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ЁСЦЬ ПЫТАННЕ 20 лютага 2020 г.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Са цы яль ная кан суль та цыяСа цы яль ная кан суль та цыя

Ся мей ны 
ка пі тал — 
для апла ты 
мед пас луг

Ця пер ся мей ным ка пі та лам мож на рас па ра-

дзіц ца, не ча ка ю чы, па куль дзі ця ці, на яко га ён 

аформ ле ны, споў ніц ца 18 га доў. На прык лад, яго 

мож на вы ка рыс таць для апла ты ме ды цын скіх 

па слуг, у тым лі ку ста ма та ла гіч ных.

Срод кі ся мей на га ка пі та лу мож на бу дзе вы ка рыс-
таць для апла ты не аб ход ных ме ды цын скіх вы ра баў, 
якія не ўклю ча ны ў Рэс пуб лі кан скі фар му ляр ме ды-
цын скіх вы ра баў пры вы ка нан ні скла да ных і вы со ка-
тэх на ла гіч ных умя шан няў у кар дыя хі рур гіі, ней ра хі рур-
гіі, ан ка ло гіі, а так са ма для на быц ця ін шых ле ка вых 
срод каў за мест уклю ча ных у Рэс пуб лі кан скі фар му-
ляр ле ка вых срод каў. У ста ма та ла гіч ныя па слу гі, якія 
мож на бу дзе апла ціць срод ка мі ся мей на га ка пі та лу, 
ува хо дзяць пра тэ за ван не зу боў, дэ нталь ная ім план-
та цыя з на ступ ным пра тэ за ван нем, ар та дан тыч ная 
ка рэк цыя пры ку су.

Але, як рас тлу ма чы лі ў Мі ніс тэр стве пра цы і са цы-
яль най аба ро ны, трэ ба ве даць, што з 1 сту дзе ня гэ та га 
го да зме не ны пе ра лік да ку мен таў, якія па він на па даць 
сям'я ў мяс цо вы вы кан кам для пры няц ця ра шэн ня аб 
пры зна чэн ні ся мей на га ка пі та лу і рас па ра джэн ні яго 
срод ка мі (у тым лі ку да тэр мі но ва).

ЯКІЯ ДА КУ МЕН ТЫ ПА ТРЭБ НЫ?
Для да тэр мі но ва га рас па ра джэн ня срод ка мі ся-

мей на га ка пі та лу для апла ты мед пас луг не аб ход на 
прад ста віць: за яву; паш парт або ін шы да ку мент, які 
свед чыць асо бу; ра шэн не або ко пію ра шэн ня (вы піс ку 
з ра шэн ня) аб пры зна чэн ні ся мей на га ка пі та лу; за клю-
чэн не ўра чэб на-кан суль та цый най ка мі сіі дзяр жаў най 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя аб па трэ бе ў атры ман ні 
чле нам (чле на мі) сям'і плат ных ме ды цын скіх па слуг, 
з ука зан нем ме ды цын скай па слу гі;

да ку мент, які свед чыць асо бу, і (або) па свед чан не 
аб на ра джэн ні чле на сям'і, які мае па трэ бу ў атры ман ні 
плат ных ме ды цын скіх па слуг па за клю чэн ні ўра чэб-
на-кан суль та цый най ка мі сіі дзяр жаў най ар га ні за цыі 
ахо вы зда роўя;

да ку мен ты, якія свед чаць асо бу, і (або) па свед чан-
не аб на ра джэн ні, вы піс кі з ра шэн няў су да аб усы наў-
лен ні (уда ча рэн ні), аб ад наў лен ні ў баць коў скіх пра вах 
ці ін шыя да ку мен ты, якія па цвяр джа юць уклю чэн не ў 
склад сям'і гра ма дзя ні на, не ўлі ча на га ў яе скла дзе 
пры пры зна чэн ні ся мей на га ка пі та лу (прад стаў ля юц ца 
на дзя цей, якія ма юць па трэ бу ў атры ман ні плат ных 
ме ды цын скіх па слуг па за клю чэн ні ўра чэб на-кан суль-
та цый най ка мі сіі дзяр жаў най ар га ні за цыі ахо вы зда-
роўя, ка лі яны не бы лі ўлі ча ны ў скла дзе сям'і пры 
пры зна чэн ні ся мей на га ка пі та лу);

да ку мен ты, якія па цвяр джа юць сва яц тва ў ад но сі-
нах да чле наў сям'і (па свед чан не аб на ра джэн ні, па-
свед чан не аб шлю бе, аб зме не імя, вы піс ка з ра шэн ня 
су да аб усы наў лен ні (уда ча рэн ні) і ін шыя), — у вы пад ку 
зме ны проз ві шча, улас на га імя, імя па баць ку, да ты 
на ра джэн ня паў на лет ня га чле на сям'і, та го, хто звяр-
нуў ся па да тэр мі но вае рас па ра джэн не срод ка мі ся-
мей на га ка пі та лу, і (або) чле на сям'і, яко му па трэб ныя 
плат ныя ме ды цын скія па слу гі па за клю чэн ні ўра чэб-
на-кан суль та цый най ка мі сіі дзяр жаў най ар га ні за цыі 
ахо вы зда роўя;

па свед чан не аб смер ці або да вед ка ор га на за гса, 
якая змя шчае звест кі з за пі су ак та аб смер ці, ко пія ра-
шэн ня су да аб аб' яў лен ні гра ма дзя ні на па мер лым, аб 
пры знан ні яго знік лым без вес так, ко пія ра шэн ня су да 
аб ска са ван ні шлю бу або па свед чан не аб ска са ван ні 
шлю бу ці ін шы да ку мент, які па цвяр джае вы клю чэн-
не са скла ду сям'і гра ма дзя ні на, яко му пры зна ча ны 
ся мей ны ка пі тал, або не маг чы масць яго зва ро ту, — 
у вы пад ку зва ро ту паў на лет ня га чле на сям'і, які не 
з'яў ля ец ца гра ма дзя ні нам, ка то ра му пры зна ча ны ся-
мей ны ка пі тал, або за кон на га прад стаў ні ка не паў на-
лет ня га чле на сям'і, які не ад но сіц ца да чле наў сям'і.

КУ ДЫ ЗВЯР ТАЦ ЦА?
Для да тэр мі но ва га рас па ра джэн ня срод ка мі ся-

мей на га ка пі та лу гра ма дзя не звяр та юц ца ў мяс цо выя 
вы ка наў чыя і рас па рад чыя ор га ны па мес цы пры зна-
чэн ня ся мей на га ка пі та лу або ў ад па вед нас ці з рэ гіст-
ра цы яй па мес цы жы хар ства (мес цы зна хо джан ня).

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

«Штраф» 
за баць коў ства

Маг чы масць іс ці ў дэ крэт у 
Бе ла ру сі за мест ма ту лі пра-
да стаў ля ец ца та ту ці ін шым 
сва я кам жан чы ны. Ад нак да-
гэ туль яна не вель мі па пу ляр-
ная, та му што на рын ку пра-
цы іс нуе не раў на праўе па між 
за роб ка мі муж чын і жан чын. 
39 % та таў свед чаць, што
ім эка на міч на нявы гад на 
да гля даць дзі ця, бо яны за-
раб ля юць больш, чым жон кі. 
Са праў ды, ка лі ў 2005 го дзе 
ся рэд ні ўзро вень жа но ча га 
за роб ку скла даў 79,1 % ад 
муж чын ска га, то ў 2018 ён 
зні зіў ся да 72,7 %, кан ста туе 
Ма рыя АКУ ЛА ВА, экс перт 
цэнт ра эка на міч ных да сле-
да ван няў BЕRОС.

Уз ро вень роз ні цы па між 
за роб кам мен шы ў пры ват-
ным сек та ры.

— Маг чы ма, з-за та го, што 
ў ка мер цый ных струк ту рах 
не іс нуе штат ных рас кла даў 
і та рыф ных ста вак. Пра ца-
даў цы гля дзяць на ўзро вень 
ква лі фі ка цыі, на тое, які зда-
бы так ты пры ня сеш кам па-
ніі, — мяр куе яна.

У эка на міч ных да сле да-
ван нях іс нуе та кі тэр мін, як 
«штраф за баць коў ства». 
Для муж чын гэ та з'я ва не ха-
рак тэр ная.

— А вось для жан чы ны, 
у якой ёсць дзі ця, «штраф 
за баць коў ства» скла дае 
14,5 % — на столь кі менш яна 
бу дзе за раб ляць, чым жан-
чы на, у якой дзя цей ня ма. 
«Штраф» бу дзе вар' і ра вац-
ца ў за леж нас ці ад уз рос ту 
дзі ця ці — чым ён мен шы, тым 
боль шыя стра ты, — ка жа Ма-
рыя Аку ла ва.

Аду ка цый ны ўзро вень 
так са ма ўплы вае на па мер 
зні жэн ня за роб ку. Вы со ка-
ква лі фі ка ва ныя жан чы ны 
губ ля юць 20,4 %, з ся рэд не-
тэх ніч най аду ка цы яй — 13 %, 
а жан чы ны з ся рэд няй аду ка-
цы яй — 8 %.

— Скла да на ка заць, ці 
дыс кры мі на цыя гэ та. Хут чэй, 
гэ та асаб лі вас ці функ цы я на-
ван ня рын ку пра цы, — да да-
ла спе цы я ліст. — З ад на го 
бо ку, у нас шчод рая дзярж-
 пад трым ка ма ця рын ства. 
З ін ша га — трох га до вы дэ крэт 
пры во дзіць да па гар шэн ня 
якас ці ква лі фі ка цыі жан чы-
ны. За гэ ты час яна ста но-
віц ца менш кан ку рэн та здоль-
най, бо не мае маг чы мас ці 
раз ві вац ца. Бе ла ру сі, пэў на, 
прый дзец ца ска ра чаць тэр-
мін дэ крэ ту, бо гэ та не га тыў-
на сказ ва ец ца на рос це ВУП 
кра і ны і мы ста вім жан чын 
у ня роў ныя ўмо вы на рын-
ку пра цы. Інф ра струк ту ры, 
каб вый сці на пра цу ра ней, 
не іс нуе, а ня ня абы хо дзіц-
ца до ра га. Ся рэд не ста тыс-
тыч най су час най сям'і не 
па трэб на пяць дзя цей. Чым 
вы шэй эка на міч нае раз віц цё 
кра і ны, тым менш там на ра-
джаль насць, бо для лю дзей 
больш важ на ін вес та ваць у 
ча ла ве чы ка пі тал дзі ця ці, а
не ў іх коль касць. Мно гія кра і -
ны сты му лю юць не столь кі 
фі нан са вую пад трым ку на-
ра джаль нас ці, коль кі су мя-
шчэн не пра цы і на ра джэн ня 
дзя цей з на ладж ван нем ад-
па вед най інф ра струк ту ры.

«Кас міч ная» ра бо та 
і рэ аль насць

Ва ўсіх пра ві лах ёсць вы-
клю чэн ні. У ІT-кам па ні ях, 
на прык лад, на ву чан не су-
пра цоў ні каў вель мі да ра гое, 

яно доў жыц ца прак тыч на 
год, та му больш вы гад на 
іх за трым лі ваць, чым шу-
каць но вых, упэў не на Та і сія 

ПА СТУ ХО ВА, РR-парт нёр 

кам па ніі SоftTесо. У іх ар-
га ні за цыі рэа лі зу ец ца пра ект 
«Ген дар ная роў насць на пра-
цоў ным мес цы».

— Па ло ва ме не джа раў у 
на шай кам па ніі — дзяў ча-
ты з дзець мі ці ця жар ныя, 
а муж чы ны — шмат дзет-
ныя баць кі. Мно гія пра цу юць 
сем' я мі. У нас гнут кі гра фік 
і маг чы масць ад да ле най ра-
бо ты. Мно гія пра цу юць до ма, 
зна хо дзя чы ся ў дэ крэ це, а ў 
кам па ніі ство ра ны ўмо вы для 
ча со ва га зна хо джан ня дзе-
так, уклю ча ю чы ані ма та раў.

Ка лі пе ра клю чыц ца з ра-
бо ты ў кан крэт най кам па ніі 
на больш звык лую рэ аль-
насць, то ста тыс ты ка па ка-
жа, што ў на шай кра і не не 
вель мі вы со кая га тоў насць 
лю дзей аба ра няць свае пра-
вы на пра цы. Толь кі 25—30 % 
неш та прад пры ма лі, каб ад-
ста яць свае ін та рэ сы.

— З гэ тай коль кас ці толь-
кі 5 % звяр та юц ца да нас па 
да па мо гу ў пра цоў най тэ ма-
ты цы, — за ўва жы ла Тац ця на 
СТРЫ ЖЭЎ СКАЯ, ды рэк тар 
«Цэнт ра па пра соў ван ні 
правоў жан чын». — Па ло-
ва ўсіх зва ро таў спра цоў вае 
на па пя рэ джан не, бо жан чы-
на ад чу вае, што яе хо чуць 
зволь ніць ці прос та вы жы ва-
юць з ка лек ты ву.

Ад нак ёсць і дак лад ныя 
пры кла ды дыс кры мі на цыі. 

Так, на мес ца ад ной з жан-
чын, якая вый шла з дэ крэ-
ту, узя лі ін ша га спе цы я ліс та. 
Дру гой пра па на ва лі вый сці 
на чвэрць стаў кі, бо «дзі ця 
ма лое, тол ку бу дзе ма ла». 
Трэ цюю (ва ен на слу жа чую) 
ста ві лі ў на рад. Чац вёр тай (з 
дзі цем-ін ва лі дам) ад мо ві лі ў 
змя шчэн ні пра цоў на га гра фі-
ку. Пя тая прос та зра зу ме ла, 
што не спраў ля ец ца пас ля 
вы ха ду з дэ крэ ту, бо ні хто не 
да па мог ёй адап та вац ца, але 
за тое яе па зба ві лі прэ міі, і гэ-
та так са ма дыс кры мі на цыя.

Ка лі пад час пры ёму на 
ра бо ту пра ца даў ца ці ка віц-
ца ва шым ся мей ным ста но-
ві шчам і коль кас цю дзя цей, 
ад ка жы це су стрэч ным пы тан-
нем «З якой мэ тай вы гэ тым 
ці ка ві це ся?», ра іць Тац ця на 
Стры жэў ская. Бо гэ тае пы-
тан не не да ты чыц ца пра фе-
сій ных якас цяў і ад каз ваць 
на яго не аба вяз ко ва. Праў-
да, пры гэ тым жан чы на ры-
зы куе ад ра зу ўвай сці ў кан-
фран та цыю з па тэн цый ным 
кі раў ні ком.

З ін ша га бо ку, яго за не-
па ко е насць так са ма мож на 
зра зу мець, бо ка лі спе цы я-
ліст бу дзе час та сы хо дзіць на 
бю ле тэнь, ін шым прый дзец-
ца пра ца ваць за яго. Ад нак 
су час ны най маль нік ад стае 
ад рэ аль нас ці, яму так са ма 
трэ ба мя няц ца і ра зу мець, 
што ў дэ крэт ці на баль ніч ны 
мо жа пай сці лю бы з баць коў, 
а не толь кі ма ці. Да най маль-
ні ка не аб ход на прад' яў ляць 
больш вы со кія па тра ба ван ні. 
Хто за ста нец ца пра ца ваць, 
ка лі за ха ва ец ца ген дар ная і 
ўзрос та вая дыс кры мі на цыя? 
Га доў праз 20 пен сі я не раў у 
нас бу дзе больш, чым пра-
ца здоль ных. Та ды адзі ным 
вый сцем ста не пра цоў ная 
міг ра цыя або ства рэн не та кіх 
эка на міч ных умоў, ка лі жан-
чы на не бу дзе па ку та ваць 
ад дэ крэ та фо біі і змо жа нар-
маль на пра ца ваць і га да ваць 
дзя цей.

Іры на СІ ДА РОК.

ПРА ЦА ВАЦЬ НЕЛЬ ГА 
НА РА ДЖАЦЬ

Вя лі кая сям'я Ва сі ля і Воль гі 

ВА РА БЕЙ з Ка лін ка ві чаў атры ма ла 

клю чы ад но вай ма ё мас ці. На ва-

сел ле спра ві лі ў дзі ця чым до ме 

ся мей на га ты пу. Ра зам з тры ма 

род ны мі — Ва лян ці нам, Да р'яй 

і Ула дзі мі рам тут бу дуць жыць і 

трое пры ём ных дзе цей: Мак сім, 

Дзіяна і Іры на Гар на ста е вы. Дзя ку-

ю чы баць кам-вы ха валь ні кам, усе 

ста лі бліз кі мі і род ны мі.

Шмат дзет ныя баць кі — Ва сіль і Воль-
га Ва ра бей, якія ў шлю бе ка ля 10 га доў, 
ка жуць, што ўсё ро бяць ра зам. Гэ та му ж
ву чаць і сва іх дзя цей. У сям'і лю бяць
пра ца ваць на зям лі. Воль га з за да валь-
нен нем зай ма ец ца вы шы ван нем, умее 
смач на га та ваць. Усе сяб ру юць са спор-
там і не сяб ру юць са шкод ны мі звыч ка-
мі. Пра вя лі кую сям'ю ма ры лі і ма ма, і 
та та, та му кож на му з дзя цей удзяляец-
ца да стат ко ва ўва гі.

Двух па вяр хо вы ка тэдж пло шчай 
больш за 250 кв. м змя шчае дзе сяць 
па ко яў. Та му аса біс тая пра сто ра бу дзе 
ў кож на га. У до ме ёсць усё не аб ход нае. 
У два ры — дзі ця чая пля цоў ка, га раж і 
гас па дар чыя па бу до вы.

Унё сак у ад крыц цё до ма ся мей на га 
ты пу зра бі лі мно гія прад пры ем ствы і 
ар га ні за цыі, прад стаў ні кі якіх шчы ра ра-
да ва лі ся за на ва сё лаў. Чыр во ную стуж-
ку га на ро выя гос ці пе ра ра за лі ра зам з 
ма лы мі. Ад імя мясцовых улад на мес нік 
стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Пры ва лаў уру чыў сям'і сер-
ты фі кат на дзве ты ся чы руб лёў для на-
быц ця мяк кай мэб лі.

Уво гу ле, дзі ця чы дом ся мей на га ты-
пу ўзво дзіў ся ў ад па вед нас ці з Дзяр-

жаў най ін вест праг ра май. На яго бу даў-
ніц тва бы ло на кі ра ва на Br225 ты сяч з 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту і Br242 ты-
ся чы — з аб лас но га. За кошт бюд жэт-
ных срод каў так са ма ўкам плек та ва лі 
ка тэдж усім не аб ход ным: ад по су ду і 
бя ліз ны да мэб лі і су час най тэх ні кі.

Ця пер у Го мель скай воб лас ці ад кры-
та 48 да моў ся мей на га ты пу, у якіх пра-
жы вае 311 дзя цей.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Фо та Мі ка лая БА РЫ СЕН КІ.

З на ва сел лем!З на ва сел лем! ТУТ НАШ ДОМ


