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«ХТО, КА ЛІ НЕ МЫ...»
Дзе вят нац ца тая шко ла ў Ма гі лё-

ве па па ме рах амаль аг ра га ра док, 
тут ву чыц ца бо лей за 1200 школь-
ні каў. Сё ле та ў мік ра ра ё не па він на 
з'я віц ца яшчэ ад на шко ла, але па-
куль увесь ця жар па аду ка цый ным 
і вы ха ваў чым пра цэ се мяс цо вых 
пад лет каў цал кам ля жыць на гэ тай 
уста но ве. І яна спраў ля ец ца. На ват 
з пос пе хам. Іры на Ка ра вац кая, а 
яна яшчэ і на мес нік стар шы ні Са-
ве та па мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
мік ра зо ны № 12, пры зна ец ца, што 
ў гэ тым да па ма гае шмат га до вы 
во пыт па ра бо це з гра мад скас цю. 
За не каль кі дзя сят каў га доў пры яе 
не па срэд ным удзе ле рэа лі за ва на 
без ліч іні цы я тыў. У тым лі ку і па 
без бар' ер ным ася род дзі. На ста-
ле за ву ча па пка з под пі сам «Хто, 
ка лі не мы». Гэ та вя лі кі са цы яль ны 
пра ект, які ле тась быў рэа лі за ва ны 
са ве там.

— У Ма гі лё ве пра хо дзіў кір-
маш са цы яль ных пра ек таў, і мы 
так са ма пры ма лі ўдзел, — Іры на 
Сяр ге еў на дэ ман струе ста рон-

ку ёміс та га «тал му да» з ці ка вым 
ма люн кам. На ім па злы з наз ва-
мі іні цы я тыў — кож ная па сту по ва 
пе ра хо дзіць у ін шую. Вось, на-
прык лад, «Ра біць да бро — прос-
та» — пад та кім ло зун гам ад быў ся 
шэ раг ак цый па доб ра ўпа рад ка-
ван ні. З да па мо гай іні цы я ты вы 
«Зда роўе — ра дасць жыц ця» па-
пу ля ры за ва лі ся за ня ткі спор там. 
Пры шко ле пра цу юць сек цыя ка-
ра тэ і тан ца валь ны клуб, вель мі 
раз ві ты ў мік ра зо не рух ама та раў 
скан ды наў скай ха ды, дзе ак тыў-
ныя ўдзель ні кі пен сі я не ры. Шко ла 
сяб руе з пра ва слаў ным хра мам 
Іко ны Бо жай ма ці Усе ца ры цы, які 
зна хо дзіц ца не па да лёк. Ра зам з 
ай цом Ге ор гі ем ад кры лі пра ва-
слаў ную гас цёў ню, дзе ад бы ла ся 
ак цыя «Цяп ло ду шы». На стаў ні кі 
і школь ні кі ак тыў на да па ма га-
лі тым, хто асаб лі ва мае ў гэ тым 
па трэ бу. А «Жыць здо ра ва» — іні-
цы я ты ва, якая са дзей ні чае ўма-
ца ван ню су вя зяў па між жы ха ра мі 
до ма, два ра, мік ра зо ны. Гэ та су-
мес ныя свя ты, ак цыі мі ла сэр нас-
ці. А ня даў на ў шко ле вы ра шы лі 

па чаць ву чыць пен сі я не раў кам-
п'ю тар най аду ка ва нас ці.

— Мы жы вём гэ ты мі пра ек та-
мі, — ка жа за вуч. — Пры ем на, што 
ў шко ле пра цуе столь кі не абы яка-
вых лю дзей. Мой лёс звя за ны з 
гэ тым мік ра ра ё нам з 1972 го да, 
на ма іх ва чах ад бы ва юц ца вя лі-
кія зме ны.

КНІ ГІ ДОБ РЫХ СПРАЎ
Яны са ро ме юц ца рас каз ваць 

пра свае доб рыя спра вы, лі чаць, 
што ў гэ тым ня ма ні чо га асаб лі-
ва га. Усіх іх аб' яд ноў вае атрад 
«Мі ла сэр насць». Яго ўдзель ні кі — 
стар ша клас ні кі, па чы на ю чы з дзя-
вя та га кла са. Гэ та ўжо во пыт ныя 
ва лан цё ры, якія пры ма юць удзел 
у шмат лі кіх даб ра чын ных ак цы ях. 
Атрад су пра цоў ні чае з ад дзя лен-
нем Чыр во на га Кры жа Ле нін ска га 
ра ё на Ма гі лё ва.

— Вось сён ня ез дзі лі ў Дом дзі-
ця ці, за вез лі ту ды шмат па да рун-
каў, — удак лад няе пе да гог-ар-
га ні за тар Іры на ДА ВЫ ДА ВА, 
якая ка ар ды нуе ра бо ту чле наў 
БРСМ. — Ак тыў ных удзель ні каў 
даб ра чын ных ак цый уклю ча ем 
у наш ва лан цёр скі атрад. З гэ та-
га го да ўру ча ем ім ва лан цёр скія 
кні гі, дзе па зна ча ны і за ве ра ны 
под пі сам ды рэк та ра і пя чат кай 
усе доб рыя спра вы.

За шко лай за ма ца ва на 15 дзя-
цей-ін ва лі даў да 18 га доў. Не ка-
то рыя яшчэ ў дзі ця чым са дзе, але 
са цы яль ныя пе да го гі ўжо пад-
рых та ва лі іх спіс. Так ляг чэй пра-
ана лі за ваць, што ка му па трэб на. 

Збі ра лі для іх цац кі, кан цы ляр скія 
пры ла ды, срод кі гі гі е ны.

Ула дзі слаў ужо вы пуск нік шко-
лы, яму 22 га ды. Але яму тут усё 
роў на да па ма га юць. У ма ла до га 
ча ла ве ка цяж кае за хвор ван не і 
па трэб ны да ра гія ле кі.

— Ён ву чыў ся ў пя тым кла се, 
ка лі ра зам з баць ка мі пе ра ехаў у 
наш мік ра ра ён, — рас каз вае Іры-
на Ка ра вац кая. — Ме на ві та та ды 
ад на клас ні кі з клас ным кі раў ні-
ком На тал ляй Ма рач коў скай пер-
шы раз прый шлі да яго на Но вы 
год з па да рун ка мі — ку пі лі гра на-
та вы сок, фрук ты. І по тым яшчэ 
не ад на ра зо ва на вед ва лі. У шко лу 
ён не ха дзіў, ву чыў ся до ма. Мы 
пе ры я дыч на збі ра лі гро шы і пе-
ра во дзі лі яму на ра ху нак, каб ма-
ці ку пі ла не аб ход ныя ле кі. За раз 
вось рых ту ем чар го вую ма тэ ры-
яль ную да па мо гу.

ДА ШЫ НЫ СЯБ РОЎ КІ
Пан ду сы, по руч ні, спе цы яль-

ныя пры ста са ван ні ро бяць жыц цё 
асаб лі вых лю дзей зруч ней шым, 
але не шчас лі вей шым. Ім па трэб-
на ўва га, ад чу ван не сяб роў ска га 
пля ча. Вы ха ван не мі ла сэр нас-
цю па чы на ец ца ў шко ле змал ку. 
У кож ным кла се ёсць не вя ліч кія 
атра ды з ана ла гіч най наз вай. Яны 
да па ма га юць зма гац ца ад на год-
кам з псі ха ла гіч ны мі «бар' е ра мі».

У шас ці клас ні цы Да шы цяж кая 
фор ма ска лі ё зу, яна не мо жа на-
вед ваць шко лу. Але ад на клас ні кі 
не па кі да юць яе ў са мо це, пры хо-
дзяць у гос ці.

— На вы гляд яна ін шая, але 
ў ду шы та кая ж, як і мы, — пры-
зна ец ца Ка ры на Слю сар. — З ёй 
вель мі ве се ла і ці ка ва. Нам не 
цяж ка знай сці агуль ную мо ву.

— До ма ў яе жы ве пры го жае 
ка ця ня, яна вель мі лю біць жы-
вёл, — ад зна чае Ксю ша Швай-
ко ва.

— Мы пе ра піс ва ем ся з ёй у са-
цы яль ных сет ках, тры ма ем у кур-
се на шых спраў, — уклю ча ец ца ў 
раз мо ву Ле ра Рым ке віч.

— Пы та ем ся пра са ма ад чу ван-
не, чым яна зай ма ец ца, што яе 
не па ко іць. Яна вель мі жыц ця ра-
дас ная. Вель мі лю біць ма ля ваць 
і мо жа зра біць скла да ную гім нас-
тыч ную фі гу ру, на прык лад, сес ці 
на шпа гат. Яшчэ не кож ная з нас 
так умее, — да дае Ка ры на Ба ло-
бі на.

Да ша, да рэ чы, паў на вар тас-
ная ўдзель ні ца школь на га жыц-
ця, з'яў ля ец ца чле нам пі я нер скай 
ар га ні за цыі.

НОЎ ТБУК ДЛЯ РА МА НА
Хлоп чык ан ках во ры. На стаў ні-

кі дэ ман стру юць кра наль нае фо-
та, дзе ён, цал кам лы сы пас ля пе-
ра не се най ім хі мі я тэ ра піі, ся дзіць 
з ноў тбу кам. Гро шы на шчод ры 
па да ру нак збі ра лі ўсёй шко лай.

— Срод кі не ма лыя, але баць кі 
не за ста лі ся ўба ку, удзель ні ча лі 
ра зам з на мі, — ка жа за вуч. — 
Не ка то рыя спа чат ку ад маў ля лі-
ся, маў ляў, шмат та кіх хво рых. 
Але, ка лі ўба чы лі фо та Ра ма на, 
усе пы тан ні са мі па са бе знік лі. 

Хі бы 
ў вы ка нан ні за ко наў

Ва лян ці на Піп ко па ча ла з та-
го, што дзяр жа ва апош нім ча сам 
зра бі ла вель мі шмат для ства-
рэн ня са праўд на га без бар' ер-
на га ася род дзя. Тое, што бы ло ў 
са вец кі час і за раз — не ба і зям ля. 
Га лоў ныя за ха ды зроб ле ныя на 
за ка на даў чым уз роў ні: пры ня тыя 
ад па вед ныя нор мы, нар ма ты вы, 
па тра ба ван ні, вы дзе ле ны срод кі. 
Але, як ня рэд ка ў нас бы вае, з вы-
ка нан нем за ко наў уз ні ка юць праб-
ле мы. Ма лень кія не да пра цоў кі на 
мес цах, не апраў да ная эка но мія 
аль бо эле мен тар ны не да гляд пры 
бу даў ніц тве здоль ныя абяр нуц ца 
для кан крэт ных лю дзей за ба ро най 
на прос тыя дзе ян ні. І, зда ра ец ца, 
аба роч ва юц ца са пса ва ным на-
стро ем, сля за мі, а то і рэ аль ны мі 
праб ле ма мі.

— Ну вось, ска жам, на лю бой 
пар коў цы пра ду гле джа на мес ца 
для ін ва лі даў. І на лю бой яно бы-
вае, як пра ві ла, за ня тае, — раз-
ва жае Ва лян ці на ПІП КО. — Як з 
гэ тым зма гац ца? Ча каць па куль 
пе ра стро іц ца свя до масць лю-
дзей? Але гэ та га мож на да біц ца 
пры ўмо ве вы ха ван ня ча ла ве ка 
з са ма га ран ня га ўзрос ту, зна-
чыць, не менш, чым праз па ка-
лен не. Вы ха дам ба чац ца ме ры 
ад мі ніст ра цый на га ўздзе ян ня. 
Так, да рож ная мі лі цыя пра во-

дзіць рэй ды, ска жам, на пя рэ дад-
ні між на род на га дня ін ва лі даў. 
Але ж гэ та вар та ра біць час цей, 
ну хоць бы раз на ме сяц. Як ча-
ла век за ней кае па ру шэн не ад-
ка жа руб лём, то апош няе на ват 
ка лі не зме ніць ра зу мен не, яно 
за ста нец ца ў па мя ці. Ду маю, што 
еў ра пей цы да бі лі ся жа да на га ста-
но ві шча не толь кі вы ха ван нем, 
але і штра фа мі. Там яны, да рэ чы, 
вель мі вя лі кія.

Не пе ра адоль ная 
перашкода

Ну і са мая вя лі кая праб ле-
ма для лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі ў пе ра соў ван-
ні — па ні жа ныя бар дзю ры. Та кое 
ўра жан не, што з кож най но вай 
бу доў ляй мы на сту па ем на ад ны 
і тыя ж граб лі. Аў тар гэ тых рад-
коў ме ла маг чы масць на зі раць 
па доб ныя бу даў ні чыя хі бы, бо 
по бач з кар пунк там не каль кі га-
доў пра цяг ва юц ца маш таб ныя 
бу доў лі. Спа чат ку ўзво дзі лі вя лі-
кі офіс пад атко вай служ бы, ця пер 
ідзе рэ кан струк цыя коб рын ска га 
мос та. Дык вось пад атко вую зда-
лі, доб ра ўпа рад ка ван не зра бі лі, 
но выя да рож кі пра кла лі, у тым 
лі ку з бо ку мос та. А ў на прам ку 
ву лі цы Ма лой па ста ві лі та кія вы-
со кія бар дзю ры, што і зда ро ва му 
ча ла ве ку іх не вель мі лёг ка пе-
ра адо лець, ка лі пе ра хо дзіш да-

ро гу. По тым, вя до ма, пе ра ра бі лі, 
змар на ваў шы срод кі.

Ва лян ці на Мі ка ла еў на пры вя ла 
прык лад но ва га бу дын ка агенц-
тва па не ру хо мас ці і зя мель ным 
ка даст ры, якое па звыч цы ўсе на-
зы ва юць БТІ. Там прос та шы коў-
нае без бар' ер нае ася род дзе: пан-
ду сы, мес цы для пар коў кі, по руч-
ні спе цы яль ныя. Але ў гэ тае са мае 
ася род дзе ін ва лід прос та тра піць 
не мо жа. Бо ва кол — ані вод на-
га па ні жа на га бар дзю ра. То-бок 
вый шаў з ма шы ны, пе ра сеў у ка-
ляс ку... і мо жаш вяр тац ца да до-
му, ка лі па са ро ме еш ся пра сіць 
не ка га аб да па мо зе. Укла дзе на 
шмат срод каў, а ней кая дро бязь 
пе ра крэс лі вае на ма ган ні столь кіх 
лю дзей. Тое ж са мае на зі ра ец ца 
ў ад ным з най буй ней шых ганд-
лё вых цэнт раў «Вам рад», па ні-
жа ных бар дзю раў ня ма. На ват на 
чы гу нач ным вак за ле, ку ды мож-
на дэ ле га цыі ва дзіць па вы ву чэн ні 
гэ та га са ма га без бар' ер на га ася-
род дзя, не пра ду гле дзе лі пад' езд 
для ка ля сак на аў та ста ян цы з вы-
ха дам на цэнт раль ны пе рон.

На жаль, яшчэ час та пры пра-
вя дзен ні доб ра ўпа рад ка ван ня ме-
на ві та ў па ру шэн не пра ек таў «за-
бы ва юць» зра біць па ні жа ны бар-
дзюр — са мае важ нае для ча ла ве ка 
ў ка ляс цы. По тым да во дзіц ца пе ра-
раб ляць, уклад ваць срод кі на ноў і 
вы праў ляць хі бы кан крэт на га ча ла-
ве ка: май стра аль бо пра ра ба. Вось 
вам той са мы ча ла ве чы фак тар, ка-
ра ні яко га ха ва юц ца ў пе ра жыт ку 
са вец ка га мі ну ла га — уста ноў цы, 
што ін ва лі даў у нас ня ма. Мо жа, 
трэ ба аба вя заць тых, хто пры мае 
аб' ек ты, прай сці да дат ко вы курс 
лек цый — га ва ры лі ў клу бе.

Што да ты чыц ца ганд лю, то ін-
ва лі ды ў цэ лым за да во ле ныя аб-

ста ля ван нем яго аб' ек таў. У кож-
ным ра ё не го ра да ёсць су пер-
мар кет аль бо на ват гі пер мар кет 
буй ной ганд лё вай сет кі, які цал-
кам пры ста са ва ны для лю дзей з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 
Па вод ле ацэн кі Ва лян ці ны Піп ко, 
нель га зра біць та кі мі ўсе ма га зі ны. 
Але ж вы браць ней кую з крам па-
куп нік у ка ляс цы заў сё ды змо жа.

Ін ва лід у па ла це
За ста ец ца пы тан не па ме ды-

цын скіх уста но вах. Ця пер там 
ёсць пан ду сы, аб ста ля ва ныя за-
ез ды, шмат ча го зроб ле на для 
зруч нас ці, укла дзе ныя не ма лыя 
срод кі. Але ні во дзін ста цы я нар 
не асна шча ны спе цы яль ны мі 
туа  ле та мі для ін ва лі даў. Ска жам, 
па сту пае ча ла век на ля чэн не 
ў ад дзя лен не і су ты ка ец ца з сі-
туа  цы яй, ка лі на ка ляс цы ў ту а-
лет прос та не па тра піш, бо там 
вуз кія дзве ры, ня ма па трэб ных 
пры ста са ван няў. Вя до ма, па цы-
ент па чы нае за да ваць пы тан не, і 
са ні тар ка пры но сіць ад па вед ныя 
па су дзі ны. Гэ та зна чыць, ча ла ве-
ку пра па ноў ва юць спраў ляць па-
трэ бу ў па ла це пры ўсіх. Для асоб-
ных лю дзей гэ та аба роч ва ец ца 
са праўд ным стрэ сам, ня цяж ка 
ўя віць. «Лі чу, што праб ле му трэ ба 
вы ра шаць, — га во рыць Ва лян ці на 
Мі ка ла еў на. — Ін ва лі дам па ста не 
іх зда роўя час та да во дзіц ца пра-
хо дзіць курс ля чэн ня. І яны па-
він ны мець пад час зна хо джан ня 
ў ста цы я на ры нар маль ныя са ні-
тар ныя ўмо вы. Гэ та не зна чыць, 
што вар та ўлад коў ваць асоб ны 
ту а лет для ін ва лі даў. Да стат ко ва 
ў лю бым ту а ле це ад дзя лен ня зра-
біць шы ро кія пра ёмы і да дат ко-
выя по руч ні».

Бар' е ры — у га ло вах
У Брэс це ін ва лід-ка ля сач нік 

без асаб лі вых праб лем тра піць 
ва ўста но вы гра мад ска га хар ча-
ван ня. Мо жа ён знай сці для ся бе 
ад дзя лен не бан ка, цы руль ню, 
пош ту. А вось ва ўста но вы куль-
ту ры час та да ро га та ко му ча ла-
ве ку фак тыч на за кры тая. Са мае 
боль шае, што ёсць, пан ду сы. Але 
з да па мо гай пан ду саў за е дзеш у 
леп шым вы пад ку ў фае. Да лей — 
праб ле мы. Но вы ля леч ны тэ атр, 
які ўзво дзіц ца, бу дзе зроб ле ны з 
улі кам ця пе раш ніх па тра ба ван-
няў. А дра ма тыч ны тэ атр, кі на-
тэ ат ры па бу да ва ныя даў но, яны 
яў на не раз лі ча ныя на лю дзей з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Раз мо ву пра цяг ва ем з трэ не-
рам клу ба «Шанс» Да р'яй Міх-
нюк. Яна па ро дзе дзей нас ці час та 
вы яз джае са спарт сме на мі-ка-
ля сач ні ка мі за мя жу на спа бор-
ніц твы, збо ры. Мае маг чы масць 
па раў ноў ваць. Да р'я лі чыць, што 
праб ле ма ў свя до мас ці зда ро вых 
чле наў гра мад ства, і па сту по ва 
яна мя ня ец ца да леп ша га. Але 
там, за мя жой, лю дзі больш пра-
яў ля юць спа га ды. На ват на мя-
жы і мыт ні з су сед ня га бо ку гэ та 
ўжо ад чу ва еш. Там на да па мо гу 
прый сці імк нец ца не толь кі служ-
бо вая асо ба, але і кож ны вы пад-
ко вы ча ла век. У нас так са ма ёсць 
шмат чу лых, не раў на душ ных, але 
ёсць і ін шыя пры кла ды. Ма ец ца 
на ўва зе не толь кі пра хо жы, які не 
пры тры маў дзве ры, але і кі раў нік, 
які ад мо віў у пры ёме на ра бо ту. 
Трэ ба ру хац ца ў на прам ку зме ны 
свя до мас ці. Бар' е ры час та зна хо-
дзяц ца ў нас са міх. Іх пе ра адоль-
ваць ця жэй за ўсё.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПУНКТ ГЛЕ ДЖАН НЯ

ПА НІ ЖА НЫ БАР ДЗЮР І ЗА НЯ ТАЯ ПАР КОЎ КА

УРО КІ МІ ЛА СЭР НАС ЦІУРО КІ МІ ЛА СЭР НАС ЦІ
— Мы ўжо не ад но па ка лен не дзя цей 
вы хоў ва ем на мі ла сэр нас ці, — 
усмі ха ец ца за вуч шко лы № 19 Іры на 
КА РА ВАЦ КАЯ. — Яшчэ з іх баць ка мі 
ка лісь ці шэф ства ва лі над ту тэй шы мі 
пен сі я не ра мі, доб ра ўпа рад коў ва лі 
тэ ры то рыю, са джа лі дрэ вы... На ша 
Ка зі мі раў ка ўскра і на Ма гі лё ва, го ра дам 
яна ста ла толь кі ў 80-я га ды. Гэ та за раз 
тут шмат па вяр хо ві кі, а та ды бы лі спрэс 
пры ват ныя пад вор кі — вёс ка ад ным 
сло вам...

Ва лян ці на Піпко шмат га доў уз на чаль вае фіз куль тур на-спар тыў-
ны клуб ін ва лі даў «Шанс» у Брэс це. Яна вя до мы ў го ра дзе ча ла век, 
яе мэ та на кі ра ва насць і ак тыў ная жыц цё вая па зі цыя да па маг лі шмат 
зра біць для рэ абі лі та цыі ін ва лі даў. Ва лян ці на Мі ка ла еў на — ін ва лід 
І гру пы, з цяж кас ця мі, якія пе ра сле ду юць лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі, су ты ка ец ца ў паў ся дзён ным по бы це, праб ле му ве дае 
не па чут ках. З ёй мы і аб мяр коў ва ем маг чы масць вес ці нар маль нае 
жыц цё ў га рад скім ася род дзі для ін ва лі да-ка ля сач ні ка.


