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Пад яр лы ком 
«са цы яль на 
не бяс печ ны»

Указ Прэ зі дэн та №18 аб аба-
ро не дзя цей, якія ма юць па трэ бу 
ў дзяр жаў най аба ро не, дзей ні-
чае амаль 11 га доў. На жаль, не 
заўж ды атрым лі ва ец ца ча ка ны 
вы нік. Маг чы ма, та му, што дзя-
цей ра ней за бі ра лі больш ста-
лых, якія ўжо ўваб ра лі ў ся бе 
аса цы яль ныя пра ві лы жыц ця 
баць коў. Ні хто не ад мя няў і дзе-
ян не ге не тыч най пры хіль нас ці да 
згу бы ў бу тэль цы. Тым не менш 
ста ра юц ца вы пра віць усіх: і ма му 
з та там, і дзе так, якіх за бі ра юць 
з-пад уплы ву не ба рак-баць коў 
ва ўсё мен шым уз рос це, рас-
каз ва юць у Ка рэ ліц кай ка мі сіі 
па спра вах не паў на лет ніх.

Час цей за ўсё «ста тус» са цы-
яль на не бяс печ най сям'я атрым-
лі вае праз ал ка га лізм баць коў, 
ад нак гэ та не азна чае, што на 
на ступ ны ж дзень у іх прый дуць 
за бі раць ма лых. За браць дзя цей 
з сям'і мож на до сыць мір ным 
шля хам, ка лі спе цы я ліс ты доў-
гі час ушчу ва юць і пра цу юць з 
не ўлад ка ва ны мі сем' я мі, па куль 
не ста но віц ца зу сім ві да воч на, 
што без штурш ка ў вы гля дзе 
ада бран ня ма лых на баць коў не 
паў плы ваць.

— Усе свае та кія сем'і мы ве-
да ем у твар. З імі пра цу юць псі-
хо лаг, пе да гог, стар шы ня сель-
са ве та, спе цы я ліс ты са цы яль-
на-пе да га гіч на га цэнт ра, ме ды-
кі, — рас ка за ла Воль га БА ЗАР, 
на мес нік стар шы ні ка мі сіі па 
спра вах не паў на лет ніх Ка рэ-
ліц ка га ра ё на. — Ад нак па коль-
кі ал ка га лізм — спра ва не вы леч-
ная, не заў сё ды та кая ра бо та 
пры но сіць ча ка ныя вы ні кі. Баць-

кі пра цяг ва юць піць, па кі да юць 
ма лых без на гля ду. І мы пры ма-
ем ра шэн не пры знаць, што дзе-
ці ма юць па трэ бу ў дзяр жаў най 
аба ро не. Па да ец ца ха дай ніц тва 
шко лы аб ада бран ні дзя цей, і ка-
мі сія па спра вах не паў на лет ніх 
раз гля дае ўсе аб ста ві ны ра зам 
з ак та мі аб сле да ван ня, за фік са-
ва ны мі сіг на ла мі аб не бяс пе цы 
ў сям'і і ін шы мі да ку мен та мі і 
пры мае кан чат ко вае ра шэн не. І 
вось та ды, пас ля ада бран ня ма-
лых, з баць ка мі пра цу юць больш 
жорст ка.

Ся род праб лем ных сем' яў 
ёсць тыя, дзе дзя цей вы хоў ва-
юць баць кі з асаб лі вас ця мі псі-
хіч на га або фі зіч на га ста ну.

— Та кія, як мы ка жам, вя ла-
ця ку чыя са цы яль на не бяс печ-
ныя сем'і ў нас мо гуць іс на ваць 
га да мі, — удак лад ні ла Воль га 
Ба зар. — У іх да мах, як пра ві ла, 
не пры бра на, баць кі праз свае 
асаб лі вас ці не ве да юць, як у поў-
най ме ры кла па ціц ца пра дзя цей. 
Але ж яны не п'юць, і не іх ві на, 
што яны не ча га не ра зу ме юць, 
та му і ня ма пад ста вы за браць у 
іх ма лых. Та кім сем' ям да па ма-
га юць жыць і спе цы я ліс ты, і на-
ва коль ныя.

Хто пес ні пяе, 
хто ба іц ца 
вяр нуц ца

Ін шая справа, ка лі баць кі сы-
хо дзяць у за пой. Ад та го, на коль-
кі хут ка да рос лыя па ко цяц ца на 
дно бу тэль кі, за ле жыць і час, які 
прой дзе з мо ман ту атры ман ня 
сям' ёй ста ту су са цы яль на не бяс-
печ най да ада бран ня ма лых.

— Не ка то рых гэ ты ста тус ні бы-
та ўзва руш вае, яны вы праў ля-
юц ца. Але ка лі баць кі «не пра-

сы ха юць» і іх па во дзі ны ў гэ тым 
ста не мо гуць па гра жаць жыц цю 
ці зда роўю дзя цей, мы за бі ра-
ем ма лых, — тлу ма чыць Воль га 
Ба зар.

Тэр мі но ва за бі раць дзе так, 
ка лі баць кі ў за поі, пры хо дзіц-
ца, як пра ві ла, у поз ні час. Ка лі 
зда ра ец ца гу лян ка, су се дзі тэ ле-
фа ну юць у мі лі цыю ці на ват ды-
рэк та ру мяс цо вай шко лы, каб 
рас ка заць пра дэ бош. Су пра цоў-
нік мі лі цыі вы яз джае на вы клік, 
ба чыць, што па гро за дзе цям са-
праў ды іс нуе, і па ве дам ляе пра 
гэ та на мес ні ку стар шы ні ка мі сіі 
па спра вах не паў на лет ніх і спе-
цы я ліс ту па ахо ве дзя цін ства, — 
адзін ён дзя цей не за бі рае.

— Час цей за ўсё мы ўжо ве-
да ем, пра якую сям'ю ідзе га-
вор ка, ка лі атрым лі ва ем нач ны 
вы клік, — ка мен ці руе Воль га 
Дзміт ры еў на. — Мы ве да ем і іх 
сва я коў і ста ра ем ся перш за ўсё 
ад вез ці дзі ця да той жа ба бу лі, 
ка лі ўпэў не ны ў яе па во дзі нах і 
ў тым, што яна га то вая па кла-
па ціц ца пра ўну ка да пры няц ця 
кан чат ко ва га ра шэн ня.

Ра ней усіх ада бра ных у нач-
ны ці не ра бо чы час дзя цей ад-
праў ля лі ў дзі ця чае ад дзя лен не 
Ка рэ ліц кай ра ён най баль ні цы. 
Апош ні час дзе ці да трох га-
доў трап ля юць на ней кі пе ры яд 

у баль ні цу, ста рэй шыя — ад ра зу 
ў са цы яль на-пе да га гіч ны цэнтр 
ра ё на, дзе пра цуе пры ту лак.

— Пра дзе так, што трап ля юць 
у баль ні цу, у нас кла по ціц ца не 
толь кі мед пер са нал, але і ма ту лі, 
якія ра зам са сва і мі там ля жаць. 
У пры ту лак та кія ма лыя пры яз-
джа лі ўжо з клун ка мі адзе ння, 
ца цак, пра дук таў, — згад вае спе-
цы я ліст. — За га ды дзе ян ня ўка-
за ў нас лі ча ныя адзін кі тра пі лі 
ў ін тэр на ты. Як пра ві ла, дзя цей 
пры ма юць у сем'і тут, у ра ё не. 
Бы ло і та кое, што ад на з бы лых 
ды рэк та раў пры тул ку са ма ўзя ла 
ў сям'ю хлоп чы ка та го ж уз рос-
ту, што і ўлас ны сын. Ця пер той 
ма лы даў но вы рас, але да гэ туль 
пад трым лі вае су вязь з пры ём-
най ма ці.

Дзе ці, якіх па ся род но чы вы-
во зяць з баць коў ска га до му, 
рэ агу юць па-роз на му, і да лё ка 
не ўсе чап ля юц ца за ма ту лі ну 
спад ні цу.

— Зда ра ец ца, што дзі ця за бя-
рэш з сям'і, дзе свар ка, ля мант, 
сам у стрэ се вый дзеш ад туль, а 
ма лы ся дзе ў ма шы ну і пес ні спя-
вае, бо ад чуў ся бе ў бяс пе цы, — 
ус па мі нае Воль га Ба зар. — А па-
раў наль на ня даў на мы за бра лі 
пя ця рых дзя цей са шмат дзет най 
сям'і дру гі раз за кры ху больш 
чым год. Пас ля пер ша га зда рэн-
ня баць кі ўзя лі ся за ро зум, не пі-
лі, на вед ва лі ў цэнт ры ма лых, і 
дзя цей вяр ну лі. А пас ля так за пі-
лі, што не змаг лі спы ніц ца, ця пер 
ма ці ў ЛПП, і баць кі па збаў ле ны 
пра воў. Дзе ці ба я лі ся, як бы іх 
зноў не вяр ну лі баць кам. Да гэ-
тай гіс то рыі пад клю чы лі ся сва я кі, 
і, на пэў на, дзя цей ад да дуць ім 
пад апе ку.

Ад клю чым газ!
У апош ні час з'яў ля ец ца шмат 

ар ты ку лаў, дзе кан ста ту юць, 
што дзя цей за бра лі ў баць коў 

праз за па зы ча насць за «ка му-
нал ку» і ад клю ча ныя ка му ні-
ка цыі. У Ка рэ ліц кім ра ё не, на-
стой вае спе цы я ліст, та ко га не 
зда рыц ца.

— Нам зво няць і з мяс цо вых 
элект ра се так, і з гар га за, ка жуць, 
што ма юць пад ста ву ад клю чыць 
свет ці газ. Але без на ша га да зво-
лу яны не ма юць пра ва зра біць 
гэ та ў сем' ях, дзе на вы ха ван ні 
ёсць дзе ці, — за пэў ні вае Воль га 
Базар. — Што ме сяц мы атрым лі-
ва ем спі сы даў жні коў і пра цу ем з 
імі. Ка лі лі чым, што акра мя цяж-
ка га ма тэ ры яль на га ста но ві шча 
ёсць ін шыя пры чы ны не па ко іц-
ца, за бі ра ем дзя цей і да зва ля ем 
ад клю чыць ка му ні ка цыі. Ка лі ж 
не — да па ма га ем пра ца ўлад ка-
вац ца, ка му яшчэ мож на — аказ-
ва ем ма тэ ры яль ную да па мо гу. 
На ват ка лі яны на за роб кі ў Ра сію 
з'яз джа юць, а пас ля з пус ты мі кі-
шэ ня мі вяр та юц ца, уга вор ва ем 
іх бы лое кі раў ніц тва пры няць 
на зад на пра цу. Да апош ня га з 
імі пра цу ем.

Усім ар га ні за цы ям і прад-
пры ем ствам ра ё на прад пі са на 
ад ра зу па ве дам ляць ва ўста но-
ву аду ка цыі, дзе ву чац ца дзе ці, 
пра зваль нен не баць коў з не-
бяс печ ных сем' яў. У каст рыч-
ні ку, да рэ чы, у даў жні кі, зда-
ра ец ца, трап ля юць на ват звы-
чай ныя шмат дзет ныя сем'і, якія 
тлу ма чаць, што збі ра лі дзя цей 
у шко лу, вось на «ка му нал ку» 
і не ха пі ла.

У Ка рэ ліц кім ра ё не не вы ся-
ля юць даў жні коў у па мяш кан ні 
мен шых па ме раў, каб роз ні цай 
па крыць даў гі. На гэ та не каль кі 
пры чын. Па-пер шае, у Ка рэ лі чах 
не да стат ко ва пад мен на га жыл-
ля. Па-дру гое, ква тэ ра ці дом, 
дзе яны пра жы ва юць, на столь кі 
за ня дба ныя, што на ўрад ці нех та 
за хо ча іх аран да ваць.

Іры на СІ ДА РОК.
sidarok@zviazda.by

НА ШЫ ДЗЕ ЦІ

Усё гэ та пад ста вы для та го, каб пры знаць 

дзя цей ты мі, хто тра піў у са цы яль на 

не бяс печ нае ста но ві шча. А ад та ко га ста ту су 

час та не да лё ка і да на ступ на га кро ку, якім 

дзе ці з та кой сям'і пры зна юц ца ты мі, хто мае 

па трэ бу ў дзяр жаў най аба ро не, і за бі ра юц ца 

ад баць коў. Перш чым пры маць ра ды каль ныя 

ме ры, у рэ гі ё нах ста ра юц ца вы ка рыс тоў ваць 

мяс цо выя асаб лі вас ці, каб абы сці ся мен шы мі 

стра та мі. У Ка рэ ліц кім ра ё не ра бот ні кі служ бы 

па спра вах не паў на лет ніх, за браў шы дзі ця 

ад п'я ных баць коў, ста ра юц ца па кі нуць 

яго ў сва я коў, не да зва ля юць ад клю чаць 

элект рыч насць за даў гі, збі ра юць ін фар ма цыю 

пра зволь не ных. А ма лым, якія апы ну лі ся 

пас ля ада бран ня ў баль ні цы (дзе ці да трох 

га доў), да па ма га юць усёй гра ма дой, бо ўсе 

ве да юць ад но ад на го.

ЗА БРАЦЬ ЗА БРАЦЬ 
НЕЛЬ ГА НЕЛЬ ГА 

ПА КІ НУЦЬПА КІ НУЦЬ
Бацькі п'юць, не ведаюць, як выхоўваць малых, ці маюць даўгі

За бя гу чы год з сем' яў 
Ка рэ ліц ка га ра ё на 
за бра лі 26 дзя цей. 
На 1 каст рыч ні ка 11 дзя цей 
пры зна ны ты мі, ка му 
па тра бу ец ца дзяр жаў ная 
аба ро на. Дарослыя 
з 9 сем' яў па збаў ле ны 
баць коў скіх пра воў. Ка ля 
50 сем' яў ма юць ста тус 
са цы яль на не бяс печ ных.


