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«Я пра чы та ла 
ў ін тэр нэ це, што май му 
хлоп чы ку па трэб на 
пом па...»

На огул, псі хо ла гі ка жуць, што, 

су стрэў шы ча ла ве ка з пра цяг ну-

тай ру кой, жаб ра ка ці бам жа, мы 

пад свя до ма пра ецы ру ем яго жыц-

цё вую сі ту а цыю на ся бе. Лю бы 

нар маль ны ча ла век ба іц ца апы-

нуц ца на дне гра мад ства — і мы 

па да ём мі лас ці ну, на ўзроў ні пад-

свя до мас ці як бы ад куп ля ю чы ся 

ад па доб на га лё су. Хоць, вя до ма, 

тут пры сут ні чае яшчэ і шка до ба да 

гэ тых лю дзей, і імк нен не хоць не як 

да па маг чы ім. Але, па га дзі це ся, 

ка лі мы па да ём гро шы, нам важ на 

ве даць, што яны бу дуць вы ка ры-

ста ныя па пры зна чэн ні.

Ад ной чы на ша чы тач ка Але на 

Ку лі ко ва з Мін ска вы ра шы ла не 

прос та па клас ці гра шо вую ку пю ру 

ў пра цяг ну тую ру ку, а са праў ды 

да па маг чы.

— Я су тык ну ла ся з та кім вы пад-

кам: на адзін пра ект ны ін сты тут 

прый шоў слёз ны ліст з Го ме ля, 

дзе жан чы на пра сі ла ака заць ёй 

да па мо гу ў на быц ці для дзі ця ці 

ін су лі на вай пом пы, — рас каз вае 

Але на. — Яна пра сі ла шэсць ты сяч 

еў ра і каб по тым ёй да ва лі што ме-

сяц 200 еў ра на на быц цё рас ход ні-

каў. Гэ ты ін сты тут зна хо дзіў ся на 

той мо мант у скла да най фі нан са-

вай сі ту а цыі, у су пра цоў ні каў бы лі 

зу сім не вя лі кія зар пла ты. Тым не 

менш, ка лі прый шоў гэ ты ліст, па 

ін сты ту це прай шоў кліч: трэ ба са-

браць гро шы! У ліс це быў па зна-

ча ны тэ ле фон. І я па тэ ле фа на ва ла 

па ім, каб удак лад ніць не ка то рыя 

дэ та лі і пра па на ваць да па мо гу на-

ша га гра мад ска га аб' яд нан ня.

Пад ня ла труб ку жан чы на. Яна 

рас ка за ла, што яе хлоп чык хо-

дзіць у гім на зію, доб ра ву чыц ца, 

зай ма ец ца спор там, гэ та зна чыць 

вя дзе ак тыў ны лад жыц ця. У хо-

дзе раз мо вы вы свет лі ла ся, што 

ў яго пер шая гру па ін ва лід нас ці. 

«Але, — да дае Але на, — тут важ на 

па збег нуць блы та ні ны: для дзя цей 

па-ін ша му раз ліч ва юць ін ва лід-

насць, там лі чыц ца сту пень стра ты 

зда роўя. Дык вось пер шая сту пень 

стра ты зда роўя — гэ та са мы прос-

ты вы па дак, у ад роз нен не ад пер-

шай гру пы ін ва лід нас ці для да рос-

лых, якая лі чыц ца са май цяж кай. 

І ка лі ў дзі ця ці ёсць на ват ней кая 

мі ні маль ная па та ло гія, то пер шую 

сту пень стра ты зда роўя не скла да-

на атры маць. Але ў боль шас ці вы-

пад каў пас ля 18 га доў та кіх дзя цей 

пры зна юць зда ро вы мі».

Але са мае ці ка вае, па сло вах 

Але ны Ку лі ко вай, бы ло да лей. Як 

ака за ла ся, ні я кі док тар ін су лі на-

вую пом пу для гэ та га дзі ця ці не 

пра піс ваў, ма ма прос та пра чы та ла 

ў Ін тэр нэ це, што ёсць та кая пом па 

і што гэ та доб ры ва ры янт для дзі-

ця ці з дыя бе там. По тым вы свет лі-

ла ся, што гэ тая ма ма да сла ла ліст 

з прось бай аб да па мо зе не толь кі 

ў гэ ты ін сты тут, а яшчэ ў шэ раг 

ар га ні за цый. Пры чым яна не ма-

ці-адзі ноч ка, у сям'і ёсць баць ка. 

На пы тан не, ча му б у та кім вы-

пад ку не па спра ба ваць са мім збі-

раць гро шы на пом пу, якую ні хто 

не пра піс ваў, ма ма ад ка за ла: што 

вы, мы за раз збі ра ем гро шы на 

но вую мэб лю...

«І што ў гэ тай сі ту а цыі па ві нен 

ра біць пра ект ны ін сты тут, су пра-

цоў ні кі яко га на той мо мант атрым-

лі ва лі мі зэр ныя за роб кі, бо не бы-

ло за ка заў? — за да ец ца пы тан нем 

Але на. — Ча му лю дзі па він ны ад-

ры ваць ад сва ёй сям'і гро шы, каб 

да па маг чы гэ тай ма ме са браць на 

ней кую мі фіч ную пом пу?»

На бу тэль ку га рэл кі?
Пас ля гэ та га Але на Ку лі ко ва 

па ча ла звяр таць ува гу на лю дзей, 

якія з жа лас лі вы мі пла ка та мі ста-

яць ка ля ма га зі наў.

— Ад на жан чы на збі ра ла гро шы 

для свай го дзядзь кі, — рас каз вае 

на ша су раз моў ні ца. — Я па ды шла, 

пра чы та ла яе пла ка цік. Там бы-

ло па зна ча на проз ві шча дзядзь-

кі — на за вём яго, да пус цім, Іва-

нам Іва на ві чам — і на пі са на, што 

па тра бу ец ца тэр мі но вая апе ра цыя 

ў Літ ве кош там ка ля 40 ты сяч еў-

ра. Я пы та ю ся: а што та кое з ва-

шым дзядзь кам? Ака за ла ся, яму 

трэ ба за мя ніць сар дэч ны кла пан. 

А ча му ў Літ ве? Ад каз: не ве даю, 

ён ска заў, што трэ ба там. У хо-

дзе рос пы таў вы свет лі ла ся, што ў 

дзядзь кі на ват ін ва лід нас ці ня ма, 

ён жы ве не дзе на Па лес сі, адзін. 

Як та кі хво ры дзядзь ка мо жа жыць 

адзін?

Пас ля апош ня га пы тан ня жан-

чы на ху цень ка са бра ла свае рэ чы 

і кі ну ла ся прэч, рас каз вае Але на. 

І я зра зу ме ла, што ня ма ні я ка га 

дзядзь кі і ні я кай хва ро бы. А лю дзі 

«вя дуц ца», на ват па куль мы з ёй 

раз маў ля лі, па ды шоў ней кі муж-

чы на з хлоп чы кам га доў пя ці, даў 

хлоп чы ку ку пю ру і той па клаў гро-

шы. А мне ўжо бы ло зра зу ме ла, 

што яны пой дуць Іва ну Іва на ві чу 

на бу тэль ку га рэл кі, а з гэ та га та-

ты з хлоп чы кам і з ін шых чул лі-

вых лю дзей «ня шчас ныя» толь кі 

па смя юц ца...

Яшчэ пра адзін вы па дак рас ка-

за ла мая зна ё мая: не як яна ста я ла 

на стан цыі мет ро і по бач з ёй ста яў 

муж чы на, пры стой на га вы гля ду, з 

ней кай па пкай у ру цэ, і, мяр ку ю чы 

па ўсім, пра неш та сур' ёз на раз-

ва жаў... «Пад' ехаў цяг нік, ён за хо-

дзіць по бач са мной у ва гон — і тут 

жа мя ня ец ца прос та на ва чах, — 

са здзіў лен нем рас ка зва ла зна-

ё мая. — За коч вае во чы, ні бы ён 

сля пы ад на ра джэн ня, ідзе па ва-

го не і доб ра па стаў ле ным го ла сам 

вя дзе слёз ную га вор ку пра дзі ця, 

якое па мі рае. Лю дзі не ску пі лі ся: 

да ста ва лі гро шы і па да ва лі яму. 

Ён змог ледзь не вы біць сля зу ў 

доб рай па ло вы ва го на! На на ступ-

ным пры пын ку мы ра зам вый шлі. 

Ча ла век зноў па мя няў ся ў тва ры і 

стаў па доб ны на са ма га звы чай на-

га гра ма дзя ні на, вы гля дам — ні бы 

ме не джа ра ся рэд няй ру кі, і во чы 

вяр ну лі ся на мес ца...»

Да рэ чы, Але на Ку лі ко ва са ма 

24 га ды пра пра ца ва ла з ін ва лі да мі 

і ве дае, як вы гля дае па свед чан не 

ін ва лі да і ка лі, як і з якой на го ды 

лю дзі атрым лі ва юць яго. «І ка лі ча-

ла ве ку са праў ды па трэб ны гро шы 

на ля чэн не, то ён змо жа дак лад на 

і адэ кват на рас ка заць пра за хвор-

ван не, — упэў не ная яна. — А лю-

дзі, што ста яць са слёз ны мі пла-

ка та мі, час та не ве да юць ню ан саў 

хва ро бы, на якую спа сы ла юц ца, 

блы та юц ца ў дэ та лях, тры ма юць 

пе рад са бой па свед чан не ін ва лі-

да, а са мі не раз бі ра юц ца на ват у 

гру пах ін ва лід нас ці...»

— Не як я на ват зай шла ў мі лі-

цыю (ад дзя лен не зна хо дзіц ца на 

шля ху да до му) і па ці ка ві ла ся, ча му 

яны да пус ка юць усё гэ та жаб рац-

тва, зра зу ме ла ж, што гэ та «раз-

вод» чыс тай ва ды, — дзе ліц ца 

на ша су раз моў ні ца. — Дзя жур ны 

мне ад ка заў: мы ўсё ра зу ме ем, 

але не ма ем пра ва штось ці з імі 

зра біць, та му што яны не ха па юць 

вас за ру кі. Вось ка лі б ха па лі за 

па дол па лі то і пра сі лі гро шы, та-

ды мож на бы ло б іх за тры маць. 

А так — гэ та ва ша пра ва: хо ча це, 

кі дай це гро шы, хо ча це — не.

Як ста віц ца 
да та кіх лю дзей?

Та кіх жаб ра коў апош нім ча сам 

раз вя ло ся ня ма ла. Але мы за раз 

на ўмыс на не раз гля да ем вы пад-

кі, ка лі жаб ру юць цы ган скія дзе ці 

або на ву лі цы па ды хо дзіць ча ла век 

са сло ва мі «аба кра лі, не ма гу па-

ехаць да до му, да па ма жы це ку піць 

бі лет». Не раз гля да ем жаб ра коў 

і ал ка го лі каў, якія ся дзяць ка ля 

мет ро і збі ра юць на вы піў ку. Гэ та 

больш-менш зра зу ме лыя вы пад-

кі, і мы ад ва роч ва ем ся або ста ра-

ем ся хут чэй «ад ку піц ца» ад гэ тых 

лю дзей. Хоць, на прык лад, Ніц шэ 

лі чыў, што ча ла век — і які па дае, і 

які не па дае мі лас ці ну — у лю бым 

вы пад ку бу дзе лі чыць ся бе кры-

ху ві на ва тым: па да сі, зна чыць, у 

ма тэ ры яль ным сэн се ты жы веш 

лепш, у чым і ві на ва ты пе рад гэ-

тым ча ла ве кам, не па да сі — зна-

чыць, па шка да ваў не каль кі ка пе ек 

і па кі нуў у бя дзе, так са ма дрэн на.

У гэ тым ар ты ку ле мы за кра ну лі 

толь кі вы пад кі, ка лі жаб ра кі вы-

ка рыс тоў ва юць «цяж кую ар ты ле-

рыю» — фра зы, якія б'юць на вод-

маш, мі ма якіх не атрым лі ва ец ца 

прай сці абы яка ва, та му што яны 

аб са мым да ра гім: зда роўі дзя цей, 

жыц ці і смер ці, на шых глы бін ных 

стра хах...

Гэ тыя лю дзі «ціс нуць» на на ша 

шка да ван не і да ма га юц ца сва ёй 

мэ ты, бо мно гія з нас, на прык лад, 

з ін ва лід нас цю не су ты ка лі ся і не 

раз бі ра юц ца ў гэ тым. Але тыя, 

якім са праў ды па трэб ны гро шы 

на ля чэн не, не бу дуць ста яць на 

ву лі цы з пла ка ці кам. Яны бу дуць 

шу каць ней кія ін шыя спо са бы. Бо, 

сто я чы на ву лі цы з пра цяг ну тай 

ру кой, на ўрад ці мож на са браць 

на апе ра цыю, на ват ка лі ча ла век 

і не пад ман вае і жаб руе ме на ві та 

з гэ тай мэ тай.

Та му, мо жа, леп шай да па мо гай 

бу дзе, ка лі не абы яка вы мі нак пад-

ка жа, што ёсць і ін шыя спо са бы 

пра сіць. На прык лад, хоць бы звяр-

нуц ца ў срод кі ма са вай ін фар ма-

цыі, дзе мож на раз мяс ціць ну мар 

раз лі ко ва га ра хун ку для пе ра лі-

чэн ня гра шо вых срод каў. Але пры 

гэ тым трэ ба, вя до ма, па даць да ку-

мен ты, якія свед чаць аб тым, што 

гэ та не афё ра. Для гэ тых жа мэт 

іс ну юць і даб ра чын ныя фон ды...

Так што хо ча це да па маг чы хво-

ра му дзі ця ці — пе ра лі чы це гро шы 

на ра ху нак у бан ку, які без ад па-

вед ных ме ды цын скіх да ку мен таў 

прос та не ад кры юць. Ра біць да бро 

лепш пра віль на — так, каб да па-

мо га да хо дзі ла да тых, хто са праў-

ды ў ёй мае па трэ бу.

Свят ла на БУСЬ КО.

 Наш ка мен та рый

А што ка жа мі лі цыя?
У ра сій скай прэ се мож на су стрэць пуб лі ка цыі 

пра тое, што ў буй ных ра сій скіх га ра дах па-

пра шай ніц тва ста ла кры мі наль ным біз не сам, 

у якім кру цяц ца вя лі кія гро шы. Бе ла рус кія 

пра ва ахоў ні кі сцвяр джа юць, што ў на шай кра-

і не га вор ка аб ар га ні за ва най зла чын нас ці ў 

гэ тай сфе ры не ідзе.

— Та кіх да ных у нас ня ма, хоць адзін ка вы вы-

па дак зла чын най гру поў кі ня даў на быў вы яў ле ны 

ў Ма гі лё ве, — за явіў «Звяз дзе» на чаль нік упраў-

лен ня пра фі лак ты кі га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы 

пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі МУС Бе ла ру сі Алег 

КА РА ЗЕЙ. (Ма ец ца на ўва зе вы па дак з 25-га до вым 

ура джэн цам Рэ чыц ка га ра ё на, які жыў за кошт та го, 

што пры му шаў лю дзей жаб ра ваць для яго, — пра 

гэта на ша га зе та пі са ла 29 жніў ня гэ та га го да. — 

Заўв. аўт.).

Але ў цэ лым кож ны з тых, хто про сіць мі лас ці-

ну, дзей ні чае ў асноў ным у адзі ноч ку, лі чыць Алег 

Ка ра зей.

— Пра лю дзей, якія зай ма юц ца па пра шай ніц-

твам, мож на ска заць, што яны зна хо дзяц ца ў цяж-

кай жыц цё вай сі ту а цыі і про сяць да па маг чы, — га-

во рыць на чаль нік упраў лен ня пра фі лак ты кі МУС. — 

З пунк ту гле джан ня за ко на за гэ та ад каз нас ці не 

пра ду гле джа на. Ін шая рэч, ка лі га вор ка ідзе пра 

на зой лі вае пры ста ван не, та ды гэ тыя дзе ян ні мож на 

ква лі фі ка ваць па ар ты ку ле 17.1 як дроб нае ху лі ган-

ства. Яны цяг нуць на кла дан не штра фу ў па ме ры 

ад 2 да 30 ба за вых ве лі чынь або ад мі ніст ра цый ны 

арышт да 15 су так.

У шэ ра гу вы пад каў лю дзі зло ўжы ва юць да бры-

нёй мі на коў і пад ман ва юць іх. Та ды іх дзе ян ні мож на 

ква лі фі ка ваць як мах ляр ства, гэ та ар ты кул 209 (ава-

ло дан не ма ё мас цю або на быц цё пра ва на ма ё масць 

шля хам зма ну або зло ўжы ван ня да ве рам). Та кія 

дзе ян ні цяг нуць па ка ран не ад штра фу да па праў чых 

ра бот або па збаў лен ня во лі ў за леж нас ці ад аб ста-

він. (І да рэ чы, у ця пе раш ні час след чае ўпраў лен не 

УСК па Ві цеб скай воб лас ці рас сле дуе кры мі наль-

ную спра ву аб мах ляр стве: аб ві на вач ва ная, жы-

хар ка Мін скай воб лас ці, пры дум ля ла гіс то рыі пра 

смерць сва я коў, спра бу ю чы раз жа ліць лю дзей, якія 

ад да ва лі по тым ёй гро шы, а яна вы дат коў ва ла іх на 

спірт ное і пра дук ты. — Заўв. аўт.).

Мы ў шэ ра гу вы пад каў атрым лі ва ем скар гі ад 

гра ма дзян на лю дзей, якія зай ма юц ца па пра шай ніц-

твам у мет ро, пе ра хо дах, але тут трэ ба раз гля даць 

кож ную сі ту а цыю асоб на.

Я лі чу, што не аб ход на па ве дам ляць нам пра сі ту а-

цыі, ка лі лю дзі для атры ман ня мі лас ці ны вы ка рыс тоў-

ва юць ма ла лет ніх дзя цей, у тым лі ку груд ных. Ка лі 

гра ма дзя нін за яў ляе, што ў яго на столь кі га рот нае 

ста но ві шча, што ня ма чым кар міць дзі ця, зна чыць, 

не аб ход на ста віць пы тан не аб раз гля дзе сі ту а цыі ў 

гэ тай сям'і. Дзяр жа ва па він на ака заць ёй да па мо гу. 

Ка лі сям'я ў прын цы пе не вы кон вае сваіх функ цый па 

вы ха ван ню дзі ця ці і кло па це аб ім, за бес пя чэн ні яму 

мі ні маль на не аб ход ных умоў, трэ ба ста віць пы тан не 

аб ада бран ні дзі ця ці з та кой сям'і. Та кія скар гі да нас 

па сту па юць, і мы рэ агу ем на іх, пры ма ем ме ры па 

аба ро не дзя цей — аж да па збаў лен ня баць коў скіх 

пра воў, ка лі бу дзе па цвер джа на, што не за бяс печ-

ва юц ца мі ні маль ныя па трэ бы дзі ця ці.

Але ў асноў ным гэ та прос та вы пад кі, ка лі асоб-

ныя лю дзі знай шлі та кі спо саб атрым лі ваць срод кі 

для пра жы ван ня. Хоць ёсць жа і ін шыя спо са бы. 

Ка лі ў ча ла ве ка са праў ды скла да нае ста но ві шча, 

да па мо гу яму акажа дзяр жа ва. Га вор ка мо жа іс ці 

і пра ма тэ ры яль ную да па мо гу і да па мо гу ў ад наў-

лен ні да ку мен таў пры не аб ход нас ці — афарм лен ня 

пен сіі, вы дзя лен ня мес ца ў спе цы яль ных цэнт рах 

для асоб без пэў на га мес ца жы хар ства і г. д. Кож ны 

гра ма дзя нін, які зна хо дзіц ца ў цяж кай жыц цё вай 

сі ту а цыі, мае пра ва на са цы яль ныя па слу гі, і на ша 

дзяр жа ва іх аказ вае.

«Ах вя руй це, лю дзі доб рыя, 
на ля чэн не дзі ця ці...»

Як ад но сіц ца да тых, хто про сіць да па мо гі, сто я чы ка ля ўва хо да ў ма га зін?
У ста лі цы ня рэд ка мож на су стрэць у пад зем ных пе ра хо дах або 

ка ля су пер мар ке таў лю дзей, якія ста яць з шыль да мі «Да па ма-

жы це, па мі рае сын», «Ах вя руй це на ля чэн не дзі ця ці» або «Збі раю 

гро шы на апе ра цыю ма ме». Ка лі шчы ра, кож ны раз, ка лі пра хо-

дзіш мі ма, — сэр ца кры вёй аб лі ва ец ца. І з гэ тым ні чо га не мо жаш 

зра біць, хоць ней кай част кай цвя ро за га ро зу му ра зу ме еш, што 

час ця ком не як за над та ўжо ціс нуць на шка да ван не на пі са ныя 

фра зы. Мно гія мі на кі на гі на юц ца, кла дуць гро шы... І ідуць па 

сва іх спра вах да лей з ад чу ван нем вы ка на на га аба вяз ку.


