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Апош нім ча сам мно гія гра мад скія 
ар га ні за цыі ўклю чы лі ся ў пра ект ную 
дзей насць, якую іні цы юе пра гра ма 
між на род най тэх ніч най да па мо гі ААН. 
За ці ка ві ла ся гэ тай пра гра май
і Гро дзен ская аса цы я цыя
ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. 

Яны са мі ўзя лі ся за спра ву па шы рэн ня 
без бар' ер на га ася род дзя. І ка лі ў рэс пуб-
лі цы быў аб' яў ле ны еў ра пей скі пра ект па 
зда ро вым ла дзе жыц ця і пра фі лак ты цы 
ін фек цый ных за хвор ван няў, гро дзен цы 
так са ма па да лі за яў ку. Сваю іні цы я ты ву 
на зва лі — «Зда ро вы лад жыц ця без аб-
ме жа ван няў». Стар шы ня Гро дзен скай 
аб лас ной аса цы я цыі ін ва лі даў-ка ля-
сач ні каў Сяр гей СЕ ШЧАН КА рас ка заў, 
што прэ тэ дэн таў бы ло больш за сот ню. 
У лік пе ра мож цаў тра пі лі два пра ек ты 
нашай аса цы я цыі.

— Мы вый шлі з іні цыятывай ства рэн ня 
пер ша га ў Грод не ін клю зіў на га цэнт ра для 
ін ва лі даў-ка ля сач ні каў, — рас ка заў Сяр-
гей. — Там пла ну ем пра во дзіць за ня ткі па 
фіз куль ту ры, тэ ма тыч ныя і куль тур на-ма-
са выя ме ра пры ем ствы.

Га рад скія ўла ды пай шлі на су страч, 
ідэю пад тры ма лі. На льгот ных умо вах 
пад цэнтр вы дзе ле на па мяш кан не не-
па да лёк ад цэнт раль на га ста ды ё на «Нё-
ман». Мно гім гро дзен цам вя до мы гэ ты 
бу ды нак па ву лі цы Ка лі ноў ска га, бо ў ім 
доў гі час зна хо дзіў ся ра ён ны АВІР, по тым 
быў мэб ле вы са лон. І вось цяпер па мяш-
кан не пе ра да дзе на пад ін клю зіў ны цэнтр, 
які ўлад ку юць са мі ін ва лі ды-ка ля сач ні кі. 
Для гэ тых мэт за кошт пра ек та за куп ле на 
аб ста ля ван не — спар тыў ны ін вен тар, трэ-
на жо ры, арг тэх ні ка, ма саж ная ку шэт ка 
для пра фі лак ты кі і ля чэн ня за хвор ван няў 
па зва ноч ні ка.

— Грант пра ду гледж вае дзесь ці 
35 ты сяч еў ра, мы па тра ці лі толь-
кі па ло ву. Маг лі б і больш, але 
гэ та мой пер шы во пыт — 
ба яў ся не ўціс нуц ца ў 
бюд жэт, — тлу ма-
чыць су раз моў-
нік. — Яшчэ 
ч а с т  к а 
г р а н  т а 

пой дзе на ар га ні за цыю пер ша га між на род-
на га фес ты ва лю на столь на га тэ ні са ся род 
ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. Ён, хут чэй за ўсе, 
ад бу дзец ца сё ле та ў маі.

А пакуль ідзе ак тыў ная пад рых тоў ка, 
за куп ле ны тэ ніс ны стол. Трэ ні ра вац ца 
гро дзен цы змо гуць у сва ім ін клю зіў ным 
цэнт ры, дзе ёсць спе цы яль ны ро бат, які 
да па мо жа на быць спар тыў ныя на вы кі. 
Парт не рам у пра вя дзен ні тур ні ру вы сту-
піць упраў лен не спор ту і ту рыз му абл-
вы кан ка ма, якое да па мо жа ў арэн дзе 
тэ ніс ных ста лоў і ін ша га ін вен та ру. Са мо 
спа бор ніц тва раз гор нец ца на ста ды ё не 
«Не ман».

Гэ та за раз Сяр гей Се шчан ка мо жа спа-
кой на рас каз ваць аб сва ім пра ек це і яго 
вы ні ках. А зу сім ня даў на ён ледзь не кі нуў 
гэ тую ідэю. Цяж ка бы ло яму, на віч ку, ра-
за брац ца ў скла да най да ку мен та цыі і па-
тра ба ван нях да пра ек та. Не бы ло па моч-
ні каў, якія б ве да лі гэ тую спра ву і афор-
мі лі б усё на леж ным чы нам. А бар' е ры 
ўзні ка лі, зда ва ла ся б, на роў ным мес цы.

— На мяс цо вым уз роў ні пе ра шкод не 
бы ло, а вось на ўзроў ні Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі ўзні ка лі не па ра зу мен ні, — 
рас каз вае Сяр гей. — Як вя до ма, 
у пра ек тах ёсць уста ля ва ныя 
фор мы, стан дар ты, якія 
трэ ба аба вяз ко ва вы-
кон ваць. З-за дро-
бя зяў да во дзі ла ся 
не каль кі ра зоў 
пе ра піс ваць 
п р а  е к т , 
каб ён 

адпа вя даў па тра ба ван ням ка мі сіі, а не 
мі ніс тэр ства.

Праб ле мы ўзні ка лі і з афарм лен нем 
бюд жэт на га пла на. На ват пры за куп ках 
та кіх рэ чаў, як фар ба, эмаль, сан тэх ніч-
ныя пры ла ды, зда ра ла ся блы та ні на. То 
ну мар вы твор цы не ўка за ны, то ну мар 
вы ра бу. На дум ку Сяр гея, вы брац ца з гэ-
тай блы та ні ны і бю ра кра тыч най ця га ні ны 
мож на толь кі з вель мі моц най псі хі кай.

Тры ма ла і мэ та. Як-ні як з да па мо гай 
пра ек та ў го ра дзе з'я віц ца пер шы цэнтр 
для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў, а гэ та зна-
чыць, бу дзе зро бе ны яшчэ адзін крок 
да ін тэ гра цыі лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі. За раз па мяш кан не на 
ста дыі за вяр шэн ня ка пі таль на га ра-
мон ту, ужо ёсць аб ста ля ван не. 
За ня ткі бу дуць бяс плат ныя 
не толь кі для ін ва лі даў-ка-
ля сач ні каў, але і для іх 
сяб роў, і род ных.

Спра ва са праў-
ды па трэб ная. 
У Грод не, па 
с л о  в а х 
С я р -

гея, ка ля 500 ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. 
А ўся го па воб лас ці ка ля шасці 
ты сяч ча ла век, якія пры ка ва ны 
да ін ва лід на га крэс ла. Дзя-
ку ю чы та кім пра ек там 
мно гія змо гуць па шы-
рыць ме жы свай го 
све ту і знай сці 
ці ка вы за ня-
так.

ЦІ КА ВЫ ВО ПЫТ
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А Ў  Д З Е  В І  Ч А , 
які ўзна чаль вае 

рэ гі я наль нае ад-
дзя лен не бе ла рус кай 

рэс пуб лі кан скай аса цы я-
цыі ін ва лі даў-ка ля сач ні каў 

(РА ІК), ме на ві та лю дзі з аб ме жа-
ва ны мі маг чы мас ця мі па він ны больш 

ак тыў на за няц ца сва ёй са цы я лі за цы яй і 
ін тэ гра цы яй. Бо перш-на перш вар та пе ра-
адо лець бар' ер ва ўлас най свя до мас ці. І 
з гэ тым ёсць пэў ныя праб ле мы, лі чыць 

су раз моў нік. Да лё ка не ўсе ка ля-
сач ні кі імк нуц ца да са лі дар нас ці і 
згур та ва нас ці ў сва ім ста но ві шчы. 
Та му Са ша, як мо жа, сам ста ра ец-
ца вы сту піць іні цы я та рам мно гіх 
са цы яль ных пра ек таў. Яго га лоў-
ная мэ та — ства рэн не без бар' ер на-
га ася род дзя і па ляп шэн не якас ці 
жыц ця. Дзя ку ю чы яго на ма ган-
ням у Лі дзе з'я ві ла ся без бар' ер-
ная пляж ная зо на. Рэа лі за ва ны 
пра ект па ін клю зіў ным кі на тэ ат ры. 
З да па мо гай МТБ-бан ка ён ар га-
ні за ваў пан дус у до ме, дзе жы ве 
дзяў чы на-ка ля сач ні ца. Вя до мы 

яго пра ект-шко ла «Ін клю зіў ны ба-
рыс та», дзе на ба зе ка фэ Гро дзен скай 

воб лас ці пра хо дзяць на ву чан не пра фе сіі 
ін ва лі ды-ка ля сач ні кі. Ад на з дзяў чат ужо 
пра ца ўлад ка ва на.

Каб за явіць аб праб ле мах лю дзей у 
ін ва лід ных крэс лах, Са ша два га ды та му 
здзейс ніў са ма стой нае па да рож жа па Еў-
ро пе на са ма роб ным руч ным бай ку, пра-
ехаў на ім ка ля трох ты сяч кі ла мет раў і па-
бы ваў у 13 кра і нах. Ён пры му сіў га ва рыць 
пра ся бе і гэ тым са мым зра біў яшчэ адзін 
крок да ін тэ гра цыі, бо калі ка ля сач ні к здо-
леў та кое, дык як яго мож на лі чыць ча ла ве-
кам з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі?

Чар го вы пра ект Са шы мае наз ву «Ін-
клю зіў ны крос фіт» і рэа лі зу ец ца ў рам ках 
ПРА АН, як і пра ект у Грод не. Яны па доб-
ныя, але ў Лі дзе боль шы ак цэнт ро бяць 
ме на ві та на зо ну фі зіч на га раз віц ця. Як 
за зна чыў сам Аў дзе віч, гэ та са цы я лі зуе і 
па шы рае ко ла ўдзель ні каў, ума цоў вае іх 
фі зіч ны стан, на дае спар тыў ны дух. Для гэ-
тых мэт дзі ця чая спар тыў ная шко ла ад дае 
«су хую» за лу ба сей на «Дэль фін».

— Тут бу дзе комп лекс тур ні коў, гу мо вае 
па крыц цё, — рас каз вае Аляк сандр. — Га-
лоў ная ідэя ў тым, каб да лу чыць да трэ ні ро-
вак лю дзей з ін ва лідна сцю. Мы ста вім мэ ту 
ўдзель ні чаць у роз ных спа бор ніц твах, бо бу-
дзем на ка ча ныя, на трэ ні ра ва ныя, ду жыя.

Бу даў ні чая бры га да хут ка пач не ад наў-
ляць за лу, але перш за ўсё тут бу дзе зроб-
ле ны не вя ліч кі пан дус ка ля ўва хо да. Са ша 
спа дзя ец ца, што за ла не стане пус та ваць. 
Сам ён ак тыў на зай ма ец ца на трэ на жо рах, 
на вед вае ба сейн. У яго ёсць ма ра — ства-

рыць ка ман ду па па ра бапс леі. Ня даў на ён 
па бы ваў на збо рах у Аў стрыі і вель мі за-
ха піў ся гэ тым ві дам спор ту. Праў да, сва ёй 
фе дэ ра цыі па ра бабс лея ў на шай кра і не 
ня ма, але Са ша ўпэў не ны, што ро бяц ца 
за ха ды для яе рэ гіст ра цыі. Ён на ват га то вы 
пры няць удзел у спа бор ніц твах.

...Вя до ма, не маг ла не па ці ка віц ца, што 
ста ла з тым са мым хэнд бай кам, на якім 
хло пец аб' ехаў па ло ву Еў ро пы. Аказ ва-
ец ца, тэх ніч ны сро дак пра хо дзіць удас-
ка наль ван не. Са ша хо ча за мя ніць кан-
струк цыю, зра біць яго больш ма неў ра ным 
і лёг кім. І што вель мі іс тот на, па зба віц ца
ма то ра, пе рай сці поў нас цю на руч ное 
кі ра ван не. Па куль што но вых ванд ро вак 
Са ша не пла нуе, бо за раз ёсць спра вы ў 
род ным го ра дзе. У пер шую чар гу трэ ба 
за вяр шыць пра ект па крос фі це. Пра цяг не 
сваю пра цу і шко ла ін клю зіў ных ба рыс та. 
Сё ле та пра ект пе ра е дзе за ме жы рэ гі ё на і 
на кі ру ец ца ў Ма гі лёў.

Са ша не спы ня ец ца ў сва ёй гра мад скай 
дзей нас ці. Ён ба чыць сваю мэ ту яшчэ і ў 
тым, каб па ру шыць бар' е ры ў свя до мас-
ці лю дзей з ін ва лід нас цю, ма ты ва ваць іх 
вы яз джаць з до му, са сва іх кут коў і свай го 
ма лень ка га све ту.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

1. Ча му ства рэн не пер ша га ў Грод не 1. Ча му ства рэн не пер ша га ў Грод не 
ін клю зіў на га цэнт ра для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў ін клю зіў на га цэнт ра для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў 

ледзь не за вяр шы ла ся пра ва ламледзь не за вяр шы ла ся пра ва лам

2. Пе ра адо лець 2. Пе ра адо лець 
бар' ер у са бебар' ер у са бе

Пра ванд роўніка, які рас па чаў ін клю зіў ны пра ект

Два га ды 
та му пра 

Аляк санд ра 
Аў дзе ві ча 

пі са лі мно гія СМІ, 
яго зды ма лі для 

вы пус каў тэ ле пра грам, 
раз мя шча лі ін фар ма цыю на 
сай тах у ін тэр нэ це. І не дзі ва, 

бо Аляк сандр, які пе ра соў ва ец ца 
на ін ва лід ным крэс ле, змог на 

са ма роб ным бай ку амаль за 90 дзён 
аб' ехаць па ло ву Еў ро пы. У ця пе раш ні 

час Са ша за ня ты чар го вым ін клю зіў ным 
пра ек там, які рас па ча ла Лід ская 

між ра ён ная ар га ні за цыя 
ін ва лі даў-ка ля сач ні каў.

Мы ста вім мэ ту ўдзель ні чаць 
у роз ных спа бор ніц твах, 

бо бу дзем на ка ча ныя, 
на трэ ні ра ва ныя, ду жыя.
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