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Без бар' ер нае ася род дзе — 

гэ та не толь кі пан ду сы і ліф ты, 

але і га тоў насць уста ноў 

аб слу жыць лю бо га ча ла ве ка. 

Каб на ву чыць пер са нал 

пра ца ваць з клі ен та мі 

з ін ва лід нас цю, 

у кра і не бу дуць пра во дзіць 

спе цы яль ныя кур сы.

Ідэя пра ек та «Усе свае ў ка вяр ні» 

з'я ві ла ся пас ля пос та ў «Фэй сбу ку».

— Мая сяб роў ка, у якой сын з аў-

тыз мам, на пі са ла, што хо ча сха дзіць 

у ка вяр ню з дзі цем, але ба іц ца, што 

рэ ак цыя пер са на лу бу дзе не та кой, 

як ха це ла ся б: іх мо гуць не зра зу мець 

ці ўво гу ле па пра сіць сыс ці. І да да ла, 

што бы ло б доб ра, ка лі б хтось ці на-

ву чыў афі цы ян таў, як з та кі мі людзь мі 

пра віль на ся бе па во дзіць, — рас каз-

вае ад на з аў та раў пра ек та На тал ля 

ФУР СА ВА.

По пыт на трэ нінг быў і з бо ку ўста-

ноў.

— Мы шчыль на пра цу ем з ад ным 

з буй ных мін скіх га тэ ляў, — дзе ліц ца 

са аў тар пра ек та і спе цы я ліст Бе ла-

рус кай аса цы я цыі да па мо гі дзе цям-

ін ва лі дам і ма ла дым ін ва лі дам Тац-

ця на ГРЫ ШАН. — Ча сам у пер са на лу 

ўзні ка юць цяж кас ці пры аб слу гоў ван ні 

лю дзей з ін ва лід нас цю. Па прось бе га-

тэ ля на шы спе цы я ліс ты не каль кі ра зоў 

пра во дзі лі спе цы яль ныя се мі на ры. Але 

гэ та га не да стат ко ва — па трэб ны паў-

на цэн ны курс.

Па мы лак у аб слу гоў ван ні са праў ды 

ха пае. Так, у не ка то рых уста но вах, ка-

лі ў дзвя рах ба чаць клі ен та ў ка ляс цы, 

час та ад ра зу ўсе кі да юц ца да па ма гаць. 

Але праз за ліш нюю мі тус ню на вед валь-

нік ад чу вае ся бе яшчэ больш ня ём ка. 

Ці, бы вае, ад мі ніст ра цыя ўста но вы ста-

ра ец ца мак сі маль на пе ра стра ха вац ца, 

каб не нес ці ад каз насць. На прык лад, 

про сяць на пі саць ліст, што ка лі ча ла век 

з ін ва лід нас цю ўпад зе на сліз кай пліт-

цы і па ка ле чыц ца, то не бу дзе прад' яў-

ляць да ўста но вы ні я кіх прэ тэн зій.

У лю тым сац сет кі аб ля це ла гіс то-

рыя, як Міс све ту на ка ляс цы Аляк-

санд ру Чы чы ка ву не пус ці лі з сяб ра мі 

ў адзін з мін скіх ба раў. Ад мі ніст ра цыя 

па лі чы ла, што дзяў чы не бу дзе там не-

бяс печ на.

— Гэ та псеў да кло пат, а не па ва га да 

ча ла ве ка. Ён сам ня се за ся бе ад каз-

насць і вы ра шае, ку ды пай сці, — лі чыць 

Тац ця на Гры шан.

Трэ нінг для пер са на лу бу дзе скла-

дац ца з пя ці за ня ткаў па роз ных тэ мах. 

Пад час іх рас ка жуць, як пры няць у ка-

вяр ні ча ла ве ка з па ру шэн ня мі слы ху, 

сла ба ві ду шча га, на ка ляс цы ці з ін тэ-

ле кту аль ны мі па ру шэн ня мі, а так са-

ма зра біць ін фар ма цыю ва ўста но ве 

да ступ най. Доб ра, каб на вед валь нік 

мог са ма стой на пра чы таць ме ню, па-

ка заль ныя таб ліч кі. На кож ны за ня так 

ад во дзіц ца ака дэ міч ная га дзі на. Пра-

во дзіць трэ нінг ці не, кож ная ка вяр ня 

вы ра шае са ма стой на.

— Мы бу дзем да ваць больш прак ты-

кі. На прык лад, раз бі раць сі ту а цыі па во-

дзін. Вось уя ві це: ста іць ча ла век з ін тэ-

ле кту аль ны мі па ру шэн ня мі і кру ціц ца, 

хіс тае га ла вой. Лю дзі ча сам пу жа юц ца. 

А ён так рас слаб ля ец ца. Трэ ба пер-

са на лу рас тлу ма чыць та кія па во дзі ны, 

каб яны ве да лі, што гэ та му ча ла ве ку не 

дрэн на, ён ні ко му не зро біць шко ды, — 

за ўва жае Тац ця на Гры шан.

— Бу дзем пры но сіць на за ня ткі спе-

цы яль ныя аку ля ры, ін ва лід ную ка ляс ку, 

бяру шы, каб па глыб ляць у сі ту а цыі. Ка-

лі афі цы янт ад чуе ся бе на мес цы клі ен-

та, яму пра сцей бу дзе знай сці ва ры янт, 

як аб слу жыць та ко га на вед валь ні ка, — 

да дае На тал ля Фур са ва.

Ню ан саў шмат. Ча ла ве ку на ка ляс-

цы важ на ка заць не «па еха лі», а «пой-

дзем». Ка лі ён з су пра ва джаль ні кам, 

бу дзе па мыл кай звяр тац ца толь кі да 

дру го га (час та ка ля сач ні ка не ўспры-

ма юць як са ма стой ную адзін ку і вя дуць 

раз мо ву так, быц цам яго ня ма).

Ка лі ў ча ла ве ка ста іць слы ха вы апа-

рат, гэ та не зна чыць, што ён вы дат на 

вас чуе. А та му пры раз мо ве не аб ход-

на гля дзець яму ў во чы, а не ва зіц ца 

ў па пер ках. Га ва рыць трэ ба вы раз на, 

не спя шац ца — мно гія лю дзі з па ру ша-

ным слы хам чы та юць па вус нах. Аў та-

ры пра ек та ўспа мі на юць, як у ка вяр ні 

Аў стра ліі за га да лі ўсім афі цы ян там вы-

ву чыць мо ву жэс таў, пас ля та го як там 

не змаг лі аб слу жыць клі ен та, які не чуе. 

І па пя рэдж ва юць: за да ча іх трэ нін гу 

не ў гэ тым. Не трэ ба ўпа даць у край-

нас ці — іс ну юць і ін шыя спо са бы зра-

зу мець ча ла ве ка, які не раз маў ляе. 

Ён мо жа на пі саць сваю прось бу ці на-

браць на тэ ле фо не.

Пас ля трэ нін гаў для ра бот ні каў хо чуць 

ра біць не вя лі кія ста жы роў кі. Тыя ўста но-

вы, дзе пер са нал прой дзе кур сы, бу дуць 

па зна ча ны спе цы яль ны мі на леп ка мі. Ін-

фар ма цыю пра та кія ка вяр ні мож на бу-

дзе знай сці і на ан лайн-кар це.

Ка вяр ні — гэ та толь кі пер шы крок. 

У пла нах аха піць та кі мі трэ нін га мі ўсю 

сфе ру аб слу гоў ван ня: га тэ лі, бан-

кі, кра мы, біб лі я тэ кі. Аў та ры пра ек та 

спа дзя юц ца, што курс увой дзе ў спіс 

аба вяз ко вых, не аб ход ных для па цвяр-

джэн ня якас ці пер са на лу.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Іні цы я ты ваІні цы я ты ва  

УСЕ СВАЕ 
Ў КА ВЯР НІ

Афі цы ян таў на ву чаць аб слу гоў ваць 
лю дзей з ін ва лід нас цю

Аб тым, як па леп шыць жыц-

цё дзя цей з ін ва лід нас цю, іш ла 

раз мо ва пад час рэ гі я наль най 

кан фе рэн цыі кра ін Еў ро пы і 

Цэнт раль най Азіі «Ран няе ўмя-

шан не для дзя цей: ума ца ван-

не сіс тэм і па шы рэн не пра воў і 

маг чы мас цяў сем' яў», якая пра-

хо дзі ла ў Мін ску 5-6 чэр ве ня.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Бе ла ру сі агу чы ла ін фар ма цыю, 

па вод ле якой што год у па слу гах 

ран ня га ўмя шан ня ў нас ма юць 

па трэ бу ка ля 15 ты сяч дзя цей 

ма лод ша га ўзрос ту. У ней кім 

сэн се пры чы най коль кас на-

га рос ту ста ла ўдас ка на лен не 

ўзроў ню ака зан ня да па мо гі ма-

ці і дзе цям — пры ро дах сён-

ня вы жы вае больш немаўлят. 

Але, на ту раль на, яны за ста юц-

ца з праб ле ма мі, та му і ма ем 

пры рост дзі ця чай ін ва лід нас-

ці. Хоць, як ка жуць ме ды кі, на 

гэ тыя праб ле мы са зда роў ем 

мож на рэ аль на паў плы ваць, з 

імі мож на і трэ ба пра ца ваць. На 

та кіх ма лых і ары ен та ва на ма-

дэль ран ня га ўмя шан ня — каб 

вы рас ціць зда ро вых і паў на вар-

тас ных чле наў гра мад ства.

Ад но з клю ча вых пы тан няў — 

гэ та пра вя дзен не скры нін гу і як 

ма га больш ран няе вы яў лен не 

дзя цей з па ру шэн ня мі ў раз віц ці. 

У цэнт ры аб мер ка ван ня спецы-

я ліс таў зна хо дзі ла ся так са ма 

праб ле ма за бес пя чэн ня паў на-

вар тас най пад трым кі ад пра-

фе сій на пад рых та ва ных спе-

цы я ліс таў усім без вы клю чэн ня 

сем' ям, якія ма юць дзя цей з ін-

ва лід нас цю. Экс пер ты з роз ных 

кра ін га ва ры лі і пра тое, як за-

бяс пе чыць дзя цей ма лод ша га 

ўзрос ту, у якіх ёсць па ру шэн ні 

ў раз віц ці, не аб ход най пад трым-

кай да і пад час іх зна хо джан ня ў 

да школь ных уста но вах, а так са-

ма пад трым кай пры пе ра хо дзе 

да ба за вай аду ка цыі, каб пра-

ду хі ліць іх змя шчэн не ў ін тэр-

на тныя ўста но вы.

— Іс нуе шмат роз ных па ды-

хо даў да ака зан ня па слуг па 

ран нім умя шан ні, — га во рыць 

док тар Ган на-Ма рыя СЕ РА-

НА, прэ зі дэнт Еў ра пей скай 

аса цы я цыі ран ня га ўмя шан-

ня для дзя цей, член праў лен-

ня На цы я наль най аса цы я цыі 

ран ня га ўмя шан ня Пар ту га-

ліі. — Але ёсць агуль ныя прын-

цы пы, якія мы ад стой ва ем. Яны 

мо гуць быць ужы тыя ў лю бой 

кра і не, у тым лі ку і ў Бе ла ру сі. 

Вель мі важ на пра во дзіць скры-

нінг і як ма га ра ней вы яў ляць 

малых з асаб лі вас ця мі. Так са ма 

ўсе дзе ці, у тым лі ку і з праб ле-

ма мі раз віц ця, па він ны зна хо-

дзіц ца ў на ту раль ным ася род-

дзі, іх нель га ад дзя ляць ад сва-

іх баць коў і сем' яў, змя шчаць у 

дзі ця чыя ін тэр на тныя ўста но вы. 

І са мае га лоў нае — у цэнт ры 

ўсёй ра бо ты па він на быць сям'я. 

Трэ ба па ва жаць яе па трэ бы, яе 

спе цы фі ку, лад жыц ця і жа дан-

не баць коў вы хоў ваць дзі ця тым 

або ін шым чы нам.

Як за явіў га лоў ны спе цыя-

ліст па дзі ця чай рэ абі лі та цыі 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Бе ла ру сі Аляк сандр ЯКАЎ-

ЛЕЎ, у нас сіс тэ ма ран ня га 

ўмя шан ня па ча ла раз ві вац ца 

ў 2001 го дзе. У на шай кра і не 

вы ка рыс тоў ва юц ца тра ды цый-

ныя кла січ ныя па ды хо ды да гэ-

тай праб ле мы. Пры гэ тым, па 

сло вах Аляк санд ра Якаў ле ва, 

час та сям'я зна хо дзіц ца ў ро лі 

па боч на га на зі раль ні ка і толь кі 

ацэнь вае дзе ян ні спе цы я ліс таў 

у ад но сі нах да іх дзі ця ці. Але 

толь кі пры ак тыў ным удзе ле 

сям'і мо жа эфек тыў на ажыц-

цяў ляц ца да па мо га, упэў не ны 

бе ла рус кі рэ абі лі то лаг.

З ім згод ны док тар Ман-

фрэд ПРЭ ЦІС, пра фе сар па 

між дыс цып лі нар ным ран нім 

умя шан ні пры ме ду ні вер сі тэ-

це Гам бур га. «Мы га во рым аб 

комп лекс ным па ды хо дзе, ка ар-

ды на ва най сіс тэ ме пад трым кі 

дзі ця ці, якая па чы на ец ца яшчэ з 

ра дзіль на га ад дзя лен ня, пра цяг-

ва ец ца праз пе ды ят раў і за кан-

чва ец ца са цы яль най ін клю зі яй. 

Са цы яль ны сек тар мае най важ-

нейшую ро лю», — ка жа Ман-

фрэд Прэ ціс. — Але ў сям'і на-

шмат больш маг чы мас цяў, чым 

у пра фе сі я на лаў. Та му вель мі 

важ на сты му ля ваць раз віц цё 

дзя цей на ўзроў ні сям'і. Баць-

кам у пер шую чар гу па трэб на 

ін фар ма цыя, для та го каб яны 

ад чу ва лі ся бе здоль ны мі нешта 

зра біць до ма для свай го дзі ця-

ці. Ка лі сям'я ўцяг ну тая ў гэ тую 

пра цу, ка лі ма юц ца на до мныя 

пра гра мы раз віц ця дзі ця ці, у 

якіх удзель ні ча юць баць кі, ба-

бу лі-дзя ду лі, бра ты і сёст ры, 

у та кім вы пад ку эфект пра цы 

бу дзе на шмат вы шэй шы». Так-

са ма і Дзі па ГРО ВЕР, стар шы 

рэ гі я наль ны са вет нік па ран-

нім раз віц ці дзя цей Рэ гі я наль-

на га ад дзя лен ня ЮНІ СЕФ для 

Еў ро пы і Цэнт раль най Азіі, 

ад зна чы ла, што прый шла па ра 

змя ніць пункт гле джан ня і ады-

сці ад тэ мы не да хо паў і аб ме-

жа ван няў, каб па ста віць у цэнтр 

ува гі сям'ю і яе моц ныя ба кі.

Свят ла на БУСЬ КО



Са цы яль ны сек тарСа цы яль ны сек тар  

РАН НЯЕ ЎМЯ ШАН НЕ 
ПА ЛЯП ШАЕ ПРА ГНО ЗЫ

У сям'і на шмат больш маг чы мас цяў 
да па маг чы асаб лі ва му дзі ця ці, чым у пра фе сі я на лаў

На ра джэн не дзі ця ці — заў сё ды ве лі зар ная ра дасць. На ват ка лі 

яно на ра дзі ла ся не зу сім зда ро вае. А та кое, на жаль, зда ра ец ца 

ўсё час цей. Пер ша сная ін ва лід насць ся род дзя цей да 18 га доў 

у Бе ла ру сі за апош нія 10 га доў вы рас ла на 25 % і ле тась скла ла 

21,06 на 10 ты сяч дзя цей. Спе цы я ліс ты ка жуць, што пер шыя тры 

га ды ў жыц ці дзі ця ці — са мыя важ ныя. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца 

дзя цей з асаб лі вас ця мі раз віц ця: ка лі вы явіць ін ва лід насць

у пер шыя 1000 дзён, мож на знач на па мен шыць яе не га тыў ныя 

на ступ ствы.

Што год у па слу гах 
ран ня га ўмя шан ня 

ў нас ма юць 
па трэ бу ка ля 

15 ты сяч дзя цей 
ма лод ша га 
ўзрос ту.

Рэ гі я наль ная кан фе рэн цыя «Ран няе ўмя шан не для 

дзя цей: ума ца ван не сіс тэм і па шы рэн не пра воў і маг чы-

мас цяў сем' яў» прай шла пад эгі дай Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь у парт нёр стве з Дзі ця чым 

фон дам ААН (ЮНІ СЕФ). У ёй пры ня лі ўдзел вы дат ныя 

між на род ныя экс пер ты, спе цы я ліс ты па ран нім умя-

шан ні з больш чым 15 кра ін, у тым лі ку з Аў стрыі, Пар-

ту га ліі, Гру зіі, Укра і ны, Бал га рыі, Бе ла ру сі і Ра сіі, а так-

са ма баць кі і прад стаў ні кі за ці каў ле ных ар га ні за цый.

У Бе ла ру сі на 1 мая 

2018 го да за рэ гіст ра ва-

на 31 471 дзі ця з асаб лі-

вас ця мі ў раз віц ці. Дзе-

ці з асаб лі вас ця мі ў раз-

віц ці скла да юць 48 % ад 

тых, якія зна хо дзяц ца ў 

да мах-ін тэр на тах.
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