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«Су се дзі спа чат ку 
цу ра лі ся сы на, 
а ця пер жар ту юць, 
што зро бяць яго 
швей ца рам...»

Гэ тае пы тан не му чыць і ты ся чы 

ін шых лю дзей — баць коў та кіх жа 

дзя цей. Усе яны ба яц ца, што іх сын 

(ці дач ка) ра на ці поз на тра піць у 

ін тэр нат.

Уя ві це сваё жыц цё ў па коі, дзе 

ад 4 да 6 ча ла век, пры чым у да рос-

лым ін тэр на це по бач мо гуць жыць 

ма ла ды муж чы на з ін ва лід нас цю, 

які тра піў ту ды, ка лі яму споў ні ла ся 

18 га доў, дзя ду ля з дэ мен цы яй, ал-

ка го лік або нар ка ман з роз ны мі рас-

строй ства мі... І вы ні ко лі больш не 

спы та е це: а чым яму бу дзе дрэн на 

ў ін тэр на це? І на ват ка лі там ство-

ра ны ідэа льныя ўмо вы — усё роў-

на ў ін тэр на це вы жы вя це з тым, 

з кім, маг чы ма, не ха це лі б жыць, 

сне да е це тым, што не ха це лі б ес ці, 

пад ні ма е це ся ран кам та ды, ка лі, мо-

жа, не ха це лі б уста ваць. Вы цал кам 

за леж ны ча ла век, і ва ша га мер ка-

ван ня ні хто не пы та ец ца...

«Мой Мі ця пры вык жыць у лю бо-

ві, — ка жа Але на, яго ма ці. — У яго 

ёсць улас ны па кой, свой гар дэ роб. 

Яго ве да юць усе су се дзі, ён сам хо-

дзіць у кра му, ез дзіць па го ра дзе 

з су пра ва джэн нем. Мы з ім на вед-

ва ем ка фэ, удзель ні ча ем у роз ных 

спар тыў ных ме ра пры ем ствах»...

Бу дзем шчы ры мі, ка лі вы ні ко лі 

не су ты ка лі ся з та кі мі людзь мі ра-

ней, пер шай ва шай рэ ак цы яй бу-

дзе, ска жам так, не ка то рая на сця-

ро жа насць... Але да стат ко ва кры ху 

па на зі раць за імі, па спра ба ваць 

па раз маў ляць — і ўсе апа сен ні, як 

пра ві ла, раз вей ва юц ца, ні бы ра ніш-

ні ту ман над рал лёй.

«Май го сы на ні ра зу не па крыў-

дзіў ні адзін су сед, яму ні ко лі не ска-

за лі дрэн на га сло ва ў кра ме, — ка жа 

Але на. — Ча му я гэ та ве даю? Та му 

што ён бы спа ло хаў ся і больш ту ды 

не пай шоў бы. Але я з су се дзя мі спа-

чат ку вель мі шмат раз маў ля ла. Так, 

яны па пер шым ча се цу ра лі ся май го 

Мі ці. Але я ім тлу ма чы ла: мой сын не 

раз маў ляе, не чы тае, не пі ша. Але 

ён усё ра зу мее, яго за вуць Мі ця... 

І ён ві та ец ца з усі мі, заў сё ды ад крые 

дзве ры ў пад' ез дзе, ка лі хто ідзе, вы-

клі ча ліфт... Су се дзі жар ту юць, што 

зро бяць яго швей ца рам».

У 1991 го дзе, ка лі на ра дзіў ся Мі-

ця, Але не пра па на ва лі здаць яго ў 

ін тэр нат. Та ды бы ло так: аль бо ма-

ма здае дзі ця, якое на ра дзі ла ся з 

цяж кі мі па ру шэн ня мі, ту ды, аль бо 

ся дзіць з ім до ма, па ста віў шы на 

сва ім жыц ці крыж. Але ну не за да во-

ліў ні адзін з гэ тых ва ры ян таў. Мі цю 

на огул па шан ца ва ла, та му што яго 

ма ма ака за ла ся не прос та лю бя-

чай і са ма ад да най, але і з ак тыў най 

жыц цё вай па зі цы яй.

Ця пер яна, ма быць, ад на з са мых 

вя до мых асоб ся род та кіх жа баць-

коў, а так са ма пра фе сі я на лаў, што 

зай ма юц ца зга да най праб ле май, і 

ак ты віс таў гра мад скіх ар га ні за цый. 

Але на Ці то ва ста я ла ля вы то каў і 

ўжо шмат га доў з'яў ля ец ца стар-

шы нёй «Бе ла рус кай аса цы я цыі да-

па мо гі дзе цям-ін ва лі дам і ма ла дым 

ін ва лі дам» («Бе лА ДДІ і МІ») — гра-

мад скай ар га ні за цыі, што аб' яд ноў-

вае ка ля 3000 сем' яў, у якіх жы вуць 

дзе ці і ма ла дыя лю дзі з асаб лі вас-

ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця.

«Мы пер шы мі ў кра і не ства ры лі 

цэнтр для дзя цей-ін ва лі даў, якія лі-

чы лі ся не на ву ча е мы мі. Па ра лель на 

ла бі ра ва лі ад крыц цё ана ла гіч ных 

па ўсёй рэс пуб лі цы, а па чы на ю чы 

з 2000-х Цэнт ры ка рэк цый на-раз ві-

валь на га на ву чан ня (ЦКРН) ад кры-

лі ся па ўсёй кра і не, — рас каз вае 

Але на Ці то ва. — Пры іх ад кры лі ся 

кла сы, дзе маг лі зай мац ца дзе ці з 

са мы мі цяж кі мі па ру шэн ня мі. За раз 

ужо ёсць і ін тэ гра ва ныя гру пы. І ў 

ад дзя лен нях дзён на га зна хо джан ня 

ста лі ства рац ца гру пы для са мых 

цяж кіх вы пуск ні коў ЦКРН — ця пер 

да рос лыя ін ва лі ды (1—2 гру пы, як 

пра ві ла, з ра зу мо вы мі аб ме жа ван-

ня мі) не ся дзяць не вы лаз на ў ча ты-

рох сце нах»...

Дом-ін тэр нат — 
ужо не адзі нае вый сце

Вя до ма, лю дзі з ра зу мо вы мі аб-

ме жа ван ня мі да кан ца жыц ця ма юць 

па трэ бу ў су пра ва джэн ні. Хоць бы 

та му, што на ват з лёг кай сту пен ню 

аб ме жа ван няў яны — па тэн цый ныя 

ах вя ры са мых раз на стай ных ашу кан-

цаў. Да мы-ін тэр на ты і ўзнік лі ка лісь ці 

з мэ тай аба ра ніць та кіх лю дзей. Тым 

не менш ужо 50—60 га доў на зад у 

Еў ро пе вя лі кія да мы-ін тэр на ты ста лі 

за чы няц ца. Вя до ма, сваю ро лю тут 

ады гра лі гу ман ныя мер ка ван ні, але 

ўсё ж на пер шым мес цы ста я лі эка-

на міч ныя пры чы ны.

Утрым лі ваць ча ла ве ка ў ін тэр на-

це — гэ та заў сё ды до ра га. Так, па-

вод ле звес так Мі ніс тэр ства пра цы 

і са ца ба ро ны, ме сяц зна хо джан ня 

дзі ця ці ў до ме-ін тэр на це абы хо дзіц-

ца на шай дзяр жа ве ў 1018 руб лёў. 

Кошт утры ман ня да рос ла га ча ла ве-

ка ў до ме-ін тэр на це агуль на га ты пу 

скла дае ка ля 767 руб лёў, у псі ха-

неўра ла гіч ным до ме-ін тэр на це — 

ка ля 600 руб лёў у месяц. Ка лі та кі 

ча ла век жы ве ў сям'і, то да па мо га 

па до гля дзе ін ва лі да пер шай гру пы 

(пры гэ тым ча ла век, які яго да гля дае, 

не мае пра ва пра ца ваць) і пен сія па 

ін ва лід нас ці скла да юць, па сло вах 

Але ны Ці то вай, у су ме ка ля 443 руб-

лёў. Па га дзі це ся, роз ні ца ёсць.

Гэ та ўжо ра зу мее і дзяр жа ва. 

З 2013 го да ў нас у кра і не з'я ві-

ла ся та кое па няц це, як «су пра ва-

джаль нае пра жы ван не ін ва лі даў». 

А ў апош нія га ды пры ТЦСАН ста лі 

ад кры ва цца ад дзя лен ні су пра ва-

джаль на га пра жы ван ня.

«Ця пер, на прык лад, па жы лая 

ма ма-пен сі я нер ка, якой ужо цяж ка 

са мой да гля даць та ко га сы на, мо жа 

па тэ ле фа на ваць ту ды і ска заць: мне 

скла да на за вес ці яго ў па лі клі ні ку 

або пры га та ваць для яго абед... За-

клю ча ец ца да га вор, і сац ра бот нік 

бу дзе ажыц цяў ляць эле мен ты та-

го до гля ду, які ра ней ажыц цяў ля лі 

баць кі, — ка жа Але на Ці то ва. — 

Я лі чу, што гэ та са мы леп шы шлях. 

Лю дзі з ін ва лід нас цю за ста юц ца ў 

звык лым ася род дзі, дзе іх усе ве да-

юць. Ка лі вяр тац ца да май го сы на... 

Да пус цім, нас з му жам не ста не. Та-

ды сац ра бот нік да па мо жа ар га ні за-

ваць яму по быт».

На ступ ным кро кам, які, на дум ку 

Але ны Ці то вай, зро біць гэ тую да-

па мо гу больш тан най, ста не аб' яд-

нан не 5—7 та кіх ча ла век у ад ной 

вя лі кай ква тэ ры. Лю дзі роз на га 

ўзроў ню ін тэ ле кту аль ных па ру шэн-

няў змо гуць жыць ра зам у су пра ва-

джэн ні сац ра бот ні ка і да па ма гаць 

адзін ад на му.

* * *

— Ска жы це, ці не бу дуць пры 

гэ тым у ней кай сту пе ні ўшчэм-

ле ныя пра вы ін шых, ка му, мо жа 

быць, бу дзе не кам форт на жыць 

па су сед стве з та кой ква тэ рай? — 

за даю пы тан не Але не Ці то вай.

— У Гер ма ніі, на прык лад, ка лі 

дзесь ці ад кры ва ла ся та кая ква тэ ра 

ці бу да ваў ся дом, у пер шую чар гу 

рас каз ва лі су се дзям, якія і з які мі па-

ру шэн ня мі лю дзі бу дуць там пра жы-

ваць. І што яны — не не бяс печ ныя, 

не за раз ныя і г. д. Больш за тое, ім 

да ваў ся тэ ле фон ар га ні за цыі, якая 

су пра ва джае пра жы ван не та кіх лю-

дзей, і пра сі лі ў лю бой хва лю ю чай сі-

ту а цыі тэ ле фа на ваць. Да рэ чы, та кое 

ін фар ма ван не пра во дзі ла ся яшчэ і 

з мэ тай знай сці доб ра ах вот ных па-

моч ні каў ся род су се дзяў.

На огул, су се дзі — гэ та са мая га-

лоў ная сі ла пры су пра ва джаль ным 

пра жы ван ні. І за меж ны во пыт, і во-

пыт на шай ар га ні за цыі па каз вае, 

што ка лі ўсё рас тлу ма чыць, то яны 

не толь кі не су праць та ко га пра жы-

ван ня, але і імк нуц ца да па маг чы гэ-

тым лю дзям.

* * *

«Баць кам асаб лі вых дзя цей 

вель мі важ на пры ву чыць іх да як 

ма га боль шай са ма стой нас ці. Так, 

іх дзе ці, на ват стаў шы да рос лы мі, 

заў сё ды бу дуць мець па трэ бу ў су-

пра ва джэн ні. Пы тан не — на коль кі 

яно бу дзе вя лі кае», — лі чыць Але на 

Ці то ва.

Гэ та ж да ты чыц ца і вы пуск ні коў 

дзі ця чых да моў-ін тэр на таў. Ця пер 

пры іх ства ра юц ца ад дзя лен ні су-

пра ва джаль на га пра жы ван ня, дзе 

вы ха ван цаў рых ту юць да са ма стой-

на га жыц ця. А зу сім ня даў на ў По-

лац ку пры мяс цо вым ТЦСАН даб-

ра чын нае гра мад скае аб' яд нан не 

«Свет без ме жаў» ад кры ла ін тэр нат 

для вы пуск ні коў дзі ця ча га до ма-ін-

тэр на та. Пра жы ваць там хлоп цы і 

дзяў ча ты бу дуць на пра ця гу паў го-

да, па куль не вы ра шаць пы тан ні з 

атры ман нем са цы яль на га жыл ля. 

Ад на ча со ва яны бу дуць на ву чац ца 

пра фе сіі або пра ца ваць, са ма стой-

на вес ці гас па дар ку і адап та вац ца 

да нар маль на га жыц ця.

А яшчэ ў кан цы снеж ня мі ну ла га 

го да ў Бе ла ру сі ўсту пі ла ў сі лу но вая 

рэ дак цыя За ко на «Аб са цы яль ным 

аб слу гоў ван ні», у якой пра ду гле-

джа на і та кая фор ма са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня, як за мя шчаль ная 

сям'я. Пры ём ным чле нам та кой сям'і 

мо жа стаць як па жы лы ча ла век ста-

рэй шы за 70 га доў, так і адзі но кі ча-

ла век з ін ва лід нас цю І або ІІ гру пы, 

з улі кам ме ды цын скіх па ка зан няў і 

су праць па ка зан няў.

І хоць мы ро бім толь кі пер шыя 

кро кі ў гэ тым кі рун ку, але аль тэр-

на ты ва ін тэр на ту ўжо ёсць.

Свят ла на БУСЬ КО.

«МОЙ МІ ЦЯ ПРЫ ВЫК ЖЫЦЬ 
У ЛЮ БО ВІ...»

Ня даў на да ўсіх сва іх шмат-

лі кіх рэ га лій і зван няў ён да даў 

яшчэ ад но — стаў пе ра мож цам 

рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Бе-

ла рус кі май стар — 2018».

Кон курс пра во дзіў ся ЦК Бе-

ла рус ка га пра фсю за ра бот ні каў 

аду ка цыі і на ву кі су мес на з Мі ніс-

тэр ствам аду ка цыі і быў на цэ ле-

ны на вы яў лен не іні цы я тыў ных, 

энер гіч ных і мэ та на кі ра ва ных 

пе да го гаў — лі да раў праф са юз-

на га ру ху. У фі на ле су стрэ лі ся па 

ад ным прад стаў ні ку ад кож на га 

рэ гі ё на. Пры чым і пе да га гіч ны, 

і праф са юз ны стаж у фі на ліс таў 

ака заў ся вель мі роз ны. Так, на-

прык лад, у на стаў ні цы па чат ко-

вых кла саў з Кі се ля вец ка га дзі-

ця ча га са да—ся рэд няй шко лы 

Свят ла ны Гар дзі юк за пля чы ма 

32 га ды пе да га гіч най ра бо ты і 

18 га доў праф са юз на га ста жу. А 

ў Крыс ці ны Мар ка вец, так са ма 

на стаў ні цы па чат ко вых кла саў, 

якая ўзна чаль вае пра фкам ста-

ліч най ся рэд няй шко лы № 56, уся-

го пяць га доў пе да га гіч на га ста жу 

і менш за тры га ды праф са юз най 

ак тыў нас ці. Тым не менш і за па лу, 

і на по ру дзяў чы не не па зы чаць. 

«Хто ска заў, што два плюс два бу-

дзе ча ты ры? Два плюс два бу дзе 

пяць! Праф са юз раз бу рае стэ рэа-

ты пы!» — сме ла за яві ла яна.

Фі нал кон кур су ўклю чаў у ся бе 

тры эта пы: ві зі тоў ку «Пе да гог — 

стар шы ня пра фка ма гу чыць гор-

да!», фраг мент праф са юз на га мі-

ні-ўро ка і пуб ліч нае вы ступ лен не 

на тэ му «Пра фкам учо ра, сён ня, 

заўт ра». Жу ры бра ла пад ува гу 

твор чы ха рак тар асо бы кан кур-

сан та, вы раз насць, ла ка ніч насць і 

ла гіч насць вы кла дзе най ім ін фар-

ма цыі, яе ак ту аль насць і са цы яль-

ную важ насць. Аб са лют на ўсе фі-

на ліс ты па спра ба ва лі раз бу рыць 

стэ рэа тып пра ра бо ту пра фка ма 

як вы ключ на куль тур на-за баў-

ляль на га сек та ра. Ка лек тыў ны 

да га вор, пра цоў ныя кант рак ты, 

сіс тэ ма ма тэ ры яль на га за ах воч-

ван ня, ака зан не ма тэ ры яль най 

да па мо гі, па ру шэн ні пра воў і ін-

та рэ саў пе да го гаў, вы дзя лен не 

пу цё вак на азда раў лен не, кло пат 

за за ха ван нем бяс печ ных умоў 

пра цы — вось да лё ка не поў ны 

пе ра лік пы тан няў, якія зна хо дзяц-

ца ў по ле зро ку праф са ю за што-

дня. Ці шмат зна хо дзіц ца ах вот-

ных уз ва ліць на ся бе та кі ця жар 

ра бо ты?

Іван Які мен ка, ня гледзя чы на 

ўсю сваю за ня тасць па-за шко-

лай, клас нае кі раў ніц тва, па ста-

ян ныя май стар-кла сы і ўдзел у 

пе да га гіч ных дэ сан тах, вось ужо 

сем га доў уз на чаль вае школь ны 

пра фкам. «Як я тра піў у пра фе-

сію? Мя не на ра дзі лі і вы ха ва лі 

на стаў ні кі, у мя не ёсць ста рэй-

шыя брат і сяст ра, усе мы за кон-

чы лі адзін фі зі ка-ма тэ ма тыч ны 

фа куль тэт Ма гі лёў ска га пе д-

інсты ту та. Вы бі раць пра фе сію 

мне не да вя ло ся, але я знай шоў 

у ёй шмат но вых гра няў, — ка-

жа ён сам пра ся бе. — Я люб лю, 

ка лі ўсё вы зна ча на, але мо гуць 

зда рыц ца пры ем ныя не ча ка нас-

ці. Ве даю, што ўсё бу дзе доб ра, 

ня гле дзя чы ні на што. Лі чу, што 

са праўд на га праф са юз на га лі да-

ра вы лу чае ап ты мізм».

Усім удзель ні кам яшчэ на пя рэ-

дад ні кон кур су бы ло пра па на ва на 

вы лу чыць га лоў нае ў іх праф са-

юз най ра бо це. Бу ду чы пе ра мож-

ца кан ста та ваў, што для яго га-

лоў нае — вы ра шаць усе пы тан ні, 

што ўзні ка юць у ка лек ты ве, па 

спра вяд лі вас ці. А ін шым кан кур-

сан там ён па жа даў «не су ма ваць, 

шу каць, га рэць, раз бег чы ся і 

ўзля лець». У Іва на Які мен кі гэ та 

атры ма ла ся, як мы ўжо ве да ем, 

най леп шым чы нам!

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Час ад ча су ад чу ваю ся бе са ба-

кам са зграі пра фе са ра Паў ла ва. 

Слі на вы дзя ля ец ца, пер шая сіг-

наль ная сіс тэ ма па тра буе кі даць 

усё, ка лі ежы яшчэ ня ма, але нех-

та пра яе ўжо зыч на га во рыць. 

І са мой пры хо дзіц ца за раб ляць 

хар ча ван не тэр мі но вай рэ ак цы-

яй на штось ці, што пра ля це ла са 

свіс там і гру ка там у па вет ры. Пра-

бач це, у ін тэр нэ це.

Вось чар го вая сен са цыя. Адзін га-

мяль ча нін з-пад кры са ў га рад скім 

аў то бу се зняў свар ку па між школь-

ні цай і кант ра лё рам. І, ад чуў шы ся бе 

не ве ра год на сме лым ба раць бі том за 

спра вяд лі васць, вы клаў гэ та тэ ле фон-

нае ві дэа ў су поль нас ці «Гэ та Го мель, 

дзет ка!».

І па не сла ся. Шмат лі кія ка мен та рыі 

пра жорст касць па во дзі наў кан дук-

тар кі, пра спра вяд лі васць і, ка неш не, 

аб агуль нен ні на конт жу дас ных ад но сін 

па між людзь мі.

Звы чай ная свар ка, да рэ чы, без не-

цэн зур най лек сі кі і зне ва жан ня пры-

пы ні ла звы чай ную ра бо ту мно гіх, хто 

ад каз вае за рух транс пар ту ў Го мель-

скай воб лас ці. За тое сен са цый нае ві-

дэа за дзень са бра ла «лай кі» ў та кой 

коль кас ці, што ўвесь на ступ ны ме сяц 

яго аў тар мо жа вы хва ляц ца пе рад су се-

дзя мі і сва я ка мі. 134 ты ся чы пра гля даў 

за адзін толь кі ве чар! Па куль нех та з ана-

ла гіч ным су пер-сю жэ там не пе ра б'е яго 

сла ву, за ва я ва ную цяж кай пра цай.

Між тым, ка лі эмо цыі за кі нуць на га-

ры шча і па гля дзець тое са мае ві дэа спа-

кой на, мо жа здац ца, што ка мен та та ры 

пі шуць зу сім не пра тое, што ба чаць сва і мі 

ва чы ма. Ці ўво гу ле не ба чаць, але пі шуць, 

бо аба вяз ко ва ж быць у зграі.

Са мае боль шае, на што мо жа прэ тэн-

да ваць аў то бус ны кан флікт, дык на за га-

ло вак «як баб кі на ба за ры». Дзя жур ная 

ла ян ка па між па са жы ра мі і жан чы най 

у фор ме кан дук та ра. Да рэ чы, за фік са-

ва нае цяг нец ца роў на паў та ры хві лі ны. 

За тым кан дук тар ідзе да лей вы кон ваць 

сваю ра бо ту.

Па да ец ца ж усё вось так: «Кан дук тар 

па пра сі ла ў школь ні цы апла ту пра езду. 

Тая прад' яві ла ёй да вед ку. У вы ні ку кан-

дук тар прос та ў аў то бу се пра вя ла экс пер-

ты зу і за яві ла, што да вед ка пра тэр мі на-

ва ная, зы хо дзя чы з та го, што на да вед-

цы ліч ба 2018 вель мі па доб ная на 2016. 

А яшчэ ў дзяў чын кі на фо та ка січ кі, а ў гэ-

тай школь ні цы ва ла сы рас пу шча ны. Дзяў-

чын ка апла ці ла пра езд без якіх-не будзь 

пы тан няў, пас ля ча го кан дук тар вы рва ла 

з рук дзяў чын кі да вед ку. Ка лі за дзяў-

чын ку па ча лі ўсту пац ца ўсе па са жы ры, 

кан дук тар па ча ла кры чаць на школь ні цу. 

У вы ні ку дзяў чын ка ў сля зах, кан дук тар 

пад ціс кам па са жы раў ада рва ла фа та гра-

фію і ад да ла яе дзяў чын цы. Ці пра ва мер-

ныя ўсе гэ тыя дзе ян ні на ваш по гляд? На 

якой пад ста ве кан дук тар вы кра ла да вед-

ку, са пса ва ла яе і на кры ча ла на дзі ця?»

Стар шы вы клад чык ка фед ры фі ла-

со фіі, гіс то рыі, па лі та ло гіі Бел ДУ Та, 

псі хо лаг Тац ця на СА СНОЎ СКАЯ ад зна-

чае, што ця пер у се ці ве вель мі мно га ві-

дэа сю жэ таў, ка лі лю дзі зды ма юць ней кія 

ня пра віль ныя з іх пунк ту гле джан ня па во-

дзі ны ін шых:

— Між тым, ка лі ча ла век зды мае, ён 

ужо з'яў ля ец ца ўдзель ні кам гэ тай па дзеі. 

Сён ня ж усе ба яз лі ва ро бяць здым кі зда-

лёк і з-пад кры са, вы кла да юць у се ці ва 

і па ця ша юц ца з кан флік ту. Ка лі мы ба-

чым, што нех та не ка га зне ва жае, ла ец ца 

ці на ват б'е, мы не спра бу ем са мі змя ніць 

сі ту а цыю дзе ян нем — мы па чы на ем яе 

зды маць. Па да ём свой удзел быц цам гра-

ма дзян скую па зі цыю, але на са мрэч гэ та 

па зі цыя — «мая ха та з краю, я ні чо га не 

ве даю». Гэ та тан ная па пу ляр насць, а не 

са праўд ная гра ма дзян ская па зі цыя. Кан-

дук тар вы кон ва ла свае аба вяз кі. Ін шая 

спра ва, што зра бі ла гэ та не зу сім у ка рэкт-

най фор ме. Лю дзі ў аў то бу се і ка мен та та-

ры ха це лі б, каб да школь ні цы ад нес лі ся 

не фар маль на, а не па за ко не. Але ж з са-

мо га кан дук та ра бу дуць пы таць фар маль-

на. Ка лі б яна не пра ве ры ла да вед ку — яе 

б па ка ра лі. Па тра ба ван ні ў нас ад ны, а 

жа дан ні — ін шыя. Та кая двай ная ма-

раль атрым лі ва ец ца: мы са мі не хо чам 

вы кон ваць за кон, але па тра бу ем, каб 

з на мі па сту па лі па за ко не. За ўваж це, 

кант ра лёр дзяў чын ку не вы са джва ла 

з транс пар ту. Школь ні ца са ма ад да ла 

50 ка пе ек за пра езд і кан флікт мог 

быць вы чар па ны на гэ тым.

Між тым на прад пры ем стве 

ААТ «Го мель аб лаў тат ранс» да раз-

бо ру па лё таў па ро лі ку ў ін тэр нэ це 

па ды шлі грун тоў на. На мес нік ге не-

раль на га ды рэк та ра па ідэа ла гіч-

най ра бо це і кад рах Алег ЦЫЛЬ КО 

га во рыць, што сі ту а цыю па гля дзе лі не 

толь кі на скан даль ным ві дэа:

— Вы свет лі ла ся, што да вед ка, 

якую прад' яві ла ў аў то бу се школь-

ні ца, са праў ды бы ла пад роб ле ная. 

У па пе ры 2016 год вы праў ле ны на 

2017. Ліч ба «6» — на «7». Кан дук-

тар, якая да гэ туль не ме ла ні я кіх на-

ра кан няў па ра бо це, ні чо га ў гэ тым 

вы пад ку не па ру шы ла. Яна вы кон ва-

ла свае служ бо выя аба вяз кі. Між тым 

у вы пад ку, ка лі су пра цоў нік ба чыць, 

што прад' яў ле ны да ку мент вы клі кае 

су мнен ні, ён мо жа за браць гэ ты да-

ку мент. Да та го ж, у ад па вед нас ці 

з ад мі ніст ра цый ным ко дэк сам, за 

пад роб ку да ку мен та дзяў чын ку ці яе 

баць коў маг лі б пры цяг нуць да ад мі ніст-

ра цый най ад каз нас ці і даць штраф да 10 

ба за вых ве лі чынь. Кі раў ніц тва аў та пар ка 

звя за ла ся са шко лай, з дзяў чын кай па-

гу та ры лі. Яна ска за ла: ве да ла, што да-

вед ка пад роб ле ная. Прэ тэн зій у яе да 

кан дук та ра ня ма. І ўсё ж з кан дук та рам 

мы пра вя лі гу тар ку. Яна ад зна чы ла, што 

эмо цыі ў той мо мант узя лі верх і ця пер 

яна асэн са ва ла сі ту а цыю. Раз гля да ец ца 

пы тан не пра пры цяг нен не кан дук та ра да 

ад каз нас ці за не так тоў ныя па во дзі ны.

Да рэ чы, ка лі зу сім дак лад на вы кон ваць 

усе пра ві лы, рас тлу ма чы лі ў «Го мель абл-

аў тат ран се», у гэ тай сі ту а цыі трэ ба бы ло б 

вы клі каць мі лі цыю. Згод на з ін струк цы яй, 

кант ра лёр па він на бы ла пра сіць кі роў цу 

аў то бу са за бла ка ваць усе дзве ры, ка лі 

транс парт пад' ехаў да пры пын ку. Усе яго 

па са жы ры за ста ва лі ся б у ма шы не, па-

куль не пры еха лі б пра ва ахоў ні кі для раз-

бо ру з не паў на лет няй школь ні цай. Та му, 

ка лі на ступ ным ра зам вы споз ні це ся на 

ра бо ту з-за гра ма дзя ні на з пад роб ле най 

па пе рай, не здзіў ляй це ся. За кон для ўсіх 

адзі ны.

Уво гу ле ж, з лю бо га дроб на га кан флік-

ту мож на зра біць сен са цый ную на ві ну. 

Ка лі ёсць пэў ны на мер. Але ж з пунк ту 

гле джан ня бу даў ніц тва ста біль на га пра ва-

во га гра мад ства та кія вы пад кі на кі ра ва ны 

вы ключ на на яго раз бу рэн не.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



На мес нік на чаль ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня і са цы яль най да па мо гі 
Мінп ра цы і са ца ба ро ны Тац ця на 
ФЁ ДА РА ВА:

— У вы пад ку, ка лі ў сям'і вы хоў ваў ся 

ін ва лід з дзя цін ства, які стаў да рос лым, 

а яго баць кі па мер лі, ёсць тры ва ры ян ты 

да лей ша га раз віц ця па дзей.

Пер шы ва ры янт. У вы пад ку цяж ка-

га ды яг на зу і не маг чы мас ці жыць са ма-

стой на ча ла ве ка з ін ва лід нас цю мо гуць 

па зба віць дзея здоль нас ці ў су до вым па-

рад ку. У та кім вы пад ку яму па ві нен быць 

пры зна ча ны апя кун. Іні цы ю юць гэ ты пра-

цэс звы чай на чле ны сям'і або хто-не будзь 

з сва я коў. Апя кун з'яў ля ец ца за кон ным 

прад стаў ні ком ін ва лі да, ён ар га ні зуе яму 

жыц цё, пры мае за яго ра шэн ні, аба вя за-

ны аба ра няць яго пра вы. Ча ла век пры 

гэ тым за ста ец ца жыць до ма і ў да па мо зе 

са цы яль най служ бы не мае па трэ бы.

Дру гі ва ры янт. Ча ла ве ка з ін ва лід-

нас цю па зба ві лі дзея здоль нас ці, у яго 

ёсць апя кун і да дат ко ва аказ ва юц ца 

па слу гі тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы-

яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. Ён 

мо жа на вед ваць ад дзя лен не дзён на га 

зна хо джан ня для ін ва лі даў, яму мо гуць 

аказ вац ца па слу гі су пра ва джаль на га 

пра жы ван ня... Але ўсё гэ та пры ўмо ве, 

што ма ец ца хтось ці, хто ня се за яго ад-

каз насць: пла нуе яго фі нан сы, аплач вае 

ка му наль ныя пла ця жы і г. д.

У гэ тым вы пад ку апя кун бу дзе ар-

га ні зоў ваць са ма стой нае пра жы ван не 

ін ва лі да, а ТЦСАН аказ ваць па слу гі 

су пра ва джаль на га пра жы ван ня, гэ та 

зна чыць да па мо жа ар га ні за ваць по быт 

та ко га ча ла ве ка. Тэ ры та ры яль ны цэнтр 

ар га ні зуе для яго па слу гі асіс тэн та, якія 

пры зна ча ны для адзі но кіх і адзі но ка пра-

жы ва ючых ін ва лі даў I і II гру пы з ра зу мо-

вы мі па ру шэн ня мі. За клю чэн не аб тым, 

што ча ла век мае па трэ бу ў той ці ін шай 

па слу зе, да юць ме ды кі. Па слу гі асіс тэн-

та аказ ва юц ца бяс плат на, але не больш 

як 60 га дзін у ме сяц, у ад па вед нас ці з 

ін ды ві ду аль най пра гра май рэ абі лі та цыі 

ін ва лі да або за клю чэн нем УКК.

Акра мя та го, ТЦСАН мо жа даць па-

моч ні ка ін ва лі дам I гру пы з па ру шэн ня мі 

апор на-ру халь на га апа ра ту і ін ва лі дам 

па зро ку, а так са ма пе ра клад чы ка мо вы 

жэс таў ін ва лі дам з па ру шэн ня мі слы ху.

Трэ ці ва ры янт. Ка лі не знай шло ся 

ні ко га, хто за ха цеў бы апе ка ваць ча ла-

ве ка з ін ва лід нас цю, ор ган апе кі і па пя-

чы цель ства мо жа вы сту піць з ха дай ніц-

твам аб тым, ка б на кі ра ваць яго ў дзяр-

жаў ную ўста но ву. Вось у та кім вы пад ку 

ча ла век з ін ва лід нас цю і аказ ва ец ца 

ў псі ха не ўра ла гіч ным до ме-ін тэр на це. 

Апе ку ном пры гэ тым пры зна ча ец ца ды-

рэк тар до ма-ін тэр на та.

Вя до ма, са мым ап ты маль ным ва ры-

ян там маг ло б стаць увя дзен не ін сты-

ту та пер са наль на га асіс тэн та ін ва лі да, 

як у Еў ро пе. Гэ та комп лекс на вы ра шы-

ла б зга да ную праб ле му. Маг чы ма, мы 

прый дзем да гэ та га. Ра бо та па ка рэк цыі 

за ко наў, якія да ты чац ца лю дзей з ін ва-

лід нас цю, вя дзец ца па ста ян на.

 Афі цый на

ПРАД СТАЎ НІ КІ 
МІНП РА ЦЫ 

І СА ЦА БА РО НЫ: 
ВА РЫ ЯН ТЫ ЁСЦЬ

На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня ар га ні за цыі са цабс лу гоў ван ня га-
лоў на га ўпраў лен ня са цы яль на га аб слу гоў ван ня і са цы яль най да па мо гі 
Мі ка лай АРОЛ:

— Што да ты чыц ца дзя цей, якія пра жы ва юць у дзі ця чых да мах-ін тэр на тах, то ў 

9 з 10 та кіх уста ноў ужо ство ра ны мо ла дзёж ныя ад дзя лен ні, гэ та зна чыць, да сяг-

нуў шы паў на лец ця, па ста яль цы не пе ра хо дзяць у да рос лы дом-ін тэр нат, а за ста-

юц ца жыць у звык лых умо вах. І ва ўсіх дзі ця чых да мах-ін тэр на тах за раз ство ра ны 

ад дзя лен ні су пра ва джаль на га пра жы ван ня — для тых ма ла дых лю дзей, хто, па 

за клю чэн ні ме ды каў, пас ля адап та цыі змо жа жыць са ма стой на. Для іх ства ра юц ца 

ўмо вы, мак сі маль на на блі жа ныя да са ма стой на га жыц ця: яны жы вуць у асоб ных 

па ко ях, са мі са бе га ту юць ежу, пры бі ра юць у па ко ях і г. д. Пад рых тоў ка да асоб на га 

пра жы ван ня пра хо дзіць па этап на. На апош нім эта пе ма ла дых лю дзей вы во зяць з 

до ма-ін тэр на та, ства ра юць роз ныя са цы яль ныя сі ту а цыі і ву чаць, як ся бе па во дзіць 

па-за ме жа мі ўста но вы (у бан ку, ма га зі не, тэ ат ры і г. д.).

Та кім чы нам ужо вый шлі з ін тэр на таў і жы вуць са ма стой на ка ля 100 ча ла век. 

Тут па він ны пад клю чыц ца і мяс цо выя ор га ны, вы дзя ляць пра цоў ныя мес цы і жыл-

пло шчу (ін тэр нат або спе цы яль ны дом), і гра мад скія ар га ні за цыі. А ў мно гіх жыл лё 

ма ец ца, і яны прос та вяр та юц ца да до му.

На слы хуНа слы ху  

Не прос та пе да гогНе прос та пе да гог  

ПРАФ СА ЮЗ РАЗ БУ РАЕ СТЭ РЭА ТЫ ПЫ!
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У Брэсц кай воб лас ці стар та ваў даб ра-

чын ны пра ект па ды яг нос ты цы і ака зан-

ні аф таль ма ла гіч най да па мо гі дзе цям 

з сель скай мяс цо вас ці. Доб рую спра ву 

ро бяць Бе ла рус кі дзі ця чы фонд, кам па-

нія velcom пры пад трым цы Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя і Брэсц ка га абл вы кан-

ка ма.

Ажыц цяў лен не пра ек та на Брэст чы не па ча-

ло ся з на вед ван ня школ Ка мя нец ка га ра ё на. 

Ту ды на кі ра ва ла ся бры га да ўра чоў-аф таль мо-

ла гаў на спе цы яль ным аў та ма бі лі, які аб ста-

ля ва ны пры бо ра мі для ды яг нос ты кі па та ло гій 

ор га наў зро ку. Яшчэ ад на бры га да пра цуе ў 

Ма ла рыц кім ра ё не. Паз ней ура чы вы едуць 

у Коб рын скі, Жа бін каў скі, Пру жан скі, Бя ро-

заў скі, Ля ха віц кі і Ган ца віц кі ра ё ны, дзе агле-

дзяць больш за 13 ты сяч вяс ко вых дзя цей. 

Як па каз вае прак ты ка, гэ та вель мі па трэб на 

за раз, ка лі школь ні кі шмат ча су пра вод зяць 

ка ля ма ні то раў кам п'ю та раў і ба вяць час са 

смарт фо на мі.

На пра ця гу двух мі ну лых га доў пра ект пад 

наз вай «Я ба чу» пра во дзіў ся ў асоб ных ра ё-

нах Го мель скай і Ма гі лёў скай аб лас цей. Па 

вы ні ках агля ду ў 31 % дзя цей бы лі вы яў ле ны 

роз ныя па та ло гіі зро ку. У па ло вы з іх за хвор-

ван ні ды яг нас та ва ны ўпер шы ню. Ма лыя па-

цы ен ты атры ма лі рэ ка мен да цыі, рэ цэп ты на 

аку ля ры, не ка то рых жа на кі ра ва лі на ля чэн не 

ў ста цы я на ры, а 80 ча ла век ад пра ві лі ся на 

апе ра цыю, па ве да мі ла прад стаў нік прэс-

служ бы кам па ніі velcom Лі за ве та ША ЛАЙ. 

І вя до ма ж, чым ра ней пач нец ца ля чэн не, тым 

ле пей для па цы ен та. На гэ та і на кі ра ва ны даб-

ра чын ны пра ект.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ЯК СА БА КА Ў ЗГРАІ

Зна ём це ся: Іван ЯКІ МЕН КА — на стаў нік ма тэ ма ты кі 

і ін фар ма ты кі Лош ніц кай гім на зіі Ба ры саў ска га ра ё на, 

су пер фі на ліст Рэс пуб лі кан ска га кон кур су пра фе сій на га 

май стэр ства пе да го гаў «На стаў нік го да — 2011», ула даль нік 

зван ня «Вы дат нік аду ка цыі», на стаўнік-ме та дыст, 

член клу ба «Хрус таль ны жу ра вель» 

і Аса цы я цыі на стаў ні каў-ме та дыс таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«Імк нен не», дэ ле гат з'ез даў на стаў ні каў СНД.

Пра ектПра ект  
КАБ ДЗЕ ЦІ ДОБ РА БА ЧЫ ЛІКАБ ДЗЕ ЦІ ДОБ РА БА ЧЫ ЛІ

Май це на ўва зеМай це на ўва зе  

КА ЛІ ІС ЦІ КА ЛІ ІС ЦІ 
ПА ПЕН СІЮ?ПА ПЕН СІЮ?

Вы плач ваць пен сіі і да па мо гі за 

17 кра са ві ка на Бел по шце бу дуць на-

ступ ным чы нам. З уча раш ня га дня 

па ча лі вы да ваць гро шы ў ста ліч ных 

ад дзя лен нях су вя зі, з сён няш ня га — 

ва ўсіх ад дзя лен нях Брэсц кай, Ві цеб-

скай, Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас цей, 

у сель скіх паш то вых аб' ек тах Го мель-

шчы ны і Гро дзен шчы ны. 16 кра са ві ка 

пен сіі і да па мо гі бу дуць вы плач ваць у 

га рад скіх ад дзя лен нях Го мель скай і 

Гро дзен скай аб лас цей і ў Ві цеб ску.

17 кра са ві ка пра ца ваць бу дуць толь-

кі дзя жур ныя ад дзя лен ні су вя зі. Пад ра-

бяз ней пра рэ жым ра бо ты Бел пош ты 

мож на да ве дац ца па ну ма ры 154.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Ме сяц зна хо джан ня дзі-

ця ці ў до ме-ін тэр на це абы-

хо дзіц ца на шай дзяр жа ве ў 

1018 руб лёў. Кошт утры ман-

ня да рос ла га ча ла ве ка ў до-

ме-ін тэр на це агуль на га ты пу 

скла дае ка ля 767 руб лёў, у 

псі ха не ўра ла гіч ным до ме-ін-

тэр на це — ка ля 600 руб лёў 

у месяц.

У цэнт ры — Мі ця ЦІ ТОЎ.

Запісала Свят ла на БУСЬ КО.


