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ПРАВЕРАНА ЧАСАМ
31 10 2013 г.

ЯК ШКОЛЬНIКУ «ПАКЛАСЦI НА КНIЖКУ»
ПРАЦОЎНЫ «КАПIТАЛ»?

Цана рублю

Вiды работ, якiмi займалiся сёлета ўдзельнiкi лагераў працы
i адпачынку:
— праполка саджанцаў i сеянцаў у лесагаспадарчых пiтомнiках i фруктовых садах, рыхленне глебы, збор каласкоў;
— работы па добраўпарадкаваннi малочнатаварных фермаў;
— сушка зерня на зернетаку;
— добраўпарадкаванне мемарыялаў, воiнскiх пахаванняў i абелiскаў;
— рамонт школьных памяшканняў i мэблi;
— збор ягад у сельскагаспадарчых прадпрыемствах;
— пашыў бялiзны, падушак i коўдраў з сiнтэпону.

мi якiх з'яўляюцца сталiчныя прадпры ем ствы, бы ла ар га нi за ва на
работа кругласутачных працоўных
лагераў. Так, на базе аздараўленчага лагера «Барок» ад таварыства
«МАПIД» у жнiўнi працаваў лагер
працы i адпачынку «Баркоўскiя пчолы». А паколькi «МАПIД» — будаўнiчая арганiзацыя, то i старшакласнiкам быў прадастаўлены «будаўнiчы фронт» работ — з тых вiдаў, да
якiх дапускаюцца падлеткi.

Старшакласнiк —
лабарант i сакратар

Фота Надзеi БУЖАН.

(Заканчэнне.
Але ўсё было справядлiва: падлiчПачатак на 1-й стар.)
валася, колькi вядзерцаў ягад саВывучылi ўсю нарматыўную ба- брана, цi быў праполаты адведзены
зу, якая была ў краiне, i зразумелi, ўчастак, наколькi якасна работа бышто для адкрыцця лагера нам яе ла зроблена. Хто больш працаваў,
не хапае. Таму давялося распра- той i атрымаў, адпаведна, больш:
цоўваць цэлы стос лакальных нар- самыя працавiтыя — каля мiльёна
матыўных дакументаў. У iнтэрнэце рублёў, а тыя, хто «фiлонiў», — на
абвясцiлi конкурс на лепшую назву 300 тысяч менш. Мiж iншым, самым
будучага лагера, таму што i назва, высокааплатным вiдам работ стала
лiчым, павiнна быць прыцягальнай. менавiта праполка.
Падлеткi прапанавалi назву «Капi— Мы праводзiлi сярод падлеттал» — напэўна, як намёк на тое, каў анкетаванне: 43% з iх выказалi
колькi грошай яны змогуць зара- жаданне папрацаваць у лагеры i ў
бiць падчас працоўнай змены.
наступным годзе. Улiчваючы, што
Агульнымi для ўсiх лагераў пра- сярод нашых выхаванцаў было
цы i адпачынку сталi сёлета праб- шмат адзiнаццацiкласнiкаў, лiчым
лемы з афармленнем медыцынскай гэты вынiк станоўчым. «Першы
даведкi: каб быць дапушчанымi блiн» не выйшаў у нас камяком, —
да работы, падлеткi павiнны былi з задавальненнем зазначае Галiна
атрымаць медыцынскi дазвол. Але Шкляр.
ў палiклiнiках не заўсёды разумелi, якую даведку трэба выда- У Мiнску была арганiзавана
ваць. У вынiку не ўсе ахвотныя
дзейнасць 76 лагераў працы
паспелi аформiць свой допуск, а
некаторыя падлеткi так i не змаг- i адпачынку, у якiх працавалi
лi трапiць у працоўны лагер па i адпачывалi 1419 дзяцей. Сярэднi
стане здароўя...
заробак у працоўным лагеры
Мiж iншым, для гарадскiх дзясклаў 900 тысяч рублёў.
цей, незнаёмых з фiзiчнай працай, нават чатыры гадзiны сельгасработ аказалiся выпрабаваннем
Прадстаўнiкi iншых працоўных
не з лёгкiх. Працоўная ранiца для лагераў таксама канстатавалi, што
ўдзельнiкаў «Капiтала» распачы- праблемы ўзнікалі, як толькi дзецi
налася а палове дзявятай гадзiны. пачыналi працаваць матыкамi: праПасля сняданку дзяцей прывозiлi полвалi буракi, капусту, пшанiцу,
на поле. Дзве гадзiны працы, пе- прарэджвалi насаджэннi, рыхлiлi
рапынак з «перакусам», а затым зямлю, матычылi фруктовыя дрэяшчэ дзве гадзiны пад сонцам. Дру- вы. Хтосьцi адставаў, i яму давогая палова дня пасля вяртання ў дзiлася дапамагаць. Але праца ўсiх
горад была прысвечана прафесiй- аб'ядноўвала. У многiх рэгiёнах у
наму самавызначэнню старшаклас- працоўныя лагеры iмкнулiся прынiкаў з задзейнiчаннем псiхалагiч- цягнуць найперш «цяжкiх» падлетнай службы, якая працуе на базе каў i дзяцей з малазабяспечаных
Палаца дзяцей i моладзi.
сем'яў.
Толькi ў Мiнску была арганiзавана дзейнасць 76 лагераў працы
Са мым пры ем ным за ня ткам i адпачынку, у якiх працавалi i аддля выхаванцаў «Капiтала» быў, пачывалi 1419 дзяцей. Сярэднi забясспрэчна, збор ягад: на пачатку робак у працоўным лагеры склаў
лета школьнiкi збiралi сунiцы, паз- 900 тысяч рублёў. Пры гэтым кошт
ней — малiну. Да таго ж i наесцiся пуцёўкi ў лагер не перавышаў 612
ягад можна было, як той казаў, ад тысяч рублёў, а бацькоўская даплапуза. Аднак якое лета без праполкi та за 18 дзён складала 217 тысяч
рублёў.
градак?
У рэжыме эксперыменту на базе
А самым непрыемным сюрпрызам для некаторых стаў iх заробак. двух загарадных лагераў, уласнiка-

У тым, што пералiк работ у лагерах працы i адпачынку трэба пашыраць, — упэўнены i педагогi, i
арганiзатары летняга адпачынку.
— Мы прааналiзавалi досвед
арганiзацыi работы працоўных дазваляла прыцягваць падлеткаў каў да 17 гадоў адрознiваецца па
лагераў гэтым летам i ўжо ўнеслi нават... да вiльготнага прыбiрання працягласцi. Да таго ж калi тэмпрапановы ў Мiнiстэрства пра- ў класах i мыцця падлогi! Неяк у ба- пература паветра павышалася да
цы i сацыяльнай абароны па рацьбе за iнтарэсы i правы дзяцей 25 градусаў, працаваць на вулiцы
пашырэннi пералiку работ, якiя усе забылiся пра такое паняцце, як падлеткам забаранялася. Але ж на
могуць выконвацца падлеткамi «працоўнае выхаванне». Але сiтуа- тое яно i лета, каб было горача!
З iншага боку, спякотным летам
ва ўзросце ад 14 да 18 гадоў, цыя пакрысе выпраўляецца.
Пасля заканчэння летняй пра- можна арганiзоўваць палатачныя
— паведамiла Раiса Сiдарэнка. — Напрыклад, у яго можна цоўнай змены пералiк дазволеных кругласутачныя працоўныя лагеры
было б уключыць асобныя вiды вiдаў работ быў пашыраны, i ў яго нават пры ўстановах адукацыi, так,
неквалiфiкаванай ручной працы ўвайшло больш за 10 новых вiдаў. як гэта зрабiлi, напрыклад, у Кобна прамысловых прадпрыемствах. Для прыкладу, рамонт кнiг у бiблi- рынскiм раёне, дзе пры КiселявецТак, таварыства «Камволь» магло б ятэцы. Вядома, школьнiкi раманта- кiм дзiцячым садзе-сярэдняй школе
прадаставiць для працаўладкаван- валi бiблiятэчныя кнiгi i раней, ад- разгарнуўся палатачны лагер. Жаня падлеткаў месцы чысцiльшчы- нак грошы за iх работу iм заплацiць данне i падзарабiць, i адпачыць выкаў тканiн, работа якiх заключаецца афiцыйна не маглi. А цяпер гэтая казалi не толькi мясцовыя дзецi, але
ў ручным механiчным ачышчэннi работа можа аплачвацца: або з i гараджане. Адпачынак на ўлоннi
гатовых тканiн ад катышаў, нiтак бюджэтных сродкаў, або са срод- прыроды, палаткi, песнi пад гiтару
i смецця. На зборачных прадпры- каў фонду другаснай занятасцi. Ад- каля вогнiшча — чым не экзотыка
емствах, такiх як ААТ «Мотавела», ным словам, у тых, хто арганiзуе для гараджан? Разам працавалi,
захоўваюцца асобныя вiды работ працоўную занятасць падлеткаў у разам адпачывалi, разам у рамках
па нескладанай ручной зборцы дэ- вольны ад вучобы час (а цяпер гэ- культурнай праграмы ездзiлi па цiталяў. Падлеткаў ва ўзросце 14-16 тая з'ява — круглагадовая, i нават кавых мясцiнах. I нават ад непагадзi
гадоў можна задзейнiчаць у выра- школьныя будатрады могуць ства- падлеткi былi застрахаваны, пакольбе сувенiрнай прадукцыi, у якас- рацца круглы год), з'явiлася больш кi побач быў дах над галавой.
I ўсё ж такi большасць лагераў
цi адмiнiстратараў сайтаў устаноў манеўраў для дзейнасцi.
працы i адпачынку мела толькi
адукацыi або прамоўтараў пры
дзённы рэжым. Такая форма арправядзеннi рэкламных акцый. Для гарадскiх дзяцей, незнаёмых
ганiзацыi працоўнай занятасцi,
Навучэнцы, якiм ужо споўнiла- з фiзiчнай працай, нават чатыры
па сутнасцi, не адрознiваецца ад
ся 16 гадоў, у дадатак да ўсягадзiны сельгасработ аказалiся
вытворчых брыгад, якiя ствараго маглi б выконваць абавязкi
лiся раней, лiчаць педагогi. I салабаранта, сакратара (набiраць выпрабаваннем не з лёгкiх.
на камп'ютары тэксты дакумен- Хтосьцi адставаў, i яму даводзiлася праўды, калi школьнiкi шыюць у
кабiнеце абслуговай працы бялiзтаў, прымаць тэлефонныя зван- дапамагаць. Але праца ўсiх
ну, падушкi або коўдры, цi можкi i г.д), працаваць кур'ерамi,
аб'ядноўвала.
на сказаць, што яны працуюць i
расклейшчыкамi аб'яў, распаўадпачываюць у лагеры? Першае
сюджвальнiкамi флаераў цi мер— так, а вось другое — наўрад
чандайзерамi.
цi. Таму ў далейшым гэтае пытанне
У Мiнiс тэрстве працы i сацыяшчэ будзе абмяркоўвацца...
яльнай абароны ёсць пералiк раА вось у чым нiхто не сумнявабот, забароненых для выканання
Хапала таксама i iншых прабпадлеткамi, i пералiк работ, дазво- лем, якiя арганiзатарам працоўных ецца, дык гэта ў тым, што будучыня
леных падлеткам. За апошнi час лагераў прыйшлося вырашаць апе- ў лагераў працы i адпачынку ёсць.
гэтыя дакументы некалькi разоў ратыўна на месцах. Для прыкладу, Толькi трэба якасна i з розумам
пераглядалiся i абнаўлялiся даво- усе сутыкнулiся з прававымi калi- падрыхтавацца да наступнай летлi iстотна. А ўсё таму, што пэўны зiямi: высветлiлася, што ў Працоў- няй працоўнай змены.
Надзея НIКАЛАЕВА.
час таму была дапушчана iншая ным кодэксе i санiтарных нормах
крайнасць: санiтарная служба не i правiлах, працоўны час падлетМядзельскi раён, п. Зубранёўка.

«Экзотыка» за грошы

Памяць і традыцыі

ПАД ДРЭВАМ СЯБРОЎСТВА
Ва Уздзе прайшла моладзевая экалагічная акцыя «Маладосць.
Традыцыі. Будучыня», прысвечаная 50-годдзю студатрадаўскага
руху і 95-годдзю Усесаюзнага камсамола.

Маладыя людзі з актыву Мінскай абласной арганізацыі
БРСМ, а таксама навучэнцы школ і ліцэяў Уздзенскага, Дзяржынскага, Стаўбцоўскага, Нясвіжскага і Капыльскага раёнаў
пасадзілі каля тысячы дрэў. Прыехалі на акцыю і ўдзельнікі
студэнцкіх атрадаў працоўнага семестра 2013 года.
«Гэтая акцыя — добрая нагода дапамагчы добраўпарадкаваць
горад да абласных «Дажынак». І вядома ж, сёння сустрэнуцца
хлопчыкі і дзяўчынкі, якія працавалі ў рамках летніх студэнцкіх
атрадаў», — расказала начальнік аддзела галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах сям'і і моладзі
Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Вольга ШЫБКО.
Маладыя людзі садзілі дрэвы ў трох месцах горада: на галоўнай алеі, каля галоўпаштамта і возера. А «разынкай» акцыі
стала пасадка Дрэва сяброўства, на якое кожны ўдзельнік павязаў стужку. Нягледзячы на пахмурнае надвор'е, настрой у
хлопцаў і дзяўчат быў сонечны. Тым больш, што пасля плённай
працы маладых людзей чакаў пачастунак — смачная «салдацкая» каша і гарачы чай.
— Сённяшні дзень проста цудоўны — было вельмі весела!
Прыемна ўдзельнічаць у гэтай акцыі, — падзялілася сваімі
ўражаннямі вучаніца Капыльскай сярэдняй школы № 2 Надзея
Клыкава. — Тут пануе сяброўская атмасфера.
Юлія КІРЭЙЧЫК, фота аўтара.
Мінск — Узда — Мінск.

