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Вы ву чы лi ўсю нар ма тыў ную ба-
зу, якая бы ла ў кра i не, i зра зу ме лi, 
што для ад крыц ця ла ге ра нам яе 
не ха пае. Та му да вя ло ся рас пра-
цоў ваць цэ лы стос ла каль ных нар-
ма тыў ных да ку мен таў. У iн тэр нэ це 
аб вяс цi лi кон курс на леп шую наз ву 
бу ду ча га ла ге ра, та му што i наз ва, 
лi чым, па вiн на быць пры ця галь най. 
Пад лет кi пра па на ва лi наз ву «Ка пi-
тал» — на пэў на, як на мёк на тое, 
коль кi гро шай яны змо гуць за ра-
бiць пад час пра цоў най зме ны.

Агуль ны мi для ўсiх ла ге раў пра-
цы i ад па чын ку ста лi сё ле та праб-
ле мы з афарм лен нем ме ды цын скай 
да вед кi: каб быць да пу шча ны мi 
да ра бо ты, пад лет кi па вiн ны бы лi 
атры маць ме ды цын скi да звол. Але 
ў па лi клi нi ках не заў сё ды ра зу-
ме лi, якую да вед ку трэ ба вы да-
ваць. У вы нi ку не ўсе ах вот ныя 
па спе лi афор мiць свой до пуск, а 
не ка то рыя пад лет кi так i не змаг-
лi тра пiць у пра цоў ны ла гер па 
ста не зда роўя...

Мiж iн шым, для га рад скiх дзя-
цей, не зна ё мых з фi зiч най пра-
цай, на ват ча ты ры га дзi ны сель-
гас ра бот ака за лi ся вы пра ба ван нем 
не з лёг кiх. Пра цоў ная ра нi ца для 
ўдзель нi каў «Ка пi та ла» рас па чы-
на ла ся а па ло ве дзя вя тай га дзi ны. 
Пас ля сня дан ку дзя цей пры во зi лi 
на по ле. Дзве га дзi ны пра цы, пе-
ра пы нак з «пе ра ку сам», а за тым 
яшчэ дзве га дзi ны пад сон цам. Дру-
гая па ло ва дня пас ля вяр тан ня ў 
го рад бы ла пры све ча на пра фе сiй-
на му са ма вы зна чэн ню стар ша клас-
нi каў з за дзей нi чан нем псi ха ла гiч-
най служ бы, якая пра цуе на ба зе 
Па ла ца дзя цей i мо ла дзi.

Ца на руб лю
Са мым пры ем ным за ня ткам 

для вы ха ван цаў «Ка пi та ла» быў, 
бяс спрэч на, збор ягад: на па чат ку 
ле та школь нi кi збi ра лi су нi цы, паз-
ней — ма лi ну. Да та го ж i на ес цi ся 
ягад мож на бы ло, як той ка заў, ад 
пу за. Ад нак якое ле та без пра пол кi 
гра дак?

А са мым не пры ем ным сюр пры-
зам для не ка то рых стаў iх за ро бак. 

Але ўсё бы ло спра вяд лi ва: пад лiч-
ва ла ся, коль кi вя дзер цаў ягад са-
бра на, цi быў пра по ла ты ад ве дзе ны 
ўчас так, на коль кi якас на ра бо та бы-
ла зроб ле на. Хто больш пра ца ваў, 
той i атры маў, ад па вед на, больш: 
са мыя пра ца вi тыя — ка ля мiль ё на 
руб лёў, а тыя, хто «фi ло нiў», — на 
300 ты сяч менш. Мiж iн шым, са мым 
вы со ка аплат ным вi дам ра бот ста ла 
ме на вi та пра пол ка.

— Мы пра во дзi лi ся род пад лет-
каў ан ке та ван не: 43% з iх вы ка за лi 
жа дан не па пра ца ваць у ла ге ры i ў 
на ступ ным го дзе. Улiч ва ю чы, што 
ся род на шых вы ха ван цаў бы ло 
шмат адзi нац ца цi клас нi каў, лi чым 
гэ ты вы нiк ста ноў чым. «Пер шы 
блiн» не вый шаў у нас ка мя ком, — 
з за да валь нен нем за зна чае Га лi на 
Шкляр.

Прад стаў нi кi iн шых пра цоў ных 
ла ге раў так са ма кан ста та ва лi, што 
праб ле мы ўзнікалі, як толь кi дзе цi 
па чы на лi пра ца ваць ма ты ка мi: пра-
по лва лi бу ра кi, ка пус ту, пша нi цу, 
пра рэ джва лi на са джэн нi, рых лi лi 
зям лю, ма ты чы лi фрук то выя дрэ-
вы. Хтось цi ад ста ваў, i яму да во-
дзi ла ся да па ма гаць. Але пра ца ўсiх 
аб' яд ноў ва ла. У мно гiх рэ гi ё нах у 
пра цоў ныя ла ге ры iмк ну лi ся пры-
цяг нуць най перш «цяж кiх» пад лет-
каў i дзя цей з ма ла за бяс пе ча ных 
сем' яў.

Толь кi ў Мiн ску бы ла ар га нi за-
ва на дзей насць 76 ла ге раў пра цы 
i ад па чын ку, у якiх пра ца ва лi i ад-
па чы ва лi 1419 дзя цей. Ся рэд нi за-
ро бак у пра цоў ным ла ге ры склаў 
900 ты сяч руб лёў. Пры гэ тым кошт 
пу цёў кi ў ла гер не пе ра вы шаў 612 
ты сяч руб лёў, а баць коў ская да пла-
та за 18 дзён скла да ла 217 ты сяч 
руб лёў.

У рэ жы ме экс пе ры мен ту на ба зе 
двух за га рад ных ла ге раў, улас нi ка-

мi якiх з'яў ля юц ца ста лiч ныя прад-
пры ем ствы, бы ла ар га нi за ва на 
ра бо та круг ла су тач ных пра цоў ных 
ла ге раў. Так, на ба зе азда раў лен-
ча га ла ге ра «Ба рок» ад та ва рыст ва 
«МА ПIД» у жнiў нi пра ца ваў ла гер 
пра цы i ад па чын ку «Бар коў скiя пчо-
лы». А па коль кi «МА ПIД» — бу даў-
нi чая ар га нi за цыя, то i стар ша клас-
нi кам быў пра да стаў ле ны «бу даў нi-
чы фронт» ра бот — з тых вi даў, да 
якiх да пус ка юц ца пад лет кi.

Стар ша клас нiк — 
ла ба рант i сак ра тар

У тым, што пе ра лiк ра бот у ла-
ге рах пра цы i ад па чын ку трэ ба па-
шы раць, — упэў не ны i пе да го гi, i 
ар га нi за та ры лет ня га ад па чын ку.

— Мы пра ана лi за ва лi до свед 
ар га нi за цыi ра бо ты пра цоў ных 
ла ге раў гэ тым ле там i ўжо ўнес лi 
пра па но вы ў Мi нiс тэр ства пра-
цы i са цы яль най аба ро ны па 
па шы рэн нi пе ра лi ку ра бот, якiя 
мо гуць вы кон вац ца пад лет ка мi 
ва ўзрос це ад 14 да 18 га доў, 
— па ве да мi ла Ра i са Сi да рэн-
ка. — На прык лад, у яго мож на 
бы ло б уклю чыць асоб ныя вi ды 
не ква лi фi ка ва най руч ной пра цы 

на пра мыс ло вых прад пры ем ствах. 
Так, та ва рыст ва «Кам воль» маг ло б 
пра да ста вiць для пра ца ўлад ка ван-
ня пад лет каў мес цы чыс цiль шчы-
каў тка нiн, ра бо та якiх за клю ча ец ца 
ў руч ным ме ха нiч ным ачы шчэн нi 
га то вых тка нiн ад ка ты шаў, нi так 
i смец ця. На збо рач ных прад пры-
ем ствах, та кiх як ААТ «Мо та ве ла», 
за хоў ва юц ца асоб ныя вi ды ра бот 
па не скла да най руч ной збор цы дэ-
та ляў. Пад лет каў ва ўзрос це 14-16 
га доў мож на за дзей нi чаць у вы ра-
бе су ве нiр най пра дук цыi, у якас-
цi ад мi нiст ра та раў сай таў уста ноў 
аду ка цыi або пра моў та раў пры 
пра вя дзен нi рэ клам ных ак цый. 
На ву чэн цы, якiм ужо споў нi ла-
ся 16 га доў, у да да так да ўся-
го маг лi б вы кон ваць аба вяз кi 
ла ба ран та, сак ра та ра (на бi раць 
на кам п'ю та ры тэкс ты да ку мен-
таў, пры маць тэ ле фон ныя зван-
кi i г.д), пра ца ваць кур' е ра мi, 
рас клей шчы ка мi аб' яў, рас паў-
сюдж валь нi ка мi фла е раў цi мер-
чан дай зе ра мi.

У Мi нiс тэр стве пра цы i са цы-
яль най аба ро ны ёсць пе ра лiк ра-
бот, за ба ро не ных для вы ка нан ня 
пад лет ка мi, i пе ра лiк ра бот, да зво-
ле ных пад лет кам. За апош нi час 
гэ тыя да ку мен ты не каль кi ра зоў 
пе ра гля да лi ся i аб наў ля лi ся да во-
лi iс тот на. А ўсё та му, што пэў ны 
час та му бы ла да пу шча на iн шая 
край насць: са нi тар ная служ ба не 

да зва ля ла пры цяг ваць пад лет каў 
на ват... да вiль гот на га пры бi ран ня 
ў кла сах i мыц ця пад ло гi! Не як у ба-
раць бе за iн та рэ сы i пра вы дзя цей 
усе за бы лi ся пра та кое па няц це, як 
«пра цоў нае вы ха ван не». Але сi ту а-
цыя па кры се вы праў ля ец ца.

Пас ля за кан чэн ня лет няй пра-
цоў най зме ны пе ра лiк да зво ле ных 
вi даў ра бот быў па шы ра ны, i ў яго 
ўвай шло больш за 10 но вых вi даў. 
Для пры кла ду, ра монт кнiг у бiб лi-
я тэ цы. Вя до ма, школь нi кi ра ман та-
ва лi бiб лi я тэч ныя кнi гi i ра ней, ад-
нак гро шы за iх ра бо ту iм за пла цiць 
афi цый на не маг лi. А ця пер гэ тая 
ра бо та мо жа аплач вац ца: або з 
бюд жэт ных срод каў, або са срод-
каў фон ду дру гас най за ня тас цi. Ад-
ным сло вам, у тых, хто ар га нi зуе 
пра цоў ную за ня тасць пад лет каў у 
воль ны ад ву чо бы час (а ця пер гэ-
тая з'я ва — круг ла га до вая, i на ват 
школь ныя бу дат ра ды мо гуць ства-
рац ца круг лы год), з'я вi ла ся больш 
ма неў раў для дзей нас цi.

«Эк зо ты ка» за гро шы
Ха па ла так са ма i iн шых праб-

лем, якiя ар га нi за та рам пра цоў ных 
ла ге раў прый шло ся вы ра шаць апе-
ра тыў на на мес цах. Для пры кла ду, 
усе су тык ну лi ся з пра ва вы мi ка лi-
зi я мi: вы свет лi ла ся, што ў Пра цоў-
ным ко дэк се i са нi тар ных нор ма х 
i пра вi ла х, пра цоў ны час пад лет-

каў да 17 га доў ад роз нi ва ец ца па 
пра цяг лас цi. Да та го ж ка лi тэм-
пе ра ту ра па вет ра па вы ша ла ся да 
25 гра ду саў, пра ца ваць на ву лi цы 
пад лет кам за ба ра ня ла ся. Але ж на 
тое яно i ле та, каб бы ло го ра ча!

З iн ша га бо ку, спя кот ным ле там 
мож на ар га нi зоў ваць па ла тач ныя 
круг ла су тач ныя пра цоў ныя ла ге ры 
на ват пры ўста но вах аду ка цыi, так, 
як гэ та зра бi лi, на прык лад, у Коб-
рын скiм ра ё не, дзе пры Кi се ля вец-
кiм дзi ця чым са дзе-ся рэд няй шко ле 
раз гар нуў ся па ла тач ны ла гер. Жа-
дан не i пад за ра бiць, i ад па чыць вы-
ка за лi не толь кi мяс цо выя дзе цi, але 
i га ра джа не. Ад па чы нак на ўлон нi 
пры ро ды, па лат кi, пес нi пад гi та ру 
ка ля вог нi шча — чым не эк зо ты ка 
для га ра джан? Ра зам пра ца ва лi, 
ра зам ад па чы ва лi, ра зам у рам ках 
куль тур най пра гра мы ез дзi лi па цi-
ка вых мяс цi нах. I на ват ад не па га дзi 
пад лет кi бы лi за стра ха ва ны, па коль-
кi по бач быў дах над га ла вой.

I ўсё ж та кi боль шасць ла ге раў 
пра цы i ад па чын ку ме ла толь кi 
дзён ны рэ жым. Та кая фор ма ар-
га нi за цыi пра цоў най за ня тас цi, 
па сут нас цi, не ад роз нi ва ец ца ад 
вы твор чых бры гад, якiя ства ра-
лi ся ра ней, лi чаць пе да го гi. I са-
праў ды, ка лi школь нi кi шы юць у 
ка бi не це аб слу го вай пра цы бя лiз-
ну, па душ кi або коў дры, цi мож-
на ска заць, што яны пра цу юць i 
ад па чы ва юць у ла ге ры? Пер шае 
— так, а вось дру гое — на ўрад 

цi. Та му ў да лей шым гэ тае пы тан не 
яшчэ бу дзе аб мяр коў вац ца...

А вось у чым нi хто не су мня ва-
ец ца, дык гэ та ў тым, што бу ду чы ня 
ў ла ге раў пра цы i ад па чын ку ёсць. 
Толь кi трэ ба якас на i з ро зу мам 
пад рых та вац ца да на ступ най лет-
няй пра цоў най зме ны.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.
Мя дзель скi ра ён, п. Зуб ра нёў ка.

У Мiн ску бы ла ар га нi за ва на 
дзей насць 76 ла ге раў пра цы 
i ад па чын ку, у якiх пра ца ва лi 
i ад па чы ва лi 1419 дзя цей. Ся рэд нi 
за ро бак у пра цоў ным ла ге ры 
склаў 900 ты сяч руб лёў.

ЯК ШКОЛЬ НI КУ «ПА КЛАС ЦI НА КНIЖ КУ» 
ПРА ЦОЎ НЫ «КА ПI ТАЛ»?

Для га рад скiх дзя цей, не зна ё мых 
з фi зiч най пра цай, на ват ча ты ры 
га дзi ны сель гас ра бот ака за лi ся 
вы пра ба ван нем не з лёг кiх. 
Хтось цi ад ста ваў, i яму да во дзi ла ся 
да па ма гаць. Але пра ца ўсiх 
аб' яд ноў ва ла.

Вi ды ра бот, якi мi зай ма лi ся сё ле та ўдзель нi кi ла ге раў пра цы 
i ад па чын ку:

— пра пол ка са джан цаў i се ян цаў у ле са гас па дар чых пi том нi ках i фрук-
то вых са дах, рых лен не гле бы, збор ка лас коў;
— ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван нi ма лоч на та вар ных фер маў;
— суш ка зер ня на зер не таку;
— доб ра ўпа рад ка ван не ме ма ры я лаў, во iн скiх па ха ван няў i абел iс каў;
— ра монт школь ных па мяш кан няў i мэб лi;
— збор ягад у сель ска гас па дар чых прад пры ем ствах;
— па шыў бя лiз ны, па ду шак i коў драў з сiн тэ по ну.
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Ма ла дыя лю дзі з ак ты ву Мін скай аб лас ной ар га ні за цыі 
БРСМ, а так са ма на ву чэн цы школ і лі цэ яў Уз дзен ска га, Дзяр-
жын ска га, Стаўб цоў ска га, Ня свіж ска га і Ка пыль ска га ра ё наў 
па са дзі лі ка ля ты ся чы дрэў. Пры еха лі на ак цыю і ўдзель ні кі 
сту дэнц кіх атра даў пра цоў на га се мест ра 2013 го да.

«Гэ тая ак цыя — доб рая на го да да па маг чы доб ра ўпа рад ка ваць 
го рад да аб лас ных «Да жы нак». І вя до ма ж, сён ня су стрэ нуц ца 
хлоп чы кі і дзяў чын кі, якія пра ца ва лі ў рам ках лет ніх сту дэнц кіх 
атра даў», — рас ка за ла на чаль нік ад дзе ла га лоў на га ўпраў лен-
ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах сям'і і мо ла дзі 
Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Воль га ШЫБ КО.

Ма ла дыя лю дзі са дзі лі дрэ вы ў трох мес цах го ра да: на га-
лоў най алеі, ка ля га лоў паш там та і во зе ра. А «ра зы нкай» ак цыі 
ста ла па сад ка Дрэ ва сяб роў ства, на якое кож ны ўдзель нік па-
вя заў стуж ку. Ня гле дзя чы на па хмур нае на двор'е, на строй у 
хлоп цаў і дзяў чат быў со неч ны. Тым больш, што пас ля плён най 
пра цы ма ла дых лю дзей ча каў па час ту нак — смач ная «сал дац-
кая» ка ша і га ра чы чай.

— Сён няш ні дзень прос та цу доў ны — бы ло вель мі ве се ла! 
Пры ем на ўдзель ні чаць у гэ тай ак цыі, — па дзя лі ла ся сва і мі 
ўра жан ня мі ву ча ні ца Ка пыль скай ся рэд няй шко лы № 2 На дзея 
Клы ка ва. — Тут па нуе сяб роў ская ат мас фе ра.

Юлія КІ РЭЙ ЧЫК, фо та аў та ра.
Мінск — Узда — Мінск.

Па мяць і тра ды цыіПа мяць і тра ды цыі

ПАД ДРЭ ВАМ СЯБ РОЎ СТВА
Ва Уз дзе прай шла мо ла дзе вая эка ла гіч ная ак цыя «Ма ла досць. 
Тра ды цыі. Бу ду чы ня», пры све ча ная 50-год дзю сту дат ра даў ска га 
ру ху і 95-год дзю Усе са юз на га кам са мо ла.


