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Бы ло б жа дан не!Бы ло б жа дан не!

Улад ка вац ца ж пад лет ку на пра цу прос та — 
да стат ко ва за рэ гiст ра вац ца ў ра ён ным цэнт ры за ня тас цi, 
дзе яму вы да дуць на кi ра ван не на па трэб ны аб' ект.

Ад ра зу пас ля фi нi шу 
чар го ва га на ву чаль на га 
го да шмат ты сяч ная ар мiя 
шка ля роў ра зы хо дзiц ца на 
тры лет нiя ме ся цы хто ку ды. 
Ад ны едуць з баць ка мi на 
за меж ныя ку рор ты, iн шыя 
ад праў ля юц ца ў ла гер 
ад па чын ку, а хтось цi па 
роз ных пры чы нах ба вiць час 
у го ра дзе. 
Каб пад лет кi не ба дзя лi ся 
цэ лы мi дня мi абы-дзе, 
а за ня лi ся ка рыс най 
спра вай, не ка то рыя баць кi 
па чы на юць шу каць для iх 
па сiль ную пра цу. А за ад но 
i пры ву ча юць да да рос ла га 
жыц ця.

— Свае пер шыя гро шы я за ра бiў 
шэсць га доў та му. Мне та ды бы ло 
пят нац цаць, — рас каз вае сту дэнт 
Сяр гей. — Та та пра ца ваў на не-
вя лiч кiм за вод зе i ўлад ка ваў мя не 
ту ды двор нi кам на па ло ву стаў кi. З 
мi ну саў ад зна чу тое, што ўста ваць 

да во дзi ла ся а па ло ве шос тай ра нi-
цы. Усё-та кi ехаць праз увесь го рад, 
а ра бо чы дзень у мя не па чы наў ся 
а сё май. Ча ты ры га дзi ны зран ку 
мят лой ад ма хаў, а пас ля воль ны. 
Так я за два ме ся цы за ра бiў су му, 
кры ху боль шую за дзвес це до ла-
раў. Да клаў не вя лiч кiя збе ра жэн нi 
ад школь ных сня дан каў — i на быў 
са бе вы дат ны па тых ча сах ма бiль-
ны тэ ле фон.

Але ж баць кi не заў сё ды мо гуць 
улад ка ваць пад лет ка да ся бе на 
пра цу. Звя за на гэ та i з вы твор чай 
спе цы фi кай, i з пэў ны мi аб ме жа-
ван ня мi па ўзрос це. I што за ста ец-
ца ра бiць юна кам i дзяў ча там?

Вы хад прос ты — звяр тац ца ў 
ра ён ны цэнтр за ня тас цi. Ме на вi та 
ту ды сця ка ец ца ўся iн фар ма цыя аб 
ва кан сi ях у го ра дзе. У кам п'ю тар-
най ба зе змя шча юц ца i па тра ба-
ван нi да шу каль нi каў пра цы...

Дык вось, ва кан сii для 14-16-
га до вых пад лет каў ёсць. Праў да, 
з пер ша га ра зу iх уда ло ся ад шу-
каць не так i шмат. Гро шы пра па-
ноў ва юць для да рос ла га не вя лi кiя, 

але для пад лет ка не бла гiя — паў-
та ра-два мiль ё ны руб лёў. Вы бар 
пра фе сiй, вя до ма, аб ме жа ва ны 
— рас клей шчык аб' яў, пра да вец 
на лет нi се зон, пе шы кур' ер, мер-
чан дай зер... А вось двор нi каў бя-
руць ча мусь цi толь кi з атэс та там 
аб ся рэд няй аду ка цыi.

Усё бы ло б доб ра, ад нак уз нiк ла 
ад но пы тан не. Той жа ча тыр нац ца-

цi га до вы пад ле так мо жа пра ца ваць 
у дзень не больш за ча ты ры з па-
ло вай га дзi ны. Для шас нац ца цi га-
до ва га пра цоў ны час па вя лiч ва ец-
ца да ся мi га дзiн. Пры чым юна му 
пра цаў нi ку па вiн ны пла цiць так, як 
i да рос ла му, якi ад пра ца ваў поў ны 
дзень. Цi кож ны най маль нiк ад ва-
жыц ца на гэ та?

Аль тэр на ты ва ёсць: у рас клей-
шчы ка аб' яў пра цоў ны гра фiк ку-

ды больш гiб кi. Зар пла ту абя ца юць 
здзель ную. Дзе-нi дзе за ты ся чу 
рас кле е ных лiст коў за пла цяць сто 
ты сяч руб лёў.

— На кi шэн ныя вы дат кi пад лет-
кi мо гуць за ра бiць улет ку ў звы-
чай ных шко лах цi ў цэнт рах па за-
школь най пра цы. На прык лад, за 
збор ку цi ра монт мэб лi, пры бi ран не 
смец ця ў бу дын ку цi на школь ным 

два ры, пад клей ван не кнiг у бiб лi-
я тэ цы, афарм лен не ка бi не таў цi 
му зея... Не хо чац ца ўлет ку iс цi ў 
шко лу — ка лi лас ка, у заа пар ку 
юна кам i дзяў ча там га то вы пра-
па на ваць пра цу на рых тоў шчы ка 
кар моў. Уся го ж у ста лi цы спе цы-
яль на для пад лет каў ство ра на 2785 
пра цоў ных мес цаў, — па ве да мi лi 
«Чыр вон цы» ў Ка мi тэ це па пра цы, 
за ня тас цi i са цы яль най аба ро не 

Мiн гар вы кан ка ма. — Ар га нi за ва ны 
яны за кошт срод каў дзяр жаў на га 
па за бюд жэт на га фон ду са цы яль-
най аба ро ны на сель нiц тва Мi нiс-
тэр ства пра цы i са цы яль най аба-
ро ны кра i ны, мяс цо вых бюд жэ таў 
i не па срэд на са мiх най маль нi каў. 
Улад ка вац ца ж пад лет ку на пра цу 
прос та — да стат ко ва за рэ гiст ра-
вац ца ў ра ён ным цэнт ры за ня тас цi, 
дзе яму вы да дуць на кi ра ван не на 
па трэб ны аб' ект.

У ся рэд нiм 15-га до вы пад ле так 
мо жа раз лiч ваць на зар пла ту ў 887 
ты сяч за поў ны ад пра ца ва ны ме-
сяц. Тыя ж, хто мае ў кi шэ нi атэс-
тат аб ся рэд няй аду ка цыi, мо гуць 
атры маць пры клад на 1 млн 350 ты-
сяч, па коль кi ў iх знач на боль шы 
вы бар мес цаў для пра ца ўлад ка ван-
ня. Зрэш ты, гэ тыя су мы не лi мi та-
ва ны. Так, не ка то рыя ар га нi за цыi 
пра мыс ло вас цi, ганд лю, жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кi га то вы 
пла цiць пад лет кам ад 1,5 мiль ё на. 
Та му праб лем з по шу кам за ня тку 
на ле та ня ма. Бы ло б жа дан не!

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Ле та — час, ка лi школь нi кi не толь кi 
ад па чы ва юць, але i спра бу юць за ра-
бiць свае пер шыя ўлас ныя гро шы. Як? 
У ад па вед нас цi са сва i мi здоль нас ця мi 
i маг чы мас ця мi...

ПРА ДАЕ КВАС
— Ле там шу ка ла пра цу: не ха це ла ся па мiж 

10-м i 11-м кла са мi губ ляць час, ды i за ра бiць 
неш та бы ло б ня бла га. У iн тэр нэ це знай шла 
аб' яву пра ва кан сiю пра даў ца ква су. Па тэ ле-
фа на ва ла, пад' еха ла ў офiс, там афор мi ла 
да ку мен ты, вы бра ла «кроп ку» (мес ца, дзе 
по тым пра ца ва ла) i прай шла эле мен тар ны 
iн струк таж. Якi тэр мiн год нас цi ква су, да якой 
рыс кi на лi ваць... Да рэ чы, сан кнiж ку не вель мi 
па тра ба ва лi, ха пi ла да вед кi з па лi клi нi кi, што 
зда ро вая. Вый шла на пра цу: з 9-й да 21-й 
га дзi ны квас пра да ваць. Тым ле там пла цi лi 
па 100 ты сяч за дзень, ну i плюс не вя лiч кi 
пра цэнт з кож най боч кi. Пра ца ва ла, вя до ма, 
не ад на: чар га ва лi ся са змен шчы цай па гра-
фi ку «як да мо вi лi ся». Ня дрэн ная пра ца, хi ба 
што сум на ва та i вель мi го ра ча ле там. За тое 
пра чы та ла шмат кнi жак, па куль ся дзе ла i ча-
ка ла на ступ на га клi ен та, — рас каз вае Лi за 
Та ран (17 га доў).

ЗА БI ВАЕ ЦВI КI
— Пра ца ваў на за вод зе «праз зна ём ства». 

За бi ваў цвi кi. Апла та — здзель ная (чы тай: 
пра ца ваў шмат, iн тэн сiў на i без пе ра пын каў!), 

та му за 8 ра бо чых дзён «пад няў» 800 ты сяч. 
Цi ка ва бы ло толь кi пер шыя не каль кi дзён. 
По тым на да ку чы ла, не цяр пе ла ся хут чэй 
скон чыць пра цу i вяр нуц ца да до му. Не вель-
мi стам ляў ся, больш прос та ха це ла ся змя нiць 
аб ста ноў ку. Доб рая пра ца, ка лi трэ ба хут ка 
за ра бiць, але ўсё жыц цё так пра ца ваць — не, 
нi ко лi! — пры гад вае ўлас ны до свед Ар се нiй 
Вор ган (16 га доў).

РАС КЛЕЙ ВАЕ АБ' ЯВЫ
— Я цэ лы ме сяц уста ва ла ў 6 га дзiн ра нi-

цы i iш ла рас клей ваць аб' явы. Пла цi лi ма ла-
ва та (мо жа, руб лёў па сто за лiс ток), але мне 
прос та па да ба ла ся за раб ляць улас ныя гро-
шы. Вя до ма, не паў ся дзён ная пра ца, з якой 
мож на кар мiц ца i жыць, але цi ка вы экс пе-
ры мент. Ка лi я рас па вя ла сяб рам, ку ды пай-
шла пра ца ваць, усе здзi вi лi ся: у ця бе, маў ляў, 
i так баць кi не бед ныя, на што яшчэ та кiя па-
ку ты... Якiя па ку ты? Я ся бе паў го да не маг ла 
пры му сiць за няц ца бе гам па ра нi цах. А тут 
ужо прый шло ся, аба вя зак. I бе га ла, i гро шы 
атрым лi ва ла, — смя ец ца Ка ця ры на Лаз няк 
(15 га доў).

ГАНД ЛЮЕ МА РО ЗI ВАМ
— Доў га шу ка ла пра цу на ле та, па ча ла 

яшчэ вяс ной. Пы та ла ся ў зна ё мых, пе ра гля-
да ла аб' явы ў iн тэр нэ це, усё нi як не маг ла 
знай сцi пры дат ную. То за над та ма ла пла-
цяць, то я не па ды хо джу — цi вель мi ма ла дая, 

цi та му, што без аду ка цыi. 
На рэш це знай шла аб' яву 
— пра да вец ма ро зi ва. Ба-
чы лi кi ёс кi з ма ро зi вам 
роз ных га тун каў, якое 
ша ры ка мi на клад ва юць у 
раж кi i бя руць утрая да-
ра жэй? Я ў та кiм пра пра-
ца ва ла з ме сяц. Гра фiк — 
з 10 да 19 га дзiн, вы хад-
ныя да га вор ныя, у дзень 
пла цi лi 80 ты сяч. Спа чат ку, 
вя до ма, па бой ва ла ся пра-
ца ваць з вя лi кi мi гра шы ма 
(у спя кот ныя днi дзён ная 
ка са бы ла больш за 2 мiль-
ё ны), а по тым пры вык ла i 
на ват ста ла атрым лi ваць 

за да валь нен не, — дзе лiц ца Тац ця на Вас-
ла вё нак (16 га доў).

ПЕ РА ПIС ВАЕ РЭ КЛА МУ
— Да нас яшчэ ў 10-м кла се прый шлi ней-

кiя хлоп цы-сту дэн ты, на пi са лi на дош цы свой 
e-mail i пра па на ва лi пра цу тым, хто доб ра 
ве дае рус кую мо ву. За вец ца гэ та рэ рай тынг, 
а пра ца да во лi прос тая: трэ ба для ўся ля кiх 
сай таў, якiя пра па ну юць роз ныя па слу гi, та-
ва ры, пi саць рэ клам ныя тэкс ты. «Як мож на 
на шай мэб ляй у роз ных сты лях афор мiць 
ква тэ ру...», на прык лад. Вя до ма, пры дум ляць 
ку чы та кiх тэкс таў нi хто б са ма стой на не стаў, 
та му iх трэ ба бы ло пе ра пiс ваць. Та бе iх ка пi-
ру юць з iн шых сай таў, а ты пе ра пi шы iн шы-
мi сло ва мi, iн шыя наз вы па ўстаў ляй — вось 
i ўся пра ца. Не вель мi скла да на, больш мо-
таш на. Пла цi лi не вель мi шмат спа чат ку, па 
2 ты ся чы руб лёў за ты ся чу зна каў. Але ж 
вось пе ра пi шаш дзя ся так та кiх тэкс таў — 
i сот ня ў кi шэ нi. Пад час ву чо бы — ня дрэн ная 
пад пра цоў ка. А ле там я ўжо па гля дзе ла ў 
iн тэр нэ це, знай шла ана ла гiч ную пра цу, але 
па леп шым та ры фе, пе ра пiс ва ла не дзе па 
20 ты сяч зна каў кож ны дзень. За ме сяц за-
ра бi ла больш за тры мiль ё ны, — сцвяр джае 
Ган на Тро нi на (17 га доў).

РАС СТАЎ ЛЯЕ ТА ВАР
— Знай шла аб' яву на ней кiм сай це аб пра-

цы ў пра дук то вай кра ме. Трэ ба рас стаў ляць 
пра дук ты на па лi цах, ка лi што — рэ заць хлеб, 
каў ба су. Да па ма гаць, ка ра цей. Пла цi лi доб-
ра: з уся ля кi мi над баў ка мi, ка лi да во дзi ла ся 
за ста вац ца даў жэй, ка лi за мя ня ла ка гось цi, 
ка лi пры бы так быў доб ры ў кра ме. Ура жан нi? 
Стам ля ла ся моц на спа чат ку за цэ лы дзень, 
за тое хоць бы ло чым за няц ца, не змар на ва ла 
прос та так усё ле та. На вош та пай шла? Ну, 
як усе: каб не зу сiм бес ка рыс на час пра вес цi 
i пры гэ тым не ся дзець на шыi ў баць коў ха-
ця б ле там. Афi цый ны аклад быў не дзе ка ля 
двух мiль ё наў, ды яшчэ прэ мii... За два ме-
ся цы пра цы атры ма ла да во лi шмат: тэ ле фон 
са бе ку пi ла, усё ле та са ма ся бе кар мi ла, ну i 
на адзен не во сен ню так са ма ха пi ла, — пад-
су моў вае вы нi кi сва ёй пад пра цоў кi Па лi на 
Па след (17 га доў).

А нех та на ват за раб ляе не са мым «пра-
вiль ным» для пад лет ка спо са бам, але да-

во лi ўда ла. Як, на прык лад, Iгар Мядз ведзь 
(16 га доў), якi...

ГУ ЛЯЕ Ў ПО КЕР 
У IН ТЭР НЭ ЦЕ

— У боль шас цi ў га ло вах пры спа лу чэн нi 
слоў «кар ты, гро шы, гуль ня» час цей за ўсё 
ад бы ва ец ца «дэ та на цыя», i нi я кiя тлу ма чэн-
нi, што по кер блi жэй да спар тыў ных, чым 
да аза ртных гуль няў, не да па ма га юць, — 
рас па вя дае пра свой не звы чай ны за ня так 
Iгар. — Па чы наў гу ляць, вый граў шы па ру 
до ла раў у вiк та ры не (нi чо га не ўклад ваў), 
i по тым па цi ху «раз гой дваў ся» да бя гу чых 
$650 (узiм ку бы ло толь кi 100). Гэ та, вя до ма, 
не гуль ня ў ка зi но, стаў кi не вя лi кiя, мак сi-
мум до лар-два (каб не аб анк ру цiц ца), i за-
раб ляць усур' ёз па чы на еш толь кi та ды, ка лi 
доб ра ўме еш гу ляць i ма еш во пыт. Трэ ба 
ўлiч ваць, што шан ца ван не так са ма мае мес-
ца, i та му ня рэд ка зда ра юц ца днi, ка лi ты 
гу ля еш доб ра, але ўсё роў на прай гра еш, а 
нех та гу ляе дрэн на, i пры гэ тым вый грае. 
Ад нак чым больш гу ля еш, тым менш фак-
тар уда чы ад бi ва ец ца на вы нi ку. За раз я 
ў воль ны час за раб ляю не дзе 2-3 до ла ры 
ў га дзi ну. Пла ную за ле та ня дрэн на пад за-
ра бiць. Баць кi спа чат ку вель мi не да вер лi ва 
ста вi лi ся да гэ та га май го «хо бi», але ка лi 
я пе ра адо леў план ку ў $100, яны зра зу ме лi, 
што гэ та не пус тая тра та ча су. За раз, ка лi 
яны ўжо ве да юць, што я аку рат на стаў лю ся 
да гро шай, не дам са бе аб анк ру цiц ца, на ват 
за ах воч ва юць мя не. Да рэ чы, усе сай ты, дзе 
мож на гу ляць на гро шы, пiль на со чаць за 
ўзрос та вым цэн зам 18+. Тут мне да па мог 
баць ка — у се цi ве я з яго «да ны мi» гу ляю.

Ка ця ры на ЖО РА ВА.
Фо та Над зеi БУ ЖАН.

КА НI КУ ЛЫ Ў ГО РА ДЗЕ:
ад па чыць ад па чыць 
           i за ра бiць           i за ра бiць

ЛЕ ТА ЯС НАЕ 
МА НIЦЬ РУБ ЛЁМ,
або Як пад лет ку вырашыць праблему «кішэнных грошай»

Уласны кашалёкУласны кашалёк


