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У Бе ла ру сі ін ва лі ды з па ру шэн нем 

слы ху з трох з паловай ты сяч пра-

фе сій мо гуць за сво іць толь кі сот-

ню. Гэ та ра шэн не ме ды цын скай 

рэ абі лі та цый най экс перт най ка мі-

сіі. На спра ве ж па тэн цы ял глу хіх 

лю дзей знач на шы рэй шы. До каз 

та му — «Аду ка цыя без пе ра шкод» 

Го мель скай аб лас ной ар га ні за цыі 

ГА «Бе ла рус кі са юз жан чын» у ме-

жах між на род най іні цы я ты вы «Ву-

чыц ца, каб дзей ні чаць».

Сут насць уні каль на га пра ек та — на-

ву чыць жан чын, у якіх ёсць праб ле мы са 

слы хам, цы руль най спра ве і мас тац тву 

ма кі я жу. Да ўдзе лу за пра сі лі вель мі роз-

ных га мяль ча нак: ад уча раш ніх школь ніц 

і ма ла дых ма туль да ра бо чых за во да.

— Аб' яд на ла ўсіх ад но — жа дан не 

атры маць но выя на вы кі і, ка неш не, імк-

нен не да пры го жа га. Якая жан чы на не 

ма рыць вы гля даць на ўсе сто? — па дзя лі-

ла ся кі раў нік Го мель скай аб лас ной ар-

га ні за цыі ГА «Бе ла рус кі са юз жан чын» 

і ку ра тар пра ек та Га лі на ПА ШЭД.

Па сло вах жан чы ны, ідэю пра вес ці 

та кі курс пад ка за ла са мо жыц цё. Га лі на 

Мі хай лаў на не раз за пус ка ла гра мад скія 

іні цы я ты вы па пад трым цы ін ва лі даў, а 

ле тась бы ла ар га ні за та рам між на род-

на га фес ты ва лю пры га жос ці «За ла тая 

пра лес ка». Ад но да дру го га — вось вам 

і но вы пра ект.

Са мыя цярп лі выя 
ма дэ лі — ма мы, сёст ры, 
дзе ці

Ці ка ва, што не ка то рыя з удзель ніц да 

стар ту ўжо ме лі пэў ны до свед у б'ю ці-

сфе ры. Хтось ці стрыг да маш ніх, хтось ці 

ра біў ма кі я жы сяб роў кам. Мно гія бы лі б 

і ра ды за пі сац ца на плат ныя кур сы, але 

ву чыць ін ва лі даў сён ня ма ла хто ад важ-

ва ец ца. Дзяў ча там са праў ды па шчас ці-

ла, што ў Го ме лі знай шлі ся не абы яка выя 

лю дзі і за пус ці лі та кі пра ект.

— У на шай кра і не шмат ува гі ад да ец-

ца ін клю зіў най аду ка цыі для дзя цей і мо-

ла дзі, гэ та цу доў на. Ча го нель га ска заць 

пра аду ка цыю для да рос лых. Ця пер ва 

ўсім све це па нуе тэн дэн цыя змен лі вас-

ці: ад ны пра фе сіі хут ка губ ля юць за па-

тра ба ва насць, а ін шыя на бы ва юць. Та му 

кож ны па ві нен быць гнут кім, імк нуц ца да 

за свой ван ня но вых ве даў і на вы каў. Ад-

нак лю дзі з пэў ны мі праб ле ма мі зда роўя 

па куль не ма юць та кой маг чы мас ці, — 

ка жа Га лі на ВЕ РА МЕЙ ЧЫК, кі раў нік 

прад стаў ніц тва Ня мец кай аса цы я цыі 

на род ных уні вер сі тэ таў. — Пра ект 

«Аду ка цыя без пе ра шкод» як раз ад но-

сіц ца да не фар маль най аду ка цыі для 

ўсіх. Чым больш бу дзе та кіх іні цы я тыў, 

тым хут чэй мы ўба чым зме ны ў гэ тым 

кі рун ку на за ка на даў чым узроў ні і тым 

больш лю дзей змо жа змя ніць сваё жыц-

цё ў леп шы бок.

Да рэ чы, «Аду ка цыя без пе ра шкод» 

за кра ну ла лё сы не толь кі са міх удзель-

ніц, але і іх сем'і. Ма мы, сёст ры, дзе ці, 

му жы бы лі са мы мі цярп лі вы мі ма дэ ля мі 

і ў той жа мо мант са мы мі стро гі мі кры ты-

ка мі. За пяць ме ся цаў усе пры звы ча і лі ся 

адзін да ад на го, па сяб ра ва лі.

— Ка лі мя не за пра ша лі ў пра ект, па пя-

рэдж ва лі: «Бу дзе скла да на». А на спра ве 

ака за ла ся на ад ва рот. Та кія за ці каў ле-

ныя, апан та ныя ву ча ні цы су стра ка юц ца 

ня час та. Ні на ім гнен не не ад ры ва ю чы 

ва чэй, со чаць за кож ным ру хам тва ёй ру-

кі, на эма цы я наль ным уз роў ні спра бу юць 

зра зу мець, ча го ты ад іх ча ка еш, — дзе-

ліц ца ўра жан ня мі вы клад чык кур са па 

ма кі я жы Воль га ЦІ МА ШЭН КА. — Ві за-

жыст — як раз ад на з тых пра фе сій, дзе 

мож на абы сці ся і без гу ка вой ка му ні ка-

цыі. Клі ент пры хо дзіць не па раз маў ляць, 

а атры маць кан крэт ную па слу гу. Тут доб-

рае парт фо ліа га во рыць са мо за ся бе.

Іры на МА ШЭЧ КА, якая ву чы ла 

ўдзель ніц сак рэ там цы руль ніц кай спра-

вы, пры зна ла ся, што за ня ткі маг лі доў-

жыц ца да пяці га дзін без пе ра пын каў. 

За ка рот кі тэр мін (су стра ка лі ся толь кі 

два ра зы на ты дзень) дзяў ча ты прай шлі 

поў ны курс: ад пра ві лаў дэз ын фек цыі ін-

стру мен таў да скла да ных вя чэр ніх укла-

дак і афар бо вак. Па сло вах Іры ны, яе 

ву ча ні цы мо гуць хоць заўт ра вы хо дзіць 

на ра бо ту ў лю бы са лон го ра да.

— Пра цую май страм на вы твор час-

ці, але ў ду шы заў сё ды бы ла цы руль-

ні кам — даў но са ма стры гу сы на. Яму 

па да ба ец ца, і я не раз за дум ва ла ся аб 

зме не пра фе сіі, але ба я ла ся, што з-за 

праб лем са слы хам гэ та не маг чы ма, — 

рас каз вае Іры на ЗУ БА РА ВА. — Пра ект 

даў маг чы масць зір нуць на сі ту а цыю па-

ін ша му. Па спра ба ваць свае сі лы ў рэ аль-

ных са ло нах, па пра ца ваць пад на гля дам 

пра фе сі я на лаў, па спа бор ні чаць з май-

стра мі-па чат коў ца мі.

Па куль Іры на га во рыць са мной, на зі-

раю ці ка вую кар ці ну: ас тат нія дзяў ча ты ў 

за ле так са ма ада рва лі ся ад сва іх спраў. 

Дзя ся так пар ва чэй уваж лі ва со чыць за 

ру ка мі Іры — усім ці ка ва «па слу хаць», 

пра што ідзе га вор ка. Зда ец ца дро бязь, 

але яна пад крэс лі вае важ ную ры су май-

строў з ін ва лід нас цю па слы ху — яны 

лю дзі за ся ро джа ныя. Не маг чы ма ўя віць, 

як дзяў ча ты ў час ра бо ты бал бо чуць з 

ка ле га мі аб сва ім. Прый шоў клі ент — 

і іх ува га цал кам пры ка ва ная да яго ва ла-

соў ці тва ру. Зна чыць ад сут ні чае ры зы-

ка, што, за га ва рыў шы ся, яны ад рэ жуць 

ліш нія не каль кі сан ты мет раў ва ла соў. 

Вось вам і важ кая пры чы на сес ці ў крэс-

ла ме на ві та да «ці ха га» май стра, а не да 

яго га вар кіх ка лег.

Сён ня свя та ў дзяў чат
Спрыт ныя жа но чыя ру кі хут ка на-

круч ва юць ва ла сы на плой кі, упэў не на 

тры ма юць у ру ках ма шын кі для стрыж-

кі, пра вод зяць раў нют кія тон кія лі ніі на 

па ве ках і вус нах. У па вет ры пах ла ку 

для ва ла соў зме ша ны з хва ля ван нем. 

Ня гле дзя чы на тое што аду ка цыя ў ме-

жах пра ек та не фар маль ная і дып ло маў 

дзяў ча ты не атры ма лі, эк за мен ні хто не 

ад мя няў. Але ні я кіх ад знак. Вы пуск ныя 

іс пы ты вы ра шы лі пра вес ці ў фор ме кон-

кур су пра фе сій на га май стэр ства.

Муж чын ская стрыж ка, жа но чая вя-

чэр няя пры чос ка, ма кі яж — у кож най з 

удзель ніц бы ла маг чы масць па ка заць 

свае здоль нас ці з най леп ша га бо ку ў 

тым кі рун ку, які ёй больш да спа до бы. 

Пра ва быць ма дэл лю ў дзяў чат за слу-

жы лі са мыя бліз кія — іх сяб роў кі, сёст ры 

і бра ты, му жы.

На вы ні ко вую ра бо ту стро гае жу ры 

да ло ўся го га дзі ну. Шум фе на, стра ка-

тан не на жніц і ані вод на га сло ва — у за ле 

ста я ла поў ная ці шы ня...

Па гля дзець на ра бо ты вы пуск ніц не-

звы чай на га пра ек та са бра ла ся шмат 

на ро ду. Дзе ля іх зла дзі лі са праўд нае 

дэ фі ле: ма дэ лі прай шлі ся па го мель скім 

Цэнт ры ін клю зіў най куль ту ры і ска ры лі не 

толь кі гле да чоў, але і сэр цы жу ры. Най-

леп шы мі май стры ха мі пры зна лі Лі дзію 

Гра до віч (жа но чая пры чос ка), Лі я ну Крэ-

ча та ву (муж чын ская стрыж ка) і Свят ла ну 

Фе а фі ла ву (ма кі яж).

Пас ля ба лю
З вок лад кі бук ле та, які пад рых та ва лі 

па сля дах пра ек та, по зір кам пра фе сій най 

ма дэ лі гля дзіць зе ле на во кая дзяў чы на. 

У по зір ку неш та чап ляе. Гэ та Ве ра АБ РА-

МА ВА — ад на з удзель ніц, якой ву чо ба 

да ла ся ўдвая скла да ней, чым ас тат нім. 

У яе ДЦП. Ад нак, ня гле дзя чы на гэ та, Ве-

ра на раў не з ас тат ні мі дзяў ча та мі ву чы-

ла ся ўклад ваць ва ла сы і ра біць ма кі я жы. 

Ру кі хоць і не слу ха лі ся, але не апус ка лі-

ся. З да па мо гай сям'і і ін шых удзель ніц 

Ве ра дай шла да фі на лу.

Пра ект скон чыў ся, але ўсіх хва люе 

пы тан не: што да лей? Ці ёсць у дзяў чат 

шанц улад ка вац ца на ра бо ту ў са лон? 

Або свае ве ды і на вы кі яны змо гуць ска-

рыс таць толь кі «для ся бе».

— З пра ца ўлад ка ван нем у са ло ны са-

праў ды мо гуць уз нік нуць праб ле мы. Не 

та му што та кім май страм не ра ды най-

маль ні кі, а та му што яны не змо гуць прай-

сці мед ка мі сію. Іс ну ю чыя стан дар ты не 

гнут кія, для та го каб іх змя ніць, па трэ бен 

час, — ка жа ды рэк тар ААТ «Ло кан» Ла-

ры са КІ РЫ ЧЭН КА. — З ін ша га бо ку, сён-

ня ў Бе ла ру сі ак тыў на раз ві ва ец ца та кі кі-

ру нак дзей нас ці, як са ма за ня тасць. Ні хто 

не за ба ра няе па чаць на пра цоў ваць клі-

ен ту ру до ма. Пер шым ча сам гэ та бу дуць 

зна ё мыя, але ў на шай пра фе сіі най леп-

шая рэ кла ма — «са ра фан нае ра дыё». Не 

дар ма ў ме жах пра ек та дзяў чат зна ё мі лі з 

аза мі прад пры маль ніц кай дзей нас ці.

— Пра ца ўлад ка ван не для та кіх лю-

дзей па-ра ней ша му за ста ец ца праб ле-

май. У на шай кра і не ня ма ся рэд ніх спе-

цы яль ных, вы шэй шых уста ноў аду ка цыі 

для тых, у ка го праб ле мы са слы хам. 

Ко ла пра фе сій, да якіх іх да пус ка юць, аб-

ме жа ва нае. Швач кі, то ка ры, сле са ры — 

у асноў ным гэ та ра бо чыя спе цы яль нас ці, 

якія па кры се страч ва юць ак ту аль насць. 

А пра ект «Аду ка цыя без пе ра шкод» даў 

дзяў ча там маг чы масць па спра ба ваць 

свае сі лы ў рэ аль на за па тра ба ва ных сён-

ня пра фе сі ях. Факт: усе хо чуць быць пры-

го жы мі! — раз ва жае ды рэк тар Цэнт ра 

ін клю зіў най куль ту ры го ра да Го ме ля 

Кі рыл КУР ДЗЮ МАЎ. — Пры гэ тым ці ка-

васць да не фар маль най аду ка цыі да рос-

лых ін ва лі даў сён ня над звы чай вя лі кая. 

Ра бо та даў цы га то вы не толь кі ад даць 

ва кан сію лю дзям з аб ме жа ва ны мі маг-

чы мас ця мі, але і на ву чыць іх но вым на-

вы кам. Доб ры прык лад — «ці хія» ка сы, 

якія з'я ві лі ся ле тась у ста ліч ных кра мах. 

Най маль нік сам рых та ваў для ся бе спе-

цы я ліс таў. А вы пуск ні цы на ша га пра ек та 

ўжо га то вы да вы ха ду на ра бо ту: яны 

за сво і лі не толь кі но вую пра фе сію, але і 

на ву чы лі ся пра ца ваць у са ло нах го ра да 

пад час прак тыч ных за ня ткаў.

Ган на КУ РАК.

БЕЗ ЛІШ НІХ 
СЛОЎ

На тат кі На тат кі 
шмат дзет на га шмат дзет на га 
тат кітат кі

Уча раш нія Уча раш нія 
кат ле ты —  кат ле ты —  
на стаў ні камна стаў ні кам

Ку піў дня мі кніж ку «Лі ры ка Ся рэб ра на га ве ку». 

Ля жу, чы таю Ясе ні на з Ман дэль шта мам. Мі ма пра-

хо дзіць сын:

— Ка лі гэ та быў Ся рэб ра ны век?

— У сэн се?

— Ну спа чат ку ж быў ка мен ны век, по тым жа-

лез ны.

— А гэ та. Дык ад ра зу пас ля брон за ва га.

— Да на шай эры?

— Ну так, да на шай з та бой эры.

P. S. Хай дзі ця ду мае, што та та на сон чы тае збор-

нік на скаль най паэ зіі. Гля дзіш, і па ва жаць пач не.

* * *
Зва нок на ма біль ны:

— Доб ры дзень! Коль кі каш туе кранш тэйн для 

ну мар но га зна ка?

— Якая ма шы на?'

— Аў дзі Б4.

— Ужо пра да дзе на.

— Пра бач це.

Мож на бы ло б яму ска заць, што ён не ту ды тра-

піў, але та ды б да вя ло ся ад каз ваць яшчэ на ку чу 

пы тан няў.

* * *
Сын учо ра прый шоў з трэ ні роў кі:

— Та та, у нас сён ня бы ло дзе сяць раў ндаў воль-

на га бою, з іх два з чэм пі ё нам Бе ла ру сі.

Па гля дзеў на яго не па бі ты твар і ка жу:

— Неш та па та бе не за ўваж на, што ты з чэм пі ё нам 

спа рын га ваў.

— Дык ён аку рат на пра ца ваў.

А сён ня ран кам вы хо дзіць з па коя ў май цы. Гля-

джу: а ў яго ўсё пля чо ў ран ках.

Ка жу:

— Ну вось ця пер ба чу, што ты ўчо ра спа рын га-

ваў.

Сын:

— Ды не, гэ та мы ран кам з Мар тай па бі лі ся.

— З якой пры чы ны?

— Ка му пер шым у ван ну іс ці.

Ну не ву чаць у тай скім бок се, як аба ра няц ца ад 

па зног цяў сяст ры.

P. S. Трэ ба па пра сіць яе на ступ ны раз на дзя ваць 

паль чат кі — каб хоць кры ху зраў няць шан цы.

* * *
Дзе ці ўба чы лі па тэ ле ку каб ры я лет. Ве ра на хму-

ры ла ся:

— Што гэ та?

— Ма шы на.

— А ча му без да ху?

— Каб ле там ез дзіць.

Ве ра абу ра на:

— Гэ та што, для зі мы яшчэ ад на па трэб на?!

Прак тыч насць — наш ка нёк.

* * *
— Та та, а «па ра ход» так на зы ва ец ца та му, што 

ён на по ра ху пра цуе?

— Так.

— А «па ра воз»?

— Так са ма.

— Аба лдзець.

Сам у шо ку.

* * *
Ма лод шыя рас ка за лі: абе да лі сён ня ў шко ле, на 

раз да чы абе даў ста я ла ма ла дая дзяў чы на-ку хар. 

Ка лі дай шла іх чар га, ку хар ад кры ла каст ру лю, каб 

па клас ці ім кат ле ту. І тут рап там ін шая жан чы на, 

ста рэй шая, так са ма, як я зра зу меў, ку хар, ска за ла 

ёй: «За крой, гэ та для на стаў ні каў, для дзя цей у ін-

шай каст ру лі».

І вось у дзя цей уз ні кае слуш нае пы тан не: якая роз-

ні ца, з якой каст ру лі да ваць дзе цям кат ле ты?

Ну што я, як са праўд ны па тры ёт Бе ла ру сі і школь-

на га хар ча ван ня ў пры ват нас ці, мог ад ка заць? Вя-

до ма, што кат ле ты для дзя цей на шмат больш смач-

ныя, а на стаў ні кам па кі да юць тое, што дзе ці не да елі 

ўчо ра.

(Толь кі не ка жы це мне, што я ву чу дзя цей хлу сіць. 

Я цал кам шчы ра ў гэ та ве ру.)

Гэ та бы ла руб ры ка «ўсё най леп шае — дзе цям».

P. S. Адзі ная праб ле ма — як на ву чыць кош ку 

браць та лон чык?

Па вел ХО ЛАД.

Пры го жую пры чос ку 
і ма кі яж 

мож на зра біць 
і без гу ка вой 
ка му ні ка цыі


