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Кошт пу цё вак — не ма ла-

важ нае пы тан не для баць-

коў, але не ба лю чае для 

ся мей на га бюд жэ ту. Сё ле-

та пу цёў ка ў азда раў лен чы 

ла гер з круг ла су тач ным пра-

бы ван нем на 18 дзён бу дзе

каш та ваць у ся рэд нім 

430 руб лёў. Пры гэ тым па-

мер па тан нен ня — 185 руб-

лёў. Азда раў лен не ў ла ге-

ры з дзён ным пра бы ван нем 

абы дзец ца ў ся рэд нім у 

93 руб лі, а па мер па тан-

нен ня для гэ тай ка тэ го рыі — 

76 руб лёў. Дзевяць дзён у 

круг ла су тач ным азда раў лен-

чым ла ге ры каш ту юць 100 

руб лёў з па ме рам па тан нен-

ня ў 75 руб лёў. Кошт пу цёў кі 

ў ла гер пра цы і ад па чын ку 

для ста рэй шых школь ні каў 

скла дае 100 руб лёў пры па-

ме ры па тан нен ня ў 84 руб лі, 

у спар тыў ны азда раў лен чы 

ла гер на 18 дзён — 460 руб-

лёў пры па ме ры па тан нен ня 

ў 205 руб лёў.

— Што год па мер да та цыі 

скла дае ка ля 40 % ад агуль-

на га кош ту пу цёў кі, — ад-

зна чы ла Ла ры са Емяль ян-

чык. — Так са ма па тан нен не 

ад бы ва ец ца за кошт най-

маль ні ка ці праф са юз най 

ар га ні за цыі, у вы ні ку баць кі 

аплач ва юць ка ля 10 %.

Са мыя тан ныя, да рэ чы, 

бы лі ле тась пу цёў кі ў летнікі 

Брэсц кай воб лас ці, а са мыя 

да ра гія — у ста ліч ныя. Роз-

ні ца ў кош це да хо дзі ла да 

120 руб лёў.

Юных бе ла ру саў сё ле та 

ча ка юць у 146 ла ге рах са 

ста цы я нар най ба зай, якія 

ад на ча со ва мо гуць змяс-

ціць 27 ты сяч дзя цей. Акра-

мя гэ та га, ар га ні за ва на 

1600 ла ге раў з круг ла су тач-

ным пра бы ван нем і 4293 ла-

ге ры з дзён ным.

Ла ры са Емяль ян чык пад-

крэс лі ла, што сён ня ла гер — 

гэ та мес ца не толь кі пры-

 ем на га ад па чын ку і ці ка вых 

за баў, але і спо саб за ра-

біць. Ста рэй шыя школь ні кі, 

да рэ чы, у ла ге рах пра цы і 

ад па чын ку ме лі маг чы масць 

за ра біць мі ну лым ле там да 

200 руб лёў.

Тым ча сам ура чы-гі гі е-

ніс ты і ін шыя спе цы я ліс ты 

ацэнь ва юць пад рых тоў ку 

дзі ця чых азда раў лен чых 

уста ноў да пры ёму школь-

ні каў. Вя дзец ца пад бор 

ме ды цын ска га пер са на лу, 

кант ра лю ец ца на яў насць 

ле каў.

— Азда раў лен чы ла гер — 

гэ та не ля чэб ная ўста -

но ва, і пры зна ча ны ён для 

ад па чын ку дзя цей, якія ў 

гэ ты мо мант не хва рэ юць. 

Ка лі зда ра ец ца, што нех та 

за хва рэе, яго шпі та лі зу юць 

ці пе ра да юць баць кам. Мы 

кант ра лю ем, каб усе ла ге ры 

ме лі да га во ры на ака зан не 

ме ды цын скай да па мо гі, бы-

ла маг чы масць для пад' ез ду 

ма шы ны хут кай да па мо гі, — 

ад зна чы ла га лоў ны пе ды-

ятр га лоў на га ўпраў лен ня 

ар га ні за цыі ме ды цын скай 

да па мо гі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Ва лян ці на 

ВАЛ ЧОК. — Най час цей у 

ла ге ры дзе ці звяр та юц ца з 

праб ле ма мі, якія ме ды цын-

скі ра бот нік у ста не вы ра-

шыць на мес цы, — з ран ка мі 

і сі ня ка мі, уку са мі на ся ко-

мых, алер гі яй.

За гад чык ад дзя лен ня 

гі гі е ны дзя цей і пад лет каў 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 

гра мад ска га зда роўя Ала 

МА ЛА ХА ВА да да ла, што 

ўспы шак ін фек цый ных хва-

роб ле тась пад час лет няй 

азда раў лен чай кам па ніі 

ўда ло ся па збег нуць. Тым ча-

сам бы ло ка ля 140 вы пад каў 

за хвор ван ня на вет ра ную 

вос пу і 66 вы пад каў уку саў 

кля шча мі.

Дзя ку ю чы прад пі сан ням 

гі гі е ніс таў у апош нія га ды 

ўда ло ся да сяг нуць знач ных 

пос пе хаў ва ўма ца ван ні ма-

тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы 

ла ге раў. Пе ра важ ная боль-

шасць з іх за бяс пе ча на сіс-

тэ ма мі ацяп лен ня, ка на лі за-

цыі і га ра чай ва дой. Толь кі

два ста цы я нар ных ла ге ры са 

146 па куль не ма юць ка на лі-

за цыі і пяць — ацяп лен ня.

Пе ра важ ная боль шасць 

дзі ця чых летнікаў у Брэсц-

кай, Гро дзен скай, Ма гі лёў-

скай і Мін скай аб лас цях бу-

дуць цал кам пад рых та ва ны 

да 25 мая і ад чы няць свае 

дзве ры для на вед валь ні каў 

з да зво лу спе цы яль ных ка мі-

сій пры рай вы кан ка мах, якія 

кант ра лю юць іх стан. Ла ге-

ры ў Го мель скай і Ві цеб скай 

аб лас цях тра ды цый на ад-

чы ня юц ца кры ху паз ней — 

з 10 чэр ве ня.

Але на КРАВЕЦ.

Свае дзве ры пер шыя ла ге ры 

з дзён ным зна хо джан нем 

рас чы няць ужо ў кан цы мая. 

Так, «Спа да рож нік», «На ро ста нях», 

«Зя лё ны бор», «Агень чык» і 

«Кры ніч ка» бу дуць пра ца ваць у пяць 

змен. Ся рэд няя пра цяг ласць зме ны — 

18—21 дзень. Уся го ж ста ліч ных 

школь ні каў га то выя пры няць ка ля 

660 ла ге раў: 32 за га рад ныя, больш 

за 400 на ба зе школ з дзён ным 

зна хо джан нем, ка ля 200 па ла тач ных 

і 30 на аран да ва ных пло шчах 

са на тор на-ку рорт ных ар га ні за цый.

Пла ну ец ца, што на пра ця гу ле та ў дзі-

ця чых азда раў лен чых ла ге рах ад пач нуць 

ка ля 68 ты сяч мін чан. Як рас ка заў на чаль-

нік прад стаў ніц тва Мінск ага га рад ско га 

ўпраў лен ня Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па

азда раў лен ні і са на тор на-ку рорт ным 

ля чэн ні Ва ле рый НА ФРА НО ВІЧ, на пад рых-

 тоў ку ўста ноў да се зо на бы ло вы дат ка ва на 

больш за 2,3 міль ё на руб лёў. Так са ма на 

гэ тыя па трэ бы вы дзе ле на част ка срод каў, 

за роб ле ных на рэс пуб лі кан скім су бот ні ку, 

ад нак асвое ны яны бу дуць ужо пас ля за-

кан чэн ня ця пе раш ня га се зо на. Упер шы ню 

для азда раў лен ня ста ліч ных школь ні каў 

бу дзе вы ка ры ста ны са на то рый-пра фі лак-

то рый БНТУ «Па лі тэх нік», ён змо жа пры-

няць 240 дзя цей ад на ча со ва. Ад кры лі яго 

на за ме ну за кры та му «Ча бар ку».

У ся рэд нім кошт пу цёў кі на поў ную зме-

ну скла дзе ка ля 505 руб лёў, за 9 дзён у 

про філь ным ла ге ры — 128 руб лёў, пры 

гэ тым знач ная част ка срод каў бу дзе кам-

пен са ва ная за кошт дзяр жа вы. Да рэ чы, 

раз на стай насць на прам каў про філь ных 

ла ге раў як ні ко лі шы ро кая: у спар тыў ных, 

спар тыў на-азда раў лен чых, ту рыс тыч ных, 

края знаў чых, ва ен на-па тры я тыч ных ла ге-

рах ад пач нуць 22 ты ся чы мін скіх школь-

ні каў. Так, на ба зе Цэнт ра са цы яль най 

рэ абі лі та цыі дзя цей і ін ва лі даў «Рас ток» 

бу дзе ўжо не пер шы раз ар га ні за ва ны 

па ла тач ны ла гер «Па тры ёт» ва ен на-па-

тры я тыч най на кі ра ва нас ці для пад лет-

каў, якім не аб ход на са цы яль на-пе да га-

гіч ная ўва га. Зна хо джан не ў ім цал кам

фі нан су ец ца з бюд жэ ту. Вя лі кая ўва га бу-

дзе ўдзе ле на дзе цям, якія ма юць па трэ бу 

ў пад трым цы дзяр жа вы. За бюд жэт ныя 

срод кі пла ну ец ца азда ра віць ка ля трох ты-

сяч дзя цей-сі рот, тых, якія зна хо дзяц ца 

пад апе кай, і дзя цей-ін ва лі даў.

Для тых, хто пла нуе за ра біць ле там свае 

пер шыя гро шы, у ста лі цы бу дуць дзей ні-

чаць ла ге ры пра цы і ад па чын ку. Уся го пра-

ду гле джа на 1300 мес цаў, за пі сац ца змо гуць 

пад лет кі ад 14 да 18 га доў. Асноў ны тып 

ра бот — не ква лі фі ка ва ная пра ца: убор ка, 

пра пол ка, фа соў ка та ва ру, доб ра ўпа рад-

ка ван не тэ ры то рыі і гэ так да лей.

Ва ле рый На фра но віч пад крэс ліў, што 

пры ём ка лет ніх ла ге раў бу дзе за вер ша на да 

25 мая. Да рэ чы, ня гле дзя чы на тое, што па ча-

так се зо на імк лі ва на блі жа ец ца, яшчэ мож на 

па спець ад пра віць дзі ця на азда раў лен не на-

ват на пер шую зме ну: усе «га ра чыя» пу цёў кі 

мож на знай сці на сай це Мін гар вы кан ка ма.

Да р'я КАС КО.

 Ма гі лёў шчы на

 Го мель шчы на

  Ві цеб шчы наВі цеб шчы на
Тэ ма азда раў лен ня дзят вы 

тра ды цый на ў цэнт ры ўва гі 

мяс цо вай ула ды на пя рэ дад ні се зо на 

ра бо ты лет ні каў. І Пры дзвін скі край 

не вы клю чэн не. У пры ват нас ці, 

пы тан не фі нан са ван ня бы ло 

агу ча на 17 мая на па за чар го вай 

се сіі Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў.

Уся го ў Ві цеб скай воб лас ці для доб ра-

ўпа рад ка ван ня лет ні каў бы ло за пла на ва на 

вы дат ка ваць ка ля 960 ты сяч руб лёў.

Па вод ле ін фар ма цыі Ві цеб ска га аб лас-

но га ўпраў лен ня 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, на гэ тыя мэ ты на кі ра-

ва ны гро шы з рэс пуб лі кан ска га і аб лас но га 

бюд жэ таў, а так са ма — прад пры ем стваў, 

ар га ні за цый, якім на ле жаць азда раў лен-

чыя ла ге ры.

Па па пя рэд ніх пла нах пры клад на ў 

трыц ца ці круг ла су тач ных лет ні ках ад пач-

нуць ка ля 16 ты сяч дзя цей і пад лет каў. 

Да та го ж больш за 27 ты сяч — у так зва-

ных пры школь ных.

Вя лі кая ўва га ўдзя ля ец ца і пы тан ням 

бяс пе кі. Тра ды цый на ад па вед ныя рэй ды 

пра вод зяць прад стаў ні кі вы ра та валь най, 

са ні тар на-гі гі е ніч най і ін шых служ баў, пра-

ва ахоў ных ор га наў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЯК ЛЕ ТАМ АД ПАЧ НУЦЬ ЮНЫЯ МІН ЧА НЕ?

ЛА ГЕ РЫ НА ВОД ЗЯЦЬ ЛА ГЕ РЫ НА ВОД ЗЯЦЬ 
АПОШ НІ ЛОСКАПОШ НІ ЛОСК
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Гэ тым ле там на Го мель шчы не 

бу дзе пра ца ваць 10 ста цы я нар ных 

летнікаў у Го мель скім, Рэ чыц кім, 

Свет ла гор скім ра ё нах.

Як рас ка за ла на чаль нік ад дзе ла вы-

ха ваў чай і са цы яль най ра бо ты ўпраў-

лен ня аду ка цыі Го мель ска га абл вы кан-

ка ма Іры на ДРА БЫ ШЭЎ СКАЯ, у ме жах 

аб лас ной між ве да мас най пра гра мы па за-

бес пя чэн ні за ня тас ці дзя цей «Ле та на ка-

рысць — 2018» на Го мель шчы не больш за 

34 тысячы на ву чэн цаў пла ну ец ца аха піць 

ад па чын кам у азда раў лен чых ла ге рах 

на ба зе ўста ноў аду ка цыі. Бу дзе пра цяг-

ну ты пра ект «Пра фе сій ныя ва ка цыі», у 

ме жах яко га на ба зе ўста ноў аду ка цыі 

бу дуць пра ца ваць праф ары ен та цый ныя 

ла ге ры для на ву чэн цаў.

Тра ды цый на спе цы яль ная ўва га 

ўдзя ля ец ца ар га ні за цыі ча со вай пра-

цоў най за ня тас ці школь ні каў. Так, 

пла ну ец ца ад крыць звыш 200 ла ге-

раў пра цы і ад па чын ку для 3,5 тысяч 

на ву чэн цаў. Дзе ці бу дуць зай мац ца 

ра мон там школь най мэб лі, вы ра бам 

стэн даў, доб ра ўпа рад ка ван нем тэ ры то-

рыі, а так са ма пры муць удзел ва ўбор цы 

ага род ні ны і са да ві ны.

Гэ тым ле там бу дуць так са ма пра ца ваць 

ра ён ныя, га рад скія між ве да мас ныя летнікі 

для дзя цей роз ных ка тэ го рый су мес на з 

пад раз дзя лен ня мі вай ско вых час цей, па-

гранг ру па мі, ад дзе ла мі ўнут ра ных спраў 

і па над звы чай ных сі ту а цы ях, дзі ця чы мі і 

ма ла дзёж ны мі ар га ні за цы я мі...

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Фота БелТА.

Дзя цей пры муць так са ма 

про філь ныя 9-дзён ныя ла-

ге ры, ар га ні за ва ныя ўста но-

ва мі аду ка цыі су мес на з аб-

лас ны мі струк ту ра мі МНС, 

МУС, а так са ма во ін скі мі 

час ця мі. Для пе ра мож цаў 

аб лас ных і рэс пуб лі кан скіх 

алім пі яд пра ду гле джа ны 

асоб ны летнік — «Алім пі ец», 

у якім на пра ця гу 18 дзён 

бу дуць ад па чы ваць і прак-

ты ка вац ца ў сва іх ве дах 

100 пад лет каў.

— Азда раў лен не дзя цей 

бу дзе вес ці ся ў рам ках рэс-

пуб лі кан скай ак цыі «Ле та — 

час ад крыц цяў». Уліч ва ю чы, 

што гэ ты год пры све ча ны 

ма лой ра дзі ме, ак цэнт пла-

ну ец ца зра біць на вы ву чэн ні 

род на га краю, яго ту рыс тыч-

на га па тэн цы я лу і вы ха ван ні 

па тры я тыч на га па чуц ця да 

род най зям лі, — удак лад ні лі 

ва ўпраў лен ні аду ка цыі Ма гі-

лёў ска га абл вы кан ка ма.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

З улі кам срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту 

сё ле та на Ма гі лёў шчы не пла ну ец ца азда ра віць 

42 100 дзя цей, з іх — 17,5 ты ся чы ў ла ге рах 

з круг ла су тач ным зна хо джан нем. Да па слуг 

хлоп чы каў і дзяў ча так  20 за га рад ных 

азда раў лен чых ла ге раў, тры з якіх — «Сос ны», 

«Дуб ра вен ка» і «Свіс лач» — ство ра ны на ба зе 

са на тор на-ку рорт ных ар га ні за цый. Пер шыя 

за ез ды пач нуц ца ўжо з 1 чэр ве ня, а да 5-га 

за пра цу юць усе дзі ця чыя «ба зы ад па чын ку».


