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ПА МІЖ РА БО ТАЙ І СЯМ' ЁЙ
— Апош ні мой дэ крэт ны вод пуск 

доў жыў ся пяць га доў, — рас каз вае 

Юлія КА РАЛЬ з Мін ска. — На са-

май спра ве, шу каць ра бо ту мне не 

прый шло ся, бо вяр ну ла ся ту ды, 

ад куль сы хо дзі ла ў дэ крэт. Да во лі 

хут ка адап та ва ла ся на ра бо це, але 

ў мя не раз-по раз уз ні ка юць не пры-

ем нас ці... Ня даў на дач ка за хва рэ-

ла на гай ма рыт — да во лі сур' ёз ная 

праб ле ма. А ўсё ча му? Бо да гэ та га 

я ста ра ла ся не браць баль ніч ныя 

ліс ты. Маё дзі ця час та хва рэ ла на 

ВРЗ, але зда ва ла ся, што пра сту-

да — дро бязь у па раў на нні з доб-

ры мі ад но сі на мі з ра бо та даў цам, 

які быў вель мі не за да во ле ны ма і мі 

па хо да мі на баль ніч ны. Асаб лі ва 

цяж ка, ка лі дзе ці, а іх у мя не трое, 

па чы на лі хва рэць ад но за ад ным. 

Та му і ста ра ла ся не браць баль-

ніч ныя... Вы нік — гай ма рыт. У дэ-

крэт ным бы ло ляг чэй. Да ход хоць 

і на па ло ву мен шы, але нам на ват 

уда ва ла ся ад клад ваць гро шы. За-

раз — не. Не заў сё ды ха пае ча су 

на га та ваць ка рыс най ежы, і пры-

хо дзіц ца на бы ваць паў фаб ры ка ты. 

Вель мі шмат гро шай вы дат коў ва-

ем на дзі ця чую аду ка цыю. Толь кі 

ад на раз віц цё вая шко ла на два іх 

ма лод шых з'я дае 90 руб лёў за роб-

ку. А гэ та не адзі ная па трэ ба ма іх 

дзя цей. Ка неш не, мож на і до ма з 

імі па зай мац ца. А ка лі? З ра ні цы на 

ра бо ту. Пры хо джу ўве ча ры, пра-

ве ры ла ўро кі, па елі, пры бра лі ся і 

ўсе — час спаць. А на вы хад ных 

трэ ба па чыс ціць, па мыць, па пра са-

ваць, на га та ваць... Па кі нуць ра бо ту 

не маг чы ма, бо трэ ба, са мі ра зу ме-

е це, за раб ляць на пен сію.

Са мая вя лі кая праб ле ма жан-

чын пас ля вы ха ду на ра бо ту — 

гэ та час. Яго не ха пае, каб па-

зай мац ца, па га ва рыць з кож ным 

ма лым... Дзе ці мо гуць на вед ваць 

роз ныя шко лы, сад кі, гурт кі, якія 

не заў сё ды зна хо дзяц ца по бач з 

до мам, і да та го каштуюць гро-

шай. Жан чы нам, якія свя до ма 

на ра джа лі дзе так, да во дзіц ца 

прос та раз ры вац ца па між ра бо-

тай і сям' ёй.

ДАЙ СЦІ 
ДА ЦЭНТ РА ЗА НЯ ТАС ЦІ
Аду ка цыя, да рэ чы, з'яў ля ец ца 

дру гой праб ле май. Ча сам жан-

чы ны сы хо дзяць у дэ крэт уво гу ле 

амаль што ад ра зу пас ля за кан чэн-

ня шко лы. У вы ні ку пас ля пра цяг-

ла га дэ крэт на га на рын ку пра цы 

та кая прэ тэн дэнт ка прос та прай-

грае бяз дзет ным ра вес ні цам.

— Да пер ша га дэ крэт на га я не 

пра ца ва ла, — рас ка за ла Іло на 

СТРЭЖ з Баб руй ска.— Ад ра зу 

амаль са школь най лаў кі — у дэ-

крэт ны. І хоць па сту пі ла ў ка ледж на 

юрыс та, але та ды яшчэ не скон чы-

ла... Вы ра шы ла звяр нуц ца ў Цэнтр 

за ня тас ці на сель ніц тва і там атры-

ма ла аду ка цыю пра даў ца. На той 

час мне вель мі да па маг лі цёт ка і 

сяст ра, якія па прос ту да гля да лі ма іх 

дзе так, па куль мя не не бы ло до ма. 

Ка лі б ні хто не да па ма гаў, на ўрад ці 

атры ма ла б аду ка цыю. Пас ля кур-

саў ад ра зу пай шла пра ца ваць пра-

даў цом. Бы ло цяж ка, але мне вель-

мі па шан ца ва ла з кі раў ні ком — ён 

заў сё ды ішоў мне на су страч, на ват 

ка лі дзе ці хва рэ лі. Да та го ж у мя не і 

з на пар ні цай бы лі доб рыя ад но сі ны. 

Ка лі мне па трэб на бы ло сы хо дзіць 

на се сію (ву чы ла ся за воч на), яна 

мя не пад мя ня ла, а по тым я ад пра-

цоў ва ла за яе. Гра фік быў зруч ны: 

два дні праз два. Аду ка цыя сён ня 

мае вя лі каю ро лю. Ра бо та даў ца з 

боль шым за да валь нен нем возь ме 

спе цы я ліс та, чым ка гось ці з ся рэд-

няй аду ка цы яй.

У Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль-

най аба ро ны рас ка за лі, што да па-

ма га юць з аду ка цы яй усім бес пра-

цоў ным і з пра ца ўлад ка ван нем — 

усім, хто да іх звяр та ец ца.

— Для лю дзей, якія доў га не 

пра ца ва лі ці прос та не мо гуць 

знай сці ра бо ту па той спе цы яль-

нас ці, якая ў іх ёсць, ар га ні за ва ны 

спе цы яль ныя кур сы па па вы шэн ні 

ква лі фі ка цыі і кур сы па атры ман-

ні но вай пра фе сіі,— рас каз вае 

на чаль нік упраў лен ня па лі ты кі 

за ня тас ці Мі ніс тэр ства пра цы і 

са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі 

Алег ТО КУН. — Кур сы ар га ні за ва-

ны зы хо дзя чы з па трэ баў пэў на га 

рэ гі ё на і за про саў ра бо та даў цаў. 

Акра мя кур саў, рас пра ца ва ны не-

каль кі дзяр жаў ных пра грам па са-

цы яль най аба ро не і са дзей ні чан ні 

за ня тас ці на сель ніц тва.

На прык лад, пра гра ма пе ра ся-

лен ня. Сут насць яе ў тым, што ча-

ла век, які не мо жа знай сці ра бо ту ў 

сва ім рэ гі ё не, пе ра яз джае ту ды, дзе 

па тра бу юц ца спе цы я ліс ты яго ква-

лі фі ка цыі. На но вым мес цы да юць 

жыл лё. Гэ та мо гуць быць дом, ква-

тэ ра ці ін тэр нат — у за леж нас ці ад 

най маль ні ка. Акра мя та го, вы плач-

ва юц ца пад' ём ныя ў па ме ры ся мі 

бюд жэ таў пра жыт ко ва га мі ні му му, 

а ка лі ча ла век пе ра яз джае ў сель-

скую мяс цо васць, то 9 та кіх бюд-

жэ таў. Так са ма кам пен су юц ца ўсе 

рас хо ды па пе ра воз цы ма ё мас ці.

— Ёсць пра гра мы, праз якія мы 

да па ма га ем ча ла ве ку рас па чаць 

свой біз нес, — да дае спе цы я-

ліст. — Па-пер шае, мы мо жам спа-

чат ку на ву чыць та кіх лю дзей ас но-

вам прад пры маль ніц кай дзей нас-

ці: як рэ гіст ра вац ца, якія па да ткі 

пла ціць і г. д. Лю дзі пад час гэ тых 

кур саў атрым лі ва юць пер ша па чат-

ко выя ве ды па пра ве і эка но мі цы. 

Ка лі ж ча ла век ра ша ец ца ад крыць 

сваю спра ву, то по тым мы мо жам 

да па маг чы і фі нан са ва. У рам ках 

пра гра мы вы дзя ля ец ца суб сі дыя 

на ар га ні за цыю прад пры маль ніц-

кай дзей нас ці. Але яе аба вяз ко ва 

трэ ба вы ка рыс таць па мэ та вым 

пры зна чэн ні. Ча ла век сам вы зна-

чае, ку ды пой дуць гро шы, у сва ім 

біз нес-пла не. Па ме ры суб сі дый 

ад роз ні ва юц ца, але ў цэ лым яна 

скла дае ка ля 11 бюд жэ таў пра-

жыт ко ва га мі ні му му. А ка лі ча ла-

век ар га ні зуе спра ву ў сель скай 

мяс цо вас ці, то гэ та 15 бюд жэ таў. 

Ва ўсіх абласцях за цвер джа ны 

пры яры тэт ныя ві ды прад пры маль-

ніц кай дзей нас ці, важ ныя для раз-

віц ця рэ гі ё наў. І ка лі ча ла век бу-

дзе ар га ні зоў ваць ме на ві та та кую 

спра ву, то хут чэй за ўсе, ён гэ тую 

суб сі дыю атры мае.

У вы пад ку з аду ка цы яй і по-

шу кам ра бо ты для жан чы ны — 

трэ ба да брац ца да мяс цо ва га 

цэнт ра за ня тас ці, па пра сіць да-

па мо гі і... знай сці лю дзей, якія 

бу дуць да гля даць ма лых, па куль 

яна атрым лі вае аду ка цыю.

НЯ ГЛЕ ДЗЯ ЧЫ 
НА ЎСЕ ЦЯЖ КАС ЦІ

Ка лі ча ла век хо ча пра ца ваць, 

то, ка неш не, ра бо ту зной дзе. Пы-

тан не за ста ец ца з за роб кам, бо са 

з'яў лен нем кож на га но ва га чле на 

сям'і пра пар цы я наль на па вя ліч ва-

юц ца і яе па трэ бы. Дзе шу ка юць 

вый сце ма ці, якія мо гуць на пра ца-

ваць на ся рэд ні за ро бак, але яго 

па прос ту не ха пае на ўсіх?

— У мя не дзевяць дзя цей, — 

рас каз вае Ала СКА РА БА ГА ТАЯ 

з Мін ска. — Усіх са ма пад сэр-

цам вы на сі ла. Ста рэй ша му ўжо 

трыц цаць га доў, а ма лод ша му — 

шэсць. У 23 га ды ў мя не на ра дзі-

ла ся пер шае дзі ця. Я не ад чу ва ла 

ся бе стом ле най, на пэў на та му, 

што са ма па ха рак та ры вель мі 

ак тыў ная. Та кі ж мой муж. Амаль 

да 2000-х га доў да па ма га ла му жу 

пра ца ваць як ІП, на ват у дэ крэ це. 

Вось так ра зам і га да ва лі ма лых. 

Пас ля на ра джэн ня чац вёр та га 

дзі ця ці я ўво гу ле вы ра шы ла сыс-

ці з ра бо ты, бо ка та стра фіч на не 

ха па ла ча су. Быў у мя не не вя лі кі 

пе ры яд па між дэ крэт ны мі, ка лі я 

пай шла на ра бо ту ў дзі ця чы са док 

на не каль кі ме ся цаў. Але гэ та не 

за ро бак. Як вы жы ва лі? Лёг ка нам 

не бы ло. Час та сям'я ка рыс та ла-

ся да па мо гай гра мад скіх ар га ні-

за цый... А по тым стар шыя дзе ці 

пай шлі пра ца ваць, ста ла знач на 

ляг чэй. Сён ня я на пен сіі — ужо 

амаль тры га ды. Афі цый ны пра-

цоў ны стаж — 20 га доў. Да рэ чы, 

на пен сію я сыш ла ра ней, чым 

вый шла з дэ крэт на га вод пус ку 

(смя ец ца). Ка лі боль шасць дзя-

цей ста лі са ма стой ныя, я па ча ла 

зай мац ца гра мад скай дзей нас-

цю. На ша ар га ні за цыя да па ма гае 

шмат дзет ным і пры ём ным сем'-

ям. Пра дук та мі, адзен нем, ро бім 

ра мон ты, да па ма га ем дзе цям 

атры маць да дат ко вую аду ка цыю, 

ар га ні зоў ва ем роз ныя кон кур сы 

для сем' яў... Асноў ны наш рэ-

сурс — са мі шмат дзет ныя і пры-

ём ныя сем'і. Яны і да па ма га юць 

адзін ад на му. Як ні хто ін шы, гэ тыя 

лю дзі ра зу ме юць важ насць та кой 

да па мо гі, бо ве да юць, што цяж-

кія пе ры я ды мо гуць зда рыц ца ў 

лю бых сем' ях. Ка лі б бы ла маг чы-

масць вяр нуц ца ў мі ну лае, то, ня-

гле дзя чы на ўсе цяж кас ці, я ні чо га 

не змя ні ла б. У нас вя лі кая, доб рая 

і друж ная сем'я, дзе звы чай на да-

па ма га юць адзін ад на му. На шы 

да рос лыя дзе ці за раз кла по цяц-

ца пра нас на ват у фі нан са вым 

пла не. Ін шы мі сло ва мі, па жы на ем, 

што па се я лі.

Кож ная сям'я так ці інакш су ты-

ка ец ца з па доб ны мі праб ле ма мі. 

Ад нак шмат дзет ныя больш ры-

зы ку юць апы нуц ца па-за ме жа-

мі якас на га жыц ця. Але па куль у 

жан чын ёсць упэў не насць у сва-

ім вы ба ры, яны пе ра адоль ва юць 

цяж кас ці. Га лоў нае, каб яны ўсё ж 

па спя ва лі пад няць га ла ву і па ду-

маць: «Доб ра тое, што я раб лю».

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Трэ ні роў кі па... гу тар ках
У Анас та сіі Сачак вы шэй шая юры дыч ная аду ка цыя. Але 

так атры ма ла ся, што па ста ян ную ра бо ту да на ра джэн ня 

дзі ця ці яна знай сці не змаг ла. І, ка лі ся дзе ла до ма з ма-

лым, за ду ма ла ся над тым, каб па шы рыць свае на вы кі. Пра 

кур сы ад служ бы за ня тас ці па чу ла па ра дыё і за пі са ла ся 

на «Аў та ма ты за цыю бух гал тар ска га ўлі ку ў пра гра ме 1С: 

Бух гал тэ рыя».

— Усю ды па трэб ны та кі спе цы я ліст, — тлу ма чыць жан чы-

на, ча му спы ні ла ся ме на ві та на гэ тай пра фе сіі. — Так са ма 

ця пер шмат ар га ні за цый, якія зай ма юц ца бух гал тар скі мі 

па слу га мі на за каз для ін шых прад пры ем стваў.

Кур сы раз лі ча ны на ме ся цах. Ухіл на прак ты ку — на 

за ня тках ты ад ра зу пра цу еш у пра гра ме 1С. Яшчэ адзін 

плюс — кан так ты вы клад чы каў, з які мі і пас ля на ву чан ня 

мож на бу дзе пра кан суль та вац ца па асоб ных пы тан нях.

Пры гля даць за дзі цем да па ма га ла ба бу ля. Але ка лі ў яе 

не атрым лі ва ла ся, Анас та сія бра ла ча ты рох ме сяч на га ма-

ло га з са бой на за ня-

ткі. «Вя до ма, на мя не 

спа чат ку вы луп ля лі во-

чы. Але дзі ця ні ко му не 

пе ра шка джа ла — яно 

спа кой на спа ла».

Вы дзе ліць час на 

са ма аду ка цыю для 

жан чы ны бы ло не скла-

да на. Жар туе, што тыя 

га дзі ны, якія не ка то рыя 

ма мы тра цяць на мыц-

цё да бляс ку ква тэ ры, 

яна пра во дзі ла за чы-

тан нем кан спек таў.

Акра мя та го што кур сы бяс плат ныя (па сло вах Анас-

та сіі, та кія ж пры ват ныя каш ту юць ка ля 400 руб лёў), 

мож на атрым лі ваць сты пен дыю. «Яна не вя лі кая (у мя не 

руб лёў 17 бы ло), але на па чак пам пер саў хо піць». Да-

па мо гі па до гля дзе дзі ця ці ў гэ ты пе ры яд так са ма не 

па збаў ля юць.

На ра бо ту жан чы на па куль не вый шла — яе ма ло му яшчэ 

паў та ра го да. Але свой дэ крэт мін чан ка вы ра шы ла пра вес ці 

мак сі маль на ка рыс на.

— Ста ра юся адап та ваць сы на да дзі ця ча га сад ка (ён пай-

шоў ту ды не каль кі ме ся цаў та му), каб по тым, ка лі яму споў ніц-

ца тры га ды, не рваць са бе ва ла сы на га ла ве і спа кой на пра ца-

ваць. Я спа чат ку хва ля ва ла ся, што ра на ад праў ляю ма ло га ў 

са док. А по тым зра зу ме ла, што жан чы ны, якія пра цу юць там, 

ужо па 30 га доў зай ма юц ца ма лень кі мі дзець мі, і ў іх во пы ту 

на шмат больш, чым у ма мы, якая на ра дзі ла пер шын ца.

Анас та сія ўжо на гле дзе ла ін шыя ці ка выя кур сы — па пад-

рых тоў цы ін спек та ра па кад рах і спе цы я ліс та па ар га ні за цыі 

за ку пак. Не вы клю чае, што паз ней за пі шац ца на які-не будзь 

з іх, каб больш упэў не на ад чу ваць ся бе на рын ку пра цы. 

Хоць на не ка то рыя ва кан сіі яна ўжо ця пер мо жа прэ тэн да-

ваць — на прык лад, ра бо та за ка сай, улік за роб ку. Апла та 

па іх — 500—600 руб лёў.

— Я вы ву чаю ры нак, на ват ха джу на гу тар кі — прос та 

трэ ні ру ю ся. Рых ту ю ся за га дзя, па куль у мя не ёсць час, — 

тлу ма чыць жан чы на свой па ды ход.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Сён ня іс нуе ка ла саль ная 

дзяр жаў ная пад трым ка сем'-

яў з дзець мі, якая за бяс пе-

чы ла па ні жэн не ры зы кі іх 

бед нас ці і ака за ла ста ноў чы 

ўплыў на на ра джаль насць. 

Вя лі кі ўнё сак быў зроб ле ны 

ў 2012—2013 га дах, ка лі па вя-

лі чы лі ся вы пла ты, а да па мо-

гу на дзя цей «пры вя за лі» да 

ся рэд ня га за роб ку ў Бе ла ру-

сі. Па ме ры дзі ця чых вы плат 

бы ва юць на ват боль шыя 

за за ро бак, на які мо гуць 

раз ліч ваць жан чы ны. Але 

дзе ці рас туць, і, ра на ці поз-

на шмат дзет ныя ма мы, якія 

зай ма лі ся вы ха ван нем сва ёй 

ма ле чы не каль кі дэ крэт ных 

за пар, вы му ша ны вый сці 

на ра бо ту ці шу каць но вую. 

З які мі праб ле ма мі яны су-

ты ка юц ца і як іх пе ра адоль-

ва юць?

Пункт по гля дуПункт по гля ду

ЧАС, АДУ КА ЦЫЯ І ЗА РО БАК —
ТРЫ ПРАБ ЛЕ МЫ ШМАТ ДЗЕТ НЫХ МА ЦІ

ЯК У ДЭ КРЭ ЦЕ БЯС ПЛАТ НА АТРЫ МАЦЬ ПРА ФЕ СІЮ

Анас та сія СА ЧАК.


