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Са цы яль ная кан суль та цыяСа цы яль ная кан суль та цыя

ШТО ЧА КАЕ БАЦЬ КОЎ 
У АБ НОЎ ЛЕ НЫМ 
ПРА ЦОЎ НЫМ КО ДЭК СЕ

Да вай це раз гле дзім зме ны ў Пра цоў ны ко-

дэкс, якія да ты чац ца вод пус ку для баць кі пры 

на ра джэн ні дзі ця ці, а так са ма вод пус ку па 

до гля дзе дзі ця ці да да сяг нен ня ім трох га доў, 

і тых, хто вы хоў вае дзі ця ў адзі ноч ку. На га да-

ем, што ўсе гэ тыя зме ны пач нуць дзей ні чаць 

ужо са сту дзе ня 2020 го да.

Вод пуск для баць кі (ай чы ма) 
пры на ра джэн ні дзі ця ці

Пра цоў ны ко дэкс да поў не ны но вым ар ты ку лам 
186, згод на з якім, пры на ра джэн ні дзі ця ці і вы ха ван-
ні яго ў сям'і най маль нік аба вя за ны бу дзе па жа дан ні 
баць кі (або ай чы ма) дзі ця ці даць яму вод пуск без 
за ха ван ня за ра бот най пла ты.

Пра цяг ласць гэ та га вод пус ку, як тлу ма чыць Мін-
пра цы і са ца ба ро ны, па він на скла даць не больш за 
14 ка лян дар ных дзён. Пры гэ тым ін шая пра цяг ласць 
або апла та та ко га вод пус ку мо гуць быць пра ду-
гле джа ны ка лек тыў ным да га во рам або са мім най-
маль ні кам.

Вод пуск бу дзе да вац ца па за яве баць кі на пра-
ця гу шас ці ме ся цаў пас ля на ра джэн ня дзі ця ці. Гэ та 
бу дзе пе ры яд, ця гам яко га баць кі змо гуць ажыц цяў-
ляць до гляд но ва на ро джа на га ад на ча со ва, ка лі ў іх 
бу дзе та кое жа дан не.

Удак лад нен ні, якія да ты чац ца вод пус ку 
па до гля дзе дзі ця ці да да сяг нен ня ім 
трох га доў

Ар ты кул 185 Пра цоў на га ко дэк са да поў не ны вы-
пад ка мі, пры на ды хо дзе якіх пра цу ю чы баць ка ці ін-
шы сва як, член сям'і дзі ця ці бу дуць мець за мест ма ці 
пра ва на вод пуск па до гля дзе дзі ця ці да да сяг нен ня 
ім трох га доў. У пры ват нас ці, гэ та да ты чыц ца вы пад-
каў, ка лі ма ці пра цуе ў прад стаў ніц тве між на род най 
ар га ні за цыі ў Бе ла ру сі, дып ла ма тыч ным прад стаў-
ніц тве, кон суль скай уста но ве за меж най дзяр жа вы, 
акрэ ды та ва ных у Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

Акра мя та го, удак лад не на, што вод пуск па до-
гля дзе дзі ця ці да да сяг нен ня ім трох га доў да ец ца 
па вы ра шэн ні сям'і пра цу ю чым баць ку або ін ша му 
сва я ку, чле ну сям'і дзі ця ці ў вы пад ку, ка лі ма ці дзі-
ця ці на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь (як пад крэс лі-
ва юць у Мінп ра цы і са ца ба ро ны) вый шла на ра бо ту 
(служ бу), ву чо бу, пра хо дзіць пад рых тоў ку ў клі ніч-
най ар ды на ту ры ў воч най фор ме або з'яў ля ец ца 
ад ва ка там, на та ры у сам, ін ды ві ду аль ным прад пры-
маль ні кам, твор чым ра бот ні кам, фі зіч най асо бай, 
якая ажыц цяў ляе ра мес ную дзей насць, дзей насць 
па ака зан ні па слуг у сфе ры аг ра эка ту рыз му.

Ка лі дзі ця вы хоў вае толь кі адзін
Як тлу ма чаць у Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най 

аба ро ны, у ар ты кул Пра цоў на га ко дэк са ўклю ча на 
па няц це «адзі но кія баць кі» і яго вы зна чэн не.

Так, адзі но кі мі баць ка мі пры зна юц ца:
— ма ці (баць ка), якая не зна хо дзіц ца (які не зна-

хо дзіц ца) ў шлю бе і якая вы хоў вае (які вы хоў вае) 
не паў на лет няе дзі ця ў вы пад ку, ка лі ін шы з баць коў 
па мёр, па збаў ле ны баць коў скіх пра воў, пры зна ны 
не дзея здоль ным, аб ве шча ны па мер лым або пры-
зна ны без вес так ад сут ным;

— ма ці, якая не зна хо дзіц ца ў шлю бе і вы хоў вае 
не паў на лет няе дзі ця, звест кі пра баць ку якога ўне-
се ны ў за піс ак та аб на ра джэн ні дзі ця ці па яе за яве 
або па ўка зан ні ін шай асо бы, якая па да ла за яву аб 
рэ гіст ра цыі на ра джэн ня;

— усы на ві цель (уда ча ры цель), які не зна хо дзіц ца 
ў шлю бе і які вы хоў вае не паў на лет няе дзі ця.

Зме ны ўне се ны ў ар ты ку лы 16, 268 і 271 Пра-
цоў на га ко дэк са.

З улі кам уне се ных змя нен няў:
1) за ба ра ня ец ца ад маў ляць адзі но кім баць кам у 

за клю чэн ні пра цоў на га да га во ра па ма ты вах, звя-
за ных з на яў нас цю дзя цей ва ўзрос це да ча тыр-
нац ца ці га доў (дзя цей-ін ва лі даў — да ва сям нац ца ці 
га доў);

2) не да пус ка ец ца ска са ван не пра цоў на га да га-
во ра па іні цы я ты ве най маль ні ка:

— у су вя зі са ска ра чэн нем коль кас ці або шта ту 
ра бот ні каў і ў вы пад ках, пра ду гле джа ных пунк та мі 
3-5 ар ты ку ла 42 Пра цоў на га ко дэк са,

— з адзі но кі мі баць ка мі, якія ма юць дзя цей ва 
ўзрос це да трох га доў;

— у су вя зі са ска ра чэн нем коль кас ці або шта ту 
ра бот ні каў (пункт 1 ар ты ку ла 42) і ў вы пад ку, які 
пра ду гле джа ны пунк там 5 ар ты ку ла 42 Пра цоў на га 
ко дэк са, — з адзі но кі мі баць ка мі, якія ма юць дзі ця 
ва ўзрос це ад трох да ча тыр нац ца ці га доў (дзі ця-ін-
ва лі да — да ва сям нац ца ці га доў).

Акра мя та го, га ран тыі, пра ду гле джа ныя на 
сён няш ні дзень для пра цу ю чых жан чын-ма ці, па-
шы ра юц ца на пра цу ю чых адзі но кіх баць коў, якія 
вы хоў ва юць дзя цей ад па вед на га ўзрос ту, у су вя зі 
з чым уне се ны зме ны ў ар ты кул 271 Пра цоў на га 
ко дэк са.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ад но з апош ніх яе па да рож жаў рас-
цяг ну ла ся на паў го да — ча ты ры ме ся-
цы яна пра вя ла ў Ін дыі, па ме ся цы ў 
Не па ле і на Шры-Лан цы.

— Гэ та бы ла ма ра, я збі ра ла гро шы 
і доў га не маг ла ра шыц ца. Ба я ла ся, 
што дрэн на ба чу, што мя не мо гуць 
за біць, збіць ма шы най, я згуб лю ся ці 
яшчэ што зда рыц ца, — пры зна ец ца 
дзяў чы на. Але аван тур нае па да рож жа 
пры нес ла столь кі роз ных ура жан няў і 
ад крыц цяў! Яна ба чы ла ры ту а лы па 
спаль ван ні ня бож чы каў, ка лі по пел 
пас ля «пе рад аец ца» Ган гу, абы хо дзі-
ла бо кам ба дзяж ных ка роў, ба чы ла 
сва воль ных мал па чак, якія мо гуць 
скрас ці ў лю дзей ма біль ні кі ці ін шыя 
рэ чы, тра пі ла на Кумб ха-ме лу — рэ-
лі гій ны фес ты валь, які бы вае ў Ін дыі 
раз на 12 га доў. (На яго з'яз джа юц ца 
міль ё ны лю дзей, і тэ ры то рыя, дзе раз-
мя шча юц ца па лом ні кі, рас цяг ва ец ца 
на дзя сят кі кі ла мет раў!) Яна ку па ла ся 
ў Ган гу. Час та ва ла ся бяс плат най ежай, 
якую раз да ва лі на фес ты ва лі. Ка лі па час-
ту нак ака заў ся вель мі вост ры, дзяў чы не 
пра па на ва лі за піць яго ва дой. Толь кі пас-
ля яна за сумня  ва ла ся і спы та ла , ад куль 
ва дзіч ка. «З Ган га. Не па рся: ты не мо-
жаш за хва рэць — на ад ва рот, вы ле чыш 
хва ро бы. У Ган гу ва да свя тая», — быў 
ад каз. Дзяў чы на мо жа доў га апа вя даць і 
пра гэ та па да рож жа, і пра мно гія ін шыя. І 
яна ўпэў не на, што лю бы ча ла век, у якую 
б жыц цё вую клет ку ні за гна лі яго стэ рэа-
ты па мі, мо жа вы рвац ца з яе...

ЗА МКНЁ НАЕ КО ЛА?
— У мя не ін ва лід насць з дзя цін ства. І я 

доў гі час зна хо дзі ла ся ў ася род дзі лю дзей 
з та кі мі ж праб ле ма мі — ву чы ла ся ў спец-
шко ле, пра ца ва ла на прад пры ем стве для 
ін ва лі даў па зро ку. Гэ та кры ху іза ля ва нае 
гра мад ства, мно гія вер цяц ца толь кі ся род 
па доб ных, яны жэ няц ца з та кі мі ж, іх сяб-
ры — ін ва лі ды. Гэ та за мкнё нае ко ла. Якое 
мо жа быць стаў лен не ў ін ва лі даў да са міх 
ся бе, ка лі яны па ста ян на чу юць, што ні на 
што не здат ныя? — за ўва жае дзяў чы на.

Лю дзей з фі зіч ны мі праб ле ма мі з дзя-
цін ства мо гуць на ву чаць, што ім не вар-
та не ча га ха цець, ім не на ха паць зо рак 
з ня бёс. У спе цы я лі за ва най шко ле, дзе 
ву чы ла ся На дзея, дзе ці па ста ян на чу лі, 
на якім за вод зе «яны бу дуць пра ца ваць». 
А на вош та ней кія па мкнен ні і якая мо жа 
быць пра га да ве даў, ка лі за ча ла ве ка ўжо 
пра пі са лі шлях, па якім яму ру хац ца? І на-
ват ка лі дзяў чы на пас ля дзя вя та га кла са 
вы ра шы ла па сту паць, не ка то рыя на стаў-
ні кі спра ба ва лі яе ад га ва рыць: «Ну ку ды 
ты су не шся? Як ты змо жаш ву чыц ца, ды 
ся род дзя цей, якія пас ля звы чай ных школ 
больш пры ста са ва ныя?»

— На па чат ку ў тэх ні ку ме мне бы ло скла-
да на. Я пры звы ча і ла ся ву чыц ца, ка лі клас 
ма лень кі і мож на блі жэй па ды хо дзіць да 
дош кі, каб усё раз гле дзець. Але ў мя не 
ні ко лі не ўзнік ла дум кі, што я да рэм на па-
сту па ла. На ад ва рот, грэ ла ве дан не, што ў 
спец шко лу я ўжо не вяр ну ся. Ка неш не, да-
во дзі ла ся ў тэх ні ку ме чуць і гру быя сло вы 
на конт та го, што я не ба чу, пад лет кі мо гуць 

быць да во лі жорст кія. Але гэ та га бы ло ма-
ла, і з кож ным го дам не га ты ву ра бі ла ся 
менш: ка лі лю дзі ста ле юць, з боль шым ра-
зу мен нем ста вяц ца да гэ та га, — пры зна-
ец ца На дзя. — Але і ця пер, ня гле дзя чы на 
тое што мне амаль 30 га доў, я па ста ян на 
ад не ка га чую па ра ды ці пы тан ні, ка лі яны 
ба чаць, як я бліз ка неш та пад но шу да ва-
чэй. Мне мо гуць пра па на ваць «сха дзіць да 
док та ра», «на сіць лін зы», «зра біць ла зер-
ную ка рэк цыю зро ку». Ды яшчэ мо гуць і 
па крыў дзіц ца, што я та кі іх «кло пат» не 
пры маю. Але кож на му ж не па тлу ма чыш, 
што гэ та не ле чыц ца і што не ўсё мож на па-
пра віць ла зер най ка рэк цы яй, што аку ля ры 
не для ўсіх мож на па да браць. Сля по му якія 
аку ля ры ні па ча пі, ён не ста не ба чыць.

Пас ля тэх ні ку ма На дзя ву чы ла ся ў 
ВНУ. Вы бар пра фе сій, якія мож на бы ло 
атры маць з праб ле ма мі са зро кам, у дзяў-
чы ны быў аб ме жа ва ны, ёй да зва ля лі ся 
пе ра важ на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці. 
Бы лі праб ле мы і з по шу кам ра бо ты. Ча сам 
дзяў чы на яшчэ і ні чо га ска заць не па спя-
ва ла на су моўі, а ёй ужо вы но сі лі пры суд: 
«Вы ж так дрэн на ба чы це, як жа бу дзе це 
ў нас пра ца ваць, не спра ві це ся...»

САК РЭ ТЫ ВЫ ЖЫ ВАН НЯ
Але яна спраў ля ец ца з тым, на што не 

кож ны цал кам зда ро вы ча ла век ад ва жыц-
ца. Чу еш яе апо ве ды і дзі віш ся. Зда ец ца, ну 
як мож на вы брац ца ў ней кі дзі кі свет ад ной, 
без ве дан ня мо вы і амаль без гро шай...

— У асноў ным тое, што вы дзя ляю на па-
да рож жы, — мая пен сія па ін ва лід нас ці. Гэ та 
.не вя лі кія гро шы, ня мно гім больш за 100 
до ла раў. Ста ра юся ўклас ці ся ў гэ тую су му. 
У Ін дыю мож на і без гро шай па ехаць. Там 
мно га мяс цо вых лю дзей, якія не пра цу юць 
і жы вуць без гро шай, мож на да лу чыц ца да 
іх. Тут ужо мно гае за ле жыць ад та го, на што 
вы га то вы пай сці. Ча сам са ма са бе дзіў лю-
ся. На прык лад, ці га то вы вы ехаць у цяг ні-
ку джэ не рал-кла су — гэ та бяс плат на, але 
лю дзей там як се ляд цоў у боч цы: ка лі цяг-
нік пад' яз джае, на ват сес ці ў яго скла да на, 
па са жы ры так і едуць, зві са ю чы з дзвя рэй. 
Мож на знай сці вель мі тан ную ежу, ка лі не 
са ро мец ца. У Ін дыі мож на кар міц ца ў хра-
мах — ін ду ісц кія мне не вель мі спа да ба лі ся, 
там бруд на, а ў сік хаў — чыс цень ка.

Па да рож жа аўтастопам — гэ та ўжо 
доб рая эка но мія. Транс парт мо жа тра-
піц ца са мы роз ны: дзяў чы не да во дзі ла ся 
ез дзіць і на рэ ані ма цый ных ма шы нах, і ў 
ка та фал ку (без ня бож чы ка), яе пад во зі-
ла па лі цыя. З цеп лы нёй яна згад вае, як у 
Кыр гыз ста не еха ла ў гру за віч ку на цю ках 
з аве чай воў най. Спы няц ца мож на ў шко-
лах, баль ні цах, хра мах. Як ва ры янт — па-
ды сці да ахоў ні ка і па пра сіц ца, каб пус ціў 
пе ра на ча ваць ці да зво ліў па ста віць на мёт 
на ахоў най тэ ры то рыі. Спы ня юц ца па да-
рож ні кі ў тан ных хос тэ лах ці па каў чсер-
фін гу (су пол кі лю дзей, якія пры ма юць та-
кіх ту рыс таў). За пра сіць мо гуць у гос ці і 
кі роў цы аль бо мяс цо выя жы ха ры. У му-
суль ман скіх кра і нах, ка лі ба чаць ча ла ве ка 
з за плеч ні кам, мо гуць па ды сці за пы тац ца: 
«Хто ты, што ты? Будзь ма ім гос цем». 

— Моц на ўра зі ла Ман го лія: «Уя ві це. Сям'я 
жы ве па ся род пус ты ні ў ад ной юр це, і ні чо га 

на во кал — ні за баў, ні крам, ні су се дзяў 
(да апош ніх трэ ба сес ці ў ма шы ну і да-
ехаць). Ня ма ні пры бі раль ні, ні ду ша, ні 
пры сма каў для дзя цей. Уся ежа — мя са 
ды цес та. І на ват ва да са лё ная. Су ро-
выя ўмо вы: ле там пус ты ня пра гра ва ец ца 
да 40 гра ду саў, а зі мой вель мі хо лад на і 
ве цер. Ра зу ме еш, як мно га ў ця бе ёсць 
у Бе ла ру сі». Мо жа, та му жы ха ры пус ты-
ні, асаб лі ва дзе ці, так ра да ва лі ся па да-
рож ні цы, а гос ця з імі зна хо дзі ла кан такт 
праз жэс ты, бо анг лій скай мо вы жы ха ры 
юр ты не ве да лі.

— Ча го трэ ба асце ра гац ца, ка лі 
па да рож ні ча еш аўтастопам? — ці каў-
лю ся ў Над зеі.

— Гэ та не столь кі пра аў та стоп, 
коль кі пра тое, што дзяў чы на па да-
рож ні чае ад на, асаб лі ва ў та кіх кра і-
нах, як Ін дыя, Шры-Лан ка. На ват ка лі 
прос та спы няц ца ў га тэ лі, хос тэ ле ў эк-
за тыч най кра і не, трэ ба быць га то вай, 
што ты, та кая бе ла снеж ка, бу дзеш 
пры цяг ваць ува гу муж чын. З та бой 
за хо чуць па зна ё міц ца, і не заў сё ды з 

доб ры мі на ме ра мі. У лю дзей мо гуць быць 
ня пра віль ныя ўяў лен ні, яны гля дзяць не-
пры стой ныя філь мы і мо гуць лі чыць, што 
еў ра пей скія ці рус кія дзяў ча ты да ступ ныя. 
Трэ ба гэ та ўліч ваць, быць менш ураз лі вай 
да гэ та га, не ба яц ца да ваць ад пор. Та бе 
мо гуць за да ваць пы тан ні, і на іх заў сё ды 
трэ ба да ваць дак лад ны ад каз, каб ні хто 
не ад чуў у та бе сла басць, інакш ты ро біш-
ся ўраз лі вай. Пе рад па да рож жам трэ ба 
шу каць ін фар ма цыю пра кра і ну, у якую 
збі ра еш ся ехаць, вы ву чаць тра ды цыі, 
куль ту ру. У мно гіх кра і нах пэў ны знеш ні 
вы гляд бу дзе не пры маль ны. Ка лі едзеш 
у Ін дыю ці Тур цыю, адзен не па він на быць 
за кры тае. У Іра не, ка лі бу дзеш не па ка-
но не апра ну ты, на огул мо жаш у па лі цыю 
тра піць. Трэ ба вы ву чыць, якія хва ро бы 
ў пэў най кра і не — маг чы ма, прыдзецца 
зра біць пры шчэп кі. Па ці каў це ся пра ві ла-
мі бяс пе кі.

— Праб ле мы са зро кам мо гуць пе ра-
шка джаць у да ро зе?

— У Не па ле я не тра пі ла ў го ры. Я ве-
даю, што дрэн на ба чу, у га рах бу ду іс ці 
па воль на, без пад трым кі ма гу ўпа сці. Але 
і ў Бе ла ру сі я ма гу не за ўва жыць пры ступ-
ку ці яму. Ка неш не, мож на бы ло б знай-
сці кам па нію, але гэ та бы лі б вы пад ко выя 
зна ё мыя, мне не ха це ла ся іх аб ця жар ваць, 
і я не бы ла ўпэў не ная, ка лі б неш та зда-
ры ла ся, што чу жыя лю дзі не кі нуць мя не. 
Уз ва жы ла і вы ра шы ла, што ней кая мя жа 
ў мя не ёсць, так ні ку ды і не сха дзі ла. Хоць, 
ка лі па да рож ні ча еш, ба чыш, коль кі ў све-
це доб рых лю дзей. Так са ма ў да ро зе мне 
да па ма га юць кар ты, ан лайн мож на ад ра зу 
да ве дац ца, дзе зна хо дзіш ся.

Дзяў чы на пры зна ец ца, што па да рож-
жы да па ма га юць мно гае зра зу мець, пе-
ра гле дзець: «Бе ла ру сы не вель мі шчас-
лі выя, ідзеш па ву лі цы, а лю дзі не ўсмі-
ха юц ца. Мы лю бім мно га скар дзіц ца.. А 
не дзе ў ін шай кра і не ў ча ла ве ка, мо жа, 
на огул ні чо га ня ма, ён ка ле ка, але ён бу-
дзе ўсмі хац ца, смя яц ца і ад чу ваць ся бе 
шчас лі вым. Та му я так люб лю Азію, там 
ёсць ча му па ву чыц ца. У не ка то рых кра-
і нах мо жа не быць шы коў ных края ві даў, 
але там цу доў ныя гас цін ныя лю дзі. І гэ та 
вель мі ці ка ва — да вед вац ца пра іх жыц цё, 
аб мень вац ца дум ка мі».

А так са ма па да рож жы да па ма га юць 
зма гац ца са стэ рэа ты па мі, якія, на жаль, 
па куль яшчэ вель мі мно гім пе ра шка джа-
юць уз ля цець.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ЛЯ ЦІ, НА ДЗЕЙ КА

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.


