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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

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

Уро кі мі ла сэр нас ці

На чым яшчэ імк нуц ца 
за ра біць сель скія 
біз нес ме ны?

Бія гу мус 
і краф та вы на пой

Ці лёг ка тра піць
ва ўста но вы 
Мін ска?

«Міс све ту» на ка ляс цы

Жы ха ры 
су праць аў та пар ка

У Дра гі чы не га ра джа не 
не за да во ле ны 
ар га ні за цы яй 
па са жыр скіх 
пе ра во зак.
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ТЭМА ТЫДНЯ

Якія яшчэ ідэі рэа лі зуе 
іні цы я тыў ны ка ля сач нік 
з Лі ды?

Ін клю зіў ны 
ба рыс та

стар. 3

КАБ ПРЫ СТУП КІ КАБ ПРЫ СТУП КІ 
НЕ СТА ЛІ ПЕ РА ШКО ДАЙ...НЕ СТА ЛІ ПЕ РА ШКО ДАЙ...

Да ступ нае ася род дзе — 
не аб ход ная ўмо ва са цы яль най ін тэ гра цыі асоб з ін ва лід нас цю

На яў насць 

ася род дзя, 

да ступ на га 

для лю дзей 

з аб ме жа ван ня мі, —

гэ та па каз чык 

на ша га стаў лен ня 

да... са міх ся бе. 

Бо, згадзіцеся, ні хто 

не за стра ха ва ны 

ад та го, што ў 

ней кі пе ры яд 

жыц ця не стра ціць 

здоль насці ха дзіць. 

Тыя ж пры ступ кі 

ў до ме мо гуць 

стаць сур' ёз най 

пе ра шко дай і для 

ма ла дых ма м з 

ка ляс камі, і для 

людзей пажылога 

ўзросту, і для 

ча ла ве ка з цяж кі мі 

сум ка мі, і для та го, 

хто зла маў на гу. 

Та кім чы нам 

ад ства рэн ня 

да ступ на га 

ася род дзя мо гуць 

вый граць вель мі 

мно гія. Як жа сён ня 

ў Бе ла ру сі спра вы 

з да ступ нас цю?

Якія пла ны з ёй на 

най блі жэй шы час?

Што ма ем?
Трэ ба ска заць, у на шай кра і не вы ка нан-

не ба за вых нор маў па ства рэн ні без бар' ер-
на га ася род дзя за раз з'яў ля ец ца аба вяз ко-
вым для ўсіх ар га ні за цый, якія ажыц цяў ля-
юць рас пра цоў ку пра ект на-каш та рыс най 
да ку мен та цыі пры бу даў ніц тве но вых 
бу дын каў. Гэ тыя нор мы пра пі са ны ў тэх-
ніч ных нар ма тыў ных пра ва вых ак тах (тэх-
ніч ныя ко дэк сы, дзяр жаў ныя стан дар ты, 
тэх рэг ла мен ты, тэх ніч ныя ўмо вы). І но вы 
бу ды нак не пры ма ец ца, ка лі там не за бяс-
пе ча на без бар' ер нае ася род дзе. Але ў нас 
вель мі праб лем ным у гэ тым пла не з'яў ля-
ец ца жыл лё, якое бы ло па бу да ва на ра ней, 
у пер шую чар гу «хру шчоў кі». Там за бяс пе-
чыць до ступ для лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі вель мі скла да на.

«Мы пра па ну ем лю дзям з ін ва лід нас цю 
пе ра ся ляц ца на пер шыя па вер хі, — ска-
за ла «Звяз дзе» член Па ста ян най ка мі-
сіі па пра цы і са цы яль ных пы тан нях 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на-

га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Тац ця на 
СТА РЫН СКАЯ. — Але за ўвесь час ма ёй 
ра бо ты ў са цы яль най служ бе Пер ша май-
ска га ра ё на Ві цеб ска (а гэ та 10 га доў) ні 
адзін ча ла век з ін ва лід нас цю не па га дзіў ся 
на гэ та. І я не чу ла пра та кія вы пад кі ў ін-
шых ра ё нах».

Як вы хо дзяць з сі ту а цыі? Ёсць да мы, 
дзе, па сло вах Тац ця ны Ста рын скай, ро-
бяць ад кід ныя пан ду сы на пра ця гу трох-
чатырох па вер хаў, але яны не бяс печ ныя і 
за мі на юць ін шым лю дзям. І, вя до ма, гэ та 
не вый сце з сі ту а цыі.

— Нам трэ ба за ка на даў ча ад рэ гу ля ваць 
па ра дак улад ка ван ня без бар' ер на га ася-
род дзя ў да мах і ква тэ рах, дзе жы вуць ін-
ва лі ды і сем'і, у якіх ёсць ін ва лі ды, а так са-
ма ўлад ка ван ня без бар' ер на га ася род дзя ў 
мес цах агуль на га ка ры стан ня, — ад зна чае 
на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Аляк сандр РУ МАК. — Бо ня-
рэд кія вы пад кі, ка лі ча ла век на ка ляс цы
змог пад няц ца па пан ду се, але ўвай сці 

ў бу ды нак усё роў на не мо жа. Та му што аль-
 бо шы ры ня дзвя рэй не ад па вя дае нар ма-
ты вам, аль бо аказ ва юц ца яшчэ пры ступ кі, 
па якіх пад няц ца ча ла век з ін ва лід нас цю 
не ў ста не. Так, у на шым за ка на даў стве 
ёсць усе ад па вед ныя нор мы, але прак ты ка 
па каз вае, што час та ўзні кае шмат пы тан-
няў, асаб лі ва гэ та да ты чыц ца ўлад ка ван ня 
без бар' ер на га ася род дзя ў мес цы пра жы-
ван ня ін ва лі да. На прык лад, у нас у мно гіх 
бу дын ках ліф ты ча мусь ці па чы на юц ца з 
дру го га па вер ха, і пан ду саў да іх ня ма. Мы 
ста ра ем ся вы пра віць па мыл кі бу даў ніц тва 
мі ну лых га доў, але гэ та ад бы ва ец ца з вя-
лі кай цяж кас цю. І ча ла ве ку з ін ва лід нас цю 
да во дзіц ца пры кла даць шмат на ма ган няў, 
каб ска рыс тац ца сва ім пра вам на да ступ-
нае ася род дзе.

Вель мі важ на за бяс пе чыць для та кіх 
лю дзей бес пе ра шкод ны до ступ не толь кі 
да жы лых аб' ек таў, але і да аб' ек таў 
са цы яль ных, ін жы нер ных, транс-
парт ных, да ўсёй інф ра струк ту ры 
ўво гу ле.
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