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У АДКАЗЕ ЗА АЛЬФА-ЛЕТНІК
Каб дзецям было камфортна, за справу ўзяліся шэфы
Калі ў маі прайсці на тэрыторыю лагера
«Сузор'е», што ў Гродзенскім раёне, можна
ўбачыць нямала людзей у рабочых спяцоўках.
Літаральна кожны корпус ахоплены іх увагай.
Адны тынкуюць, іншыя фарбуюць...
«Гэта нашы шэфы», — кажа
дырэктар летніка Ала КІЎЛЯК.
Кожны ведае сваю справу, таму кіраўнік спакойна
можа выдзеліць колькі часу, для таго, каб правесці экскурсію па самаму лепшаму
летніку краіны. Такі статус
«Сузор'е» атрымала за леташ нюю азда раўлен чую
кампанію. Ці лёгка адпавядаць статусу?
Ала Вікенцеўна прапануе
ўбачыць усё сваімі вачыма.
Маршрут пачынаем з адміністрацыйнага корпуса, вакол якога вядзецца пасадка
кве так. Жан чы ны жар туюць, і мы з добрым настроем ідзём далей. У карпусах
за вяр ша юц ца будаў ні чыя
работы. Паўсюдна вёдры з
фарбамі, маляры перабраліся на балкон.
— Самыя маштабныя работы вяліся ў другім корпусе, дзе будуць пражываць
малыя 6-7 гадоў, — расказвае дырэктар. — Там замяні лі лож кі, зра бі лі ра монт
у пакоях і калідорах, адрамантавалі дах. Дарэчы, ён
абышоўся бюджэту амаль у
40 тысяч рублёў. Устанавілі новую дзіцячую пляцоўку
для малых, раней яе проста
не было. Гэта даволі значныя капіталаўкладанні.
І далёка не адзіныя. Кіраўнік летніка вядзе ў святая святых кожнай такога
роду ўстановы — харчовы
блок. Ён даволі вялікі, ёсць
асобнае памяшканне з новым халадзільным абсталяваннем. Таксама гонар дырэктара — новая магутная
па суда мы еч ная ма шы на.
Работы чакаюць прыборы
для нарэзкі хлеба, каўбасы
і сыру.

Абноўлены і медыцынскі
блок. Тут ка бі нет пры ёму
ўрачоў, па кой ад пачын ку
ці псіхалагічнай разгрузкі,
тры ізалятары з санвузламі і душам, асобныя ўваходы для хворых і здаровых
дзяцей. Сёлета будуць праца ваць два ўрачы і пяць
мед сясцёр. Ле тась іза лятары пус тавалі, кажа Ала
Вікенцеўна. Захворванняў
удалося пазбегнуць, на такі
ж стан спраў спадзяюцца і
сёлета.
Наш маршрут ідзе на баскетбольную пляцоўку. Яна
будзе забяспечана гумовым
пакрыццём, выдаткі на яго
складуць 30 тысяч рублёў.
Мяркуецца, што заняткі будуць цікавымі і якаснымі,
бо інструк тарам па фізічнай культуры прыйдзе працаваць майстар спорту па
баскетболе.
Па ды хо дзім да во зе ра.
Мож на ска заць, што дзецям з ім вельмі пашанцава ла, бо ма ла які лет нік
мае та кую цудоў ную магчымасць, як купанне. А тут
ёсць свая вод ная зо на з
пірсам і нават невялікім амфітэатрам каля яго. Сёлета
пірс адрамантавалі і цяпер
чакаюць спецыяліс таў таварыства выратавання на
ва дзе, каб тыя пачыс ці лі
дно і да лі да звол на купанне. Вядома, чакаецца і
праверка санітарных службаў на наяўнасць шкодных
бак тэрый.
— Ду маю, ка лі будзе
добрае надвор'е, зможам
плаваць два разы на дзень,
для дзяцей гэта важны сродак аздараўлення, — адзначыла суразмоўніца. — Тут

пра во дзім яшчэ і роз ныя
ме ра пры ем ствы, на прыклад, канцэрт альбо паказ
філь маў ве ча рам. Ста вім
вялікі экран на пірсе, дзеці сядзяць на лаўках, глядзяць кіно. А за экранам —
цудоўныя краявіды вячэрняга возера.
Усе гэтыя складнікі дазволілі летніку «Сузор'е» стаць
найлепшым у Беларусі па
аздараўленні дзяцей у мінулым сезоне. Сёлета калектыў плануе трымаць марку.
Мяркуецца ўзяць удзел у
конкурсе па медыцынскім
забеспячэнні, арганізацыі
хар ча ван ня і выха ваў чай
рабоце.
Зразумела, што такія параметры не захаваць, калі
не будзе трывалай матэрыяльна-тэхнічнай базы. А на
яе падтрыманне патрэбныя
значныя сродкі. Менавіта
з-за адсутнасці належнага
фінансавання былі зачынены некаторыя летнікі. Адзін з
іх знаходзіцца літаральна за
некалькі дзясяткаў метраў

ад «Сузор'я». Ведамасны
ла гер стаў не пад' ём ным
для ўстановы. Цяпер частка домікаў пус туе, частку
выкупіла прадпрыемства і
здае ў арэнду за сімвалічную плату.
А вось «Сузор'е» ўзяў пад
сваё крыло райвыканкам.
На падрыхтоўку да сёлетняй
аздараўленчай кампаніі ад
яго паступіла 25 тысяч рублёў. Яшчэ 20 тысяч выдзеліў абласны бюджэт і шэсць
тысяч — рэспубліканскі. Усе
згаданыя сродкі — крыху
больш за 50 тысяч — ужо
асвоены.
Але гэ та да лё ка не ўсё.
Значную дапамогу аказваюць прадпрыемствы-спонса ры. На прык лад, сё ле та
тут разлічваюць атрымаць
на ад наўлен не лет ні ка 70
ты сяч руб лёў, част ка якіх
пой дзе на гу мо вы на сціл
бас кет боль най пля цоў кі.
Лет нік мае і сва іх паста ян ных шэ фаў. Без іх,
лі чыць ды рэк тар, бы ло б
складана падрыхтаваць усе

аб' ек ты да кам форт на га
пражывання.
— Ра шэн нем Гродзен скага райвыканкама за нашым летнікам замацаваны
прад пры ем ствы Гро дзенскага раёна. Гэта Скідальскі
цукровы камбінат, сельгаспрадпрыемствы «ПрагрэсВерцялішкі», «Путрышкі»,
«Гожа», «Азёры Гродзенскага раёна» і агракамбінат
«Скідальскі». Менавіта іх
работнікі занятыя на будаўнічых работах. Усе вельмі
адказна ставяцца да такой
дзейнасці, — заўважае Ала
Вікенцеўна. — Таксама ад
сельгаспрадпрыемстваў паступіла дадаткова 25 тысяч
рублёў.
Перад кожным сезонам
вызначаецца аб'ём работ.
Шэфы, як правіла, прыязджаюць у пачатку мая і поўнасцю робяць рамонт на
«сваіх» аб'ек тах — шпаклююць, тынкуюць, фарбуюць. Такая сістэма працуе
не першы год. Усе выдзеленыя сродкі ідуць менаві-

та на падрыхтоўку да новага аздараўленчага сезона.
Напрыклад, работнікі СВК
«Азёры» занятыя на аднаўленні альтанак. Яны даволі
вялікія, іх трэба адрамантаваць, пафарбаваць.
По бач з кам фор там у
цэнт ры ўва гі — бяс пе ка
дзя цей. Ака за ла ся, што
па ўсім пе ры мет ры лет ніка, а гэта амаль пяць гектараў, устаноўлены 19 відэа ка мер. Пра цуе кноп ка
Дэ парт амен та ахо вы, яна
ёсць на спецыяльным пульце, які ахоўнік бярэ з сабой,
калі ідзе на агляд тэрыторыі. Згодна з інструкцыяй,
бацькоўскія дні і наведванне дзяцей не прадугледжаны. З імі будуць тры маць
кан такт пе да го гі праз сацыяльныя сеткі альбо непа срэд на тэле фа на ваць.
Дзеці такім чынам таксама
змогуць мець кантакт пры
неабходнасці ці па жаданні.
Але свае мабільныя тэлефоны яны павінны адразу
аддаць бацькам.
— Дзеці не будуць сумаваць, — запэўніла кіраўнік
лет ні ка. — Кож ны дзень
насычаны забаўляльнымі і
спар тыў нымі ме ра пры емствамі. Усе змены — тэматычныя, разам з тым будзе
зроблены акцэнт на Год гістарычнай памяці.
Будаўнічыя работы павінны быць завершаны да
канца мая, а з 8 чэрвеня
пач нец ца за езд пер шай
зме ны, іх будзе ча ты ры.
Плануецца аздаравіць за
сезон 1200 дзяцей, па 270
чалавек у кожнай змене.
Аздараўленне ў першую
чар гу пра хо дзяць дзе ці
сельгасработнікаў і бацькоў
з прадпрыемстваў-спонсараў. Але не толькі. Праўда,
заяўкі трэба падаваць за некалькі месяцаў да пачатку
сезона.
Маргарыта УШКЕВІЧ,
фота аўтара.

Магчымасць для тых, хто абмежаваны
База адпачынку ў вёсцы
Прыбар Бялыніцкага раёна
сёлета рыхтуецца прыняць
дзяцей ужо ў 25-ы раз.
Дарэчы, зімой яна таксама
не пустуе, з сярэдзіны
кастрычніка да сярэдзіны
красавіка база становіцца
прытулкам для адзінокіх
пенсіянераў з Бялыніцкага
раёна.
— Дзяржава размясціла ў нас
сацыяльны заказ ад упраўлення
па працы, занятасці і сацыяльнай
абароне Бялыніцкага райвыканкама, які так і называецца — пансіянат сезоннага пражывання для
пажылых і адзінока пражываючых
людзей, — удакладняе дырэктар
базы адпачынку для дзяцей,
падлеткаў і асобных катэгорый
грамадзян у вёсцы Прыбар Ірына ДЗЯМІДАВА. — Мы можам
прыняць і абслу жыць максімум
12 чалавек. Жадаючых таксама
хапае.
Летам тут адначасова могуць
адпачыць 60—70 дзяцей. Змена
ў 10-12 дзён пралятае як адно імгненне: заняткі, гульні, творчыя вечары з песнямі пад гітару... Побач

рака — Друць. А яшчэ лес з яго
птушыным рознагалоссем і яловым пахам...
Гэтая база не ўваходзіць у спіс
аб'ектаў Цэнтра па аздараўленні і
санаторна-курортным лячэнні. Яна
належыць магілёўскай дабрачыннай арганізацыі «Табея» і існуе
дзякуючы фінансавай падтрымцы
спонсараў. «Спачатку ў нас аздараўляліся дзеці з чарнобыльскіх
раёнаў, а цяпер акцэнт робім на

тых, якія растуць у малазабяспечаных сем'ях ці маюць праблемы са
здароўем, — расказвае кіраўнік
дабрачыннай арганізацыі Павел
БРОДАЎ. — Мы плённа супрацоўнічаем з гарадской арганізацыяй
інвалідаў. Пры неабходнасці дзеці з абмежаванымі магчымасцямі
знаходзяцца ў нас разам з бацькамі».
За час існавання лагера праз
яго, па падліках Паўла Бродава,

прайшло каля сямі тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак. Некаторыя з
іх сёння прывозяць сюды сваіх
дзяцей.
Ірына Дзямідава адзначае, што
шанц пабываць у лагеры ёсць у
кожнага дзіцяці, для якога бацькі
не знайшлі грошай на аздараўленне.
— Пуцёўка бясплатная, — кажа яна. — Наша база трымаецца
на валанцёрах і спонсарах. Таму і
змены пачынаюцца ў першай-другой дэкадзе ліпеня. Чакаем, калі
моладзь вызваліцца ад вучобы і
зможа дапамагаць. Адзін з нашых
былых выхаванцаў, Марк Батурэвіч, заўсёды прыязджае ў якасці
памочніка выхавальніка.
Ірына падкрэслівае, што стаць
валанцёрам можна толькі пры ўмове адсутнасці схільнасці да моцных напояў, цыгарэт. І кантроль
наконт гэтага строгі.
Летась тут за чатыры змены
аздаравілі 210 дзяцей. Як будзе
сёлета, пакуль не загадваюць.
З кожнай зменай звычайна працуюць розныя групы валанцёраў.
Яны загадзя распрацоўваюць сваю
праграму адпачынку. Сплавы на

лодках па Друці, калі пашчасціць
з надвор'ем, квэсты, спартыўныя
мерапрыемствы — сумаваць не
прыходзіцца.
У дзяцей савецкага перыяду лагер заўсёды асацыіраваўся з вогнішчам, якое абавязкова ладзілі на
развітанне. Тут вогнішча, як той
казаў, стацыянарнае, зробленае
з улікам усіх патрабаванняў ратавальнікаў. Так званая чаша для
агню абкладзена камянямі. Дзятва
з задавальненнем праводзіць тут
вечары, спявае пад гітару.
Кожны дзень адпачынку распісаны па хвілінах. Пад'ём у восем
гадзін, зарадка, а дзявятай — сняданак, а палове дзясятай — заняткі
па інтарэсах, потым агульналагерная гульня накшталт папулярнай
у дзяцей «Захоп сцяга». Пасля —
абед, ціхая гадзіна, падвячорак.
— Харчаванне ў нас выдатнае, — заўважае Ірына Дзямідава. — Мы складаем меню так, каб
было смачна дзецям. Калі нехта не
есць катлеты з цыбуляй, робім без
цыбулі або пераціраем яе цалкам.
Шмат выпечкі, рабіць якую таксама дапамагаюць валанцёры.
Нэлі ЗІГУЛЯ.
Фота з архіва летніка.

