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

Но выя ме ры 
пад трым кі 
для сем' яў

18 мая Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад пі саў Указ № 171 

«Аб са цы яль най пад трым цы асоб ных ка тэ го рый 

гра ма дзян», які да ты чыц ца ў тым лі ку і сем' яў. На 

якія да дат ко выя ме ры пад трым кі і льго ты ця пер 

змо жа раз ліч ваць «ячэй ка гра мад ства»?

1. Для ма ці, якія на ра дзі лі чац вё ра і больш дзя цей, 

пе ры я ды, ка лі яны не пра ца ва лі ў су вя зі з до гля дам ма-

ла лет ніх дзя цей, бу дуць за ліч вац ца ў агуль ны стаж пра-

цы для пры зна чэн ня пен сіі ў ме жах 12 га доў. За раз яны 

ўліч ва юц ца ў ме жах 9 га доў.

Та кім чы нам, мак сі маль ны пе ры яд до гля ду за 

дзець мі, які за ліч ва ец ца ў агуль ны стаж для мэт пен-

сій на га за бес пя чэн ня, па вя лі ча ны з 9 да 12 га доў.

Та кая нор ма бу дзе пры мя няц ца не толь кі пад час пер-

ша сных пры зна чэн няў пен сій жан чы нам, якія на ра дзі лі 

чац вя рых і больш дзя цей, але і да пен сій, пры зна ча ных 

да 1 сту дзе ня 2021 го да.

Пен сіі бу дуць пе ра раз ліч вац ца з улі кам зга да най нор-

мы з пер ша га чыс ла ме ся ца, на ступ на га за тым, у якім 

жан чы на звер нец ца па пе ра раз лік. Пры гэ тым у ор га ны 

па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не не аб ход на бу-

дзе прад ста віць за яву і да ку мен ты, якія па цвяр джа юць 

на ра джэн не чац вя рых і больш дзя цей і вы ха ван не іх да 

3-га до ва га ўзрос ту (ка лі та кіх да ку мен таў ня ма ў ма тэ-

ры я лах пен сій най спра вы).

2. Так са ма змен ша ны стра ха вы стаж для пры зна-

чэн ня пра цоў най пен сіі па ўзрос це пас ля да сяг нен ня 

агуль на ўста ноў ле на га пен сій на га ўзрос ту жан чы нам, якія 

на ра дзі лі чац вя рых дзя цей і вы ха ва лі іх да 8-га до ва га 

ўзрос ту.

Так, жан чы нам, якія на ра дзі лі чац вя рых дзя цей і вы ха-

ва лі іх да 8-га до ва га ўзрос ту, пра цоў ная пен сія па ўзрос-

це пас ля да сяг нен ня агуль на ўста ноў ле на га пен сій на га 

ўзрос ту бу дзе пры зна чац ца пры на яў нас ці агуль на га 

ста жу не менш за 20 га доў і стра ха во га ста жу не менш 

за 10 га доў.

На га да ем, што для пры зна чэн ня пра цоў най пен сіі па 

ўзрос це на агуль ных пад ста вах па тра бу ец ца на яў насць 

стра ха во га ста жу:

 у 2021 го дзе — не менш за 18 га доў,

 у 2022 го дзе — не менш за 18 га доў 6 ме ся цаў,

 у 2023 го дзе — не менш за 19 га доў,

 у 2024 го дзе — не менш за 19 га доў 6 ме ся цаў,

 у 2025 го дзе — не менш за 20 га доў.

3. Ад рас ную са цы яль ную да па мо гу бу дуць пла ціць 

даў жэй. Для шмат дзет ных сем' яў пе ры яд ака зан ня 

дзяр жаў най ад рас най са цы яль най да па мо гі ў вы гля-

дзе што ме сяч най са цы яль най да па мо гі па вя ліч ва ец ца 

з 6 да 12 ме ся цаў.

Акра мя та го, па вя лі ча ны кры тэ рый па трэб нас ці са 

100 да 115 пра цэн таў бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му 

(БПМ) у ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва для пры зна чэн ня 

та кой да па мо гі. Сён ня па мер БПМ у ся рэд нім на ду шу 

на сель ніц тва скла дае 246,78 руб ля.

Удвая вы рас це са цы яль ная пен сія баць кам дзя цей-

ін ва лі даў.

Са цы яль ная пен сія ма ці і (або) баць ку дзя цей-ін ва лі даў 

ва ўзрос це да 18 га доў, якія ме лі трэ цюю і (або) чац вёр-

тую сту пень стра ты зда роўя, пры зна ных пас ля ін ва лі да мі 

з дзя цін ства І гру пы, ка лі баць кі ажыц цяў ля лі до гляд за імі 

не менш за 20 га доў, бу дзе пры зна чац ца ў па ме ры 130 % 

бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му пен сі я не ра.

У маі 2020 го да са цы яль ная пен сія ў баць коў дзя цей-

ін ва лі даў скла ла 123,4 руб ля. БПМ пен сі я не ра скла дае 

187,22 руб ля, а 130 % БПМ пен сі я не ра — 243,4 руб ля.

Гэ та зна чыць, па мер та кой пен сіі вы рас це ў два ра зы 

і на блі зіц ца да ўзроў ню да па мо гі па до гля дзе за ін ва лі-

дам І гру пы (246,78 руб.) і мі ні маль най пра цоў най пен сіі 

па ўзрос це (246,85 руб.).

4. З'я віц ца ад на бяс плат ная спро ба ЭКА.

Шлюб ным па рам, у якіх абод ва су жэн цы з'яў ля юц ца 

гра ма дзя на мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ўзрост жон кі не пе-

ра вы шае 40 га доў, да ец ца пра ва на пра вя дзен не ад ной 

бяс плат най спро бы эк стра кар па раль на га аплад нен ня (за 

вы клю чэн нем ЭКА з вы ка ры стан нем до нар скіх па ла вых 

кле так) пры на яў нас ці ме ды цын скіх па ка зан няў і ад сут-

нас ці су праць па ка зан няў.

Пра ду гле джа ныя но ва ўвя дзен ні пач нуць пры мя няц ца 

з 1 сту дзе ня 2021 го да.

Свят ла на БУСЬ КО.

Сён ня ў Бе ла ру сі на ліч ва ец ца больш за 198 ты-

сяч шмат дзет ных сем' яў.

87,5 ты ся чы скла да юць сем'і з тры ма дзець мі, 

больш за 15 ты сяч — з ча тыр ма дзець мі і 5,5 ты-

ся чы сем' яў — з пяц цю і больш дзець мі.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Што год змян ша ец ца коль касць дзя-

цей, якія жы вуць у ін тэр на тных уста-

но вах, гэ так са ма як і ліч ба дзі ця чых 

да моў і школ-ін тэр на таў. У 2010-м 

у краі не бы ло, на прык лад, 25 350 дзе-

так, якія зна хо дзі лі ся на роз ных фор-

мах дзяр жаў на га ўтры ман ня, сён ня 

та кіх 19 434.

— У дзей нас ці ор га наў апе кі і па пя-

чы цель ства, які мі тра ды цый на бы лі ад-

дзе лы ўпраў лен ня па аду ка цыі, ад бы-

ва юц ца пэў ныя зме ны. Пад рых та ва ны 

і ўне се ны ва ўрад, на прык лад, пра ект 

па ста но вы Саў мі на аб тым, што част-

ку функ цый ор ган апе кі і па пя чы цель-

ства пе рад ае СПЦ — як уста но вам, якія 

функ цы я ну юць спе цы яль на для та го, 

каб аказ ваць да па мо гу сем' ям і дзе цям 

у рэ гі ё нах, — па дзя лі ла ся спе цы я ліст.

У Бе ла ру сі яшчэ за ста лі ся 12 дзі-

ця чых да моў і дзве шко лы-ін тэр на ты, 

шэсць дзі ця чых вё сак, тры з якіх дзяр-

жаў ныя і тры пры ват ныя. Пры 142 са цы-

яль на-пе да га гіч ных цэнт рах функ цы я-

нуе 101 пры ту лак. Пра цу юць і ўста но вы 

для тых, ка му па трэб на знач на больш 

ува гі. Гэ та 19 да па мож ных школ-ін тэр-

на таў для дзя цей з асаб лі вас ця мі псі-

ха фі зіч на га раз віц ця і 18 спе цы яль ных 

агуль на аду ка цый ных школ-ін тэр на таў, 

дзе ву чац ца ма лыя з па ру шэн ня мі слы-

ху, зро ку, апор на-ру халь на га апа ра ту, 

цяж кі мі па ру шэн ня мі маў лен ня.

Сям'я пра фе сій ная 
і ча со вая

Ка лі ма ло га не маг чы ма ўлад ка ваць 

у апя кун скую сям'ю, яму пад бі ра юць 

пра фе сій ную за мя шчаль ную: пры ём-

ных баць коў ці дзі ця чы дом ся мей на га 

ты пу. На ся ле та кім чы нам сфар мі ра ва-

на цэ лая сет ка, якая ад па вя дае па трэ-

бам рэ гі ё наў. Гэ та пры во дзіць да та го, 

што дзі ця чых са цы яль ных пры тул каў 

(фак тыч на, мі ні-ін тэр на таў) ста но віц ца 

ўсё менш.

— У за мя шчаль ныя сем'і ад праў ля-

юц ца дзе ці, ада бра ныя ад баць коў ча-

со ва, або яны ма юць па трэ бу па быць 

па-за ме жа мі сям'і, та му што адзі ны 

баць ка, на прык лад, ля жыць у баль ні-

цы, — рас тлу ма чы ла Але на Сі ма ко ва.

Да рэ чы, у га ра дах з улад ка ван нем 

ма лых на вы ха ван не па куль іс ну юць 

пэў ныя праб ле мы, і вель мі ві та ец ца 

пры ход но вых пры ём ных баць коў, якіх 

сён ня не ха пае. Улад ка ван не ў та кія 

сем'і па тра буе пад рых тоў кі і дзі ця ці, 

і кан ды да таў у пры ём ныя баць кі.

— Не за леж на ад та го, коль кі лю-

дзі ўжо пра цу юць у сіс тэ ме аду ка цыі, 

ім па ста ян на па трэб ны пад трым ка і 

па вы шэн не ква лі фі ка цыі. Апош няе ў 

нас па стаў ле на на пра фе сій ны ўзро-

вень, — пад крэс лі ла прад стаў ні ца мі-

ніс тэр ства. — Баць кі мо гуць атры маць 

ад ка зы на свае пы тан ні не толь кі ў сва-

ім рэ гі ё не і кра і не ўво гу ле, але і праз тэ-

ма тыч ныя гру пы ў са цы яль ных сет ках. 

Уво гу ле вы ха ван не ма ло га не ў род най 

сям'і — цэ лы пра цэс, які мае сва ім най-

леп шым за вяр шэн нем вяр тан не дзі ця ці 

ў род ную сям'ю. На гэ та і скі ра ва ны 

апе ку ны і пры ём ныя баць кі.

Ле тась пры нам сі 155 дзя цей вяр ну-

лі ся да баць коў, якія праз суд да ка за лі 

пра ва на вы ха ван не ўлас ных ма лых.

Зда ра ец ца, што кан ды да там у 

прыём  ныя баць кі пры хо дзіц ца ад маў-

ляць, на ват ка лі яны прай шлі на ву-

чанне і дыяг нос ты ку.

— Ка лі бач на, што ў іх ёсць яшчэ 

свае ня вы ра ша ныя праб ле мы, ка лі 

яны не ра за бра лі ся, што ад бы ва ец ца 

ў іх улас ных сем' ях, з та кі мі кан ды да-

та мі мы раз віт ва ем ся, — за ўва жы ла 

Але на Сі ма ко ва. — Зда ра ец ца, што ў 

лю дзей ёсць не га тыў ны во пыт вы ха-

ван ня ўлас ных род ных дзя цей. А не ка-

то рыя прый шлі вы пад ко ва, пад даў шы-

ся эма цы я наль на му па ры ву, а пас ля 

зра зу ме лі, што гэ та ра бо та не для іх. 

Ча сам мы раз віт ва ем ся з ты мі, хто ўжо 

пра цуе з на мі, таму што за кры ва юц ца 

ўста но вы.

Па тра нат і ад ме на
Да ве дац ца, што та кое сям'я, мо гуць 

і дзе ці, якія жы вуць у ін тэр на тах. Пад-

час ка ні кул, свят, вы хад ных яны мо-

гуць ад пра віц ца ў па тра нат ную сям'ю. 

Та кая сіс тэ ма сён ня раз ві ва ец ца не 

толь кі ў дзі ця чых да мах і шко лах-ін тэр-

на тах, але і ва ўста но вах пра фе сій най 

аду ка цыі, на прык лад у ПТВ. У та кім 

уз рос це пад лет кам так са ма па тра бу-

ец ца да рос лая пад трым ка.

Ін тэр нат — да лё ка не най ле шая 

фор ма вы ха ван ня дзя цей, та му ор га-

ны апе кі вы сту па юць за «ства рэн не 

бар' е ра на ўва хо дзе», каб дзе ці на ват 

ча со ва не трап ля лі ў ін тэр нат, а ад ра-

зу ўлад коў ва лі ся ў сем'і. У Бе ла ру сі з 

19 434 сі рот і дзя цей, якія за ста лі ся 

без апе кі баць коў,13 899 вы хоў ва юц ца 

ў за мя шчаль ных сем' ях. Част ка не-

паў на лет ніх, якія ўжо ву чац ца ў ПТВ і 

пе ра ве дзе ны на дзярж за бес пя чэн не, 

на вед ва юць па тра нат ныя сем'і.

Ле тась з 2098 дзя цей, якія за ста лі-

ся без апе кі баць коў, у ін тэр на ты тра-

пі ла ка ля 11 %. На жаль, ёсць і ін шая 

ста тыс ты ка — ле тась з сем' яў вяр ну лі 

20 ма лых. Гэ та за ле жыць не толь кі ад 

баць коў-вы ха валь ні каў, але ад бы ва-

ец ца і з аб' ек тыў ных пры чын, ка лі вы-

ха ва цель нік, на прык лад, за хва рэў і не 

мо жа вы кон ваць свае аба вяз кі.

Коль касць ад ме ны ўсы наў лен няў у 

кра і не не больш за 1—2 % ад ма сі ву 

тых, ка го ўсы на ві лі. Пры чы ны роз ныя, 

і кож ны вы па дак ана лі зу ец ца.

— Не ка то рыя сем'і за хоў ва юць та-

ям ні цу ўсы наў лен ня, а ка лі пад ле так 

пад рас тае, ён да вед ва ец ца ад бліз кіх 

ці сва я коў, што яго ўсы на ві лі, па чы-

на ец ца кан флікт з баць ка мі, і яны не 

вы трым лі ва юць, — тлу ма чыць ды рэк-

тар На цы я наль на га цэнт ра ўсы наў-

лення Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла-

ру сі Воль га ГЛІН СКАЯ. — Зда ра ец ца 

і так, што адзін з усы на ві це ляў па мі-

рае, а дру гі не мо жа адзін спра віц ца з 

вы ха ван нем.

Да до му — 
праз цэнтр 
усы наў лен ня

На цы я наль ны цэнтр усы наў лен ня 

Бе ла ру сі пра цуе ўжо 23 га ды. У 2003-м 

ён быў пры зна ча ны цэнт раль ным ор-

га нам па вы ка нан ні па ла жэн няў Га-

аг скай кан вен цыі аб між на род ным 

усы наў ленні.

— Асноў ная за да ча на шай дзей-

нас ці — ся мей нае ўлад ка ван не дзі-

ця ці, пы тан ні між на род на га і на цы я-

наль на га ўсы наў лен ня, уста наў лен ня 

між на род най апе кі і па пя чы цель ства, 

транс гра ніч ная ахо ва дзя цей-сі рот і 

ма лых, якія за ста лі ся без апе кі баць-

коў, — аба зна чы ла кі рун кі дзей нас ці 

Воль га Глін ская. — Для рэа лі за цыі 

гэ тых за дач у цэнт ры ство ра ны і па-

ста ян на ак ту а лі зу ец ца рэс пуб лі кан скі 

банк да ных аб усы наў лен ні дзя цей.

Яшчэ дзе сяць га доў та му ў ба зе 

цэнт ра бы ло больш за 9,5 ты ся чы дзя-

цей, якія жы лі ў ін тэр на тных уста но вах. 

Ця пер та кіх за ста ло ся 1600. У цэнт ры 

не ро бяць роз ні цы па між звы чай ны мі 

ма лы мі і дзець мі, якія ма юць пэў ныя 

асаб лі вас ці. Ле тась, на прык лад, 17 та-

кіх дзе так пе рад алі ў пры ём ныя сем'і.

З 2013 го да цэнтр вы дае сваю га-

зе ту «До мой», якая за бяс печ вае пра-

фе сій нае су пра ва джэн не і пад трым ку 

за мя шчаль ных баць коў і спе цы я ліс таў 

у сфе ры ся мей на га ўлад ка ван ня і вы-

ха ван ня дзя цей.

Спе цы я ліс ты цэнт ра ажыц цяў ля юць 

псі хо ла га-пе да га гіч ную ды яг нос ты ку, 

пад рых тоў ку кан ды да таў ва ўсы на ві це-

лі і су пра ва джэн не іх пас ля ўсы наў лен-

ня. У пра гра ме пад рых тоў кі да ўсы наў-

лен ня сён ня ўдзель ні ча юць не ўро ла гі, 

юрыс ты, псі хі ят ры, а кан ды да ты мо гуць 

на ве даць ін тэр на ты ці да мы дзі ця ці, каб 

аца ніць свае маг чы мас ці і рэ сур сы, 

перш чым пры няць да ся бе дзі ця.

— Кан ды да там ва ўсы на ві це лі, якія 

па спя хо ва прай шлі пад рых тоў ку, вы-

да ец ца па свед чан не, якое рас пра ца-

ва на спе цы я ліс та мі цэнт ра і дру ку ец ца 

пры са дзей ні чан ні ар га ні за цыі «Юні-

Хэлп», — да да ла Воль га Глін ская.

У цэнт ры рэа лі зу ец ца так са ма 

шэ раг пра ек таў, скі ра ва ных на ака-

зан не шмат ба ко вай да па мо гі сем' ям, 

якія пры ня лі да ся бе сі ра ту. Пра ект 

«Ся мей ная гар мо нія», на прык лад, уні-

каль ны тым, што спе цы я ліс ты цэнт ра 

кан суль ту юць і да па ма га юць па мес цы 

жы хар ства, дзе сям'я і дзі ця ад чу ва-

юць ся бе ў звык лай і спа кой най аб-

ста ноў цы. Пра цу юць так са ма і з пад-

лет ка мі, да па ма га ю чы ім у пе ра ход ны 

пе ры яд. У цэнт ры ёсць і спе цы яль ная 

шко ла для та таў. У кож ным рэ гі ё не 

кра і ны — клу бы пад трым кі сем' яў усы-

на ві це ляў на роз ных эта пах іх жыц ця. 

Су пра цоў ні кі цэнт ра пра вод зяць ан-

лайн-се мі на ры для спе цы я ліс таў СПЦ 

і ўпраў лен няў ад дзе лаў аду ка цыі, кан-

суль ту юць сем'і.

Ар га ні за ва лі так са ма элект рон ную 

па ста ноў ку на ўлік кан ды да таў ва ўсы-

на ві це лі. 

— Боль шасць з іх хо ча ма лень кіх 

дзе так, па жа да на дзяў чын ку да трох 

га доў, — да да ла ды рэк тар цэнт ра. 

Ад нак у ба зе ця пер толь кі 31 дзі ця да 

го да. Роз ні ца ж па між усы на ві це лем і 

ма лым не мо жа быць боль шай, чым 

45 га доў.
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