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Сё ле та пер шыя дзі ця чыя ла ге ры па ча лі 

сваю ра бо ту ўжо ў кан цы мая. Уся го ж ка ля 

5900 дзі ця чых азда раў лен чых ла ге раў у Бе-

ла ру сі возь муць на азда раў лен не дзя цей у 

2018 го дзе. З іх 1600 ла ге раў з круг ла су тач-

ным зна хо джан нем дзя цей (у тым лі ку 146 

ста цы я нар ных) і 4300 ла ге раў — з дзён ным. 

Пра гэ та «Звяз дзе» па ве да міў на мес нік на-

чаль ні ка ад дзе ла дзяр жаў ных за ку пак 

і ме та дыч най ра бо ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па азда раў лен ні і са на тор на-ку-

рорт ным ля чэн ні на сель ніц тва Аляк сей 

ЖА ЛЯН КОЎ.

Па вод ле па пя рэд няй ацэн кі, у азда раў-

лен чых ла ге рах усіх ты паў гэ тым ле там 

прой дуць азда раў лен не больш за 377 ты сяч 

дзя цей, у тым лі ку 219 ты сяч дзя цей — у ла-

ге рах дзён на га зна хо джан ня і 158 ты сяч — у 

ла ге рах з круг ла су тач ным зна хо джан нем. 

Азда раў лен не так са ма прой дуць 14 ты сяч 

дзя цей-сі рот і больш за 4 ты ся чы дзя цей-

ін ва лі даў.

Мяр ку е мы ся рэд ні кошт пу цёў кі ў азда-

раў лен чы ла гер з круг ла су тач ным зна хо-

джан нем на 18 дзён скла дзе 430 руб лёў. 

Пры гэ тым дзяр жаў ная да та цыя бу дзе раў-

няц ца 185 руб лям, што скла дзе ка ля 43 % 

ад поў на га кош ту пу цёў кі. Пу цёў ка ў ла-

гер з дзён ным зна хо джан нем бу дзе каш та-

ваць 93 руб лі (да та цыя на пу цёў ку скла дзе 

76 руб лёў, або 82 % ад яе поў на га кош ту). 

Мяр ку ец ца, што част ку вы дат каў на на-

быц цё пу цё вак скла дуць срод кі прад пры-

ем стваў, праф са юз ных ар га ні за цый, а так-

са ма мяс цо вых бюд жэ таў.

Уся го на пра вя дзен не дзі ця чай лет няй 

азда раў лен чай кам па ніі 2018 го да са срод-

каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту пла ну ец ца 

на кі ра ваць 43 млн руб лёў.

* * *

Акра мя та го, у на шай кра і не за раз іс-

нуе не ма лая коль касць пры ват ных ла ге раў. 

Свае па слу гі ў ар га ні за цыі дзі ця ча га ад па-

чын ку пра па ну юць мност ва ту рыс тыч ных 

кам па ній, шко лы за меж ных моў, аг ра ся дзі-

бы, дзі ця чыя цэнт ры і цэнт ры да дат ко вай 

аду ка цыі, ін шыя аду ка цый ныя пра ек ты. 

Вя лі кай па пу ляр нас цю ў дзя цей і іх баць-

коў у лет ні пе ры яд ка рыс та юц ца моў ныя 

ла ге ры, якія ар га ні зоў ва юц ца як у Бе ла ру сі, 

так і за яе ме жа мі, дзе дзе ці мо гуць не прос-

та ўдас ка на ліць свае ве ды па анг лій скай, 

фран цуз скай, ня мец кай, італь ян скай і ін шых 

мо вах, але і за га ва рыць на іх. На він ка апош-

ніх га доў — дзя цей клі чуць у так зва ныя 

ІT-ла ге ры, дзе акра мя ад па чын ку абя ца юць 

зай маль нае на ву чан не пра гра ма ван ню і тэх-

на ло гі ям бу ду чы ні па спе цы яль ных ін тэн сіў-

ных пра гра мах. Так са ма на ліч ва ец ца ня ма-

ла спар тыў ных, твор чых, арт-ла ге раў — на 

лю бы густ, але кошт іх, як пра ві ла, да во лі 

вы со кі, а дзяр жаў ныя да та цыі на та кія ла-

ге ры не рас паў сюдж ва юц ца.

НА ЛЮ БЫ ГУСТ
І КА ША ЛЁК

Хто мо жа 
атры маць 
да та цыю?

Да та цыя (афі цый на гэ тыя 

гро шы на зы ва юц ца срод ка-

мі дзяр жаў на га са цы яль на га 

стра ха ван ня на па тан нен не 

кош ту пу цё вак) пры зна ча-

на дзе цям усіх ра бот ні каў 

дзяр жаў ных і пры ват ных 

прад пры ем стваў, за якіх 

най маль ні кі пла цяць аба-

вяз ко выя стра ха выя ўнёс кі 

ў Фонд са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва; а так са ма дзе-

цям мам, якія зна хо дзяц ца 

ў дэ крэ це; дзе цям ін ды ві-

ду аль ных прад пры маль ні-

каў, якія пла цяць стра ха выя 

ўнёс кі; дзе цям не пра цу ю-

чых гра ма дзян, якія ста яць 

на ўлі ку ў цэнт ры па пра ца-

ўлад ка ван ні; дзе цям не пра-

цу ю чых пен сі я не раў.

Да та цыя па кры вае ў ся-

рэд нім 40 % кош ту пу цёў кі. 

Баць кі не атрым лі ва юць да-

та цый ныя гро шы на ру кі, яны 

пе ра ліч ва юц ца ад ра зу на 

ра ху нак ла ге ра. А ла гер ужо 

вы піс вае баць кам ра ху нак-

фак ту ру, на пад ста ве якой 

ро біц ца апла та. Не ка то рыя 

ар га ні за цыі бя руць на ся бе 

апла ту ўсёй пу цёў кі, у та кім 

вы пад ку баць кам не аб ход-

на ўнес ці толь кі вы зна ча ную 

за ка на даў ствам да пла ту не 

менш за 10 %.

Як атры маць 
пу цёў ку?

Тут ёсць не каль кі ва ры-

ян таў.

Ва ры янт 1. У прад пры-

ем ства ёсць свой ла гер.

Та ды вам трэ ба звяр нуц ца 

ў ка мі сію па азда раў лен ні на 

прад пры ем стве і на пі саць за-

яву, за тым апла ціць не аб ход-

ную част ку кош ту пу цёў кі.

Ва ры янт 2. У прад пры-

ем ства ня ма ла ге ра.

У кож най ар га ні за цыі, у 

тым лі ку і пры ват най, па він-

на быць ство ра на ка мі сія 

па азда раў лен ні і са на тор-

на-ку рорт ным ля чэн ні, якая 

зай ма ец ца ар га ні за цы яй 

лет ня га ад па чын ку дзя цей. 

Звы чай на ка мі сі я мі на ла-

джа ны ней кія су вя зі, гэ та 

зна чыць яны тра ды цый на 

куп ля юць пу цёў кі ў пэў ныя 

ла ге ры. Але ка лі ў су пра цоў-

ні ка ёсць жа дан не ад пра віць 

дзі ця ў ін шы ла гер, ён мо-

жа па зна чыць гэ та ў за яве, 

а ка мі сія па спра буе за мо віць 

пу цёў ку ў па жа да нае мес ца 

ад па чын ку.

Ва ры янт 3. У не вя лі кай 

пры ват най кам па ніі ня ма 

ка мі сіі па азда раў лен ні.

У та кім вы пад ку су пра цоў-

нік звяр та ец ца да кі раў ніц тва 

кам па ніі, а яно — не па срэд-

на да ўлас ні ка ла ге ра. Для 

за мо вы пу цё вак не аб ход на 

афор міць га ран тый ны ліст за 

под пі сам кі раў ні ка прад пры-

ем ства: «Про сім вы дзе ліць 

для на шых су пра цоў ні каў 

вось столь кі пу цё вак у пэў ны 

азда раў лен чы ла гер. Апла ту 

га ран ту ем (з вы ка ры стан нем 

срод каў дзяр жаў на га са цы-

яль на га стра ха ван ня на па-

тан нен не пу цёў кі)». Улас нік 

вы ста віць ар га ні за цыі ра ху-

нак-фак ту ру за мі ну сам па-

ме ру дзяр жаў най да та цыі, 

ар га ні за цыя апла ціць яе па 

без на яў ным раз лі ку і атры-

мае па на клад ной пу цёў кі.

Ва ры янт 4. У вас ня ма 

мес ца пра цы.

Ка лі абое баць коў — ін ды-

ві ду аль ныя прад пры маль ні кі, 

ра мес ні кі, не пра цу ю чыя, пен-

сі я не ры, та ды адзін з іх па ві-

нен звяр нуц ца да спе цыя ліс та 

рэ гі я наль на га прад стаў ніц тва 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

азда раў лен ні і са на тор на-ку-

рорт ным ля чэн ні. Там пра ве-

раць ва ша пра ва на атры ман-

не да та цыі і вы да дуць да вед-

ку-па цвяр джэн не. Ах вот ны 

па дае гэ тую да вед ку ўлас ні ку 

ла ге ра, і яму пра да юць пу цёў-

ку з вы ка ры стан нем срод каў 

дзяр жаў най да та цыі.

Якія да ку мен ты па трэб ныя 
для афарм лен ня дзі ця ці 

ў ла гер?
 За ява за кон на га прад-

стаў ні ка не паў на лет ня га;

 да вед ка аб ста не зда-

роўя (за 3 дні да ад' ез ду ў 

ла гер);

 ко пія па свед чан ня аб 

на ра джэн ні;

 пу цёў ка;

 да вед ка з мес ца пра-

цы баць коў (пра тое, што 

да та цыя са срод каў дзяр-

жаў на га са цы яль на га стра-

ха ван ня ў лет ні пе ры яд не 

вы ка ры ста на).

Як атры маць пу цёў ку ў ла гер

Пад' ём — у во сем 
трыц цаць. Пас ля — за-
рад ка, лі ней ка і сня да-
нак. Усё — хут ка і ве се ла. 
Ме на ві та так па чы на ец-
ца ра ні ца ў хлоп чы каў 
і дзяў чы нак у «Бры ган ці-
не». Сё ле та ў гэ тым спар-
тыў на-азда раў лен чым 
комп лек се БДУ ад па чы-
вае 320 дзя цей. Уз рост — 
ад шас ці да ча тыр нац ца ці 
га доў. Тут, у ляс ным ма-
ляў ні чым ма сі ве на бе-
ра зе во зе ра не па да лё ку 
ад Ра даш ко віч, хлоп чы кі 
і дзяў чын кі з за да валь-

ЛЕ ТА КЛІ ЧА!ЛЕ ТА КЛІ ЧА!
Пер шая Пер шая 
зме на зме на 

ў дзі ця чых ў дзі ця чых 
ла ге рах — ла ге рах — 
у са мым у са мым 
раз га ры!раз га ры!

нен нем ба вяць час. Гурт кі 
па вы яў лен чым і дэ ка ра-
тыў на-пры клад ным мас-
тац тве, аба вяз ко выя за ня-
ткі ў ба сей не і, без умоў на, 
шмат ці ка вых і ак тыў ных 
за ня ткаў.

— Кож ную хві лін ку 
дзі ця па він на быць за ня-
тае, — упэў не ны ды рэк-
тар комп лек су Ула дзі мір 
ПА ЛЯ КОЎ. — У на шых 
хлоп чы каў і дзяў чы нак — 
ці ка выя і на сы ча ныя дні. 
Вя лі кая коль касць спа бор-
ніц тваў, квэс ты, дыс ка тэ кі, 
пра гляд філь маў. І, вядо-
ма, без ліч эмо цый.

Улет ку дзі ця мо жа адзін раз з'ез дзіць у за га рад-

ны ла гер, адзін раз па бы ваць у школь ным і яшчэ 

адзін раз — у про філь ным ла ге ры, які ар га ні зоў вае 

ад дзел аду ка цыі або ад дзел куль ту ры і спор ту (эка-

ла гіч ны, спар тыў ны і г. д.). У гэ тым вы пад ку яно тры 

ра зы атры мае да та цыю на ад па чы нак. Ка лі ж дзі ця 

хо ча па ехаць, на прык лад, у за га рад ны ла гер двой-

чы, то дру гі раз баць кам да вя дзец ца цал кам апла-

ціць пу цёў ку — пас ля пер шай зме ны чле ны ка мі сій 

ад соч ва юць усе да та цыі на дзя цей. Ін фар ма цыя аб 

гэ тым раз ме шча на на сай це ўпраў лен ня па аду ка цыі 

ад мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра ё на г. Мін ска.

Матэрыялы паласы пад рых та ва лі Свят ла на БУСЬ КО, Ма ры на БЕ ГУН КО ВА (фота). 


