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Ні на Мі хай лаў на, 71 год, пен сі я -

нер ка, ганд люе ка ля стан цыі мет-

ро «Ка мен ная гор ка», Мінск:

— Чар ні цы пра даю па пяць руб-

лёў за літр, па мі до ры — так са ма 

пяць руб лёў за кі ла грам, агур кі — 

па тры руб лі, ка бач кі — коль кі 

дас це. Усё гэ та сваё, з ага ро да. 

Я ў пры ват ным сек та ры жы ву, тут 

не да лё ка. Ха пае на за кат кі, і тро хі 

за ста ец ца на про даж. А чар ні цы — 

гэ та я ў лес ез дзі ла ўчо ра. Ду маю, 

руб лёў на 15 сён ня на ганд люю. 

Пен сія ў мя не не вя лі кая, а гэ та — 

усё ж ней кая ка пей чы на.

ГРУ БАЯ 
ФІ ЗІЧ НАЯ СІ ЛА

«Воль ныя ру кі» па тра бу юц ца 

і на бу доў лі, і ў вы твор час ці. Для 

та го каб гру зіць або пры бі раць 

смец це, ква лі фі ка цыя не па трэб-

ная. Су стрэць у гэ тай сфе ры мож-

на са мых роз ных лю дзей — ад 

19 да 60, з вы шэй шай, ся рэд няй 

аду ка цы яй або прак тыч на без аду-

ка цыі. У дзень мож на за ра біць да 

50 руб лёў. Нач ная ра бо та ацэнь ва-

ец ца ў боль шую су му, але знай сці 

ра за вую нач ную ра бо ту скла да на, 

хоць пра па но вы ча сам з'яў ля юц-

ца ў гру пах у сац сет ках. Час цей 

на та кія пад пра цоў кі за пра ша юць 

удзень, і ад ра зу не каль кі ча ла век. 

Ва ўмо вах пі шуць, што па трэб-

на ра біць (гру зіць, ка паць і г. д.), 

коль кі па трэб на ра бо чых, на які 

час, якая бу дзе апла та.

Анд рэй, 40 га доў, трэ нер:

— Улет ку ў трэ не раў знач на ска-

ра ча ец ца за ро бак — амаль усе на 

ка ні ку лах, вяр та ец ца ў за лы і сек-

цыі асноў ная част ка лю дзей блі жэй 

да кан ца ве рас ня. У мя не сям'я, і 

на ле та я ў апош нія га ды ўлад коў-

ва ю ся пра ца ваць груз чы кам. Ра-

бо та, зра зу ме ла, фі зіч на цяж кая, 

ды і з апла тай бы ва юць праб ле мы. 

Па коль кі пра цу еш ча сам на ват без 

да га во ра, па вус най да моў ле нас ці 

з ра бо та даў цам, то за га дзя ні ко-

лі не мо жаш быць упэў не ны, што 

та бе за пла цяць столь кі, коль кі абя-

ца лі. Ну і, зра зу ме ла, умо вы ра бо-

ты звы чай на маг лі б быць леп шыя. 

Гэ та да ты чыц ца і тэх ні кі бяс пе кі, і 

ўмоў для пры ман ня ежы пад час 

абе дзен на га пе ра пын ку. Су ця шае 

тое, што «бя ры больш — кі дай да-

лей» — тра ды цый ны спо саб пад-

пра цоў кі мно гіх да стой ных лю дзей 

мі ну ла га. Рок-му зы кі, пісь мен ні кі 

(на прык лад, Цой, Даў ла таў) праз 

гэ та пра хо дзі лі. Як і ў са вец кім мі-

ну лым, сён ня ся род ка лег-груз чы-

каў ча сам мож на су стрэць ці ка вых 

лю дзей з уні каль ным жыц цё вым 

во пы там.

ФА СОЎ КА 
І ЎПА КОЎ КА

Фа соў шчы кі і ўпа коў шчы кі 

па ста ян на па тра бу юц ца ў та кія 

буй ныя кам па ніі, як, на прык лад, 

«Еў ра опт» або Wіldberrіes. Мож на 

знай сці як дзён ную, так і нач ную 

ра бо ту. Звы чай на пра ца ваць да-

во дзіц ца па 12 га дзін не каль кі дзён 

за пар, по тым — не каль кі дзён ад-

па чын ку. Рых туй це ся да вы лі каў за 

па мыл кі ў збо ры за ка зу і ўво гу ле 

за лю бы про мах — та кія вы лі кі мо-

гуць «з'ес ці» ка ля па ло вы апла ты, 

якую вам абя ца лі. На пе ра ку ры, 

ка ву, раз мо вы па тэ ле фо не і ўво гу-

ле на ад па чы нак пад час ра бо ча га 

дня (або но чы) да вя дзец ца за быц-

ца. Умо вы ра бо ты на скла дзе час-

та не най леп шыя. З плю саў — маг-

чы масць су мя шчаць дзве ра бо ты, 

ка лі зда роўе да зва ляе, скон чыў шы 

пра цоў ны дзень, ад ра зу ад праў-

ляц ца на пра цоў ную ноч.

Мі ха іл, 45 га доў, пісь мен нік:

— Я пра ца ваў у буй ной кам па-

ніі «Еў ра опт» кам плек тоў шчы кам. 

Ме на ві та нач ная ра бо та мне і па-

ды хо дзі ла. Гра фік — 2-2-3, гэ та 

зна чыць дзве но чы па 12 га дзін і 

два дні ад па чын ку, по тым — зноў 

дзве но чы па 12 га дзін і столь кі ж 

воль ных, по тым тры пра цоў ныя но-

чы і трое су так ад па чын ку. З плю-

соў — поў ны сац па кет. І гэ та, улас-

на ка жу чы, усе плю сы. Зар пла та, 

якую тра ды цый на абя ца юць для 

тых, хто пра цуе ўна чы, больш, чым 

у дзён ных ра бот ні каў, на прак ты цы 

аказ ва ец ца больш на ка пей кі. Як 

бы вы ні пла на ва лі свае воль ныя 

дні, на трэ цюю ноч за пар ра бот-

нік з вас бу дзе сон ны і стом ле ны. 

Хо ча це вы та го ці не хо ча це, але 

вы бу дзе це па мы ляц ца. І ў вы ні ку 

ад ной чы ў мя не атры ма ла ся, што 

я ад пра ца ваў нач ную зме ну ў мі нус 

150 руб лёў. Ра бо та гэ тая па ды хо-

дзіць для ма ла дых лю дзей, і зу сім 

не для сту дэн таў дзён най фор мы 

на ву чан ня, як мож на бы ло б па ду-

маць на па чат ку.

ПРЫ БОР КА
Пад пра цоў ка пры бі раль шчы-

цай — час цей за ўсё вы бар жан-

чын пен сій на га ўзрос ту. Але апош-

нім ча сам ня рэд ка ў якас ці дру гой 

ра бо ты яе абі ра юць і да стат ко ва 

ма ла дыя жан чы ны. Гэ та мо жа 

быць пры бор ка вы твор чых або 

пад соб ных па мяш кан няў прад пры-

ем стваў, крам (пры бі раль шчы цы 

ганд лё вых за лаў — гэ та звы чай на 

поў ны ра бо чы дзень), офі саў.

Ва лян ці на Пят роў на, пен сі я-

нер ка, 62 га ды, пра цуе ка рэк та-

рам у ча со пі се:

— У мя не ёсць асноў ная ра-

бо та, на яе я пры хо джу ў 12 га-

дзін. А ра ні цай пры бі раю ў бан ку. 

Я, шчы ра ка жу чы, вель мі за да во-

ле ная — па мяш кан ні чыс тыя, пры-

хо джу на дру гую пра цу ў 7-8 га-

дзін ра ні цы і ў 10-11 ужо воль ная. 

І 300 руб лёў зар пла ты зу сім не 

ліш нія. Стам ля ю ся, ка неш не, за-

тое ёсць маг чы масць да па ма гаць 

доч кам і ўну кам. Зра зу ме ла, пры-

бі раць на скла дзе або ў кра ме бы-

ло б знач на ця жэй.

Зоя Ні кі фа раў на, 50 га доў, 

пра да вец:

— Мая дру гая ра бо та — пры-

бор ка па мяш кан няў і мыц цё по-

су ду ў рэ ста ра не. Мя не вы клі ка-

юць, ка лі ў рэ ста ра не пра хо дзяць 

буй ныя ме ра пры ем ствы: бан ке ты, 

вя сел лі і г. д. Тое, што мо гуць па тэ-

ле фа на ваць і вы клі каць на дру гую 

ра бо ту сён ня на заўт ра, — гэ та, 

зра зу ме ла, мі нус. Да во дзіц ца мя-

няц ца з ка ле га мі зме на мі на асноў-

най ра бо це, ды і воль ных дзён 

прак тыч на не бы вае. У ас тат нім я 

ба чу ў гэ тай ра бо це толь кі плю сы. 

За ро бак — у ся рэд нім 300 руб лёў 

у ме сяц, бы вае і больш. Праў да, 

пад час пан дэ міі ме ра пры ем ствы 

пра во дзі лі ся рэд ка, і мой за ро бак 

ска ра ціў ся.

ПАД ПРА ЦОЎ КА 
ЗА КАМ П'Ю ТА РАМ

Ад да ле ная ра бо та за кам п'ю-

та рам па ды хо дзіць мно гім — ды-

зай не рам, рэ дак та рам, жур на-

ліс там, лю дзям ін шых пра фе сій, 

якія мо гуць доб ра пі саць тэкс ты 

або ства раць ды зайн. З плю соў — 

маг чы масць ра біць за дан ні ў лю-

бы зруч ны час (ка лі не па трэб ны 

зно сі ны з клі ен та мі ў рэ жы ме рэ-

аль на га ча су). За па тра ба ва ны як 

ка пі рай тынг, так і ства рэн не ўні-

каль ных тэкс таў, ды зай ну і ро лі каў 

для са цы яль ных се так (час цей за 

ўсё — для Іnstagram), на пі сан не 

ка мен та ры яў і ад ка зы на іх. З мі-

ну саў — тое, што на гэ тым рын ку 

пра па но ва боль шая за по пыт, а 

так са ма жорст кі дэ длайн па вы ка-

нан ні ра бот. Та кая ра бо та па тра-

буе ўсед лі вас ці, са ма дыс цып лі ны 

і не кан флікт нас ці (ра бо та даў ца 

мо жа бяс кон ца па тра ба ваць уно-

сіць праў кі і пе ра пра цоў ваць ды-

зайн). Акра мя та го, каб за ра біць 

больш-менш знач ную су му, трэ ба 

пра ца ваць не па кла да ю чы рук. 

Звы чай ныя рас цэн кі на тэкс ты 

(ка пі райт) — ка ля до ла ра — двух 

за 1000 зна каў. Ка лі вы мо жа це 

ства раць кам п'ю тар ны ды зайн 

або пра соў ваць рэ сур сы, вам за-

пла цяць больш. У ся рэд нім мож на 

за раб ляць ка ля 400—600 руб лёў 

у ме сяц.

Ган на, 35 га доў, жур на ліст:

— Я пра ца ва ла на ад ным з рэ-

сур саў, дзе па чы на ю чыя аў та ры 

вы клад ва юць свае лі та ра тур ныя 

тво ры, якія чы та чы пам пу юць за не-

вя лі кія гро шы. Ма ёй за да чай бы ло 

рэ да га ван не сты лю і ка рэк ту ра гэ-

тых тво раў. У асноў ным ме ла спра-

ву з жа но чы мі ра ма на мі. За ра ман 

пры клад на ў 250—300 ты сяч 

кам п'ю тар ных зна каў я атрым лі-

ва ла ка ля 80—100 руб лёў. Лі та ра-

 тур ная якасць тво раў бы ла не над-

та вы со кая, каб не ска заць больш. 

Бы ло за шмат гра ма тыч ных і пунк-

ту а цый ных па мы лак, і вель мі час та 

да во дзі ла ся па не каль кі ра зоў чы-

таць адзін аб зац, каб зра зу мець, 

што ж ха цеў да нес ці да чы та ча 

аў тар. Та му на адзін ра ман па тра-

ба ва ла ся ка ля пя ці—шас ці ве ча-

роў. Ра бо та гэ та кар пат лі вая, яна 

па тра буе па ста ян най ува гі. Ад яе 

хут ка стам ля еш ся.

Воль га, 34 га ды, гра фіч ны 

ды зай нер:

— Я зай ма ю ся ства рэн нем 

сай таў і кам п'ю тар ным ды зай нам. 

Пра цую ў асноў ным на Ра сію і 

Пры бал ты ку, ча сам на Еў ро пу — 

па гра шах гэ та лепш. З мі ну соў 

та кой ра бо ты — мо жа быць пе ра-

груз ка, а мо жа быць поў ны штыль, 

ка лі ні вод на га за пы ту ня ма. Ка лі 

бя рэш ра бо ту на вы хад ныя, то гэ та 

ноч пят ні цы, су бо та, ня дзе ля і ноч 

на па ня дзе лак. За тое за раб ля еш, 

зда ра ец ца, на ват больш, чым на 

асноў най ра бо це. Ка лі ўсё доб ра з 

за ка за мі, мож на за ра біць 800 руб-

лёў у ме сяц і на ват знач на больш. 

Але гэ та спе цы фіч ны лад жыц ця. 

Трэ ба ўмець ад па чы ваць — хоць 

бы адзін раз на два тыд ні па він ны 

быць паў на вар тас ныя вы хад ныя.

ТЭ ЛЕ ФОН НЫЯ 
РАЗ МО ВЫ

Гэ ты від пад пра цоў кі па ды хо-

дзіць тым, хто ўвесь час зна хо дзіц-

ца до ма, — на прык лад, ма ту лям у 

ад па чын ку па вы ха ван ні дзі ця ці. 

Па ста ян на па тра бу юц ца дыс пет-

ча ры, кан суль тан ты ін тэр нэт-ма-

га зі наў, спе цы я ліс ты па про да жы, 

якія мо гуць пра ца ваць ад да ле на 

на «ха лод ных зван ках». Як пра ві-

ла, абя ца юць за та кую ра бо ту ня-

дрэн ныя гро шы (ка ля 700 руб лёў), 

але па фак це ў па чат ку кар' е ры 

пла ціць бу дуць знач на менш, та му 

што зар пла та на ўпрост за ле жыць 

ад вы ні ку ра бо ты.

Алі на, 28 га доў, рэ дак тар 

«глян цу»:

— Я зай ма ла ся про да жам на 

«ад да лён цы». Пра па на ва ла па тэ-

ле фо не і ў ін тэр нэ це аф лайн-івэн-

ты, па слу гі па ства рэн ні і на паў нен-

ні сай таў, ды зай не ін стаг рам-акаў-

нтаў, на пі сан ні рэ клам ных тэкс таў. 

Ад ра зу ха чу ска заць: па куль не на-

пра цу еш улас ную клі енц кую ба зу, 

«ха лод ныя зван кі» моц на вы мот-

ва юць і псу юць на строй, а за ро бак 

ніз кі. Але па сту по ва ў гэ тай сфе ры 

мож на на быць во пыт і па вя лі чыць 

за ро бак. Я пра ца ва ла на акла дзе 

(ён быў мі зэр ны) плюс пра цэнт ад 

здзел кі. Праб ле ма ў тым, што ча-

сам на та кой ра бо це ты зу сім не 

аба ро не ны. На прык лад, за апош-

нія здзел кі мой пра цэнт мне так 

і не за пла ці лі. Рас тлу ма чы лі гэ та 

тым, што з-за ка ра на ві ру са кам-

па нія стра ці ла гро шы і мо жа вы-

пла ціць толь кі аклад.

HAND-MADE
Ка лі ў вас ру кі рас туць ад куль 

трэ ба, вы мо жа це за раб ляць на 

хэнд мэй дзе. У якас ці асноў най ра-

бо ты гэ та не най леп шае ра шэн не, 

але як да дат ко вы за ро бак — доб-

ры ва ры янт. Цац кі, вя за ныя рэ чы, 

ску ра ныя вы ра бы і ўпры га жэн ні 

руч ной ра бо ты вы клі ка юць ці ка-

васць, а знай сці па куп ні ка ў эпо ху 

ін тэр нэ ту ста ла знач на пра сцей — 

іс ну юць пар та лы, дзе хэнд мэйд-

май стры пра да юць свае тво ры.

Тац ця на, 33 га ды, бух гал тар:

— У воль ны час я ства раю ды-

зай нер скую бі жу тэ рыю. Коль кі 

мож на за ра біць на хэнд мэй дзе — 

скла да нае пы тан не. Ва ўсіх па-роз-

на му, у за леж нас ці ад та го, што ты 

ро біш і як ты гэ та ро біш. Па за роб-

ку мо жа быць нуль руб лёў у ме сяц, 

а мо жа быць і ня дрэн на — мож на 

за ра біць са бе дру гую зар пла ту, 

600-800 руб лёў. І плюс, і мі нус гэ-

тай ра бо ты — тое, што ты ні бы та 

не аб ме жа ва ны ў сва іх маг чы мас-

цях, але тое, бу дзеш ты з гра шы-

ма або за ста неш ся без за роб ку, 

шмат у чым за ле жыць ад вы пад ку 

і ўда чы. Важ на па мя таць: каб ства-

раць і пра да ваць хэнд мэйд, трэ ба 

афор міць у пад атко вай ін спек цыі 

па мес цы рэ гіст ра цыі «ра мес ную 

дзей насць». На мой по гляд, ства-

рэн не хэнд мэй ду — ня дрэн ны спо-

саб пад пра цоў кі, але толь кі для 

лю дзей пэў на га скла ду.

ТУ РЫЗМ І ІВЭН ТЫ
Мно гія тур фір мы і івэнт-агенц-

твы шу ка юць лю дзей, га то вых 

аб слу гоў ваць кар па ра ты вы на 

пры ро дзе, сплаў ляць ту рыс таў на 

бай дар ках і ар га ні зоў ваць іх воль-

ны час пад час вы ез даў за го рад. 

Ка лі вы за яд лы «па ход нік», уме-

е це раз вес ці вог ні шча, па ста віць 

па лат ку і ве да е це, як ка рыс тац ца 

вяс лом, гэ та — ваш ва ры янт.

Ары на, 32 га ды, спе цы я ліст 

па про да жы:

— Мы з му жам кож нае ле та па 

вы хад ных днях пра цу ем на кар-

па ра ты вах. Гру па пры бы вае да 

мес ца збо ру, згру жае свае рук за-

кі ў маю ма шы ну і сплаў ля ец ца па 

ра цэ пад кі раў ніц твам ін струк та ра 

(май го му жа) да мес ца нач ле гу. 

Тым ча сам я стаў лю па лат кі, га тую 

ежу — суп, шаш лык, са ла ці кі — 

і су стра каю гас цей. Ра бо та ці ка вая 

і па зі тыў ная. Але моц на стам ля еш-

ся, бо ўсё ле та пра цу еш уво гу ле 

без вы хад ных. Пад час та кіх вы-

яз ных кар па ра ты ваў пра чы нац ца 

нам да во дзіц ца ў пяць га дзін ра-

ні цы, каб усё па спець, а спаць мы 

кла дзём ся, ка лі ля гуць апош нія 

гос ці. Трэ ба мець экі пі роў ку, за-

ку піць пра дук ты па спі се на тыд ні, 

пас ля асноў най ра бо ты, за бяс пе-

чыць лю дзям кам форт. Бо пе ра-

важ ная боль шасць з іх — га рад скія 

жы ха ры, ім скла да на адап та вац ца 

да па ход ных умоў. За тое кож на му 

мож на за ра біць у эк ві ва лен це ка ля 

100 до ла раў за вы хад ныя. Мі ну-

сы та кой ра бо ты — се зон насць і 

тое, што яна вель мі за ле жыць ад 

на двор'я.

ШУ КАЦЬ 
І НЕ ЗДА ВАЦ ЦА

Знай сці пад пра цоў ку скла да на. 

Да во дзіц ца су ад но сіць яе з гра фі-

кам асноў най ра бо ты і пра віль на 

раз ліч ваць улас ныя сі лы. Ды і пра-

па ноў ра бот з гіб кім гра фі кам на 

рын ку пра цы не над та мно га. Дзе 

ж яе шу каць? На сай тах па по шу-

ку ра бо ты, у гру пах са цы яль ных 

сетак, па сва я ках-сяб рах-зна ё мых. 

Ка лі не ве да е це, што кан крэт на 

вы шу ка е це ў якас ці пад пра цоў-

кі, па спра буй це роз ныя ва ры ян ты. 

Іх мно га — знач на больш, чым пе ра -

лі ча на ў гэ тым ар ты ку ле. Пры га-

дай це свае дзі ця чыя або юнац кія 

хо бі — мо жа быць, яны пад ка жуць, 

якое з ва шых умен няў мож на ма не -

ты за ваць.
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