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ТЭМА ТЫДНЯ
Якія яшчэ ідэі рэалізуе
ініцыятыўны калясачнік
з Ліды?

Наяўнасць
асяроддзя,
даступнага
для людзей
з абмежаваннямі, —
гэта паказчык
нашага стаўлення
да... саміх сябе.
Бо, згадзіцеся, ніхто
не застрахаваны
ад таго, што ў
нейкі перыяд
жыцця не страціць
здольнасці хадзіць.
Тыя ж прыступкі
ў доме могуць
стаць сур'ёзнай
перашкодай і для
маладых мам з
каляскамі, і для
людзей пажылога
ўзросту, і для
чалавека з цяжкімі
сумкамі, і для таго,
хто зламаў нагу.
Такім чынам
ад стварэння
даступнага
асяроддзя могуць
выйграць вельмі
многія. Як жа сёння
ў Беларусі справы
з даступнасцю?
Якія планы з ёй на
найбліжэйшы час?

стар.
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Урокі міласэрнасці

Разбураць бар'еры
магілёўскіх школьнікаў
вучаць з дзяцінства. стар.

4

«Міс свету» на калясцы

Ці лёгка трапіць
ва ўстановы
Мінска?
Фота БелТА.

БЕЗ БАР'ЕРАЎ:

стар.
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Біягумус
і крафтавы напой

КАБ ПРЫСТУПКІ
НЕ СТАЛІ ПЕРАШКОДАЙ...
Даступнае асяроддзе —
неабходная ўмова сацыяльнай інтэграцыі асоб з інваліднасцю
Што маем?
Трэба сказаць, у нашай краіне выкананне базавых нормаў па стварэнні безбар'ернага асяроддзя зараз з'яўляецца абавязковым для ўсіх арганізацый, якія ажыццяўляюць распрацоўку праектна-каштарыснай
дакументацыі пры будаўніцтве новых
будынкаў. Гэтыя нормы прапісаны ў тэхнічных нарматыўных прававых актах (тэхнічныя кодэксы, дзяржаўныя стандарты,
тэхрэгламенты, тэхнічныя ўмовы). І новы
будынак не прымаецца, калі там не забяспечана безбар'ернае асяроддзе. Але ў нас
вельмі праблемным у гэтым плане з'яўляецца жыллё, якое было пабудавана раней,
у першую чаргу «хрушчоўкі». Там забяспечыць доступ для людзей з абмежаванымі
магчымасцямі вельмі складана.
«Мы прапануем людзям з інваліднасцю
перасяляцца на першыя паверхі, — сказала «Звяздзе» член Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальна-

га сходу Рэспублікі Беларусь Таццяна
СТАРЫНСКАЯ. — Але за ўвесь час маёй
работы ў сацыяльнай службе Першамайскага раёна Віцебска (а гэта 10 гадоў) ні
адзін чалавек з інваліднасцю не пагадзіўся
на гэта. І я не чула пра такія выпадкі ў іншых раёнах».
Як выходзяць з сітуацыі? Ёсць дамы,
дзе, па словах Таццяны Старынскай, робяць адкідныя пандусы на працягу трохчатырох паверхаў, але яны небяспечныя і
замінаюць іншым людзям. І, вядома, гэта
не выйсце з сітуацыі.
— Нам трэба заканадаўча адрэгуляваць
парадак уладкавання безбар'ернага асяроддзя ў дамах і кватэрах, дзе жывуць інваліды і сем'і, у якіх ёсць інваліды, а таксама ўладкавання безбар'ернага асяроддзя ў
месцах агульнага карыстання, — адзначае
намеснік міністра працы і сацыяльнай
абароны Аляксандр РУМАК. — Бо нярэдкія выпадкі, калі чалавек на калясцы
змог падняцца па пандусе, але ўвайсці

ў будынак усё роўна не можа. Таму што альбо шырыня дзвярэй не адпавядае нарматывам, альбо аказваюцца яшчэ прыступкі,
па якіх падняцца чалавек з інваліднасцю
не ў стане. Так, у нашым заканадаўстве
ёсць усе адпаведныя нормы, але практыка
паказвае, што часта ўзнікае шмат пытанняў, асабліва гэта датычыцца ўладкавання
безбар'ернага асяроддзя ў месцы пражывання інваліда. Напрыклад, у нас у многіх
будынках ліфты чамусьці пачынаюцца з
другога паверха, і пандусаў да іх няма. Мы
стараемся выправіць памылкі будаўніцтва
мінулых гадоў, але гэта адбываецца з вялікай цяжкасцю. І чалавеку з інваліднасцю
даводзіцца прыкладаць шмат намаганняў,
каб скарыстацца сваім правам на даступнае асяроддзе.
Вельмі важна забяспечыць для такіх
людзей бесперашкодны доступ не толькі
да жылых аб'ектаў, але і да аб'ектаў
сацыяльных, інжынерных, транспартных, да ўсёй інфраструктуры
ўвогуле.
стар.
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На чым яшчэ імкнуцца
зарабіць сельскія
бізнесмены?
стар.
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Жыхары
супраць аўтапарка

У Драгічыне гараджане
незадаволены
арганізацыяй
пасажырскіх
стар.
перавозак.
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