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Не звы чай ная 
«нар маль ная» 
сям'я

— Ней кі час мне зда ва ла ся, 

што на ша сям'я звы чай ная. І са-

праў ды, та кіх сем' яў бы ло шмат. 

У той час мы з баць ка мі жы лі з 

ба бу ляй. Баць ка па тро ху вы пі ваў, 

але пра ца ваў. Ма ці не пі ла. Праб-

ле мы па ча лі ся, ка лі мы пе ра еха лі 

ў асоб ную ква тэ ру. Ма ці так са ма 

ста ла вы пі ваць... Мне бы ло га доў 

сем, ка лі я ўба чы ла пер шую бой ку 

па між баць ка мі. Я та ды на па ло ха-

ла ся, але хут ка пры звы ча і ла ся да 

но вых аб ста він.

Мне вель мі ўрэ за ла ся ў па мяць, 

як за бі ра лі дзя цей на шых су се-

дзяў. Мы ра зу ме лі, што так трэ ба. 

Бруд, смец це, та ра ка ны, го лад... 

У тых умо вах дзе ці не маг лі вы-

жыць, та му зда ва ла ся на ту раль-

ным, што ў су се дзяў іх за бра лі. 

У па раў на нні з імі мы лі чы лі ся 

«нар маль ны мі». Баць кі пра ца ва-

лі і кар мі лі мя не з сяст рой. Так 

і рас лі. У дзя вя тым кла се трэ ба 

бы ло вы ра шаць як жыць да лей. 

Усе ад на клас ні кі рых та ва лі ся да 

вы пуск но га: аб мяр коў ва лі пла ны 

на бу ду чы ню, а дзяў чын кі з тра-

пя тан нем вы бі ра лі су кен кі. І мне 

ха це ла ся. Але! Ка лі я прый шла з 

гэ тым пы тан нем да баць коў, та та 

мне ска заў: «Які вы пуск ны, якая 

су кен ка! Я ў твае га ды пра ца ваў 

ужо!»

Мне бы ло пят нац цаць, і я бы ла 

да во лі ім пуль сіў най дзяў чын кай. 

Ляснула дзвя ры ма і па бег ла да 

сяб роў кі. Яна ака за ла ся ў та кім 

жа ста но ві шчы. Мы бы лі адзі ныя 

ў кла се, хто прый шоў на вы пуск ны 

ў пад ра ных джын сах. Трэ ба бы ло 

шу каць ра бо ту. Але для пад лет-

каў гэ та не так прос та. Усё ж мы 

знай шлі за ня так на рын ку. Ка неш-

не, ма ці на ста я ла, каб я па да ла 

да ку мен ты ў ПТВ. Я так і зра бі ла. 

Але ву чыц ца не пай шла. Я прос та 

не ра зу ме ла, на вош та. Мне вель мі 

доб ра пла ці лі. Кож ны дзень. Мне 

ха па ла на доб рае адзен не, доб-

рыя пра дук ты, кас ме ты ку, яшчэ і 

за ста ва лі ся гро шы, каб па гу ляць. 

Ну на вош та іс ці «маз гі су шыць», 

ка лі ўсё доб ра? Ад пра ца ваў дзень, 

атры маў гро шы, на быў са бе су-

кен ку, якая па да ба ец ца. А по тым 

пі ва — і на пе рад, на дыс ка тэ ку 

тан чыць. Я ста ла не за леж най ад 

баць коў. З'я ві ла ся шмат но вых 

зна ё мых і но вая кам па нія, якія жы-

лі ме на ві та так. І я ха це ла жыць 

так. У хут кім ча се мне ста ла ма ла 

пі ва. Спа чат ку па ча ла вы пі ваць 

ві но, а по тым ра зам з ка ле га мі і 

га рэл ку. Праз не каль кі га доў та-

ко га жыц ця не ад ра зу, але за ўва-

жы ла, што мне ляг чэй пра ца ваць, 

ка лі я па хмя лю ся. З ра ні цы не вы-

нос на ба ле ла га ла ва, зда ва ла ся, 

што па мі раю. Кож ны гук вы клі каў 

боль і не вы нос нае раз драж нен не. 

А трош кі вы п'еш — і ўжо ад чу ва-

еш ся бе доб ра. Я не за дум ва ла ся 

аб тым, што са мной ад бы ва ец-

ца неш та не нар маль нае. Усе мае 

сяб ры гэ так жа па хмя ля лі ся і жы лі 

да лей. Ды што сяб ры — ўсё маё 

акру жэн не жы ло так.

«Не маг ла 
гля дзець 
у во чы да чцэ...»

По тым упер шы ню за ка ха ла ся 

сур' ёз на. Гэ та бы ло па доб на на 

вар' яц тва. Прай шло ўжо шмат га-

доў, і я не ра зу мею, ча му па ка ха-

ла та го ча ла ве ка. У нас бы ла ад-

на кам па нія, па доб ныя сем'і, і мы 

абод ва бы лі без ад каз ныя. Ма ці на 

мя не сва ры ла ся за тыя ад но сі ны, 

бо ба чы ла, што яны пус тыя. Але 

я ні ко га не ха це ла слу хаць і вы-

ра шы ла на ра дзіць дзі ця ад гэ та га 

муж чы ны. Ка лі я за ця жа ра ла, то 

пе ра ста ла піць. Не па мя таю, каб 

гэ та бы ло цяж ка. Прос та пе ра ста-

ла і ўсё. У 2004 го дзе на ра дзі ла ся 

мая ста рэй шая дач ка Лю ба. Тры-

ма ла ма лую на ру ках і ра зу ме ла: 

я ма ма. Але як толь кі пры еха ла 

да моў.... Бо жа, дзе бы лі мае маз гі? 

Я лю бі ла і люб лю Лю бу, але маг ла 

сыс ці на не каль кі дзён і па кі нуць 

дач ку на баць коў. Зноў па ча ла вы-

пі ваць, гу ляць з сяб ра мі. З баць-

кам Лю бы рас ста лі ся, ка лі да чцэ 

бы ло тры ме ся цы. Ды мы і не жы лі 

ні ко лі ра зам, толь кі на ча ва лі ад но 

ў ад на го. Лю ба рас ла доб рай дзяў-

чын кай, спа кой най і раз важ лі вай. 

Ка лі ма лой споў ні ла ся тры га ды, 

я ўлад ка ва ла ся на ра бо ту двор ні-

кам у ЖЭ Се. Зноў вы пі ва ла. І мя не 

па ча лі па пя рэдж ваць аб тым, што 

я ма гу стра ціць дзі ця... А мне ні як 

не ўда ва ла ся гэ та асэн са ваць. Не 

тое, што я не ра зу ме ла... Прос та 

не маг ла ўсвя до міць. Са мной раз-

маў ля лі вы ха ва цель ка, за гад чы ца 

дзі ця ча га сад ка, участ ко вы... Я па-

мя таю пер шае па ся джэн не ка мі сіі 

па спра вах не паў на лет ніх. Іду ту ды 

і не ра зу мею, ча му яны мя не вы-

клі ка лі... Пры хо джу — а там шмат 

лю дзей. Усе кры чаць і са ро мяць 

мя не. А мне га ла ва ба ліць. Па сла-

ла я ўсіх ды сыш ла. Я не ма гу ска-

заць, дзе і ка лі пер шы раз за бра лі 

ад мя не Лю бу. Ёй на той мо мант 

споў ні ла ся ўжо ча ты ры з па ло вай 

га ды. І гэ та быў са праўд ны шок. 

Мне ма ці ка жа: «Лю ба ў СПЦ, та бе 

трэ ба іс ці ту ды», а я не ма гу зра-

зу мець, ча му ў мя не дзі ця за бра лі. 

Як гэ та? Я ж па мя таю дзя цін ства! 

За бі ра лі ў са мых апош ніх ал ка го лі-

каў, а я ж пра цую, я ж не ал ка го лік! 

І со рам, жу дас ны со рам. У СПЦ я, 

ка неш не, прый шла, але да Лю бы 

ў гру пу не за хо дзі ла... Я не маг ла 

гля дзець сва ёй да чцэ ў во чы. Са 

мной пра ца ва лі псі хо ла гі, яны тлу-

ма чы лі, што дзі ця мя не ча кае, пы-

та ец ца, дзе я. А я не маг ла, не маг-

ла! Ка лі ўсё ж асме лі ла ся... Мы з 

ёй доў га раз маў ля лі. Я вы ра шы ла, 

што зраб лю ўсё, каб за браць сваю 

ма лую з пры тул ку. За ка дзі ра ва ла-

ся, пра ца ва ла, збі ра ла ўсе не аб-

ход ныя да ку мен ты, вы кон ва ла ўсе 

ўмо вы спе цы я ліс таў. І, на рэш це, 

за бра ла. Мы ўсе ча ка лі гэ та га дня: 

я, мае баць кі, мая сяст ра, якая ўжо 

СТРАШ НА БЫЦЬ
СВАЙ МУ

«Па мя таю пер шае 
па ся джэн не ка мі сіі 
па спра вах не паў на лет ніх.  
Пры хо джу — 
а там шмат лю дзей. 
Усе кры чаць і са ро мяць мя не. 
А мне га ла ва ба ліць. 
Па сла ла я ўсіх ды сыш ла».

Ад куль і з ча го гэ та пай шло —

са цы яль нае сі роц тва ў на шым 

гра мад стве, ска заць цяж ка. Ка лі 

я ў 90-х па чы на ла пі саць на гэ тую 

тэ му, то час та су стра ка ла гор кае 

па раў на нне: пас ля вай ны дзі ця-

чыя да мы на паў ня лі са праўд ныя 

сі ро ты — баць кі якіх за гі ну лі, а 

ця пер гэ та дзе ці, якіх баць кі кі-

ну лі. Та ды, у 90-х, у ін тэр на тных 

уста но вах вы хоў ва ла ся 35 ты сяч 

дзя цей, у асноў ным гэ та бы лі так 

зва ныя са цы яль ныя сі ро ты. Але 

гэ та не зна чыць, што дзя цей, якія 

па ку та ва лі з-за та го, што баць кі 

пра іх за бы ва лі за пляш кай га-

рэл кі, бы ло столь кі. На цы я наль-

ная сіс тэ ма па свое ча со вым зна-

хо джан ні ма лых, якія ака за лі ся ў 

не бяс печ ным жыц цё вым ста но ві-

шчы, яшчэ толь кі вы бу доў ва ла ся. 

Ча сам не паў на лет ніх за бі ра лі з 

сям'і толь кі пас ля та го, як з кімсь-

ці з іх або з баць коў зда ра ла ся 

бя да. На прык лад, у 1993 го дзе 

«Звяз да» пі са ла пра сям'ю, дзе 

шас цё ра дзя цей за бра лі ад баць-

коў пас ля та го, як пры ня вы свет-

ле ных аб ста ві нах за гі ну ла сё мае. 

Ма лод ша му з іх бы ло 8 ме ся цаў, 

ста рэй ша му — 14 га доў. Па куль 

дзя цей афарм ля лі ў ін тэр на тныя 

ўста но вы, баць кі пра да лі ча ты-

рох па ка ё вую ква тэ ру ў цэнт ры 

Мін ска, а вы ру ча ныя гро шы хут ка 

пра пі лі. Пас ля пры няц ця Дэ крэ та 

№ 18 на ўрад ці та кі жыц цё вы сцэ-

на рый быў бы маг чы мы. Хут чэй 

за ўсё, сё мае дзі ця за ста ло ся б 

жы вым. Не вы клю ча на, што баць-

кі па спра ба ва лі б вяр нуць сва іх 

сы ноў і да чок.

На па ча так мі ну ла га го да 

ў на шай кра і не на ліч ва ла ся 

20,8 ты ся чы дзя цей, што за ста-

лі ся без апе кі баць коў. Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі ад зна чае, што з 

пры няц цем Дэ крэ та № 18 іх коль-

касць па сту по ва ска ра ча ец ца. За 

апош нія пяць га доў уз ро вень са-

цы яль на га сі роц тва зні зіў ся на 

16 пра цэн таў.

На жаль, што год у на шай дзяр-

жа ве рэ гіст ру ец ца но вая коль-

касць дзя цей, якія засталіся без 

апекі бацькоў. Ле тась та кіх бы ло 

2322.

Без умоў на, піль ная ўва га дзяр-

жаў ных ор га наў, якія аба вя за ны 

свое ча со ва вы яў ляць не паў на-

лет ніх у скла да най жыц цё вай сі-

ту а цыі і па пя рэдж ваць ся мей ныя 

ка та стро фы, да па ма гае зні зіць 

коль касць ня шчас ных вы пад каў, 

звя за ных з ма лы мі. Ад нак свое-

ча со вае вы яў лен не не бяс печ-

най сі ту а цыі цяж ка ста су ец ца з 

пам кнен нем ска ра ціць коль касць 

ада бра ных дзя цей. Та му вель мі 

скла да на ме раць эфек тыў насць 

дэ крэ та ней кім ад ным па каз чы-

кам. Як вель мі цяж ка пры му сіць 

за леж на га ча ла ве ка пе ра маг чы 

сваю за леж насць. Та му, хто раз-

бу рае ся бе, над звы чай цяж ка 

знай сці сі лы вы ра тоў ваць сваю 

сям'ю. І ўсё ж та кі, дэ крэт пра цуе. 

Лю дзі вяр та юць дзяр жа ве гро шы 

і вяр та юць дзя цей.

На па ча так гэ та га го да між ве-

да мас ная ра бо та па лік ві да цыі 

са цы яль на не бяс печ на га ста но-

ві шча пра во дзі ла ся ў 13 288 сем'-

ях, дзе вы хоў ва ла ся 24 691 дзі ця. 

Зня ты з улі ку ў су вя зі з нар ма лі-

за цы яй аб ста ноў кі 20 595 дзя цей 

з 10 205 сем' яў.

За мі ну лы год 2904 дзіцяці 

атры ма лі ста тус тых, хто мае па-

трэ бу ў дзяр жаў най аба ро не. 1756 

дзя цей вер ну ты баць кам, баць кі 

1146 дзя цей не зра бі лі за ха даў па 

ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў сям'і, ад нос-

на іх суд бу дзе пры маць ра шэн не 

аб па збаў лен ні баць коў скіх пра-

воў.

На па ча так гэ та га го да ў да-

чы нен ні да 18 862 дзя цей баць кі 

кам пен су юць рас хо ды дзяржа-

ве па іх утры ман ні. За 2018 год 

кам пен са ва на 63,35 % срод-

каў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

НЕ ЗА БЫ ВАЙ ЦЕ 
ПРА АД КАЗ НАСЦЬ
Што та кое Дэ крэт № 18 і як ён пра цуе?

На жаль, зда ра юц ца сі ту а цыі, ка лі дзе ці не зна хо дзяц ца ў бяс-

пе цы. Гэ та ад бы ва ец ца ў тым лі ку та му, што іх га лоў ныя аба-

рон цы — баць кі — не га то выя або не здоль ныя нес ці ад каз-

насць за іх. Як дзяр жа ва аба ра ні ла та кіх дзя цей? Прэ зі дэнт 

пры няў Дэ крэт ад 24 ліс та па да 2006 го да № 18 «Аб да дат ко вых 

ме рах па дзяр жаў най аба ро не дзя цей у не ўлад ка ва ных сем' ях». 

Што ён са бой уяў ляе?

Па фак це гэ ты да ку мент за бяс-

печ вае аба ро ну пра воў і за кон ных 

ін та рэ саў дзя цей у та кіх сем' ях, 

а так са ма па вы шае ад каз насць 

баць коў, якія не вы кон ва юць кан-

сты ту цый ныя аба вяз кі па вы ха-

ван ні сва іх дзя цей.

У дэ крэ це пад ра бяз на вы-

кла дзе на пра цэ ду ра ада бран ня 

дзя цей з не ўлад ка ва ных сем' яў. 

Па ды ма ец ца пы тан не ад каз нас-

ці асоб, якія ўхі ля юц ца ад утры-

ман ня сва іх дзя цей, а так са ма 

пы тан не пра ца ўлад ка ван ня та кіх 

баць коў.

Акра мя та го, у да ку мен це ска-

за на аб рэа лі за цыі ма ё мас ці і 

зда чы ўна ём жыл ля для па крыц-

ця вы дат каў дзяр жа вы на ўтры-

ман не дзі ця ці.

Раз бя ром асноў ныя па няц ці. 

Ня доб ра сум лен ныя баць кі — гэ-

та лю дзі, якія вя дуць ама раль ны 

лад жыц ця, з'яў ля юц ца хра ніч ны-

мі ал ка го лі ка мі ці нар ка ма на мі 

аль бо ін шым чы нам не на леж на 

вы кон ва юць свае аба вяз кі па вы-

ха ван ні і ўтры ман ні дзя цей, у су-

вя зі з чым апош нія зна хо дзяц ца 

ў са цы яль на не бяс печ ным ста-

но ві шчы.

Са цы яль на не бяс печ нае ста но-

ві шча — гэ та шкод нае ўздзе ян не 

на дзі ця вы шэй на зва ных баць коў.

Хто пры мае ра шэн не аб тым, 

што дзі ця мае па трэ бу ў дзяр жаў-

най аба ро не? Пры на яў нас ці пад-

стаў гэ та ро біць ка мі сія па спра-

вах не паў на лет ніх, пас ля ча го 

баць кам па ве дам ляе пра ку рор.

Да лей у ка мі сіі ў паў га да вы 

тэр мін ёсць два ва ры ян ты вы ра-

шэн ня сі ту а цыі: аль бо вяр нуць 

дзі ця баць кам — ка лі праб ле мы 

вы ра ша ны (баць ка (або ма ці) пра-

ца ўлад ка ваў ся, га сіць даў гі, кі дае 

шкод ныя звыч кі, змя няе стаў лен-

не да сы на ці дач кі), аль бо па зба-

віць іх баць коў скіх пра воў.

Важ на, што вы дат кі па ўтры-

ман ні дзя цей дзяр жа вай кам пен-

су юць са мі ня доб ра сум лен ныя 

баць кі. Ка лі іх за ро бак не да-

зва ляе кам пен са ваць рас хо ды, 

іх пра ца ўлад коў ва юць па па ста-

но ве су да. Вы клю чэн не — не-

дзея здоль ныя баць кі і тыя, хто 

не мо жа вы кон ваць баць коў скія 

аба вяз кі па ста не зда роўя згод-

на з за цвер джа ным пе ра лі кам 

за хвор ван няў.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ВЫ РА ТА ВАЦЬ 
ДЗЯ ЦІН СТВА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Юная мас тач ка Лі за.

Стол бу ду чай пер ша клас ні цы.


