
ПА СПЯ ХО ВЫ ПРА ЕКТ19 чэрвеня 2020 г.14

22

У Ва ло жы не я не бы ла даў но. 
І ў чар го вы пры езд пры ем на здзі-
ві ла тое, што зроб ле на для гра-
ма дзян з ін ва лід нас цю. У цэнт ры 
су стра каю жан чы ну на ка ляс цы. 
Ган на Іва наў на на кі роў ва ец ца ў 
ра ён ную па лі клі ні ку.

— Ця пер я ма гу сва бод на, без 
па боч най да па мо гі да брац ца да 
мес ца, — ка жа яна. — На шля ху 
ня ма ні я кіх пе ра шкод: па ні жа ныя 
бар дзю ры, улад ка ва ныя пе ра хо-
ды це раз ву лі цу, ад зна ча ныя «зеб-
рай», а пе рад ува хо дам у ме ды-
цын скую ўста но ву вы кла дзе на так-
тыль ная пліт ка, уста ля ва ны пан дус. 
Люб лю прос та па гу ляць па го ра-
дзе, на ве даць кра му, Цэнтр куль-
ту ры ды ін шыя адап та ва ныя для 
ін ва лі даў-ка ля сач ні каў мес цы.

У вес ты бю лі рай вы кан ка ма 
так са ма ўлі ча ны па трэ бы лю дзей 
з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі маг чы-
мас ця мі — улад ка ва ны пан ду сы з 
по руч ня мі, а ў вес ты бю лі зме шча-
ны таб ліч кі са шрыф там Брай ля 
для тых, у ка го сла бы зрок.

— У Ва ло жын скім ра ё не жы ве 
2335 ін ва лі даў, у тым лі ку 137 ка-
ля сач ні каў, 125 ін ва лі даў па зро ку. 
Ра ён ная ўла да ро біць усе маг чы-
мыя за ха ды, шу кае роз ныя ва ры-
ян ты, каб ства рыць да ступ нае ася-
род дзе для жыц ця дзей нас ці ін ва-
лі даў і фі зіч на аслаб ле ных асоб. 
У тым лі ку і пры цяг вае срод кі тэх-
ніч най ма тэ ры яль най да па мо гі. 
Так, на ства рэн не інф ра струк ту ры 
без бар' ер на га ася род дзя Еў ра са юз 
вы дзе ліў грант на 1 міль ён еў ра. 
Рэа лі за ва лі пра ект Ва ло жын скі 
рай вы кан кам, гра мад скае аб'-
яд нан не «Бе ла рус кае та ва рыст ва 
ін ва лі даў», Бе ла рус кае гра мад-
скае аб' яд нан не «Ад па чы нак у 
вёс цы», мяс цо вы фонд са дзей-
ні чан ня раз віц цю між на род на га 
дыя ло гу і су пра цоў ніц тва «Ін тэр-
ак цыя», — уво дзіць у курс спра-
вы на чаль нік упраў лен ня па 
пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не на сель ніц тва Свят-
ла на РА КА ВЕЦ. — Гэ та пер шы 
пра ект та ко га кштал ту ў на шым 
ра ё не, ды, ба дай, і ў Бе ла ру сі. Ён 
па чаў ся ў 2015 го дзе і за кон чыў-
ся 1 чэр ве ня 2020-га. За гэ ты час 
пра ве дзе на ка ла саль ная ра бо та. 

Спа чат ку экс пер ты зра бі лі ма ні-
то рынг 279 аб' ек таў са цы яль най 
і рэ крэ а цый най інф ра струк ту ры 
ра ё на. Па яго вы ні ках пад рых та-
ва ныя спра ва зда ча і экс перт ныя 
рэ ка мен да цыі. У вы ні ку бы ло 
вы зна ча на 19 са цы яль ных, куль-
тур ных, ганд лё вых, ме ды цын скіх, 
ад мі ніст ра цый ных бу дын каў, якія 
пад ля га лі адап та цыі для па трэб 
лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі. Част ко ва іх рэ кан стру-
я ва лі, аб ста ля ва лі спе цы яль ныя 
ту а ле ты, по руч ні, пан ду сы, па ні-
зі лі бар дзю ры, улад ка ва лі спе цы-
яль ныя ста ян кі, па кла лі так тыль-
ную пліт ку. У ра ён най баль ні цы 
не бы ло маг чы мас ці ўста на віць 
пан дус, яго за мя ні лі элект ра пад'-
ём ні кам.

Вель мі за да во ле ныя за ста лі-
ся і юныя гра ма дзя не. У Цэнт ры 
куль ту ры што год пра во дзіц ца 
фес ты валь твор час ці дзя цей-ін-
ва лі даў. Ра ней яго ўдзель ні кам 
бы ло скла да на тра піць у за лу. 
Ця пер ім ад кры ты сва бод ны до-
ступ у бу ды нак і на сцэ ну.

Зме ны за кра ну лі не толь кі Ва-
ло жын, але і на се ле ныя пунк ты 
ра ё на — та кія як Віш не ва, Івя нец, 
Ра каў, з які мі не па рыў на звя за ны 
лёс і жыц цё сла ву тых лю дзей, дзе 
шмат ці ка вых пом ні каў гіс то рыі, 
куль ту ры, ар хі тэк ту ры. Ёсць на-
дзея, што не толь кі ў рай цэнтр, але 
і сю ды па едуць ка ля сач ні кі з усёй 
Бе ла ру сі і з-за мя жы. Да іх пры ез-
ду пад рых та ва лі ся, на бы лі спе цы-
яль на аб ста ля ва ны мік ра  аўто бус. 
Ту рыс таў змо гуць су стрэць на вак-
за ле, у аэ ра пор це і ар га ні за ваць 
для іх эк скур сію. А спы ніц ца на 
нач лег мож на ў хос та ле.

У ме жах пра ек та прай шла рэ-
кан струк цыя бу дын ка тэ ры та ры-
яль на га цэнт ра са цы яль най аба-
ро ны на сель ніц тва. На пер шым 
па вер се — ад дзя лен не дзён на га 
зна хо джан ня ін ва лі даў, дзе пра-
ве дзе ны ра монт за бюд жэт ныя 
срод кі. На дру гім па вер се за кошт 
Еў ра са ю за ство ра ны ін фар ма-
цый на-ту рыс тыч ны і рэ крэ а цый-
ны цэнтр для лю дзей з ін ва лід нас-
цю з хос тэ лам для пра жы ван ня, 
кан фе рэнц-за лай, дзе мяр ку ец ца 
ла дзіць роз ныя ме ра пры ем ствы, 

се мі на ры. Тут уста ноў ле ны ліфт, 
за куп ле на не аб ход нае аб ста ля-
ван не для лю дзей з ін ва лід нас-
цю, са сла бым зро кам і слы хам: 
ін фар ма цый ныя таб лі цы, стэн ды, 
шчы ты, да рож ныя зна кі са шрыф-
там Брай ля. У бу дын ку аб ста ля-
ва на мо дуль ная ка цель ня.

На спе цы яль на ство ра ным 
сай це па тэн цый ныя на вед валь-
ні кі, гос ці змо гуць па зна ё міц ца з 
ін фар ма цы яй — пе ра лі кам і ві да мі 
ту рыс тыч ных па слуг у Ва ло жын-
скім ра ё не.

Пяць ся дзіб, якія бра лі ўдзел 
у кон кур се мі ні-гран таў, адап-
та ва ныя да па трэб ту рыс таў з 
ін ва лід нас цю і ака зан ня ім па-
слуг. У вы ні ку гос ці мо гуць па-
ка тац ца на кон най па воз цы па 

рас пра ца ва ным марш ру це ў ся-
дзі бе «Ко ні-по ні» або пра плыць 
вод ным марш ру там на спе цы-
яль най плат фор ме ў ся дзі бе «За 
мас точ кам». Ся дзі ба «Свет пчол» 
пра па нуе па на зі раць за жыц цём 
гэ тых кры ла тых іс тот. Вя до ма, 
ту рыс ты едуць не толь кі ад па-
чыць, але і па зна ё міц ца з гіс то-
ры яй, куль ту рай, тра ды цы я мі і 

звы ча я мі Ва ло жын шчы ны. Яны 
хо чуць больш да ве дац ца пра 
мяс цо вую кух ню, па каш та ваць 
но выя стра вы. У ся дзі бе «Ган ка» 
гос ці сва і мі ру ка мі спя куць хлеб 
па ста ра даў ніх рэ цэп тах.

І яшчэ адзін уні каль ны ін-
клю зіў ны аб' ект — ту рыс тыч ная 
аду ка цый ная эка ла гіч ная сцеж-
ка «Бе ла ко рац», адап та ва ная 
да па трэб ін ва лі даў. Яе мне па-
ра і лі аба вяз ко ва на ве даць. Яна 
зна хо дзіц ца не па да лёк ад ад-
най мен най вёс кі, там, дзе па-
чы на ец ца На лі боц кая пу шча. 
Пра цяг ласць — ка ля паў та ра 
кі ла мет ра. «Гэ та са праў ды ўні-
каль ная сцеж ка. Яна ство ра на ў 
за па вед ні ку, дзе за ба ра ня ец ца 
вы ка рыс тоў ваць су час ныя тэх-
на ло гіі і ма тэ ры я лы, — рас ка за лі 
спе цы я ліс ты. — На прык лад, спе-
цы яль нае па крыц цё толь кі знеш-
не на гад вае ас фальт».

Ня гле дзя чы на буд ны дзень, 
на ста ян цы шмат ма шын.

— Я тут час та бы ваю, — ка жа 
Але на Сця па наў на. — Праў да, на 
ка ляс цы сю ды да ле ка ва та да бі-
рац ца. Звы чай на мя не пры во зіць 
сын на ма шы не. Па куль я гу ляю, 
ён едзе зай мац ца сва і мі спра ва мі. 
Ця пер лю дзей па ме не ла — ка ра на -
ві рус. А па ба чы лі б вы, коль кі на-
вед валь ні каў тут бы ло ра ней!

Сцеж ка на гад вае ліч бу во сем. 
Зра біў шы адзін круг, ка лі не ха пае 
сіл ру хац ца да лей, ча ла век мо-
жа вяр нуц ца на зад. Паўз да рож ку 
ў лад ка ва ны аль тан кі, лаў кі, кры-
тая пля цоў ка, ёсць таб ліч кі для 
лю дзей са сла бым зро кам. Пра-
ду гле джа ны аў та ста ян ка, мес ца 
для кем пін га.

— Тут шмат рас лін і жы вёл, за-
не се ных у Чыр во ную кні гу. Мне 
ці ка ва на зі раць за птуш ка мі, слу-
хаць іх спе вы, лю ба вац ца драў ля-
ны мі фі гур ка мі ляс ных жы ха роў, 
якія ўпры гож ва юць сцеж ку, — за-
га ва ры ла са мной не зна ём ка.

Аб' ект пе ра да дзе ны на ба ланс 
за каз ні ка «На лі боц кі», які абя цае 
пра доў жыць пра ект. У пры ват нас-
ці, пла ну ец ца аб ста ля ваць валь-
е ры з дзі кі мі жы вё ла мі, каб гос ці 
да ве да лі ся больш пра дзі вос ную 
фаў ну На лі боц ка га краю.

Ка рыс та ец ца ў Ва ло жы не па-
пу ляр нас цю і ін клю зіў ная дзі ця-
чая пля цоў ка. Пра ект за ду ма ны 
і рэа лі за ва ны іні цы я тыў най гру-
пай са міх жы ха роў го ра да. У бу-
даў ніц тве бра лі ўдзел кі раў ніц-
тва ра ё на, прад пры ем ствы. Усе 
аб' яд на лі ся для ад ной агуль най 
мэ ты — каб дзе ці маг лі гу ляць ра-
зам не за леж на ад ды яг на зу, без 
бар' е раў у зно сі нах.

Між на род ны пра ект за кон чыў-
ся. Але на гэ тым не па стаў ле на 
кроп ка. Гла баль ная ра бо та па 
ўлад ка ван ні без бар' ер на га ася-
род дзя пра доў жыц ца — ужо рас-
пра ца ва ны план ме ра пры ем стваў 
да 2028 го да. Мяр ку ец ца пра вес-
ці і се мі на ры, каб па ка заць ін шым 
ра ё нам пра дукт, які ства ры лі ў Ва-
ло жы не, і па дзя ліц ца во пы там.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Гэ тыя і ін шыя пы тан ні па ды ма лі ся пад час круг ла га 
ста ла, іні цы я та рам яко га стаў член Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і 
са цы яль ным раз віц ці, пра рэк тар па ву чэб най ра бо це МДУ 
імя А. Ку ля шо ва Алег ДЗЯ ЧЭН КА.

Гу тар ка пра во дзі ла ся на ба зе Ма гі лёў ска га аб лас но га 
ін сты ту та раз віц ця аду ка цыі ў фар ма це ан лайн. Ра зам з 
ды рэк та ра мі школ і гім на зій Алег Дзя чэн ка на пра ця гу 
амаль дзвюх га дзін аб мяр коў ваў праб ле мы, з які мі апош-
нім ча сам су тык ну ла ся сіс тэ ма аду ка цыі.

— Сё ле та бы ло за пла на ва на пры няц це но ва га Ко дэк са 
аб аду ка цыі, і мы яшчэ ле тась да мо ві лі ся з кі раў ні ка мі школ 
па гу та рыць на конт та го, якія змя нен ні і да паў нен ні трэ ба бы-
ло б у яго ўнес ці, — ка жа се на тар. — Пла на ва лі пра вес ці круг-
лы стол яшчэ ў пер шай па ло ве го да аф лайн, але ў су вя зі з 
пан дэ мі яй яго да вя ло ся ад клас ці і зра біць дыс тан цый ным.

Пы тан няў, якія хва лю юць шко лу, шмат. На фо не пан дэ-
міі ста ла асаб лі ва ві даць, што пад фор му дыс тан цый най 
аду ка цыі трэ ба ства раць нар ма тыў на-пра ва вую асно ву.

— Па куль та кой ба зы ня ма, — кан ста туе Алег Дзя чэн ка. — 
Тэх ніч на ўсе ўста но вы ма юць маг чы масць за бяс пе чыць 
ан лай н-ву чо бу, але не іс нуе рэг ла мен таў, якія рэ гу ля ва лі б 
гэ тыя пра цэ сы. Ідзе па двое ная на груз ка на на стаў ні каў: яны 

пра цу юць у воч най фор ме з дзець мі, якія прый шлі на за ня-
ткі, і да дат ко ва з ты мі, хто за стаў ся до ма на са ма іза ля цыі. 
Усё гэ та трэ ба рэ гу ля ваць.

Не менш ак ту аль ная тэ ма — за ма ца ван не муж чын-
пе да го гаў у сель скай мяс цо вас ці. Ма ла ды спе цы я ліст 
пры хо дзіць ту ды па раз мер ка ван ні, а яго за бі ра юць у 
ар мію, і гэ та так са ма праб ле ма. Ёсць пы тан ні па пад во зе 
дзя цей, пе ра фар ма ці ра ван ні шта таў ма ла кам плект ных 
школ сель скай мяс цо вас ці, ума ца ван ні пра ва во га ста ту су 
ву чэб на-ме та дыч ных ка бі не таў і шмат ін шых. Па тра бу юць 
ра шэн ня за да чы па вы шэн ня прэ сты жу пе да га гіч най пра-
фе сіі, аба ро ны го на ру і дзе ла вой рэ пу та цыі пе да га гіч ных 
ра бот ні каў.

— Неш та бу дзем вы ра шаць на рэ гі я наль ным уз роў ні, 
неш та на рэс пуб лі кан скім, — ка жа Алег Дзя чэн ка. — Усе 
за ўва гі і пра па но вы, якія па сту пі лі ад удзель ні каў круг ла га 
ста ла, бу дуць уваж лі ва пра ана лі за ва ныя і на кі ра ва ныя ў 
пар ла менц кія ка мі сіі і ад па вед ныя про філь ныя мі ніс тэр-
ствы і ве дам ствы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ?
Уро кі ан лайн, прэ стыж пра фе сіі, 

за ма ца ван не на стаў ні каў на ся ле...

У Ва ло жын скім ра ё не 
жы ве 2335 ін ва лі даў, 

у тым лі ку 137 
ка ля сач ні каў, 125 ін ва лі даў 
па зро ку. Ра ён ная ўла да 
ро біць усе маг чы мыя 
за ха ды, шу кае роз ныя 
ва ры ян ты, каб ства рыць 
да ступ нае ася род дзе для 
жыц ця дзей нас ці ін ва лі даў 
і фі зіч на аслаб ле ных асоб. 
У тым лі ку і пры цяг вае 
срод кі тэх ніч най 
ма тэ ры яль най да па мо гі.

ЖЫЦ ЦЁ БЕЗ БАР' Е РАЎ,ЖЫЦ ЦЁ БЕЗ БАР' Е РАЎ,
або Як у Ва ло жы не ства ры лі кам форт нае ася род дзе для ін ва лі даў
У са вец кія ча сы ча ла век з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі 
маг чы мас ця мі быў прак тыч на ада рва ны ад жыц ця. 
Ён не мог са ма стой на на ве даць кра му, па лі клі ні ку, 
кі на тэ атр, дом куль ту ры, ін шае гра мад скае мес ца. 
Пры бу даў ніц тве са цы яль на знач ных аб' ек таў не 
пра ду гледж ва лі ся пан ду сы, ін шыя пры ста са ван ні, 
якія ад кры ва лі б до ступ ін ва лі дам для ка ры стан ня 

да бро та мі цы ві лі за цыі. Нель га ска заць, што ў 
Ва ло жын скім ра ё не Мін скай воб лас ці не ства ра лі ся 
ўмо вы для ін тэ гра цыі та кой ка тэ го рыі лю дзей у 
гра мад ства. Тут заў сё ды ра зу ме лі, што гра мад скія 
аб' ек ты па він ны быць да ступ ныя для ўсіх. Ад нак 
ра бі ла ся гэ та кроп ка ва — не ха па ла срод каў.

Першая ў Беларусі 
экасцежка 

для інвалідаў.

Аграсядзіба «Ганка» 
гатова прыняць 

турыстаў-калясачнікаў.


