. Мы рассма-
триваем инфоцентр и как 
инструмент обратной связи, 
который позволяет быть в курсе 
актуальных проблем и правиль-
но выстраивать свою работу.

Еще один эффективный 
инструмент – организация 
дискуссий для прессы по тем 
или иным темам. Мы начали 
серию регулярных встреч с 
участием журналистов, куда 
приглашаем различных экспер-
тов. Наша цель – сформировать 
определенный журналистский 
пул, участники которого уже 
«в теме» и которым можно 
давать для освещения более 
сложные вопросы в области той 
же химической безопасности, – 
во многом достигнута: за про-
шлый год в различных СМИ 
вышло около 200 публикаций на 
эту тему.

Об экОлОГическОМ 
ДвиЖении в беларуси
В обществе существует стерео-
тип: мол, пусть решением эколо-
гических проблем занимаются 
Минприроды, Госинспекция по 
охране животного и раститель-

ного мира и экологи на пред-
приятиях, а от действий простых 
людей мало что зависит. Дея-
тельность экологических орга-
низаций во многом направлена 
на разрушение этого стерео-
типа.

Мусор – один из индикаторов 
отношения общества к окружаю-
щей среде. Человек собирает 
отходы (не всегда раздельно), 
которые образуются у него 
дома, в мусорный пакет, выбра-
сывает их в мусоропровод и 
считает, что этим он решает 
экологическую проблему с 
отходами. А на самом деле он 
просто убирает отходы из поля 
своего зрения. Задача экологи-
ческих организаций в данном 
случае – качественно изменить 
подход людей к вопросу образо-
вания мусора и того, что с ним 
происходит дальше.

Мне кажется, что в секторе 
гражданского общества органи-
зации экологического направле-
ния – одни из самых заметных. 
У нас нет сильных разногласий 
и внутренних противоречий, 
и это позволяет нам работать 
над решением экологических 
проблем вместе.

Больше информации на сайте 
Центра экологических решений 
www.ecoidea.by.    
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Гродна – моладЗЕВая  
сталіЦа бЕларусі

каб моладзь імкнулася жыць 
у Гродне і мела перспекты-
вы, мясцовыя няўрадавыя 

арганізацыі пры падтрымцы 
Еўрапейскага Саюза прапануюць 
шмат варыянтаў раскрыць сябе. 
Узорнай, мабыць, можна лічыць 
грамадскае аб’яднанне “Цэнтр 
“Трэці сектар”. Праекты, што 
рэалізуюць яго сябры, творчыя, 
яскравыя, арыгінальныя. І еўра-
пейскія. Ад пачатку засна вальнікі 
арганізацыі ўзялі кірунак на 
ўзмацненне сувязяў Беларусі 
з Еўрапейскім Саюзам і развіццё 
памежнага супрацоўніцтва. Гэты 
накірунак замацаваны і ў статуце 
“Цэнтра “Трэці сектар” – адной 
з мэтаў дзейнасці арганізацыі 
ў дакуменце названа “спрыянне 
развіццю супрацоўніцтва з 
грамадскімі дзяржаўнымі арга-
нізацыямі ў межах “Еўрарэ гіёна 
“Нёман”, які ўключае ў сябе Гро-
дзеншчыну, Падляскае ваяводства 
Польшчы, пяць раёнаў Калінін-

град скай вобласці Расіі і тры 
памежныя раёны Літвы.

Асноўная мэтавая аўдыторыя 
еўрапейскіх праектаў “Трэцяга 
сектара” – моладзь. “Мы не разгля-
даем нашую дзейнасць як “бараць-
бу за моладзь”. Мы не ставім такіх 
глабальных мэтаў, – гаворыць 
Вітаўт Руднік, старшыня арганізацыі 
“Цэнтр “Трэці сектар”. – Задача ўсіх 
нашых моладзевых праектаў у тым, 
каб людзі больш актыўна ўдзель-
нічалі ў жыцці грамадства. Каб яны 
самі паляпшалі якасць свайго 
жыц ця і не спадзяваліся на іншых. 
Дзеля гэтага мы прапануем моладзі 
розныя магчымасці”.

“Цэнтр “Трэці сектар” – адна з 
10 беларускіх арганізацый, што 
маюць акрэдытацыю Еўрапейскай 
валанцёрскай службы (EVS), і гэта 
дае ёй права прымаць і адпраўляць 
валанцёраў – сваіх сяброў і сяброў 
іншых беларускіх арганізацый – на 
валанцёрскую стажыроўку ў роз-
ныя краіны Еўропы. Акрамя таго, 

“Цэнтр “Трэці сектар” – партнёр па 
самай маштабнай праграме Еўра-
пейскай Камісіі “Моладзь у дзеянні”.

“Назва гэтай праграмы выдатна 
ілюструе місію нашай арганізацыі, – 
сцвярджае Вітаўт Руднік. – Мы 
глядзім на праграму “Моладзь 
у дзеянні” як на інструмент акты-
візацыі моладзі, а не магчымасць 
таннага турызму... Для маладога 
чалавека такое выпрабаванне – а 
быць валанцёрам са праўды выпра-
баванне – вялікая школа самастой-
нага жыцця. Плюс гэта шанец 
вывучыць мову і сустрэць цікавых 
людзей і адна думцаў. Для 
арганізацыі такая праца – гэта 
досвед удзелу ў буйных праектах”.

Валанцёры “Трэцяга сектара” 
працавалі ў Польшчы, Аўстрыі, 
Германіі. У “Цэнтры “Трэці сектар” 
ёсць афіцыйна акрэдытаваны ў 
межах праграмы “Моладзь у дзеян-
ні” мультыплікатар. Гэта Алеся 
Бя ленік, яна прайшла спецыяльны 
курс навучання і мае права кан-

Еўрапейская валанцёр-
ская служба (EVS) – 
частка вялікага праекта 
Еўрапейскай Камісіі 
“Моладзь у дзеянні” 
(Youth in Action). праца-
ваць валанцёрам у 
межах EVS можна ад 
двух месяцаў да года. 
неабходнае патраба-
ванне – узрост ад 18 
да 30 гадоў.

праграма пакрывае 
выдаткі на візу, пера-
езд, харчаванне, пра-
жыванне і медыцын-
скую страхоўку. 
Маладыя людзі з 
Беларусі ў межах EVS 
могуць паехаць праца-
ваць валанцёрамі ў 
любую з краінаў – 
сябраў Ес.
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сультаваць арганізацыі і асобных 
людзей па пытаннях удзелу 
ў Еўрапейскай валанцёрскай 
службе. Да Алесі можа звярнуцца 
любы малады чалавек, зацікаў-
лены ў праграме EVS, даслаўшы 
ліст на адрас kryvichanka@
gmail.com. Алеся Бяленік, 
а таксама яе калега, сябра 
арганізацыі “Цэнтр “Трэці сектар” 
і каардынатар працы па праектах 
еўрапейскай моладзевай прагра-
мы “Моладзь у дзеянні” Ганна 
Урбановіч (urbananna19@gmail.
com), дапамогуць запоўніць 
заяўку, сабраць неабходныя 
дакументы для валанцёрскай 
стажыроўкі і папярэдзяць будуча-
га валанцёра пра важныя ці 
праблемныя моманты, звязаныя з 
прыёмам валанцёра і ад’ездам у 
іншую краіну.

За час сумеснай працы з EVS з 
2009 года “Цэнтр “Трэці сектар” 
прыняў у сябе каля 15 валанцё-
раў, таму “мы добра ведаем і 
працэдуру гэтай працы, і цяжкас ці, 
з якімі можа сутыкнуцца валан-
цёр, – кажа Вітаўт Руднік. – Але 
сур’ёзных праблем у нас не 
ўзнікала. Наадварот, адна з 
валанцёрак, якая працавала ў нас, 
знайшла сабе ў Гродне мужа”.

Большасць валанцёраў, якія 
прыязджаюць у Гродна, – з 
суседняй Польшчы. Амаль усе 
маладыя ўдзельнікі праграмы EVS 
падчас стажыровак працавалі ў 
рэдакцыі вядомага ў горадзе 
інтэрнэт-выдання “Твой стыль” – 
інфармацыйнага праекта арга-
нізацыі “Цэнтр “Трэці сектар”. 
“Валанцёры вучыліся ў нас пісаць 
артыкулы, фатаграфаваць, 
здымаць відэа, – распавядае 
Вітаўт Руднік. – А пасля вяртання 
на радзіму некаторыя знайшлі 
працу ў мясцовых рэдакцыях”. 
Гэтай восенню ў “Цэнтры “Трэці 
сектар” чакаюць дваіх валанцёраў 
з Аўстрыі.

“твОй стыль”
Інтэрнэт-выданне “Твой стыль” 
у інтэрнэт-эфіры ўжо 6 гадоў. За 
гэты час выданне знайшло свайго 
чытача і заняла сваё месца ў 
медыяпрасторы горада. У планах 
каманды журналістаў “Твайго 
стылю” – стварыць паўнавар-
тасны інфармацыйны гарадскі 
партал. “Мы плануем больш 
прыцягваць рэкламу, рэфарма-
ваць кантэнт, – гаворыць Вітаўт 
Руднік. – Наша каманда – гэта 
моладзь!”

пра сваю валацёрскую стажыроўку 
спецыяльна для “Еўрабюлетэня” 
распавёў першы валанцёр Еўрапейскай 
валанцёрскай службы ад “Цэнтра 
“трэці сектар”, журналіст і тэлевядучы 
алесь Залеўскі.

“Мая валанцёрская стажыроўка 
адбывалася ў польскім горадзе Лодзь, 
ва ўплывовай мясцовай арганізацыі 
Centrum rozwoju inicjatyw obywatelskich 
OPUS. Я працаваў там цэлы год – 
з кастрычніка 2005-га да кастрычніка 
2006-га. Мне было ўсяго 18 гадоў, я 
скончыў першы курс філфака БДУ. 
Прапанова стажыравацца паступіла ад 
маёй роднай гродзенскай арганізацыі 
“Цэнтр “Трэці сектар”. Я перавёўся на 
завочнае навучанне і ахвотна адгукнуўся 
на магчымасць паехаць папрацаваць 
валанцёрам на год у Польшчу. Тым 
больш шмат сяброў OPUS я ведаў 
асабіста, бо гэта арганізацыя на той 
момант мела з “Цэнтрам “Трэці сектар” 
шмат супольных праектаў.

Атрымалася вельмі цікава. Калі 
ў “Сектары” я выконваў тыповую 
валанцёрскую (дапаможную) працу, 
то ў “Опусе” мяне часта кідалі на 
“глыбокую ваду” – ад адказнасці за 
этапы вялікіх праектаў з партнёрамі 
з усходу (напрыклад, study visits, 
арганізацыя трэнінгаў і г.д.) да сумеснага 
кіравання праектамі. Атрымлівалася 
па-рознаму, але з кожным месяцам 
усё лепш і лепш. Таму першы і асноўны 
досвед валанцёрскай стажыроўкі – 
прафесійны. Па-другое, гэты год 
дапамог мне зразумець еўрапейскую 
сучасную культуру і ментальнасць: гэта 
быў час новых знаёмстваў з людзьмі 
са шматлікіх краінаў Еўропы, я стаў 
больш прыктычным і дасведчанным у 
падарожжах. Іншымі словамі, мяне гэты 
год “акультурыў”, ці “ацывілізаваў” нават. 
Таму вельмі раю моладзі не баяцца, а 
пакаваць чамаданы. Калі вернецеся, 
будзеце на ўзровень вышэй у развіцці ва 
ўсіх сэнсах”.
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У асноўным над стварэннем 
“Твайго стылю” працуюць 
выпускнікі Школы маладога 
журналіста – іншага вялікага 
адукацыйнага праекта аргані зацыі 
“Цэнтр “Трэці сектар”. Школа 
працуе з 1997 года і зараз мае 
поўнае права ганарыцца сваімі 
выпускнікамі – вядомымі 
беларускімі журналістамі.

“Мы задумалі “Твой стыль” для 
актывізацыі моладзі, – дзеліцца 
Вітаўт Руднік. – Калі малады 
чалавек піша пра важныя мясцо-
выя пытанні, ён пачынае арыента-
вацца ў грамадскім жыцці, вылучае 
прычыны праблемаў і вучыцца 
шукаць іх рашэнні. Таксама нашай 
мэтай было палепшыць інфарма-
ванне жыхароў горада”.

ПраГраМа МіЖнарОДных 
МОлаДзевых абМенаў
Наступная прапанова “Цэнтра 
“Трэці сектар” для гродзенскай 
моладзі – гэта праграма міжна-
родных моладзевых абменаў. Яна 
накіраваная найперш на развіццё 
супрацоўніцтва паміж моладзевымі 
ініцыятывамі з розных краін, а 
таксама на інтэграцыю моладзі, 
знаёмства з культурнымі адмет-
насцямі і гісторыяй розных 

еўрапейскіх краін. Большасць 
абменаў адбываецца ў межах 
еўрапейскай праграмы “Моладзь 
у дзеянні”.

Праграма міжнародных мола-
дзевых абменаў рэалізуецца сябрамі 
“Цэнтра “Трэці сектар” ужо на 
працягу 10 гадоў праз арганізацыю 
розных культурных летнікаў – на-
прыклад, па вывучэнні культурна-
гістарычнай спадчыны ў беларус ка-
польскім памежжы ў мястэчку 
Міхалова на Беласточчыне і ў 
ваколіцах мястэчка Залессе Смар-
гонскага раёна Гродзенскай 
вобласці ў 2009-2010 гадах.

“У межах Праграмы моладзевых 
абменаў мы імкнёмся прадаставіць 
беларусам максімальныя 
магчымасці пазнаць свет і Еўропу. 
А таксама мы хочам даць магчы-
масць больш даведацца пра 
Беларусь прадстаўнікам моладзе-
вых арганізацый з еўрапейскіх 
краін. Так у Еўропе будзе больш 
інфармацыі пра тое, чым жывуць 
беларусы”, – гаворыць Вітаўт 
Руднік. Прадстаўнікі “Цэнтра “Трэці 
сектар” у межах праграмы прымалі 
моладзь з Германіі і Польшчы і самі 
выязджалі ў Польшчу, Германію, 
Грузію, Літву, Украіну, Малдову, 
Венгрыю.

трансМеЖнае 
суПрацОўніцтва
У гэтым годзе “Цэнтр “Трэці сектар” 
адзначыць 16 гадоў з моманту 
свайго заснавання. Ад самага 
пачатку працы арганізацыі яе 
сябры імкнуліся ўзмацніць і пад-
трымаць праз еўрапейскія праекты 
трансмежныя сувязі і кантакты з 
бліжэйшымі суседзямі. Гродна мае 
для гэтага выдатныя магчымасці – 
Польшча і Літва зусім побач. 
Актыўная фаза сумеснай працы 
пачалася ў 2001 годзе з ініцыя-
тывы цэнтра пад назвай “Форум 
грамадскіх арганізацый “Еўрарэгі-
ёна “Нёман”, што адбыўся ў Гродна 
пры фінансавай падтрымцы Сус-
ветнага банка. У форуме прынялі 
ўдзел прадстаўнікі ўсіх чатырох 
краін “Еўрарэгіёна “Нёман” – 
Беларусі, Польшчы, Літвы і 
Калінінградскай вобласці Расіі. “Па 
сутнасці, гэта было першае такое 
маштабнае мерапрыемства, 
арганізаванае не афіцыйнымі 
ўстановамі, а грамадскай структу-
рай – арганізацыяй “Цэнтр “Трэці 
сектар”, – адзначае Вітаўт Руднік.

Вынікам форума сталі новыя 
праекты, накіраваныя на развіццё 
рэгіёна і трансмежнае супрацоў-
ніцтва. У прыватнасці, нарадзілася 

Мы задумалі “твой стыль” для 
актывізацыі моладзі. Калі мала-
ды чалавек піша пра важныя 
мясцовыя пытанні, ён пачынае 
арыентавацца ў грамадскім 
жыцці, вылучае прычыны 
праблемаў і вучыцца шукаць іх 
рашэнні. таксама нашай мэтай 
было палепшыць інфармаванне 
жыхароў горада.

Вітаўт Руднік, старшыня арганізацыі 
“Цэнтр “трэці сектар”.

КаРысныя спасылКІ:
Інфармацыя пра EVS, 
агульнаеўрапейская база 
праектаў і кантакты 
арганізацый-партнёраў на 
http://ec.europa.eu/youth
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ідэя рэгулярнага правядзення 
форума “ПоЛіБелКа” – назва 
мерапрыемтва паходзіць ад 
першых літар назваў краін-
удзельніц: Польшча, Літва, Бела-
русь, Калінінград. Адбыліся тры 
такія сустрэчы: першая – на 
тэрыторыі Калінінградскай 
вобласці для моладзевых лідараў 
у 2003 годзе. Другая – у літоўскім 
Друскінінкаі ў 2006 годзе, трэ-
цяя – для грамадскіх лідэраў, якія 
займаюцца праектамі ў сферы 
адукацыі і культуры, – у польскім 
Супраслі ў 2010-м.

Паводле сп. Рудніка, у 
форумаў “ПоЛіБелКа” некалькі 
мэтаў. Першая – пазнаёміцца і 
наладзіць супрацоўніцтва паміж 
грамадскімі лідэрамі чатырох 
краінаў трансмежнага рэгіёна. 
“Другая мэта – вельмі амбітная: 
зрабіць так, каб грамадства і 
грамадскія арганізацыі мелі 
голас у працэсе прыняцця 
рашэнняў у межах “Еўрарэгіёна 
“Нёман”. Для гэтага да ўдзелу ў 
форумах былі запрошаныя 
прадстаўнікі ўладаў.

Па словах сп. Рудніка, мэты 
ўплыву грамадскасці на прыняцце 
рашэнняў цалкам дасягнуць не 
ўдалося. Але што тычыцца 
развіцця кантактаў – тут высілкі 
арганізатараў мелі плён. Вынікам 
праведзеных форумаў сталі 

дзясяткі сумесных праектаў 
бела рускіх, польскіх, літоўскіх і 
расійскіх арганізацый, каля пяці з 
іх былі рэалізаваныя з удзелам 
“Цэнтра “Трэці сектар”.

На думку сябраў і лідараў 
арганізацыі, трансмежны кірунак 
супрацоўніцтва ў Гродне вельмі 
перспектыўны. “Па-першае, існуе 
даволі моцная культурна-
гістарычная сувязь польска-
беларуска-літоўскага памежжа, – 
гаворыць старшыня праўлення 
арганізацыі “Трэцяга сектара”. – 
Памежжа – гэта тэрыторыя, дзе 
людзі заўсёды вельмі актыўна 
перамяшчаліся, камунікавалі. 
Гэтая культурная повязь застаец-
ца да гэтай пары, і таму інтарэс 
да супрацы вельмі вялікі”.

Па-другое, паводле сп. Рудні-
ка, трансмежнае супрацоўніцтва 
мае сур’езны эканамічны патэн-
цыял. І гэты аспект прывабны для 
мясцовых уладаў, бо нясе за 
сабой укладанні ў інфраструкту-
ру – будаўніцтва дарог, гатэляў, 
турыстычных аб’ектаў і г.д. 
“Я думаю, што беларуская дзяр-
жава будзе далей імкнуцца 
выкарыстоўваць гэты патэнцыял. 
Грамадскасць павінна мець доступ 
да гэтых рэсурсаў. Пакуль, на мой 
погляд, трансмежнае супрацоў-
ніцтва не раскрыла нават палову 
свайго патэнцыялу”.

Вынікам трансмежных праектаў 
“Трэцяга сектара” стаў шэраг 
друкаваных выданняў – пабачылі 
свет кнігі, выдадзеныя замежнымі 
партнёрамі арганізацыі пры 
падтрымцы еўрапейскіх грантаў. 
Пры ўдзеле арганізацыі “Цэнтр 
“Трэці сектар” на шасці мовах – 
беларускай, польскай, лацінскай, 
англійскай, літоўскай і рускай – 
у 2007 годзе была надрукавана 
“Песня пра зубра” Міколы 
Гусоўскага. У межах польска-бела-
рускага праекта “Экалагічнае, 
культурнае і турыстычнае 
супрацоўніцтва тэрыторыі Кны-
шынскай пушчы (Польшча) і 
Гродзеншчыны (Беларусь)”, пры 
фінансаванні трансмежных пра-
грам суседства Еўрапейскага 
Саюза ў 2008 годзе выдадзена 
кніга “Традыцыйныя стравы 
Беласточчыны і Гродзеншчыны”, 
а таксама дзвюхмоўнае выданне, 
прысвечанае міфам і паданням 
польска-беларускага памежжа, – 
“Міфы і легенды ад Нёмана да 
Буга”.

“Зараз можна сцвярджаць, што 
нашыя выдавецкія праекты і 
форум “ПоЛіБелКа” сталі 
сапраўднымі брэндамі “Трэцяга 
сектара”, якія сфарміраваліся 
падчас працы па еўрапейскіх 
праектах”, – упэўнены Вітаўт 
Руднік.   

у Гродне працуе аб’яднанне маладых 
навукоўцаў гісторыкаў і юрыстаў “Віт”, 
заснаванае ў 1997 годзе. пра новы 
праект праан “мясцовае прад пры-
мальніцтва і эканамічнае развіццё”, 
партнёрам якога з’яўляецца “Віт”, 
распавядае сябра праўлення, 
гісторык і краязнаўца андрэй 
Вашкевіч.

– Праект “Мясцовае прадпры маль
ніцтва і эканамічнае развіццё” звязаны 
з развіццём турыстычнага патэн
цыялу ў розных рэгіёнах Беларусі. 
Наша арга ні зацыя выступае 
партнёрам мясцовых органаў улады, 
сельсаветаў, а таксама грамадскага 
аб’яднання “Аграсядзібы 
Гродзеншчыны”. Сумесна з апошняй 
“Віт” распрацаваў канцэп цыю 
турыстычнага развіцця “Зялёны 
бераг Гродна”, што была прынята 

і ўхвалена мясцовымі ўладамі. Праект 
будзе рэалізавацца ў раёне пушчы 
ў басейне ракі Котра, якая ўпадае 
ў Нёман і з’яўляецца вельмі добрым 
рэсурсам для экатурызму. Першы 
этап праекта завершаны, а гэтай 
восенню пачнецца другі: распрацоўка 
канкрэт ных праектаў. Высілкі 
праекта перш за ўсё будуць накіра
ваныя на развіццё агратурызму, але 
таксама мы спадзя ём ся, што 
прагучыць і слова “Віта” ў абарону 
помнікаў культуры і дойлідства.

– У чым палягае канцэпцыя, 
распрацаваная сябрамі арганізацыі?
– Асноўная ідэя ў тым, каб максімальна 
аб’яднаць наяўныя рэсурсы і распавес ці 
пра іх патэнцыйным інверстарам. 
Дзеля паспяховай рэалізацыі праекта 
павінна спрацаваць узаемадзеянне 
грамадскіх структураў, спецыялізава

ных інстытуцыяў (як, напрыклад, музеі) 
і мясцовых уладаў.

– Як вы плануеце весці працу па 
захаванні помнікаў культуры 
і дойлідства?
– Ёсць афіцыйны спіс гісторыкакуль
турнай спадчыны. Але ёсць шмат 
аб’ектаў, якія ў спіс не трапілі. Напры
клад, старыя драўляныя сядзібы. Тым 
не менш іх каштоўнасць надзвычай 
высокая. Мы хочам, каб гэтыя аб’екты 
былі ўзяты пад ахову і далучаны да 
гісторыкакультурнай спадчыны, а 
затым, праз укладанні інвестараў, 
раскрылі свой патэнцыял як 
турыстычныя аб’екты.
Драўляная архітэктура ў Беларусі 
пакуль справа звыклая, а ў Еўропе яна 
ўжо даўно ўспрымаецца як культурная 
каштоўнасць, бо нават у Польшчы 
зараз драўляная хата – гэта рэдкасць.
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– Як праграма “Моладзь у 
дзеянні” рэалізуецца ў Гродне?
– Праграма “Моладзь у дзеянні” 
ажыццяўляецца з 1 студзеня 
2007 года. Яе мэта – прадставіць 
мола дзі магчымасць нефармальнага 
і неафіцыйнага навучання ў 
еўрапейскім кантэксце, развіццё 
салідарнасці і ўзаемапаразумення 
паміж моладдзю з розных краін.

Для Беларусі дасяжныя дзве 
“акцыі” ў межах праграмы: Ак-
цыя 2 – Еўрапейская валанцёрская 
служба і Акцыя 3.1 – супрацоў-
ніцтва з краінамі – суседзямі Еўра-
пейскага Саюза.

Удзел у Еўрапейскай валанцёр-
скай службе – гэта неверагодна 
цікавы досвед: жыццё ў іншай 
краіне, знаёмства з яе культурай, 
сацыяльнай і грамадскай дзейнас-
цю, набыццё новых ведаў і рас-
крыццё ўласных здольнасцяў. Гэта 
новыя сябры і цікавыя ўражанні. 
І, што вельмі прывабна, праграма 
пакрывае сродкі на пражыванне, 
харчаванне, амаль цалкам кампен-
суюцца выдаткі на праезд.

У кастрычнiку у Гродна прыехалi 
два валанцёры з Аўстрыі. На 
працягу трох месяцаў яны будуць 
займацца журналістыкай, а таксама 

дапамагаць у іншых грамадс ка-са-
цыяльных праектах нашай аргані-
зацыі. А ад нас у гэтым годзе дзве 
дзяўчыны паедуць у Германію 
і Польшчу.

У межах праграмы “Супрацоў-
ніцтва з краінамі – суседзямі ЕС” 
падтрымліваецца арганізацыя 
моладзевых абменаў, трэнінгаў 
і семінараў на розныя тэмы – ад 
экалогіі і спорту да моладзевай 
палітыкі і правоў чалавека.

– Як вы сталі каардынатарам 
моладзевых праграм?
– “Цэнтр “Трэці сектар” удзельнічае 
ў праграме “Моладзь у дзеянні” з 
2009 года, але я з'яўляюся каарды-
натарам толькі з 2012 года. Я 
наведвала Школу маладога 
журналіста ў цэнтры, працавала 
рэпарцёрам на інтэрнэт-радыё “Твой 
стыль”. У той час арганізацыя ўжо 
прымала валанцёраў у межах 
ініцыятыў Еўрапейскай валанцёр-
скай службы. Ад іх я і даведалася аб 
праграме ЕС “Моладзь у дзеянні”.
У сакавіку мінулага года Вітаўт 
Руднік, дырэктар арганізацыі, 
прапанаваў мне прыняць удзел у 
семінары па наладжванні кантактаў 
паміж моладзевымі арганізацыямі, 

які адбываўся ў Тбілісі. Гэты семінар 
і стаў маім першым сур’ёзным 
крокам у напрамку праграмы 
“Моладзь у дзеянні”. Там я даведа-
лася пра ўсе магчымасці гэтай 
праграмы, пазнаёмілася з прадстаў-
нікамі розных моладзевых арганіза-
цый, з якімі мы цяпер з’яўляемся 
партнёрамі ў рэалізацыі моладзевых 
міжнародных праектаў.

З восені 2012 года “Цэнтр “Трэці 
сектар” стаў партнёрам у 7 міжнарод-
ных праектах, чатыры з якіх адбыліся 
ў Грузіі, два ў Аўстрыі і адзін ва 
Украіне. У будучым плануюцца 
моладзевыя абмены з Аўстрыяй 
і Нарвегіяй.

– у якіх міжнародных праектах 
за апошні час “цэнтр “трэці 
сектар” выступіў партнёрам?
– Летась адбыўся праект у Аўстрыі 
“Магчымасці моладзевага ўсходне-
еўрапейскага партнёрства”, падчас 
якога ўдзельнікі з Аўстрыі, Беларусі, 
Грузіі і Арменіі падзяліліся досведам 
працы ў сферы моладзевай палітыкі. 
Тады ж у Херсоне, Украіна, прайшоў 
трэнінг “Давайце рабіць свае праек-
ты!”. Яго наведалі чатыры беларускія 
ўдзельнікі, якія толькі пачыналі сваю 
працу ў няўрадавых дэмакратычных 
арганізацыях і не мелі вялікага 
досведу ў сферы моладзевай 
актыўнасці. Абмеркавалі метады 
працы з моладдзю, тое, як рэалі-
зоўваць праекты ўвогуле і ў межах 
праграмы “Моладзь у дзеянні”.

У сакавіку гэтага года быў 
трэнінг па сацыяльным прад-
прымальніцтве ў Бакурыяні, Грузія, 
прысвечаны развіццю кампетэнцый 
лідэраў грамадскіх арганізацый у 
сферы прадпрымальніцтва, умаца-
ванню патэнцыялу і крэатыўнасці 
маладых людзей. Ад Беларусі ўзялі 
ўдзел таксама чатыры чалавекі. 
Далей – травеньскі трэнінг па 
правах чалавека ў Кабулеці, Грузія. 
Апошнімі былі экалагічны трэнінг у 
Аўстрыі і моладзевыя сустрэчы ў 
Грузіі – летнік на тэму гендэрнай 
роўнасці і спартыўны летнік.

 
Артыкулы пра мерапрыемствы 
ў межах праграмы “Моладзь у 
дзеянні” можна пачытаць на нашым 
сайце www.3sektar.by.    

ГродЗЕнская  
моладЗь у дЗЕянні

пра дзейнасць у межах самай вялікай праграмы Еўрапейскага саюза 
для моладзі расказвае Ганна урбаноВіЧ, сябра арганізацыі “Цэнтр 
“трэці сектар”, каардынатар працы па праектах еўрапейскай моладзе-
вай праграмы “моладзь у дзеянні”.
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змены, што адбываюцца 
ў сістэме вышэйшай 
аду ка цыі Беларусі, грун-

туюцца на інавацыйных прын-
цыпах і падыходах да навучання 
і адука цыі ў цэлым і звязаны з 
рэалізацыяй праектаў TEMPUS 
у Беларусі. Распаўсю дж ванне 
вынікаў праектаў TEMPUS 
спрыяе рэарганізацыі і аптымі-
зацыі структуры кіравання ВНУ, 
мадэрнізацыі навучальных 
планаў і праграм, умацаванню 
міжнароднага супрацоўніцтва. 
Пры распрацоўцы адукацыйных 
стандартаў, вучэбных планаў 
і праграм новага пакалення 
выкарыстоўваецца новая 
сістэма ацэнкі якасці адукацыі, 
сумяшчальная з еўрапейскай 
сістэмай накаплення крэдытаў 
ECTS.

Асноўныя напрамкі рэфармаван-
ня вышэйшай школы Беларусі 
сугучныя ідэям, абвешчаным у 
Балонскай дэкларацыі. Прычым 
удзел у праграме Еўрапейскага 
Саюза TEMPUS з'яўляецца 
ключавым у вырашэнні задачы 
далучэння Беларусі да Балонска-
га працэсу.

склаДнікі ПОсПеху
Праграма TEMPUS з'яўляецца 
адной з самых паспяховых сярод 
шматлікіх праграм Еўрапейскага 
Саюза і захоўвае актуальнасць 
на працягу 23 гадоў свайго 
існавання. Назва TEMPUS рас-
шыф роўваецца як “Trans-European 
mobility scheme for university 
studies”, то бок “Транс’еўрапейская 
схема мабільнасці для навучання 
ва ўніверсітэтах”. Праграма 

TEMPUS скіравана на падтрымку 
працэсаў мадэрнізацыі вышэйшай 
адукацыі ў краінах – партнёрах 
ЕС і стварэння ў Еўропе адзінай 
прасторы вышэйшай адукацыі. 
У рамках цяперашняга этапу 
праграмы рэалізуюцца тры тыпы 
праектаў: сумесныя, па структур-
ных мерах і па спадарожных 
мерах.

Сумесныя праекты заснава-
ныя на партнёрствах універсітэ-
таў краін ЕС і краін-партнёраў 
і накіраваны ў асноўным на 
мадэрнізацыю існуючых праграм 
і  навучальных планаў ды 
распрацоўку новых.

Праекты па структурных 
мерах накіраваны на падтрымку 
рэформаў сістэмы вышэйшай 
адукацыі і стратэгічнае развіццё 
на нацыянальным узроўні 

пра праграму TEMPUS як спосаб інтэграцыі ў еўрапейскую адукацыйную прастору “Еўрабюлетэню” 
расказаў каардынатар праграмы TEMPUS у беларусі мікалай лістапад.

ХутКІя тэМпы TEMPUS
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ў кантэксце прыярытэтаў, 
вызначаных кампетэнтнымі 
структурамі ў краіне-партнёры.

Праекты па спадарожных 
мерах спрыяюць распаўсюду 
інфармацыі аб рэалізацыі 
праектаў і атрыманых выніках, 
падтрымліваюць працу групы 
нацыянальных экспертаў па 
пытаннях рэфармавання сістэмы 
вышэйшай адукацыі, забяспеч-
ваюць функцыянаванне офісаў 
праграмы TEMPUS у краінах-
партнёрах.

Нацыянальныя офісы прагра-
мы TEMPUS каардынуюць 
рэалізацыю праектаў праграмы 
на месцах, аказваюць 
інфармацыйнае забеспячэнне 
праграмы і дапамогу патэнцый-
ным грантазаяўнікам пры 
аб'яўленні новага конкурсу 

заявак. У Беларусі таксама 
створаны офіс праграмы 
TEMPUS, з 2008 года ён 
ажыццяўляе сваю дзейнасць 
у рэжыме праекта міжнароднай 
тэхнічнай дапамогі.

беларускіЯ асаблівасці
Беларусь падключылася да 
рэалізацыі праграмы TEMPUS 
у 1993 годзе (у тым ліку да ўдзе лу 
ў праектах TEMPUS у 1994 годзе). 
З таго часу беларускія партнёры 
сталі ўдзельнікамі 51 праекта 
(сумесныя праекты і праекты па 
структурных мерах). Удзельнікамі 
праектаў з'яўляюцца як 
прадстаўнікі прафесарска-вы-
кладчыцкай супольнасці, так і 
студэнты ВНУ. Браць удзел у 
праектах па структурных мерах 
неабходна ў якасці партнёра 

Міністэрства адукацыі. Офіс 
праграмы TEMPUS у Беларусі 
цесна супрацоўнічае з устано-
вамі сістэмы адукацыі рэспублікі, 
з Міністэрствам адукацыі, 
з Прад стаўніцтвам Еўрапейскага 
Саюза, з офісамі іншых праграм 
ЕС у Беларусі. Разам мы арга-
нізуем інфармацыйныя дні, 
семінары, нарады па тэматыцы 
TEMPUS, а таксама ўдзельнічаем 
у сумесных мерапрыемствах, 
адукацыйных кірмашах, 
інфармацыйных днях і інш.

Прыкладам высокай 
выніковасці, эфектыўнасці 
і карыснасці праграмы TEMPUS 
для нашай краіны стала 
рэалізацыя серыі праектаў, 
накіраваных на развіццё 
адукацыі ў галіне турызму. 
У выніку гэтай рэалізацыі на 

праграма TEMPUS 
фінансуецца Еўрапейскім 
саюзам і накіравана на 
падтрымку працэсаў 
мадэрнізацыі вышэйшай 
адукацыі ў краінах-
партнёрах з усходняй 
Еўропы, Цэнтральнай азіі, 
Заходніх Балканаў і 
Міжземнамор’я. праграма 
спрыяе пашырэнню 
супрацоўніцтва ў галіне 
вышэйшай адукацыі 
паміж Ес і краінамі-
партнёрамі і садзейнічае 
добраахвотнай інтэграцыі 
іх сістэм вышэйшай 
адукацыі ў 
агульнаеўрапейскія 
працэсы. З 1993 года ў 
праграме TEMPUS бярэ 
ўдзел і Беларусь, што 
iграе вялікую ролю для 
ўваходжання беларускай 
акадэмічнай супольнасці 
ў еўрапейскую сетку 
ўстаноў вышэйшай 
адукацыі.

падрабязнасці на  
www.tempus.unibel.by
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базе Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага ўніверсітэта былі 
адкрыты адукацыйныя курсы 
павышэння кваліфікацыі 
выкладчыкаў дысцыплін па 
турызме і распрацаваны наву-
чальныя праграмы па турыстыч-
ных дысцыплінах.

Усе ўніверсітэты-партнёры 
ў Беларусі стварылі і абсталявалі 
адпаведнай тэхнікай камп’ютар-
ныя класы для падрыхтоўкі 
спецыялістаў у адпаведнасці з 
мэтамі і задачамі праектаў. 
Выкладчыкі і студэнты прайшлі 
стажыроўкі ў вядучых універ-
сітэтах ЕС. Атрыманыя падчас 
стажыровак веды ўводзяцца 
выкладчыкамі ў навучальны 
працэс, што забяспечвае прак-
тыкаарыентаванасць праектаў, 
якія рэалізуюцца.

Дзякуючы праграме, а мена-
віта плённай сумеснай працы 
з партнёрамі з краін ЕС, 
у Беларусі былі ўкаранёныя 
новыя падыходы па менед-
жменце, адміністраванні, 
планаванні і забеспячэнні 
якасці, што адпавядаюць 
міжнародным стандартам.

ПерсПектывы
Плануецца, што ў 2014 годзе 
праграма TEMPUS будзе перат-
ворана і стане складнікам 
новай праграмы Еўрапейскай 
Камісіі Erasmus+. Сёння яшчэ, 
мабыць, рана гаварыць пра 
праграму Erasmus+ у дэталях, 
паколькі яна знаходзіцца толькi 
ў працэсе ўхвалення 
Еўрапейскім Саюзам. Аднак 
можна ўжо канстатаваць, што 

магчымасці новай праграмы 
істотна большыя, чым маг-
чымасці TEMPUS. Напрыклад, 
чакаецца, што бюджэт новай 
праграмы будзе значна павялі-
чаны, больш за палову выдзе-
леных сродкаў пойдзе 
на развіццё акадэмічнай 
мабільнасці студэнтаў 
і магістрантаў.

Мы ўпэўненыя, што 
ўваходжанне Беларусі ў 
адзіную прастору вышэйшай 
адукацыі Еўропы будзе 
ўзаемнавыгадным як для краін 
ЕС, так і для Беларусі. І мы 
бачым пэўную зацікаўленасць 
краін ЕС у пытаннях 
супрацоўніцтва з Беларуссю 
ў сферы адукацыі. Мы гатовыя 
развіваць і пашыраць гэтае 
супрацоўніцтва.    



17Eўрабюлетэнь / лIстапад / 2013

ДасягненнI

ЕБРР – один из крупнейших 
инвесторов в Центральной 
Европе, который осущест-
вляет проектное финансиро-
вание предприятий и компа-
ний и оказывает им 
консультационную поддерж-
ку. Банк может покрыть часть 
расходов на услуги местных 
консультантов, а также 
выделяет гранты на развитие 
предприятия или реализа-
цию отдельных проектов 
внутри компании.

Франчайзинг подразумевает 
возможность создать бизнес 
под уже существующим 

известным брендом и с использова-
нием готовой бизнес-модели. В 
Беларуси франчайзинговые сети 
пока развиты крайне слабо. Форумы 
в Бресте и Речице, состоявшиеся 22 и 
30 октября соответственно, попыта-
лись заполнить этот пробел и позна-
комить представителей бизнеса и 
руководства области с возможностя-
ми франчайзинга.

«Во всем мире предприниматели 
используют такое явление, как 
франчайзинг для создания собствен-
ного бизнеса с минимальными 
рисками и в короткие сроки, – отме-
тила руководитель Ассоциации 
франчайзеров и франчайзи «Бел-
франчайзинг» Ольга Леонтьева. – 
В Беларуси франчайзинг пока не 

получил широкого распространения, 
однако его использование позволит 
активизировать экспорт белорусских 
товаров, привлечь инвестиции в 
экономику и ускорить развитие 
малого и среднего бизнеса в регио-
нах». В качестве примеров был 
приведен успешный опыт примене-
ния этой бизнес-технологии белорус-
скими брендами «Милавица» (жен-
ское белье), «Родная сторона» (сеть 
продуктовых магазинов), PizzaSmile 
(сеть пиццерий), Manga (сеть суши-
баров), «Лесенка» (детские развива-
ющие центры).

Решившегося на такой вид рыноч-
ных отношений предпринимателя, по 
словам Ольги Леонтьевой, «обучат, 
расскажут ему о необходимых 
затратах для становления своего 
дела и даже приоткроют завесу 
тайны с размера возможной прибы-

ли». В свою очередь, владельца 
бренда, безусловно, заинтересует 
возможность быстрого роста торго-
вой сети и появления новых источни-
ков дохода за счет взносов покупате-
лей франшизы. «Кроме того, 
неоспорим и тот факт, что предпри-
ниматель, вложивший свои средства 
в укрепление вашего бренда, будет 
значительно лучше мотивирован, чем 
любой наемный работник», – подчер-
кнула руководитель Ассоциации 
франчайзеров и франчайзи «Белф-
ранчайзинг». Также на форумах шла 
речь о Программе деловых консуль-
тационных услуг Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР), 
осуществляемой в рамках одной из 
флагманских инициатив Восточного 
партнерства по поддержке малого и 
среднего бизнеса SME (Small and 
Medium-sized Business) Facility.   

«C минимальными рисками  
и В короткиЕ сроки»

участникам областных форумов «создание и развитие бизнеса. технология 
франчайзинга. программа деловых консультационных услуг Ебрр» расска-
зали о том, как минимизировать риски и сделать бизнес успешным.
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в этом году в конкурсе 
принимали участие 
126 молодых людей в 

возрасте от 14 лет до 21 года 
из 37 стран. Участники пред-
ставили жюри 85 научных 
проектов. Темы проектов 
охватывают многие области 
науки – биологию, физику, 
химию, компьютерные техноло-
гии, социальные науки, про-
блемы окружающей среды, 
математику, медицину и дру-
гие. В конкурсе могут прини-
мать участие представители 
всех стран ЕС, ассоциирован-
ных стран и приглашенных 
стран-партнеров, имеющих 
соглашения с ЕС в сфере науки 
и технологий. Для того чтобы 
выбрать своего представителя 
на EUCYS, страна должна 

провести национальное состя-
зание среди молодых ученых.

Место проведения конкурса 
меняется ежегодно, и в 2013 го-
ду его принимала Прага. Во 
время конкурсной недели моло-
дые умы демонстрировали свои 
проекты на специальной выстав-
ке и принимали участие в ряде 
семинаров и конференций. 
Европейский комиссар по иссле-
дованиям, инновациям и науке 
Майре Гогхэган-Куинн по итогам 
мероприятия заявила, что ей 
было особенно приятно видеть, 
что на конкурсе были представ-
лены не только исследования, на 
которые молодых ученых под-
вигла любознательность и 
результаты которых не рассчита-
ны на конкретное применение, 
но и более прикладные проекты. 

«Нам нужно, чтобы больше 
молодых людей изучали STEM-
предметы (естественные науки, 
технологии, инженерию и 
математику) в школе, и я 
особенно хочу призвать моло-
дых женщин делать карьеру в 
сфере науки и техники», – от-
метила г-жа Майре.

В этом году в состав между-
народного жюри вошли 18 
ученых из 13 стран. Возглавил 
судейскую коллегию доктор 
Хенрик Аронссон из Универси-
тета Гетеборга (Швеция).

Общий призовой фонд 
конкурса составил 54 500 евро. 
Всего в этом году организаторы 
и спонсоры конкурса раздали 
34 приза – это были не только 
денежные поощрения, но и 
научные поездки.

В праге 20-25 сентября состоялся 25-й конкурс Европейского Cоюза для 
молодых ученых (EUCYS), призерами которого стали и белорусы.

ЮБилЕй  
МолодЕжной науКи
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6 достижЕний конкурса  
за четверть века по мнению 
его куратора карен славин:

• В 1989 году на первый конкурс в Брюсселе 
приехали 53 молодых ученых из 15 стран. 
с тех пор конкурс привлекает все большее 
внимание, и в этом году в нем участвуют 
представители 37 государств.

• этот ежегодный конкурс был создан для 
содействия сотрудничеству и обмену между 
молодыми учеными и стал одним из веду-
щих и наиболее освещаемых в сМи событий 
в календаре европейской науки. Конкурс 
является ежегодным смотром лучших 
европейских студенческих научных дости-
жений и в этом смысле добился своей цели.

• За 25 лет на конкурсе было представлено 
около 2 000 проектов.

• Многие победители сделали фантастиче-
скую карьеру в области науки и исследова-
ний. некоторые истории можно найти на 
http://ec.europa.eu/research/eucys.

• Все страны очень активны и присылают 
победителей, занявших первые места 
в национальных конкурсах.

• Беларусь принимает участие в конкурсе 
с 2002 года и уже завоевала четыре награ-
ды. это хорошее достижение для страны, 
включившейся в конкурс недавно.
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Три первых места и призы в 
размере 7 000 евро за каж-
дый проект достались моло-
дым ученым из Финляндии, 
Ирландии и Великобритании, 
представившим проекты в 
области инженерного дела, 
биологии и социальных наук. 
Денежные призы в 5 000 евро 
получили участники из 
Австрии, Германии и Швейца-
рии, занявшие второе место с 
разработками в сфере инже-
нерного дела, математики и 
компьютерных технологий. 
Третье место досталось 
ученым из Венгрии, Германии 
и Беларуси, которые получи-

ли в награду по 3 500 евро за 
проекты в области компью-
терных технологий, физики и 
математики. Международный 
приз для участников за 
пределами Европы в размере 
5 000 евро был отдан пред-
ставителю Канады за проект в 
области медицины.

Беларусь на конкурсе 
представляли четыре моло-
дых ученых с тремя проекта-
ми в сфере компьютерных 
технологий, физики и матема-
тики. Призерами стали вы-
пускники минских гимназий 
№41 и №13 Максим Безруков 
и Александр Стадольник.    

ХронолоГия побЕд бЕларуси 
на конкурсЕ Ес для молодыХ 
уЧЕныХ

2008 год – александр Минец, третье 
место в общем конкурсе;

2010 год – ольга Шумская, специаль-
ный приз от ЦЕРн – Европейской 
организации по ядерным исследова-
ниям; 

2012 год – павел литвинко, третье 
место в общем конкурсе; Роман 
Бирюля, специальный приз от компа-
нии intel;

2013 год – Максим Безруков и алек-
сандр стадольник, третье место в 
общем конкурсе.

Цифры

Конкурс проводится в Европе уже 
25 лет, и за это время через него прош-
ли сотни молодых исследователей.

наибольшее число участников кон-
курса было зафиксировано в 2009 го-
ду в париже, куда приехали 137 мо-
лодых ученых.

За 25 лет призерами конкурса стали 
168 девушек и 576 парней. Менее 
активное участие женщин организа-
торы связывают с недостаточной 
представленностью женщин-ученых 
в изучении так называемых предме-
тов STEM (естественные науки, техно-
логии, инженерное дело, математи-
ка). В этом году молодые девушки 
составили около 35% всех участников 
конкурса. Впервые представленность 
женщин на конкурсе превысила 30% 
в 1997 году и с тех пор колеблется в 
основном от 30 до 35%. наивысший 
показатель был достигнут в 2005 го - 
ду – 41%.
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Мы с Максимом уже были 
знакомы на момент нача ла 
работы над со вместным 

проектом, к которой приступили 
в конце июля 2012 го да по совету 
научного руководителя. Упрощен-
ное условие задачи для будущего 
проекта мы увидели на математи-
ческой смене летнего лагеря 
«Бригантина», где нашим руково-
дителем стал доктор математиче-
ских наук Давид Змейков,  
который и подсказал нам эту 
задачу.

Суть нашего проекта «Игры 
перколяций на графах Кэли 
групп» заключается в следую-
щем. Мы имеем некоторую решет-
ку на плоскости или в простран-
стве. В начале игры у решетки 
окрашены два узла: один – в 
красный цвет, другой – в синий. 
Далее эти цвета начинают раз-
растаться так, что синие каждую 
секунду (ход) окрашивают все 

соседние неокрашенные узлы в 
синий цвет. Красные делают то 
же самое, но только по четным 
секундам. Если оба цвета претен-
дуют на одну и ту же вершину, то 
она достается синим. Вопрос: 
всегда ли красные не смогут 
ходить бесконечно долго? Мы 
исследовали этот вопрос на 
различных решетках (графах).
На практике проект можно 
использовать в биологии – при 
описании разрастания популяций, 
распространения вирусов и 
инфекций, роста опухолей, а 
также при распространении 
вирусов в информатике и вообще 
везде, где можно построить граф.

Мы попали в белорусскую коман-
ду на конкурс ЕС, так как получи-
ли диплом первой степени на 
Республиканской научно-практи-
ческой конференции и неплохо 
проявили себя на Международной 
конференции молодых ученых 

ICYS 2013. Для участия в конкур-
се мы должны были отправить 
краткое описание и текст своей 
работы на английском языке 
примерно за три месяца до его 
начала, а также подготовить 
плакат и свое выступление на 
английском языке. Являются ли 
эти условия сложными, зависит от 
знания английского языка и 
умения представлять проект.

Я участвовал в олимпиадах по 
разным предметам, но достигал 
в них довольно слабых результа-
тов – например, на городской 
олимпиаде по математике и 
физике не поднимался выше 
третьего места. Но так получи-
лось, что в научных конференци-
ях я решил попробовать себя 
именно в математике. И с Макси-
мом мы в этом году получили 
диплом второй степени на 
Балтийском научно-инженерном 
конкурсе, серебряную медаль на 
ICYS 2013 и третью премию от 
AMS (American Mathematical 
Society) на Intel ISEF 2013.

Я еще не смотрел, какие возмож-
ности мне предоставил конкурс, 
потому что усиленно пытаюсь 
«переварить» информацию, 
которая была дана на лекциях в 
университете, пока нас не было. 
И я пока не решил, на что потра-
чу призовые деньги – они придут 
не сиюминутно, и еще есть время 
на принятие решения.

Об учебе за границей я не думал, 
но задумывался насчет работы. 
Конкретной цели на будущее у 
меня пока нет – хочу при выходе 
из университета стать хорошим 
программистом.

Я люблю играть в настольный 
теннис и кататься на велосипеде, 
немного играю на гитаре, но 
последние полтора года свобод-
ного времени почти нет из-за 
поступления в университет, 
учебы, конференции и работы 
над проектом.   

алЕКсандР 
СтАдольНик
17 лет. Выпускник минской гимназии №13. студент факультета при-
кладной математики и информатики БГу. проектом, представленным на 
Конкурсе Ес для молодых ученых, александр стадольник и Максим 
Безруков занялись еще до поступления в университет – в летнем 
лагере, и готовили больше года.
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над інфармацыйным насычэннем новага візіт-цэнтра ў Міёрах працавалі сумесна 
эксперты праекта Ес/пРаан, мастакі і біёлагі. усяго ў залах змешчана 30 стэндаў з 
малюнкамі, дыяграмамі і тэкставай інфармацыяй. дадатковыя інфармацыйныя стэнды 
будуць усталяваныя на тэрыторыі заказніка і непасрэдна на экалагічнай сцежцы, якую 
плануецца дабудаваць да канца 2013 года. экасцежка даўжнёй 2 300 м будзе створана 
для бяспечнага вандравання турыстаў па балоце на працягу прыкладна 1,5 гадзіны. 
лепш за ўсё падарожнічаць па Ельні ў летнія і вясеннія месяцы. “асабліва ў траўні, калі 
цвіце багульнік і балота пакрываецца белым покрывам – кветкамі гэтай духмянай 
расліны”, – раяць мясцовыя жыхары турыстам.

Балота Ельня:  
дом для птушак, прыгода для турыстаў
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ДАрэчы
Да 16,6% вырасла колькасць 
жанчын у саветах дырэктараў 
найбуйнейшых еўрапейскіх 
кампаній. Пра гэта сведчаць дадзе-
ныя апошняга даследавання, 
апублікаваныя Еўрапейскай 
Камісіяй. У кастрычніку 2012 года 
гэты паказчык складаў 15,8%. 
Еўрапейскія чыноўнікі маюць намер 
не спыняцца на дасягнутым. Два 
камітэты Еўрапейскага Парламента – 
па юрыдычных пытаннях і правах 
жанчын ды гендэрнай роўнасці – 
прагаласавалі за прапанову 
Еўрапейскай Камісіі вырашыць 
пытанне з гендэрным дысбалансам 
у еўрапейскіх кампаніях. 
“Рэгулятыўны ціск працуе. Усё 
больш кампаній спаборнічаюць, каб 
прыцягнуць самых таленавітых 
жанчын. Яны ведаюць, што для таго, 
каб заставацца канкурэнтаздольнымі 
ва ўмовах глабалізацыі, яны не 
могуць дазволіць сабе ігнараваць 
таленты жанчын”, – адзначыла 
віцэ-прэзідэнт Камісіі Вівіян Рэдынг.

“на шляху да агульнай прасторы 
ведаў і інавацыйпаміж ЕС і краінамі 

Усходняга партнёрства” – такую 
назву мае дэкларацыя, падпісаная 
ўдзельнікамі канферэнцыі, што 
адбылася 30 верасня – 1 
кастрычніка ў Вільні. Форум сабраў 
вядучых палітычных дзеячаў з 
краін-партнёраў, навукоўцаў і 
даследчыкаў, прадстаўнікоў 
Еўрапейскай Камісіі і іншых асоб, 
тым ці іншым чынам звязаных са 
знешняй палітыкай ЕС і яго 
супрацоўніцтвам з усходнімі 
суседзямі. “Навуковыя 
даследаванні і інавацыі варта 
разглядаць у якасці асноўнага 
прыярытэту дзейнасці Усходняга 
партнёрства, паколькі дадзены 
кірунак мае вялікае значэнне для 
актывізацыі супрацоўніцтва паміж 
ЕС і яго ўсходнімі суседзямі, а 
таксама для вырашэння глабаль-
ных і агульных сацыяльных пра-
блем”, – паведамляецца ў 
дэкларацыі. У дакуменце таксама 
падкрэсліваецца неабходнасць 
распрацоўкі дарожнай карты 
рэгіянальнага супрацоўніцтва з 
краінамi-партнёрамі ў межах 
праекта Horizon 2020.

У рамках праекта “транс-
гранічныя цэнтры дыялогу 
культур у лосіцы і варацэвічах” 
з бюджэтам беларускай часткі 
347 700 еўра, з якіх 309 500 еўра 
выдзеліць Еўрапейскі Саюз, 
Іванаўскі раённы выканаўчы 
камітэт атрымае міжнародную 
тэхнічную дапамогу на стварэнне 
музея Напалеона Орды ў вёсцы 
Варацэвічы. Асновай новага музея 
стане раённы музейны комплекс 
Напалеона Орды. Праектам праду-
гледжана рэканструкцыя будынкаў 
былой Варацэвічскай сярэдняй 
школы, перабудова памяшканняў і 
іх абсталяванне для патрэб будуча-
га музея. Новая інфраструктура 
дазволіць больш поўна 
задзейнічаць культурную спадчыну 
і турыстычны патэнцыял рэгіёнаў. 
У перспектыве акрамя музея і 
карціннай галерэі тут павінны 
з'явіцца сядзіба, міні-майстэрні па 
адраджэнні старажытных 
рамёстваў, конны двор, пейзажны 
парк, дэкаратыўная сажалка з 
альтанкамі, кафэ-бар, гасцініца і 
іншыя аб'екты.     


