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Пляс кан ні ру чак па каф-

ля най пад ло зе ў ка лі до ры 

і дзі ця чы смех — гэ та тое, 

што я па чу ла ад ра зу, увай-

шоў шы ў ад дзя лен не. Тут жа 

вы ха валь нік Са ша пад хоп-

лі вае двух га до ва га Ілю шу, 

ста віць на нож кі і пры га вор-

вае: «Да вай, ма лы, нож ка мі, 

нож ка мі!»

Ма ці хлоп чы ка Іна вы гляд-

вае з гуль ня во га па коя і ма-

хае сы ну ру кой. Той вель мі 

ста ран на ру ха ец ца на нож ках 

да яе, але, не дай шоў шы па-

ру мет раў, зноў апус ка ец ца 

на ка рач кі і та кім чы нам ху-

цень ка аказ ва ец ца ка ля ма ці. 

Усе смя юц ца.

На дзя ваю ба хі лы і раз гляд-

ваю ад дзя лен не. На са май 

спра ве цяж ка на зваць трэ ці 

па верх бу дын ка гэ та га Цэнт-

ра «ад дзя лен нем», бо ён ні як 

не аса цы ю ец ца з баль ні цай. 

Два вя лі кія гуль ня выя па коі 

з-за мност ва ці ка вых ца цак 

больш па доб ны на су час ныя 

за баў ляль ныя цэнт ры. Кух-

ня, дзе ёсць мік ра хва лёў ка, 

каб ма мы маг лі па да грэць 

ежу для ма лых, ха ла дзіль-

нік, чай нік, а так са ма ста лы 

і крэс лы. У ад дзя лен ні не ар-

га ні за ва на хар ча ван не, та му 

ма мы пры но сяць пе ра ку сы з 

са бой, ка лі гэ та не аб ход на. 

Ёсць па кой чык для сну — там 

ста іць не каль кі лож каў, для 

тых, хто ста міў ся. Ёсць мес-

ца для ад па чын ку баць коў і 

ка бі нет для ін ды ві ду аль ных 

за ня ткаў з псі хо ла гам. У ван-

ных па кой чы ках ві сяць кар-

тач кі-пад каз кі для дзя цей. На 

іх на ма ля ва на, у якой пас ля-

доў нас ці што ра біць, каб ру кі 

ста лі чыс ты мі: за ка таць ру-

ка вы, уклю чыць ва ду, узяць 

мы ла... Та кім чы нам дзе цям 

ляг чэй на ву чыц ца са ма стой-

на мыць ру кі. Уво гу ле, са ма 

ат мас фе ра на гэ тым па вер-

се па да ец ца ней кай хат няй 

і шчы рай. Ра ней тут быў дзі-

ця чы са док — бу ды нак меў 

вя ліз ныя зі мо выя бал ко ны, 

ку ды вы но сі лі спе цы яль ныя 

ма лень кія ло жач кі, каб дзе ці 

пад час ці хай га дзі ны ад па-

чы ва лі на све жым па вет ры. 

Зда ец ца, са мо му бу дын ку 

пры ем на ад та го, што ў ім 

зноў чу ец ца дзі ця чы смех.

— Мы да па ма га ем асаб-

лі вым дзет кам ар га ні за ваць 

по быт, раз віць на вы кі са-

ма аб слу гоў ван ня, пра цу ем 

над мыс лен нем, па мяц цю, 

ува гай, уяў лен нем, мо вай і 

пры гэ тым ста ра ем ся зра-

біць так, каб кож ны, хто да 

нас прый шоў, змог тут рас-

сла біц ца і ад чу ваў ся бе кам-

форт на, — рас каз вае псі хо-

лаг ад дзя лен ня Ан жа лі ка 

ТРЫ ПУ ЦЕНЬ. — Кож нае 

дзі ця, як вя до ма, мае сваю 

спе цы фі ку, і мы з кож ным 

пра цу ем ін ды ві ду аль на. Бы-

вае, што баць кі пры хо дзяць 

сю ды раз губ ле ныя, не мо гуць 

да па маг чы дзі ця ці ў раз віц ці 

пэў на га на вы ку, і мы да па-

ма га ем пе ра адо лець бар' ер. 

У нас ёсць дзяў чын ка Лі за, 

якая вель мі лю біць ха дзіць. 

У яе доў га не атрым лі ва ла-

ся ад чы ніць дзве ры: уба чыць 

іх — ста іць і пла ча. Але нам 

уда ло ся на ву чыць яе не губ-

ляц ца пе рад пе ра шко дай.

У ад дзя лен ні аказ ва юць 

псі ха ла гіч ную да па мо гу і пад-

трым ку не толь кі дзе цям, але 

і баць кам.

— Баць кі ве да юць, што іх 

тут вы слу ха юць і пра фе сій-

на да па мо гуць, больш за тое 

яны мо гуць знай сці тут сяб-

роў, — га во рыць за гад чы ца 

ад дзя лен ня Але на ВА РЫ-

ВОН ЧЫК. — Ма мы да нас 

пры хо дзяць ак тыў ныя, яны 

са мі пры дум ля юць ме ра пры-

ем ствы, пра во дзім ра зам з імі 

роз ныя май стар-кла сы. Вось 

ня даў на вы ра шы лі ства рыць 

баць коў ска-дзі ця чы тэ атр. 

Спа дзя ю ся, ужо на Ка ля ды 

бу дзем па каз ваць сваю па-

ста ноў ку.

Са мі баць кі лі чаць, што 

гэ тае ад дзя лен не больш па-

доб на на вель мі кам форт ны 

дзі ця чы са док. Ма лыя мо-

гуць на вед ваць яго і не каль-

кі ра зоў на ты дзень, гру пы 

зу сім ма лень кія, да вась мі 

ча ла век. Пад час ка ні ку лаў 

ад дзя лен не за поў не на. Хо-

дзяць дзе ці роз на га ўзрос-

ту — аж да 18 га доў, ка лі 

ім гэ та па трэб на. Час цей за 

ўсё ма ці так са ма за ста юц ца 

ў ад дзя лен ні, але бы вае, што 

і сы хо дзяць, па кі да ю чы дзя-

цей на пра фе сі я на лаў. Для 

не ка то рых мам гэ та маг чы-

масць трош кі ад па чыць ад 

сва іх аба вяз каў. Ну а ма мы з 

дзет ка мі, у якіх сін дром Даў-

на, та кім чы нам рых ту юць іх 

да кам форт на га пе ра хо ду ў 

звы чай ны дзі ця чы са док.

У той дзень, ка лі я прый-

шла, у гру пе бы ло трое ма-

лых: Со фія, Ілю ша і Вік тар. 

Яны ве се ла гу ля юць ад но з 

ад ным, пе ры я дыч на вы ры-

ва ю чы ся на ка лі дор з гуль-

ня во га па коя, каб на браць 

хут касць і бег чы да лей.

— Мы хо дзім сю ды ўжо 

дру гі ты дзень, — рас каз вае 

Воль га, ма ці ма лень ка га Вік-

та ра. — Вы бра лі рэ жым, які 

не бу дзе траў ма ваць дзі ця. 

Пры хо дзім а дзя вя тай га дзі не 

ра ні цы, ка ля два нац ца ці абе-

да ем і едзем да до му спаць. 

Мне б ха це ла ся каб ён адап-

та ваў ся да чу жых лю дзей і 

дзя цей. Для Вік та ра па куль 

гэ та праб ле ма, а нам трэ-

ба рых та вац ца да пе ра хо ду 

ў звы чай ны дзі ця чы са док. 

Больш за тое, мы тут на рэш-

це па ча лі ха дзіць па лес ві цы! 

Мне вель мі цяж ка бы ло яго 

на сіць на ру ках. А тут пай-

шоў!

— На шы дзе ці ма юць вя лі-

кую па трэ бу ў зно сі нах, — да-

дае ма ці Со фіі Але ся. — Ды і 

нам, баць кам, гэ та не аб ход-

на. Мы мо жам пад трым лі ваць 

адзін ад на го, аб мяр коў ваць 

ней кія пы тан ні ў раз віц ці на-

шых дзе так. На са май спра ве 

гэ та вя лі кая праб ле ма — не-

да хоп ін фар ма цыі.

— Не прос та не да хоп, а 

са праўд ная іза ля цыя! — з 

го рыч чу да дае Вік тар, муж 

Але сі. — Ка лі на ра дзі ла ся на-

шая дач ка, мы ста лі шу каць 

ін фар ма цыю аб сін дро ме 

Даў на. Бо жух на, ча го толь кі 

не на чы та лі ся!.. Бы ло вель-

мі страш на. Але по тым ста лі 

зна хо дзіць лю дзей, у якіх так-

са ма на ра дзі лі ся «со неч ныя 

дзе ці», і ад іх ста лі атрым лі-

ваць не аб ход ную ін фар ма-

цыю і пад трым ку.

— Я да ве да ла ся, што 

ў мя не дзі ця з сін дро мам, 

толь кі ка лі на ра дзі ла, — ка-

жа Іна. — Дзі ця на ра дзі ла ся 

ра ней за па трэб ны тэр мін, і 

мне яго не пры нес лі ў па ла-

ту. Са ма ад шу ка ла ў ін шым 

ад дзя лен ні. Гля дзе ла на Ілю-

шу, і ён мне па да ваў ся ней-

кім чу жым. Так пры хо дзі ла 

да яго кож ны дзень. А ад-

ной чы ўба чы ла, як ён пла ча. 

І як толь кі да кра ну ла ся да 

яго, каб су па ко іць, ад чу ла, 

што гэ ты ка мя чок са мы леп-

шы, са мы пры го жы, са мы 

род ны, ён — МОЙ.

Баць кі ста я лі ў ка лі до ры 

і ўспа мі на лі пер шыя кро кі ў 

вы ха ван ні сва іх асаб лі вых 

дзе так, свае крыў ды, по шу-

кі і ра дас ці. Рас каз ва лі, як 

на іх рэ агу юць су се дзі, як 

узі ра юц ца ў тва ры кі ма лых 

мі на кі... Ус па мі ны бы лі не 

заў сё ды доб рыя, але ка лі 

дзе ці рап там на гад ва лі пра 

ся бе сме хам, да рос лыя ад-

ра зу рас слаб ля лі ся і ім гнен-

на ўклю ча лі ся ў гуль ню. У ру-

хах да рос лых не бы ло ска ва-

нас ці, бо «со неч ныя ма лыя» 

на ву чы лі іх быць ад кры ты мі, 

ра да вац ца кож на му дню, 

ца ніць кож нае ім гнен не. Час 

пра ля цеў хут ка. Баць кі і дзе-

ці па ча лі збі рац ца да до му. 

А вы ха ва це лі ча ка лі ўжо но-

вых на вед валь ні каў. Толь кі 

а па ло ве дзя вя тай ве ча ра ў 

не звы чай ным бу дын ку згас-

ла свят ло.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ,

фота аўтара.

СО НЕЧ НЫ 
СА ДОК

«Не люб лю мэб лю, 
пад якую нель га 
за зір нуць...»

Больш за 200 бе ла ру саў 
па дзя лі ла ся сва і мі дзі вац тва мі

Пры бліз на ме сяц та му Бе ла рус кі Чыр во ны 

Крыж за пус ціў са цы яль ны пра ект, у якім 

пра па на ваў лю дзям рас ка заць пра свае 

дзі вац твы. Іні цы я ты ва бы ла на кі ра ва на на 

пе ра адо лен не са цы яль ных фо бій у ад но сі нах 

да лю дзей з псі хіч ны мі рас строй ства мі.

Яе пад тры ма ла звыш 200 ка рыс таль ні каў 

са цы яль ных се так, у тым лі ку вя до мыя лю дзі, 

якія па ча лі ад кры та пі саць у сац сет ках пра 

свае не звы чай ныя дум кі і ўчын кі. 

Яшчэ боль шая коль касць бе ла ру саў 

па дзя лі ла ся сва і мі не звы чай ны мі звыч ка мі і 

стра ха мі ў ка мен та ры ях.

Удзель ні кі пра ек та пуб лі ка ва лі свае гіс то рыі, па-

кі да ю чы хэш тэг #всемыстранные. Ад на з пер шых 

вы ка за ла ся мін скі кан ды тар Зоя Пры шы вал ка. Яна 

рас ка за ла, што ра ней на столь кі ба я ла ся мік ро баў, 

што маг ла мыц ца па тры ра зы на дзень, ез дзі ла ў 

гра мад скім транс пар це, не тры ма ю чы ся за по руч ні, і 

пра ці ра ла ўсё на во кал віль гот ны мі сур вэт ка мі.

Спя вач ка і ды зай нер адзен ня Воль га Ба ра бан шчы-

ка ва па дзя лі ла ся, што ад чу вае амаль фі зіч ны дыс кам-

форт, ка лі трап ляе ў на тоўп або ідзе па шмат люд най 

ву лі цы.

Хтось ці пры зна ваў ся, што лю біць раз маў ляць з 

са ба ка мі. Знай шоў ся ча ла век, які не лю біць мэб лю, 

пад якую нель га за зір нуць. А яшчэ адзін рас ка заў, 

што бяс кон ца пе ра стаў ляе до ма прад ме ты ін тэр' еру, 

а та му ўбу да ва ная мэб ля вы клі кае ў яго не спа кой.

Не ка то рым страш на па тэ ле фа на ваць не зна ё ма му 

ча ла ве ку, хтось ці есць толь кі зя лё ныя ба на ны, а нех та 

ба іц ца ма тыль коў або лё таць у са ма лё тах...

Усе гэ тыя ад кры тыя вы каз ван ні бе ла ру саў да-

каз ва юць, што ня ма ідэа льных лю дзей. Але, тым не 

менш, тых, хто не ўпіс ва ец ца ў стэ рэа ты пы, лю дзі 

звы чай на па бой ва юц ца і ста ра юц ца аб мі наць. Пра ект 

Бе ла рус ка га Чыр во на га Кры жа за клі ка ны пе ра маг чы 

са цы яль ныя фо біі і змя ніць стаў лен не гра мад ства да 

тых, чые па во дзі ны зда юц ца не звы чай ны мі. Та му што 

ме на ві та та кія стэ рэа ты пы за мі на юць лю дзям з псі хіч-

ны мі рас строй ства мі ўліц ца ў гра мад ства.

«Ад на з са мых вя лі кіх праб лем пры ля чэн ні псі-

хіч ных рас строй стваў — страх пры знац ца, што ты 

за хва рэў, бо лю дзі ба яц ца стаць із го я мі. У той час 

як іс нуе ма са пры кла даў та го, што ся род шы за фрэ-

ні каў і аў тыс таў мност ва та ле на ві тых і на ват ге ні яль-

ных твор цаў. Яны гэ так жа здоль ныя за во дзіць сем'і, 

бу да ваць кар' е ру і да ма гац ца пос пе хаў у аса біс тым 

і пра фе сій ным жыц ці. Прос та час ад ча су ім трэ ба 

да па мо га. І тут важ на не за мы кац ца ў са бе», — рас-

тлу ма чы лі ў Чыр во ным Кры жы.

У гра мад стве да гэ та га ча су жы вуць мі фы і за ба-

бо ны пра не вы леч насць псі хіч ных за хвор ван няў, пра 

не бяс пе ку псі хіч на хво рых лю дзей і поў ную не прад ка-

заль насць іх па во дзін. Па ку ту юць ад та ко га стаў лен ня 

не толь кі са мі хво рыя, але і іх сва я кі, та му што сем'і, 

дзе ёсць псі хіч на хво рыя лю дзі, ня рэд ка трап ля юць у 

са цы яль ную іза ля цыю.

Ад на з за дач пра ек та — па шы рыць псі ха са цы яль-

ную пад трым ку для лю дзей з псі хіч ны мі рас строй-

ства мі ў Мін ску. Да рэ чы, усе, хто мае па трэ бу ў та-

кой да па мо зе, мо гуць звяр нуц ца ў цэнтр Чыр во на га 

Кры жа «Ад кры ты дом», у якім пра цу юць псі хо ла гі і 

са цы яль ны ра бот нік.

Гэ ты цэнтр ад крыў ся ў 2013 го дзе, і з та го ча су 

яго гас ця мі ста ла больш за 140 ча ла век. З іх ка ля 

80 да маг ло ся ўстой лі вай рэ мі сіі, больш за 40 — знай-

шло ра бо ту, а пяць — ства ры лі сем'і.

Свят ла на БУСЬ КО.

ЗдарэннеЗдарэнне

ЗА ХРАС НА ВЫ ШЫ НІ 
ПАД МОС ТАМ

У Ма гі лё ве 10-га до вае дзі ця за храс ла пад мос-

там це раз Дняп ро — хлоп чы ка вы ра та ва лі 

супрацоўнікі МНС.

Пра зда рэн не ра та валь ні кам па ве да міў мі нак пас-

ля 18 га дзін. Ка лі да мес ца вы клі ку пры бы лі пад раз-

дзя лен ні МНС, хлоп чык зна хо дзіў ся пад мос там на 

вяр шы ні на хіль най апо ры вы шы нёй ка ля 10 мет раў. 

Са ма стой на спус ціц ца ён не мог. Пры да па мо зе вы-

соў най трох ка лен най лес ві цы ра та валь ні кі зня лі дзі ця 

і пе рад алі ра бот ні кам мі лі цыі. У ме ды цын скай да па мо-

зе па трэ бы не бы ло. Вы ра та ва ны хлоп чык — ву чань 

ад ной з ма гі лёў скіх школ.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


