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Кры зіс ны па кой пры Ма гі лёў скім ра-

ён ным цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван-

ня на сель ніц тва пра цуе з 2007 го да. За 

больш чым 10 га доў тут па бы ва ла шмат 

на ро ду. Не ка то рыя на ват па не каль кі ра-

зоў. Не так даў но тут жы ла жан чы на, якую 

ра та ва лі ад за ма ху не адэ кват на га сы на. 

На кі ра ван не яна атры ма ла ад упраў лен ня 

па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро-

не Ма гі лёў ска га рай вы кан ка ма. За раз 

па ко ем ка рыс та ец ца ін шая жан чы на, 

якая на ра дзі ла чац вя рых дзя цей.

— Коль кі мы з ёй у свой час па ва зі лі ся, 

лепш не ўспа мі наць, — уз ды хае за гад чы-

ца ад дзя лен ня. — Звя за ла ся з гвал таў ні-

ком, які біў яе як толь кі мог. Але яна доў га 

ад маў ля ла ся пі саць на яго скар гу. І толь кі 

ка лі на рэш це зра зу ме ла, што праз гэ та-

га ча ла ве ка стра ці ла дзя цей, узя ла ся за 

ро зум. Бы лі праб ле мы з ал ка го лем, але 

за раз ні-ні. І пра ца ваць пай шла.

Пад гры фам 
«сак рэт на»

Дзе зна хо дзіц ца кры зіс ны па кой — 

сак рэт. Гэ та на той вы па дак, каб гвал-

таў нік не знай шоў па та ем нае мес ца. 

На ват не ўсе су пра цоў ні кі ве да юць, дзе 

гэ ты па кой. А тыя, ка му па ро дзе служ бы 

не аб ход на ве даць, пад піс ва юць па пе ру 

аб за ха ван ні тай ны. Та кія ж пра ві лы рас-

паў сюдж ва юц ца і на тых, хто там ча со ва 

пра жы вае.

Мы не збі ра ем ся рас сак рэч ваць мес-

ца. Ска жам толь кі, што гэ та на ват не па-

кой, а цэ лая ад на па ка ёў ка з усі мі вы го-

да мі ў шмат ква тэр ным до ме за го ра дам. 

Ра зам са спе цы я ліс там на кі роў ва ем ся па 

на зва ным ад ра се. На па ро зе нас су стра-

кае ма ла дая ху дар ля вая жан чы на. Для яе 

ад ной пра стор ныя апарт амен ты зда юц ца 

на огул шы коў ны мі. У вя лі кай за ле ста яць 

ад ра зу тры ка на пы. «Гэ та на той вы па дак, 

ка лі сю ды трап ляе нех та з дзець мі», — 

тлу ма чыць Іна Іва шы на. Акра мя мяк кай 

мэб лі тут ёсць ша фа, тэ ле ві зар, стол з 

крэс лам і на ват кам п'ю тар. У ша фе мож-

на знай сці бя ліз ну і цац кі для дзят вы. Тут 

са праў ды ад чу ва еш ся бе аба ро не ным ад 

знеш ніх па гроз.

Іна Іва шы на клі ча аца ніць кух ню. І тут 

так са ма ёсць ча му ўра зіц ца. Ку хон ны 

гар ні тур, ха ла дзіль нік, поў ны кам плект 

по су ду, ёсць на ват не ка то рыя пра дук ты. 

Бо не вя до ма яшчэ, пас ля якіх вы пра ба-

ван няў сю ды тра піць чар го вая ах вя ра. Да 

па слуг ча со ва га па ста яль ца су час ны сан-

ву зел з на бо рам руч ні коў, аб стаў ле ная 

ўсім не аб ход ным пя рэд няя. Ад ным сло-

вам, не ў кож на га яшчэ та кія ўмо вы до ма. 

У да па мо гу ча ла ве ку, 

які тра піў сю ды, — ну-

ма ры тэ ле фо наў ка рыс-

ных служ баў. У асоб най 

па пцы Па ла жэн не аб 

кры зіс ным па коі, пра ві лы 

пры бы ван ня ў ім, гра фік 

дзя жур стваў спе цы я ліс-

таў, пе ра лік па слуг, якія 

пра па ноў вае служ ба, бук ле ты з кла сі фі-

ка та рам роз ных ві даў гвал ту.

Ах вя ра гвал ту
Жан чы на, якая за раз тут жы ве, сціп-

ла на зы вае сваё імя: Та ма ра. Яна ад на з 

тых, хто моўч кі пе ра но сіць па ку ты і на ват 

не крыў дзіц ца на свай го му чы це ля. 

Апош ні раз ён так жорст ка збіў яе, 

што яна тра пі ла на баль ніч ны ло жак. 

Жан чы на атры ма ла сур' ёз ную чэ рап-

на-маз га вую траў му, не да лі чы ла ся 

не каль кіх пя рэд ніх зу боў. Па боі цяр-

пе ла на пра ця гу не каль кіх га доў. Су-

жы цель — яе ад на вяс ко вец, да зна-

ём ства з Та ма рай па спеў па бы ваць 

за кра та мі. Уза конь ваць ад но сі ны з 

но вай зна ё май не стаў, прос та пе ра-

ехаў да яе на па ста ян нае мес ца жы-

хар ства. На пра ця гу пя ці га доў яны 

на ра дзі лі трох дзя цей, але гэ та сям'ю 

не згур та ва ла. Та ма ра ка жа, што спа-

чат ку жы лі больш-менш мір на, а 

по тым су жы цель стаў усё час цей 

рас пус каць ру кі.

— Апош ні год піў амаль кож-

ны дзень. Пры хо дзіў да до му і па-

чы наў ка чаць пра вы. То не тое 

пры га та ва ла, то не так па да ла, — 

пры чы ны браў з па вет ра, — жан-

чы на рас каз вае гэ та ме ха ніч на 

з сум най усмеш кай на вус нах, 

угляд ва ю чы ся ку дысь ці ў пра сто ру.

Пас ля та го як ай чым жорст ка збіў 

па сын ка, сы на Та ма ры ад пер ша га 

шлю бу, сям'ю на ве да ла ка мі сія ад 

аду ка цыі, па гля дзе ла, як жы вуць ас тат нія 

дзе ці. Нех та за ўва жыў сі няк на це ле зу-

сім яшчэ ма лень ка га хлоп чы ка, і дзя цей

за бра лі. У Тамары быў шанц па зба віц ца 

ад свай го му чы це ля і па спра ба ваць ад-

ста яць ма лых. Але яна ча мусь ці на ад рэз 

ад мо ві ла ся пі саць на су жы це ля за яву.

Даў га вая яма
За раз Та ма ра сцвяр джае, што пе ра-

гле дзе ла свае ад но сі ны і га то ва пісь-

мо ва па цвер дзіць, што ча ла век, з якім 

яна жы ла, са праў ды гвал таў нік. У гэ тым 

вы пад ку яго ча кае сур' ёз нае па ка ран не. 

Як пры зна ец ца жан чы на, яна ста мі ла ся 

так жыць і хо ча вяр нуць дзя цей. Са ма-

га ма лень ка га, вась мі ме сяч на га Паў ла, 

яна ня даў на на вед ва ла ў До ме дзі ця ці, а 

вось з ас тат ні мі су вязь аба рва ла ся. Ста-

рэй шы за раз пад апе кай у ін шай сям'і,

трох га до ва га Дзі му і двух га до вую На-

д зею, ня ўпэў не на ка жа жан чы на, зда ец-

 ца, усы на ві лі. На пра ця гу апош ня га го да 

су вя зі з дзець мі яна не пад трым лі ва ла. 

«Спа чат ку па спра бую вяр нуць Паў лю-

шу, а там як атры ма ец ца», — раз ва жае 

жан чы на.

Са цы яль ныя ра бот ні кі яе пад ба дзёр-

ва юць, на строй ва юць на па зі тыў ны лад. 

«Ка лі на пра ця гу го да ты пра цу еш, не 

ўжы ва еш ал ка голь ныя на поі, не вя дзеш 

ама раль ны лад жыц ця, мож на звяр тац-

ца ў суд, каб вяр нуць дзя цей, — ка жа 

Іна Іва шы на. — Ка лі шко ла і ўсе ін шыя 

за ці каў ле ныя служ бы да ве раць та бе вы-

ха ван не ма лых, мож на спа дзя вац ца на 

пос пех».

Жан чы на ўго лас ма рыць пра бу ду чы-

ню і пры гэ тым са рам лі ва пры кры вае да-

лон ню свой част ко ва бяз зу бы рот. Тамары 

ўся го 31 год, трэ ба бы ло б за няц ца са бой, 

але гро шай на ўсё не ха пае. Жы ве яна 

ўся го на 150 руб лёў у ме сяц. Ка ля 70 % 

ад яе за роб ку ідзе на ўтры ман не ма лых. 

І на ват гэ тых гро шай не стае, каб цал-

кам па га сіць доўг пе рад дзяр жа вай. На 

ўтры ман не ад на го дзі ця ці трэ ба пры клад-

на 260 руб лёў, а ў жан чы ны іх чац вё ра. 

У вы ні ку доўг па ста ян на на коп лі ва ец ца. 

Ка лі б бы ло ўста ноў ле на баць коў ства, 

част ку гро шай спа га ня лі б і з су жы це ля. 

Але Тамара па куль да гэ та га ра шэн ня 

не са спе ла.

Ка лі гвал таў нік — 
ах вя ра

Сум ных гіс то рый пра жы ха роў кры-

зіс на га па кою мо жа ха піць не на ад ну 

кні гу. Ква тэ ра на огул рэд ка пус туе. Сё-

ле та тут пэў ны час жы ла пен сі я нер ка, 

якая па ку та ва ла ад да рос ла га сы на. Ка лі 

на пі ваў ся, пе ры я дыч на пус каў у ход ку-

ла кі і па гра жаў за біць. Жан чы на не каль-

кі ме ся цаў зды ма ла ў Ма гі лё ве ква тэ ру, 

але хут ка зра зу ме ла, што на яе пен сію 

так доў га не пра жы веш. Пас ля чар го ва га 

скан да лу пай шла ў рай вы кан кам па да-

па мо гу. У вы ні ку яе за ся лі лі ў кры зіс ны 

па кой, а сы на за гвалт у сям'і па са дзі лі 

на 15 су так. У ад но сі нах да яго вы не се на 

ахоў нае прад пі сан не. Гэ та зна чыць, што

на пра ця гу ме ся ца ён не мае пра ва

з'яўляцца до ма і на блі жац ца да ма ці, 

якую крыў дзіў. За раз у ад но сі нах да яго 

рас па ча та кры мі наль ная спра ва, ёсць 

спа дзя ван ні, што не каль кі га доў ма ці 

змо жа жыць спа кой на.

Пра ва на пра жы ван не ў кры зіс ным 

па коі атрым лі ва юць не толь кі ах вя ры 

гвал ту. На прык лад, у са ка ві ку тут жы лі 

пен сі я не ры, у якіх зга рэў дом. Як толь-

кі яго ад бу да ва лі, су жэн цы пе ра еха лі. 

Пра ва на пра жы ван не мо жа атры маць 

на ват... гвал таў нік. Ка лі вы но сіц ца ахоў-

нае прад пі сан не, ча ла век не мае пра ва 

на блі жац ца да свай го до ма, ка лі там жы-

ве яго ах вя ра. Атрым лі ва ец ца, што ён 

сам за ста ец ца без да ху над га ла вой. Але 

вый сце ёсць. Ён мо жа звяр нуц ца да са-

цы яль ных ра бот ні каў і атры маць пра ва на 

ча со вае пра жы ван не ў кры зіс ным па коі. 

Пры чым ска рыс тац ца па слу гай мож на ў 

лю бы дзень і на ват час су так. «Вы хад ныя 

і свя точ ныя дні не пе ра шко да, наш тэ ле-

фон пра цуе круг ла су тач на», — удак лад-

няе мая су раз моў ні ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Са цы яль ная кан суль та цыяСа цы яль ная кан суль та цыя  

ДА ПА МО ГА 
НА ДЗЯ ЦЕЙ, 
СТА РЭЙ ШЫХ 
ЗА ТРЫ ГА ДЫ

Не ка то рыя сем'і ма юць пра ва на атры ман не 
да па мо гі на дзя цей, ста рэй шых за 3 га ды. 
Пра тое, што гэ та за сем'і і ў якіх вы пад ках 
яны мо гуць раз ліч ваць на та кую пад трым-
ку ад дзяр жа вы, мы за пы та лі ся ў на мес ні ка 
на чаль ні ка ўпраў лен ня на ро да на сель ніц тва, 
ген дар най і ся мей най па лі ты кі Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 
Бе ла ру сі Ма ры ны АР ЦЁ МЕН КІ.

Ка лі ў сям'і 
не каль кі не паў на лет ніх дзя цей

Пра ва на да па мо гу на дзя цей ва ўзрос це ад 

3 да 18 га доў ма юць ма ці (ма ча ха) або баць ка (ай -

чым) у поў най сям'і, хтось ці з баць коў у ня поў най 

сям'і, усы на ві цель (уда ча ры цель), апя кун (па пя-

чы цель), якія вы хоў ва юць ад на ча со ва дзя цей ва 

ўзрос це да трох га доў — і ад 3 да 18 га доў.

Пры гэ тым да па мо га на дзя цей ва ўзрос це ад 3 да 

18 га доў пры зна ча ец ца ў па ме ры 50 пра цэн таў най-

боль шай ве лі чы ні бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му.

Пры вы ха ван ні ў сям'і два іх і больш дзя цей дзяр-

жаў ная да па мо га, пра ду гле джа ная гэ тым ар ты ку-

лам, пры зна ча ец ца і вы плач ва ец ца ад на на сям'ю.

Да па мо га 
для асоб ных ка тэ го рый сем' яў

Да па мо га на дзя цей, ста рэй шых за тры га ды, 

з асоб ных ка тэ го рый сем' яў, пры зна ча ец ца, ка лі 

ў сям'і:

— вы хоў ва ец ца дзі ця-ін ва лід ва ўзрос це да 

18 га доў;

— вы хоў ва ец ца дзі ця ва ўзрос це да 18 га доў, 

інфіцыраванне ві ру сам іму на дэ фі цы ту ча ла ве ка;

— баць ка (ай чым) або усы на ві цель (уда ча ры-

цель) з'яў ля юц ца ва ен на слу жа чы мі, якія пра хо-

дзяць тэр мі но вую ва ен ную служ бу;

— абод ва баць кі (аль бо ма ча ха і ай чым) у поў-

най сям'і, аль бо адзі ны з баць коў у ня поў най сям'і, 

усы на ві цель (уда ча ры цель) з'яў ля юц ца ін ва лі да мі

І ці ІІ гру пы, а так са ма ка лі адзін з баць коў у поў най 

сям'і з'яў ля ец ца ін ва лі дам І гру пы, а дру гі ажыц-

цяў ляе до гляд за ім і атрым лі вае з гэ тай на го ды 

да па мо гу, пра ду гле джа ную за ка на даў ствам.

Па мер вы плат
Да па мо га на дзя цей, ста рэй шых за тры га ды, з 

асоб ных ка тэ го рый сем' яў пры зна ча ец ца на кож нае 

дзі ця ў па ме ры 50 % бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му-

му ў ся рэд нім на ду шу (БПМ), а на дзі ця-ін ва лі да ва 

ўзрос це да 18 га доў — у па ме ры 70 % БПМ.

Умо вы пры зна чэн ня да па мо гі
Да па мо га на дзя цей, ста рэй шых за тры га ды, з 

асоб ных ка тэ го рый сем' яў пры зна ча ец ца, ка лі на 

да ту зва ро ту па яе, а так са ма не менш за шэсць

ме ся цаў уво гу ле ў ка лян дар ным го дзе, які па пя-

рэд ні чаў го ду зва ро ту па та кую да па мо гу, пра-

ца здоль ны баць ка (ай чым) у поў най сям'і аль бо 

хтось ці з пра ца здоль ных баць коў у ня поў най сям'і 

пра ца ваў ці ажыц цяў ляў ін шы від дзей нас ці.

Май це на ўва зе
Пры зва ро це па зга да ную да па мо гу па за кан-

чэн ні шасці ме ся цаў з дня ўзнік нен ня пра ва на яе, 

да па мо га пры зна ча ец ца з дня зва ро ту.

Свят ла на БУСЬ КО



ТЭ РЫ ТО РЫЯ БЯС ПЕ КІТЭ РЫ ТО РЫЯ БЯС ПЕ КІ

 У ТЭ МУ
ВЫ РАС БПМ — 
ВЫ РАС ЛІ ДА ПА МО ГІ НА ДЗЯ ЦЕЙ

З 1 жніў ня па вы сі лі ся па ме ры дзяр жаў ных да-

па мог сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей.

— Да па мо га сем' ям на дзя цей ва ўзрос це ад 3 да 

18 га доў у пе ры яд вы ха ван ня дзі ця ці ва ўзрос це да 3 

га доў (што ме сяч ная) ця пер скла дзе 106,84 руб.

— Да па мо га на дзя цей, ста рэй шых за тры га ды 

для асоб ных ка тэ го рый сем' яў (што ме сяч ная):

на дзя цей ста рэй шых за тры га ды, якія вы хоў-

ва юц ца ў та кіх сем' ях (акра мя дзі ця ці-ін ва лі да), 

на кож нае дзі ця — 106,84 руб.;

на дзі ця-ін ва лі да, ста рэй шае за тры га ды — 

149,57 руб.

 ДА РЭ ЧЫ
Да па мо га па до гля дзе за дзі цем да трох га доў:

— на пер шае дзі ця — 35 % ся рэд ня ме сяч най зар-

пла ты ў кра і не за квар тал (СЗП) — 329,04 руб.;

— на дру гое і на ступ ных дзя цей — 40 % 

СЗП — 376,04 руб.;

— на дзі ця-ін ва лі да да трох га доў — 45 % 

СЗП — 423,05 руб.


