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Лю дзям вель мі важ на ве даць, ка му 
кан крэт на яны да па ма га юць. Мы на-
ват не ча ка лі, што змо жам на збі раць 
на ноў тбук. Гэ та ж амаль 1500 руб лёў. 
На шы дзе ці са сло ва мі «баць кі пе ра-
далі» пры но сі лі па 10—20 руб лёў.

— Хлоп чык, да рэ чы, не з на шай 
мік ра зо ны. Мы прос та знай шлі яго на 
сай це Ма гі лёў ска га дзі ця ча га хос пі са. 
Там бы лі ліс ты хво рых дзя цей з іх па-
жа дан ня мі. І мы вы бра лі яго, — удак-
лад няе пе да гог-ар га ні за тар Жа на 
ВОЛ КА ВА. — Ро ма ма рыць ву чыц ца, 
быць на роў ні з усі мі. Маг чы ма, на ша 
да па мо га дасць яму шанц пе ра маг чы 
хва ро бу. Ка лі ма ці да сла ла нам гэ тыя 
фо та, эмо цый бы ло столь кі, сло ва мі 
не пе ра даць. Ба чы це, як све ціц ца яго 
твар, ка лі ён ад кры вае па да ру нак.

Су пра цоў ніц тва з дзі ця чым хос пі-
сам па ча ло ся ле тась. У шко ле аб' яві лі 
ак цыю «Ма ры здзяйс ня юц ца» і па ча лі 
збі раць гро шы на ве ла сі пед шас ці га-
до ва му хлоп чы ку з Кры ча ва. Пра яго 
су раз моў ні кі рас каз ва юць, не ха ва-
ю чы слёз.

— Мы за вез лі яму гэ ты ве ла сі пед 
на пя рэ дад ні Но ва га го да, ён так ра-
да ваў ся, паў та раў: «Дзед Ма роз, ты 
са праў ды іс ну еш». А праз не каль кі 
ме ся цаў яго не ста ла. Але мы спа дзя-
ём ся, што гэ тая на ва год няя ра дасць 
хоць на кры шач ку, але па доў жы ла 
яго жыц цё.

ДЗЯ КУЙ, ЛІ ЗА
Кра наль ных гіс то рый тут шмат. На-

ват на стаў ні каў ура зі ла, ка лі дзе ся ці-
клас ні ца Лі за Сцёп кі на пе рад ала свой 
па да рач ны сер ты фі кат на 20 руб лёў 
До му дзі ця ці. «Мы най леп шых ак ты-

віс таў уз на га родж ва лі сер ты фі ка та мі, 
кож ны мог на гэ тыя гро шы ку піць са-
бе што па жа дае. Але Лі за рас па ра дзі-
ла ся па-ін ша му», — тлу ма чыць Жа на 
Вол ка ва.

— Вель мі за ха це ла ся па дзя ліц ца 
ра дас цю з дзет ка мі, — сціп ла пры-
зна ец ца Лі за. — Мне баць кі мо гуць 
ку піць тое, што я за ха чу, а вось ім не. 
Ка лі мы пры еха лі з па да рун ка мі ў Дом 
дзі ця ці, нам так ра да ва лі ся, сло ва мі 
не пе ра даць.

Лі за — ва лан цёр з во пы там. Яшчэ ў 
шос тым кла се ез дзі ла з та ва ры ша мі ў 
Дом дзі ця ці і бы ла вель мі ўра жа на, як 
рэ ага ва лі ма лыя. «Яны цяг ну лі да нас 
свае руч кі, аб ды ма лі нас, — згад вае 
яна. — Я пе ра жы ла та кія па чуц ці, што 

бо лей не маг ла за ста вац ца ўба ку ад 
ва лан цёр скай спра вы. Ні хто мя не не 
пры му шае гэ тым зай мац ца, раб лю ўсё 
ад чыс та га сэр ца. І за раз атрым лі ваю 
ад гэ та га поў нае за да валь нен не».

ГЭ ТА ТАК ПРОС ТА
Дзе вя ці клас нік Мац вей Гу раў — 

адзін з ак ты віс таў ва лан цёр ска га ру-
ху. Свой воль ны час пры свя чае гра-
мад скім спра вам. Сё ле та, на прык лад, 
ра зам з ад на клас ні ка мі на во сень скім 
кір ма шы да па ма гаў па жы лым да нес-
ці цяж кія сум кі з па кла жай да до му. 
«Гэ та ж так пры ем на ка мусь ці ра біць 
пры ем нае», — сціп ла па ціс кае ён пля-
чы ма. Ён не ад на ра зо ва ах вя ра ваў 
сва і мі кі шэн ны мі гра шы ма, пры зна-
ец ца, што маг чы масць да рыць ра-
дасць ін шым за цяг вае.

— У нас, як толь кі за кан чва ец ца 
ад на ак цыя, ад ра зу ж па чы на ец ца 
дру гая, — ка жа Іры на Да вы да ва. — 
Дзе ці пры хо дзяць і пы та юц ца, а ка му 
мы бу дзем да лей да па ма гаць? І мы 
ўжо як лан цу жок: чым бо лей ах вот-
ных да па маг чы, тым ён мац ней шы. 
У шко ле 1260 дзя цей, і, ка лі кож ны 
здасць хоць 10 ка пе ек, атры ма ец ца 
ад чу валь ная да па мо га. Мы хо дзім па 
кла сах і рас каз ва ем пра тых, ка му па-
трэб на на ша спа га да. Ня даў на дзя цей 
зды ма ла мяс цо вае тэ ле ба чан не, і яны 
вы каз ва лі вель мі да рос лыя дум кі. Пра 
сваё ба чан не шчас ця — гэ та ка лі ні хто 
на све це не хва рэе, пра тое, што, ка-
лі яны бу дуць да па ма гаць ін шым, ім 
так са ма ў цяж кую хві лі ну да па мо гуць. 
Мы вель мі га на рым ся, што змаг лі вы-
ха ваць у іх та кія па чуц ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

У На ва по лац ку ў апош нія не каль кі га доў вель мі мно гае 
зроб ле на, каб для лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 
бы ло як ма га ме ней бар' е раў. Тут па спя хо ва рэа лі зу ец ца 
пра ект «На ва по лацк — ад ін клю зіў най шко лы да 
ін клю зіў на га го ра да».

Пра ект, які раз лі ча ны на тры га ды, стар та ваў у ліс та-
па дзе 2016-га і скон чыц ца сё ле та. Да рэ чы, ён стаў вель мі 
ці ка вым во пы там не толь кі для Ві цеб шчы ны, але і, ба дай, 
для ўсёй кра і ны.

Па вод ле слоў стар шы ні На ва по лац ка га га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та Дзміт рыя ДЗЯ МІ ДА ВА, пра ект 
«На ва по лацк — ад ін клю зіў най шко лы да ін клю зіў на га го ра-
да» да зво ліць ства рыць умо вы, не аб ход ныя для ак тыў на га 
ўклю чэн ня дзя цей і мо ла дзі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі ў 
аду ка цый ны пра цэс, рас крыц ця іх твор ча га па тэн цы я лу, а так-
са ма сфар мі ра ваць ін клю зіў ную пра сто ру па ўсім го ра дзе.

У пры ват нас ці, ле тась у па ла цы дзя цей і мо ла дзі зра-
бі лі без бар' ер нае ася род дзе і адап та ва лі па мяш кан ні для 
за ня ткаў лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. А ў СШ 
№ 8 з'я віў ся ліфт. У ін шых шко лах яго ня ма.

Тут зай ма юц ца ка ля дзе ся ці вуч няў, якім ліфт па трэб-
ны. А ўся го — больш за 370. Да рэ чы, шко ла бы ла ад ной з 
пля цо вак рэс пуб лі кан ска га экс пе ры мен таль на га пра ек та 
«Апра ба цыя ма дэ лі ін клю зіў най аду ка цыі ва ўста но вах аду-
ка цыі». Там ла дзіц ца шмат тэ ма тыч ных ме ра пры ем стваў. 
У пры ват нас ці, мі ну лай во сен ню пра во дзі лі се мі на ры для 
баць коў на ін клю зіў ныя тэ мы. Да рос лыя вы ка за лі дум кі 
на конт та го, што трэ ба зра біць, каб не бы ло бар' е раў не 
толь кі ў до сту пе да ве даў, але і пры на вед ван ні ін шых га-
рад скіх аб' ек таў. Аб мер ка ва лі, як змя ніць по гля ды і стаў-
лен не га ра джан да тых, у ка го ін ва лід насць...

У рэа лі за цыі пра ек та «На ва по лацк — ад ін клю зіў най шко-
лы да ін клю зіў на га го ра да» ак тыў ны ўдзел бя руць чле ны 
га рад ско га пар ла мен та дзя цей і на ву чэн скай мо ла дзі. Юныя 
га ра джа не не толь кі ўдзель ні ча юць у се мі на рах, су стрэ чах, 
твор чых ак цы ях, але і ўно сяць свае пра па но вы. І гэ та так са ма 
спры яе «сці ран ню» бар' е раў па між звы чай ны мі дзець мі і іх 
ад на год ка мі, якія ма юць праб ле мы са зда роў ем.

А «Да вед нік па го ра дзе На ва по лац ку для асоб з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі» мож на на зваць уні каль най 
«зя лё най карт кай». З ім мож на па зна ё міц ца на сай це гар-
вы кан ка ма.

Як ад зна чыў кі раў нік мяс цо вай вы ка наў чай ула ды, да-
па мож нік ства ры лі для та го, каб усе за ці каў ле ныя асо бы 

ва ло да лі поў най і ак ту аль най ін фар ма цы яй аб на яў нас ці 
да ступ на га ася род дзя і бес пе ра шкод на га до сту пу да аб' ек-
таў і па слуг у пры яры тэт ных сфе рах жыц ця дзей нас ці.

У 2016 го дзе, ка лі да па мож нік з'я віў ся, на ім бы лі ад зна-
ча ны ка ля 150 аб' ек таў сфер: аду ка цыі, ахо вы зда роўя, куль-
ту ры, гра мад ска га хар ча ван ня, са цы яль най аба ро ны, жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі, ганд лю. Плюс згад ва юц ца 
бан каў скія і ап тэч ныя ўста но вы, ад дзя лен ні су вя зі і мност ва 
ін шых аб' ек таў са цы яль най і ін шай інф ра струк ту ры го ра да. 
Не аб ход ныя зме ны і да паў нен ні ўно сяц ца ўвесь час.

Адзін з парт нё раў пра ек та — «Бе ла рус кі са юз транс парт-
ні каў» рас пра ца ваў для На ва по лац ка кан цэп цыю га рад ской 
ма біль нас ці. І ра бо та гра мад ска га транс пар ту ар га ні за ва на 
з улі кам па трэб лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. На 
мно гіх пры пын ках з'я віў ся рас клад ру ху аў то бу саў з ука-
зан нем пра цы марш ру та № 16, ад кры та га спе цы яль на для 
аб слу гоў ван ня лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. На 
сай це гар вы кан ка ма ў раз дзе ле «Рас клад ру ху транс пар ту» 
мож на да ве дац ца аб ру ху ніз ка пад ло га вых аў то бу саў па 
са мых па пу ляр ных марш ру тах.

Па сту по ва ка ля пе ша ход ных пе ра хо даў па ні жа юць уз ро-
вень бар дзю раў, каб не бы ло пе ра па даў вы шы ні. Гэ та зруч на, 
да рэ чы, і для баць коў з ка ляс ка мі, і для ве ла сі пе дыс таў.

А ў га тэ лі «Наф тан» гас ці ніч на га комп лек су «На ва по-
лацк» ця пер усе лес ві цы і пры ступ кі з пан ду са мі. Да та го ж 
ёсць ну мар для кам форт на га пра жы ван ня ў ім лю дзей з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Кно пак вы клі ку, каб лю дзям з ін ва лід нас цю да па маг лі 
ўвай сці ў роз ныя аб' ек ты гра мад ска га пры зна чэн ня, усё 
больш. На прык лад, ка ля ўва хо ду ў ад дзя лен не су вя зі № 7.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ВО ПЫТ

І ЛІФТ... У ШКО ЛЕІ ЛІФТ... У ШКО ЛЕ
НА ТРЭ ЦІ ПА ВЕРХ

Раз бу раць бар' е ры 
ма гі лёў скіх школь ні каў ву чаць з дзя цін ства

Да шы ны сяб роў кі.

Кноп ка вы клі ку 
ка ля пош ты.

МЕР КА ВАН НЕ
Аляк санд ра ЧЫ ЧЫ КА ВА, 

«Міс све ту на ка ляс цы — 2017»:
— Я пе ра соў ва ю-

ся на ма шы не, таму 
аца ніць да ступ насць 
гра мад ска га транс-
пар ту не зма гу. Што да 
ўста ноў, як пра ві ла, я 
вы бі раю пра ве ра ныя 
мес цы. А ка лі іду ў но-
вае, то тэ ле фа ную ту ды 
і пы та ю ся, ці да ступ на ў 
іх. Су ты ка еш ся з не аб-
ход нас цю яшчэ рас тлу-
ма чыць, што кан крэт-
на ма еш на ўва зе. Ад 
ня ве дан ня ўла даль ні кі 
ўста ноў ча сам не ўсё 
пра ду гледж ва юць да 
кан ца. На прык лад, 
пан дус на ўва хо дзе ў 
бу ды нак ёсць, ад чы-
ня еш дзве ры — а да лей 
пры ступ кі.

Не ска жу, што ў Мін ску на 100 пра цэн таў без бар' ер-
нае ася род дзе. Вя до ма, ра бо та вя дзец ца — іні цы я ты ва 
ідзе як ад са міх уста ноў, так і ад гра ма дзян, якія ба чаць 
не да хо пы і звяр та юц ца, каб гэ та змя ня лі. У па раў на нні з 
тым, што бы ло пяць га доў та му, мы пад ня лі ся на но вы 
ўзро вень. І мя не ра дуе, што ця пер з'я ві ла ся ра зу мен не — 
гэ та па трэб на не толь кі лю дзям, якія пе ра соў ва юц ца на 
ін ва лід ных ка ляс ках, але і га ра джа нам па жы ло га ўзрос ту, 
баць кам з дзі ця чы мі ка ляс ка мі.

Ка лі ка заць пра не да хо пы, то ў нас час та ча мусь ці 
за бы ва юць ра біць ніз кі мі бар дзю ры. На ват учо ра су тык-
ну ла ся з та кой праб ле май: у банк тра піць ма гу, але пад'-
ехаць да яго з-за вы со кіх бар дзю раў — не.

Сі ту а цыя з да ступ нас цю ка вяр няў у цэнт ры го ра да — 
50 на 50. Су час ныя ганд лё выя цэнт ры бу ду юц ца па ўсіх 
стан дар тах, там зруч на. З ту а ле та мі, праў да, бы вае праб-
ле ма. Або іх за мы ка юць, і трэ ба шу каць ча ла ве ка, у яко га 
ёсць ключ, або на дзвя рах не ро бяць за мкі, і ты не мо жаш 
там за чы ніц ца. Ад мі ніст ра цыя ганд лё вых цэнт раў тлу ма-
чыць, што гэ та для бяс пе кі: рап там з ча ла ве кам штось ці 
зда рыц ца? Але гэ та дзіў на.

Цу доў на ра зу мею, што ства рыць без бар' ер нае ася род-
дзе — ра бо та не ад на го дня. Ёсць бу дын кі са ста рым ар хі-
тэк тур ным пра ек там, дзе не заў сё ды так лёг ка ўста ля ваць 
той жа ліфт ці пад' ём нік. Але ха чу звяр нуць ува гу, што 
ўла даль ні кі ўста ноў ідуць на су страч. На прык лад, ця пер я 
на вед ваю кур сы анг лій скай мо вы і, як толь кі я звяр ну ла ся 
ту ды з прось бай зра біць пан дус, без праб лем да па чат ку 
за ня ткаў усё бы ло пад рых та ва на.

НА ВІ НЫ ДЛЯ НЕ ВІ ДУ ШЧЫХ
У на шай кра і не ў хут кім ча се лю дзям з ін ва лід нас цю 
па зро ку ста нуць да ступ ны мі элект рон ныя вер сіі 
дру ка ва ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі і тэ ле ба чан ня. 

У най блі жэй шы час не ві ду шчым лю дзям пла ну ец ца бяс-
плат на раз даць муль ты ме дый ныя прай гра валь ні кі (плэе -
ры) Wеbbох 3 — уні вер саль ны і прос ты ў вы ка ры стан ні 
ін стру мент для атры ман ня раз на пла на вай ін фар ма цыі.

— Ся род не ві ду шчых ёсць гру па пра су ну тых лю дзей, 
якія ма юць до ступ да на ві на вых і ін фар ма цый ных рэ сур саў 
з да па мо гай кам п'ю та раў і смарт фо наў. Але та кіх, на пэў на, 
пра цэн таў 20, — ад зна чыў на се мі на ры «Што дзён ны не за-
леж ны без бар' ер ны до ступ да ін фар ма цыі для не ві ду шчых 
у Бе ла ру сі» на мес нік стар шы ні Цэнт раль на га праў лен-
ня Бе ла рус ка га та ва рыст ва ін ва лі даў па зро ку Мі ха іл 
АН ТО НЕН КА. — А 80 % лю дзей, у асноў ным ся рэд ня га і 
ста ла га ве ку, як пра ві ла, не ва ло да юць не аб ход ны мі для 
гэ та га на вы ка мі. З ад на го бо ку, мы ка жам пра тое, што 
ча ла век па ві нен па ста ян на ўдас ка наль вац ца і на бы ваць 
не аб ход ныя ўмен ні, тым больш што дзяр жа ва за бяс печ-
вае не ві ду шчых лю дзей смарт фо на мі, за якія яны пла цяць 
толь кі 20 % ад іх кош ту. А з дру го га бо ку, мы ра зу ме ем, 
што ў кож на га па ві нен быць вы бар, чым ка рыс тац ца: ней-
кай пра су ну тай пра гра май або прос та на ціс нуць на кно-
пач ку і так са ма атры маць до ступ да ін фар ма цыі. 

У муль ты ме дый на га плэ е ра Wеbbох 3 мі ні мум на лад 
для ка рыс таль ні ка. Ён аб ста ля ва ны маў лен чай функ цы яй: 
гэ та зна чыць усё, што ў звы чай ных пры ла дах пі шац ца на 
эк ра не, тут пра га вор ва ец ца ўго лас. Ім мож на ка рыс тац-
ца, слу ха ю чы яго і да кра на ю чы ся. «Тут вель мі прос тае 
кі ра ван не — уся го пяць кно пак, — ка жа трэ нер пра ек та 
Аляк сандр ЕЎ ДА КІ МАЎ. — Плэ ер мо жа прай гра ваць 
аў ды я фай лы і гу ка вую да рож ку ві дэа філь маў, ма ец ца 
маг чы масць ра бо ты ан лайн і г. д.

На огул, да дзе ны ін стру мент да зво ліць не ві ду шчым слу-
хаць транс ля цыю тэ ле ві зій ных ка на лаў і ра дыё стан цый, аў-
ды як ніж кі і на ві ны з мяс цо вых га зет, ін фар ма цыю з ін тэр нэ ту 
і з флэ шак, на ват вес ці пе ра піс ку. Пер шая пар тыя муль ты ме-
дый ных плэ е раў ужо пе ра да дзе на лю дзям з ін ва лід нас цю па 
зро ку не толь кі ў Мін ску, але і ў ін шых рэ гі ё нах кра і ны. Яны 
прай шлі не аб ход ную пад рых тоў ку і ця пер са мі бу дуць вы сту-
паць у якас ці трэ не раў — на ву чаць ка рыс тац ца плэ е рам.

Свят ла на БУСЬ КО.


