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Бюд жэт у «ка рот кіх што ні ках»Бюд жэт у «ка рот кіх што ні ках»

Стан дар ты:
для ча го і ка го?

Не так даў но стуж кі на він па ве-
дам ля лі пра смерць 18-га до вай бе-
ла рус кі ад нер во вай ана рэк сіі. Ча-
го ха це ла дзяў чы на — пры цяг нуць 
чы юсь ці ўва гу або атры маць «ідэа-
льнае» це ла? Але па го ня за мод ны мі 
стан дар та мі за вя ла яе зу сім у ін шы 
бок, і, што са мае страш нае, на заў-
сё ды.

Ме на ві та ўплыў стан дар таў За-
ход няй Еў ро пы і Аме ры кі пры ня та ві-
на ва ціць у тым, што мно гія дзяў ча ты і 
хлоп цы жы вуць з комп лек са мі. А каб 
па зба віц ца ад іх, час та вы бі ра юць да-
во лі спрэч ны шлях: ды е ты, праз мер-
ныя фі зіч ныя на груз кі. У вы ні ку — па-
ку ту юць ад бу лі міі або ана рэк сі. Зноў 
жа, каб вы гля даць больш пры ваб на, 
дзяў ча ты час та ад да юць пе ра ва гу 
ня зруч на му адзен ню і абут ку.

Гэ та на шы рэа ліі. А як на За ха-
дзе? На што там ідзе мо ладзь, каб 
ад па вя даць стан дар там? Ду ма е це, 
усе ма ла дыя фран цу жан кі кож ны 
дзень бе га юць на вы са чэз ных аб-
ца сах і раз ва жа юць толь кі пра на-
ва мод ныя ды е ты? Зу сім не. За раз 
у Еў ро пе на зі ра ец ца ін шая тэн дэн-
цыя: там зра зу ме лі, што знеш насць 
кож на га ча ла ве ка — уні каль ная, што 

не трэ ба ні пад ка го пад ладж вац ца. 
Трэ ба жыць так, каб ад чу ваць і фі-
зіч ны, і ду шэў ны кам форт. Для пер-
ша га не аб ход на як ма га больш быць 
на све жым па вет ры, уклю чаць у свой 
ра цы ён мак сі мум са да ві ны і ага род ні-
ны, апра наць тое, у чым кам форт на, 
для дру го га — больш ча су пра во дзіць 
за лю бі май спра вай і з ты мі людзь мі, 
якія са праў ды па да ба юц ца.

У гар мо ніі з са бой 
З Воль гай Пін ке віч, сту дэнт кай 

Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі-
тэ та, я па зна ё мі ла ся вы пад ко ва: так 
атры ма ла ся, што на адзін се местр 
яна па пра гра ме ўклю ча на га на ву-
чан ня пры еха ла ў Бе ла рус кі дзяр жаў-
ны ўні вер сі тэт. Так мы і су стрэ лі ся.

Трош кі пух лень кая, някід ка апра-
ну тая, гэ тая дзяў чы на прос та рас-
цві тае пе рад сва ім су раз моў цам. Чу-
жую ўва гу яна ў ста не пры цяг нуць 
(і на доў га) не ба наль ным ма кі я жам, 
а раз на стай ны мі ін та рэ са мі, сва ёй 
да бры нёй і шчы рас цю, ці ка вай ма не-
рай апа вя даць, доб ра па стаў ле ным 
го ла сам — слу хаць яе ад но за да-
валь нен не. За ха це ла ся па зна ё міц-
ца з ёй блі жэй і па га ва рыць пра тое, 
што мо жа да па маг чы прад стаў ні кам 
су час най мо ла дзі знай сці гар мо нію 
з са бой. У вы ні ку раз мо вы я скла-

ла не вя лі кі рэ цэпт, як атрым лі ваць 
аса ло ду ад жыц ця, зна хо дзя чы ся ў 
«сва ім» це ле.

Ін грэ ды ент пер шы:
на яў насць хо бі 

Ка лі ў ця бе ёсць лю бі мая спра ва, 
то ча су на тое, каб га дзі на мі кру ціц ца 
пе рад люс тэр кам і раз гля даць свае 
ўяў ныя або на ват рэ аль ныя ліш нія 
сан ты мет ры бу дзе не так шмат. Бо 
ёсць жа спра вы больш важ ныя і ка-
рыс ныя. Мая су раз моў ца лі чыць, 
што ра ней та кія дум кі на ват і ў га-
ла ву не маг лі прый сці боль шас ці 
лю дзей, бо трэ ба бы ло пра ца ваць, 
каб пра кар міць ся бе і сям'ю. За раз 
асноў ную пра цу вы кон ва юць ма шы-
ны, і ча су ў лю дзей ста но віц ца больш 
чым да стат ко ва. Праў да, час та яны 
вы ка рыс тоў ва юць яго не на ка рысць 
са бе.

Акра мя та го, мы мо жам па сва ім 
жа дан ні вы браць са бе лю бі мую спра-
ву — та кую, якая ста ла б са праўд-
най ра дас цю, ка лі не сэн сам жыц ця. 
Воль га ў школь ныя га ды зай ма ла ся 
тэ ат рам, пас ля быў да во лі-та кі пра-
цяг лы пе ра пы нак, ад нак ні чо га ў 
жыц ці, ві даць, не бы вае прос та так: 
і адзі нац цаць га доў у тэ ат раль ным 
кла се, і за хап лен не сцэ най не сыш лі 
ў мі ну лае. Дзяў чы на зноў вяр ну ла ся 
да лю бі май спра вы: сыг ра ла га лоў-
ную ро лю ў спек так лі «Піг ма лі ён», які 
ста віў ся ў Гро дзен скім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це.

Ін грэ ды ент дру гі:
сям'я і сяб ры 

Сям'я — гэ та па ча так уся го, яна 
за клад вае ха рак тар, дае ад чу ван не 
аба ро не нас ці. Воль га з цеп лы нёй 
га во рыць пра сва іх бліз кіх лю дзей, 
асаб лі ва пра ма ці. Каб не зра біць 
ба лю ча ёй, ча сам трэ ба ўмець па-

гля дзець на ся бе збо ку, бо 
тое, што зда ец ца на ту раль-
ным пад лет ку, у лю дзей 
ста рэй ша га па ка лен ня вы-
клі кае не па ра зу мен не. Воль-
га лі чыць, што сям'я — гэ та 
га лоў нае, што ў яе ёсць. Ас-
тат няе — не так важ на.

Сяб ры — гэ та тыя лю дзі, 
з які мі мы ба вім наш воль ны 
час, па да рож ні ча ем, су стра-
ка ем ся на за ня тках. Час та 
леп шы мі сяб ра мі ста но вяц-
ца лю дзі, з які мі мы ма ем 
агуль ныя ін та рэ сы. Воль га 
рас ка за ла мне, як уз нік ла 
сяб роў ства з дзяў чы най, 
якая так са ма за хап ля ла ся тэ ат рам. 
Яны вы ра шы лі ра зам па ста віць спек-
такль, та му трэ ба бы ло аб мер ка ваць 
сцэ на рый, афарм лен не сцэ ны, ха-
рак та ры ге ро яў. Пры хо дзі ла ся пра-
во дзіць ра зам шмат ча су, і ў вы ні ку 
дзяў ча ты па сяб ра ва лі. Лю боў да тэ-
ат ра іх аб' яд на ла.

Ін грэ ды ент трэ ці: 
са ма раз віц цё і са ма па знан не 

Га лоў нае — гэ та не спы няц ца 
на да сяг ну тым. На іх фа куль тэ це 
з'я віў ся пра ект «На ві ны ГрДУ», 
дзе сту дэн ты рых та ва лі сю жэ ты 
пра жыц цё ўні вер сі тэ та. «Да кан ца 
дру го га кур са я ўжо ўме ла ра біць 
мно гае, што не аб ход на для пра цы 
жур на ліс та на тэ ле ба чан ні, — гэ та 
і ман таж, і рэ жы су ра сю жэ та», — 
дзе ліц ца сва ім во пы там Воль га. 
«На ві ны ГрДУ» ста лі на столь кі ці-
ка вай пра гра май, што ў вы ні ку бы лі 
ўклю ча ны ў пра ект «100 ідэй для 
Бе ла ру сі».

Што да са ма па знан ня, то на ву-
чыц ца ра зу мець ся бе — ка рыс на 
для кож на га. Воль га вы ву чае ся бе 
з да па мо гай кніг па псі ха ло гіі, са ма-
ана лі зу і дзя ку ю чы да па мо зе бліз-

кіх лю дзей: сям'і і сяб роў. Бо хто, як 
не яны, ба чыць усе доб рыя і дрэн ныя 
ры сы твай го ха рак та ру?

Спе цыі:
як га во рыш — так і слу ха юць 

Час та ўра жан не ад ча ла ве ка за-
ле жыць не толь кі ад яго знеш ня га вы-
гля ду: адзен ня або ма не ры па во дзін. 
Воль га цу доў на ва ло дае май стэр-
ствам дыя ло гу: мо жа рас ка заць ней кі 
жыц цё вы вы па дак, анек дот у ро лях, 
мя ня ю чы ін та на цыю, у за леж нас ці 
ад тэ мы; мо жа га ва рыць больш па-
воль на, як ста лы ча ла век, або больш 
жва ва, за до рна, амаль як пад ле так. 
Ма кі яж і трэн да вае адзен не на ўрад ці 
пры цяг нуць чыю-не будзь ува гу сур'-
ёз на і на доў га, а вось умен не ча ла ве-
ка вес ці раз мо ву — са праў ды важ ная 
ха рак та рыс ты ка.

Воль га, як я ўжо ка за ла, 11 га доў 
пра ву чы ла ся ў тэ ат раль ным кла се. 
Але і кож ны з нас мае маг чы масць 
лёг ка па зба віц ца ад «ка шы» ў ро-
це — для гэ та га да стат ко ва вы ву-
чыць па ру-трой ку ско ра га во рак. Та-
го, хто ўмее пры го жа і ці ка ва рас каз-
ваць, заў сё ды ці ка ва слу хаць.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Як кі шэ ня 
па паў ня ец ца?

Ёсць не каль кі шля хоў атры ман ня 
пад лет ка мі кі шэн ных гро шай. Перш 
за ўсё — вы да ча баць ка мі пэў най, 
як пра ві ла, фік са ва най су мы, якую 
пад ле так воль ны тра ціць па сва ім 
жа дан ні. Пры гэ тым у яе, вя до ма, 
не ўва хо дзяць гро шы на абе ды, пра-
езд і воп рат ку.

Алі на Ла пыць ко, 16 га доў:
— Гро шы мне дае ма ту ля па ме-

ры не аб ход нас ці. Іх я тра чу на ўся-
ля кія смач нас ці. Ка лі трэ ба на быць 
штось ці больш грун тоў нае, то пра-
шу срод кі на гэ та ў баць коў асоб-
на. Пад час на ву чаль на га го да яны 
ўдзень да юць мне ка ля 10 ты сяч 
руб лёў. Ле там за баў больш, чым 
узім ку, та му ў гэ ты час ма ці мне дае 
на ад па чы нак 15 ты сяч у дзень.

Дру гая кры ні ца па паў нен ня «за-
па саў» кі шэ ных гро шай — гэ та па-
да рун кі ў вы гля дзе ку пюр. Пад ле так 
мо жа ма рыць пра план шэт, но вы тэ-
ле фон, фо та апа рат і г. д. Па гля дзеў-

шы на ка лян дар на пя рэ дад ні пэў най 
свя точ най да ты, ён за маў ляе гэ тую 
рэч або яе гра шо вы эк ві ва лент баць-
кам або ін шым род ным.

Ка лі пад лет кам тэр мі но ва спат рэ-
бі лася на неш та су ма, якой яны на гэ-
ты мо мант не ва ло да юць, школь ні кі 
ко пяць гро шы са мым прос тым спо-
са бам — «га ла доў кай». Са мы рас-
паў сю джа ны шлях — па хар ча вац ца 
пэў ны час яб лыч ка мі ў шко ле, але по-
тым на быць за сэ ка ном ле ныя гро шы 
тую са мую жа да ную рэч. Уліч ва ю чы, 
што ў ся рэд нім абед у школь най ста-
ло вай каш туе 15 ты сяч руб лёў, дык 
па га ла даць пэў ны час атрым лі ва ец-
ца до сыць эфек тыў на.

Ка лі на коп ле ных на «га ла доў цы» 
гро шай усё ж та кі не ха пае, школь-
ні кі вы ка рыс тоў ва юць яшчэ адзін 
спо саб — пад пра цоў ку.

У ро лі пра ца даў цаў для сва іх дзя-
цей мо гуць вы сту піць на ват баць кі: яны 
да юць гро шы за пэў ную хат нюю пра цу. 
Але гэ та не са мы леп шы ва ры янт.

—Лепш да мо віц ца з род ны мі (цёт-
ка мі-дзядзь ка мі, ба бу ля мі-дзя ду ля мі), 

каб ме на ві та яны забяспечвалі фрон-
там работ і пла ці лі гро шы за яе вы-
ка нан не, — лі чыць пе да гог-псі хо лаг 
псі ха ла гіч най служ бы БДУ Але ся 
РА ШЧЫН СКАЯ. — Бо час та баць кі 
не мо гуць аб' ек тыў на аца ніць зроб-
ле нае дзі цем. Та му, ка лі баць кі ўсё ж 
ста лі пра ца даў ца мі для дзя цей, то ім 
лепш за клю чыць пэў нае па гад нен не. 
Там па він на быць пра пі са на ра бо та, 
якую па він на зра біць іх дзі ця, тэр мін 
яе вы ка нан ня і су ма ма тэ ры яль на га 
за ах воч ван ня. За поў нае або част-
ко вае не вы ка нан не ра бо ты па він ны 
быць пра ду гле джа ны пэў ныя санк цыі 
або штраф. Пад лет ку вар та даць зра-
зу мець, што ха ля ва не прой дзе.

Тац ця на Пят ке віч, ма ці два іх 
пад лет каў, рас ка за ла, што не аб мя-
жоў ва ец ца ад ным спо са бам вы да-
чы гро шай: «У нас у сям'і за ве дзе ны 
так зва ныя «агуль ныя» гро шы. Ка лі 
дзе цям па трэб ны на штось ці срод кі, 
яны прос та іх бя руць. Спа чат ку, каб 
пры ву чыць дзя цей да хат няй пра цы, 
мы да ва лі ім гро шы за вы ка нан не 
ней кіх хат ніх аба вяз каў: вы нас смец-

ця, мыц цё по су ду і ін шае. Ка лі яны 
ста лі вы кон ваць гэ тую ра бо ту без 
ма тэ ры яль на га сты му лу, за ах воч-
ваць іх пе ра ста лі. Та ды дзе ці па ча лі 
да па ма гаць ба бу лі ў вёс цы, і ўжо 
яна заўж ды ад дзяч вае іх гра шы ма. 
Яшчэ ска жу, што мае дзе ці збі ра юць 
гро шы. На прык лад, рэш ту з па хо даў 
у кра мы. І гэ тыя су мы, як вы свет-
лі ла ся, да сяг ну лі вя лі ка га па ме ру: 
на ват бы вае, што дзе ці па зы ча юць 
іх нам, баць кам.

«Да рос лая» пра ца: 
вар та ці не?

Не ка то рыя пад лет кі ўлад коў ва -
юц ца на больш «да рос лую» пра цу: 
пры бі раль шчы ка мі, пра даў ца мі, груз-
чы ка мі. Та кое пра ца ўлад ка ван не — 
да во лі сур' ёз ны крок. Трэ ба грун тоў-
на аб ду маць пы тан не: чым жа мо жа 
зай мац ца дзі ця? На прык лад, ка лі 
пад ле так мае не вель мі доб рае фі-
зіч нае зда роўе, то пра ца кур' е ра яму 
не па ды дзе, у та кім вы пад ку трэ ба 
шу каць ін шыя ва ры ян ты. Пра ца па-
він на да ваць пад лет ку ад чу ван не са-
ма да стат ко вас ці і пэў най не за леж-
нас ці. Нель га за бы ваць, што ў дзі-
ця ці аба вяз ко ва па ві нен за ста вац ца 
час на ад па чы нак. На прык лад, ка лі 
пад ле так пра цуе ўлет ку, то ён па ві-
нен ха ця б ме сяц ад па чыць. Так са ма 
псі хо лаг Але ся Ра шчын ская лі чыць 
вель мі важ ным пы тан не, на што 
бу дуць вы дат ка ва ны гро шы: «Ка-
лі пад ле так дзе ля на быц ця пэў най 
рэ чы пра ца ваў ме сяц — да зволь це 
яму яе на быць. На ват ка лі гэ тая рэч, 
на ваш по гляд, бес сэн соў ная. Та му 
лепш, чым кры ты ка ваць, аб мяр куй-

це з са ма га па чат ку, на што пой дзе 
за ро бак дзі ця ці».

Гро шы — гэ та сты мул?
На тал ля Бы ка ва, ма ці двух да-

чок:
— Ма ёй ста рэй шай за раз 18 га доў, 

яна ўжо трэ цяе ле та пад пра цоў вае. Гэ-
та ра шэн не яна пры ня ла са ма, бо за-
ха це ла са ма стой на на бы ваць са бе рэ-
чы. Пад пра цоў вае пра даў цом у ганд-
лё вым цэнт ры. У лет ні пе ры яд у мя не 
ня ма не аб ход нас ці да ваць ёй гро шы, 
а пад час на ву чаль на га го да я вы даю 
дзесь ці 20 ты сяч руб лёў на дзень. Ма-
лод шая дач ка, якой за раз 15, за ха-
це ла сё ле та па пра ца ваць у дзі ця чым 
сад ку, за ра біць свае пер шыя гро шы. 
Пад час ву чо бы ёй на дзень я даю звы-
чай на 10—15 ты сяч.

Бы вае, што пад ле так ідзе пад-
пра цоў ваць з-за цяж ка га ма тэ ры-
яль на га ста но ві шча ў сям'і. На ват 
у та кім вы пад ку не вар та за бі раць 
усе за роб ле ныя ім гро шы. Аба вяз ко-
ва трэ ба па кі нуць част ку пад лет ку.

У мно гіх сем' ях з да па мо гай гро-
шай баць кі пры му ша юць дзя цей 
ву чыц ца. З ад на го бо ку, гро шы — 
не бла гі стымул. Але тут трэ ба ба-
чыць і ад ва рот ны бок ме да ля. Пры 
та кім «рас кла дзе» пад ле так мо жа 
ад чуць, як ка жуць, «пах гро шай», 
і пе ра стаць ву чыц ца дзе ля ве даў, 
а па чаць ву чыц ца дзе ля ад знак.

Ана ла гіч нае пы тан не і з па збаў-
лен нем кі шэн ных гро шай за пра-
він нас ці. Ка лі баць кі пе ра ста юць 
да ваць гро шы дзі ця ці, па трэ ба ў 
іх не зні кае. І та ды пад ле так мо жа 
пай сці на «ма хі на цыі» з гра шы ма 
за спі най баць коў.

Вік то рыя ЧАП ЛЕ ВА.

У «СВА ІМ» ЦЕ ЛЕ,
 АБО ЗНЕШ НАСЦЬ БЕЗ СТАН ДАР ТАЎ У ГА ЛА ВЕ

Пра ве дзе нае ў Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах да сле да ван не 
па ка за ла, што 12—17-га до выя пад лет кі не за да во ле ны сва ім 
знеш нім вы гля дам з-за ўплы ву за ход няй куль ту ры, мно гія 
школь ні кі па гэ тай пры чы не па ку ту юць ад комп лек саў.
Так, ка лі пад лет каў па пра сі лі па ка заць, як, на іх дум ку, 
па він на вы гля даць ідэа льная дзяў чы на або ідэа льны хло пец, 
то дзяў ча ты ад да лі пе ра ва гу фо та здым кам з са май ху дар ля вай 
фо та ма дэл лю, а хлоп цы — вы явам ма ла дых лю дзей спар тыў на га 
скла ду. Уво гу ле, ме ды каў роз ных кра ін ужо не адзін год тур буе 
праб ле ма стэ рэа ты паў, на вя за ных з вок ла дак ча со пі саў
і эк ра наў тэ ле ві за раў. Не ка то рыя прад стаў ні кі мо ла дзі, асаб лі ва 
апан та ныя ідэ яй стаць «дзяў чы най ма ры»
(ра дзей — та кім жа хлоп цам), да вод зяць ся бе да смер ці.

КІ ШЭН НЫЯ ГРО ШЫ ПАД ЛЕТ КА:
ЗА РА БІЦЬ СА МО МУ АБО ЎЗЯЦЬ У БАЦЬ КОЎ?У кож на га пад лет ка ёсць ней кія свае, ад па вед на 

яго ўзрос ту, ма тэ ры яль ныя па трэ бы. Ку піць 
неш та смач нень кае, пэў ную рэч, апла ціць 
за ба ву… А для гэ та га па трэб ны так зва ныя 
кі шэн ныя гро шы. На прык лад, у Гер ма ніі іх 
коль касць і рэ гу ляр насць вы да чы школь ні кам 
урэ гу ля ва ны на за ка на даў чым уз роў ні:
дзі ця ва ўзрос це 7 га доў атрым лі вае ад 1,5
да 2 еў ра на ты дзень, у 10 га доў — 10—12 еў ра, 
у 15 га доў — ка ля 20 еў ра на той жа тэр мін. 
За не вы ка нан не гэ тых па тра ба ван няў баць кі 
мо гуць быць аштра фа ва ны. У нас та ко га 
ня ма. Та му да во лі цяж ка ўя віць са бе ра ні цу 
бе ла рус ка га школь ні ка без заў сёд на га:
«Ма ма, дай гро шай!» Фо
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