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га да ва ла сваю дач ку, і, ка неш не, 

Лю ба. Ад нак гэ та ака заў ся вель-

мі цяж кі і на пру жа ны мо мант. Па-

мя таю, едзем да до му з дач кой і 

маў чым на цяг ну тыя, як стру ны. 

Я бы ла вель мі па крыў джа ная та ды. 

Мне зда ва ла ся, ні бы та за мной усе 

со чаць і ча ка юць ма іх па мы лак. 

Пры вя ла ма лую ў сад, а там нас 

і не ча ка лі. Су стрэ лі бяз ра дас на 

і пры гэ тым кі ну лі ў спі ну: гэ та не-

на доў га. Па еха ла да ўчаст ко ва га, 

той так са ма «пад тры маў»: маў ляў, 

усё роў на твая ма лая вер нец ца 

ту ды, дзе бы ла... Я зла ва ла ся на 

ўсіх і не на ві дзе ла за тое, што мя не 

не ра зу ме юць. І цяг ну ла ся да тых 

ста рых зна ё мых, якія «пад трым-

лі ва лі» мя не, як зда ва ла ся, па-са-

праўд на му.

Ка ра цей, пра тры ма ла ся ня доў-

га. Спа чат ку вы пі ла трош кі, каб 

рас сла біц ца... І ўсё. Ра зу ме ла, што 

ка лі мя не ўба чаць у та кім ста не 

ў сад ку, ад ра зу ад бя руць Лю бу. 

Та му ўзя ла не вя ліч кі вод пуск на 

ра бо це і па еха ла ў вёс ку. А там... 

ча ты ры дні пі ла. Ехаць на зад бы ло 

яшчэ больш страш на. Але вяр ну-

ла ся. Не прай шло і пя ці хві лін, як 

у ква тэ ру па зва ні лі. Га ва ру Лю бе: 

«Не ад чы няй». Але ма лая ра дас-

на па бег ла да дзвя рэй. А да лей: 

чу жыя лю дзі ў до ме, крык, слё зы, 

Лю ба ха па ец ца за дзе да, яе ад-

ры ва юць і ўво зяць. Мой свет раз-

бу рыў ся...

Да лей усё бы ло як у сне. Зноў 

СПЦ, вель мі хут ка суд. Мя не па-

зба ві лі баць коў скіх пра воў, пе ра-

ста лі пус каць да Лю бы і ад пра ві лі ў 

ля чэб на-пра цоў ны пра фі лак то рый. 

У мя не не бы ло сіл су пра ціў ляц ца, 

ад чу ва ла ней кую не вы нос ную пус-

тэ чу і без да па мож насць. Я змі ры-

ла ся. Там, у ЛПП, да ве да ла ся, што 

я больш «не аба вя за ная». Гэ та 

быў кант роль ны вы страл. Страш-

на быць больш «не аба вя за най» 

свай му ўлас на му дзі ця ці... Маю 

дач ку ўда ча ры лі.

Больш не га то ва 
ры зы ка ваць

Ка лі вяр ну ла ся з ЛПП, мя не ўжо 

ні хто не ча каў, я ні ко му не бы ла 

па трэб на. Ад ра зу па ча ла піць. 

Праз не ка то ры час мя не су стрэў 

участ ко вы і ад ра зу склаў пра та -

кол. По тым дру гі, трэ ці... Чац вёр ты 

пра та кол азна чаў паў тор ную ад-

праў ку ў ЛПП. Я не га то ва бы ла ту-

ды вяр тац ца. Па спра ба ва ла на ла-

дзіць жыц цё. Па лю бі ла муж чы ну, 

Аляк сея, ста ла су стра кац ца з ім. 

За ця жа ра ла... Не ўза ба ве аб гэ тым 

да ве даў ся ўчаст ко вы. Ён так кры-

чаў на мя не — не пе ра даць. Мне 

на ват смеш на ста ла: маў ляў, як 

гэ та я па сме ла за ця жа раць без яго 

да зво лу. Мя не ста лі кант ра ля ваць. 

У хут кім ча се сыш ла ў дэ крэт. На 

той мо мант мя не тур ба ва лі ад но сі-

ны з баць кам дзі ця ці, бо ха це ла ся 

мець нар маль ную сям'ю. Аляк сей 

здра дзіў мне, я па ку та ва ла, але 

піць не па чы на ла. На ра дзі ла дач-

ку Лі зу. Гэ та ма лая зра бі ла мя не 

шчас лі вай. Я кар мі ла яе сва ім ма-

ла ком амаль да двух га доў. Дач ка 

вяр та ла мя не да жыц ця. Ад на ча со-

ва ста ра ла ся на ла дзіць доб рыя ад-

но сі ны з яе баць кам. Але пас ля яго 

чар го вай здра ды, ня гле дзя чы на 

тое што ў мя не быў да во лі вя лі кі 

пе ра пы нак ва ўжы ван ні ал ка го лю, 

на бы ла са бе бу тэль ку шам пан ска-

га і пай шла піць да до му. Без кам-

па ніі. Каб дач ка ні чо га не ба чы ла, 

ад вя ла яе да сва ёй зна ё май. Але ж 

ме на ві та ў гэ ты дзень ор га ны апе кі 

пры еха лі па дзя цей той жан чы ны. 

І, ка неш не, за бра лі маю Лі зу... 

З жа хам ус па мі наю той мо мант. 

Я, за да во ле ная ад вы пі та га шам пан-

ска га, іду зноў да кра мы. І рап там 

да мя не пад бя гае мая ма ці і кры-

чыць на мя не. Яе сло вы да хо дзі лі 

з цяж кас цю. Я зра зу ме ла, што Лі зу 

па вез лі ў СПЦ, але ўсё ўнут ры ад-

маў ля ла ся пры маць гэ та. Моўч кі 

на бы ла га рэл ку і сыш ла. Ачу ня ла 

праз не каль кі дзён. Трэ ба бы ло іс-

ці ў пры ту лак. Ка лі пад' еха ла на 

ма шы не са зна ё мым, уба чы ла, як 

вы ха ва цель ка гу ляе з ма ёй дзяў-

чын кай. Ледзь не звар' я це ла на 

мес цы. Зда ва ла ся, што ба чу ад ра-

зу дзвюх: Лю бу і Лі зу... Я не маг ла 

яе стра ціць.

Я га то ва бы ла зра біць усё, каб 

мне вяр ну лі дач ку. Аляк сей, баць-

ка Лі зы, на ка мі сіі мя не зне ва жаў, 

га ва рыў, што не да гля да ла дзі ця, 

кі да ла ад ну і не кар мі ла... Мне па-

ста ві лі ўмо ву, каб па мі ры ла ся з 

баць кам Лі зы. Я зноў за ка дзі ра-

ва ла ся, вый шла на ра бо ту, спра-

ба ва ла на ла дзіць ад но сі ны з Аляк-

се ем. Што за ўгод на бы ла га то ва 

цяр пець ад яго і цяр пе ла. Ча ка ла, 

ка лі зма гу за браць дач ку да до му. 

У той дзень мы па ві ны бы лі прый-

сці на ка мі сію ўдва іх: я і баць ка 

Лі зы. Але ён не прый шоў. Яго ча-

ка лі не каль кі га дзін, якія для мя не 

зда лі ся веч нас цю. Я не вы тры ма-

ла і па ча ла кры чаць. Бо жух на, як 

я кры ча ла!.. Доб ра, што там бы лі 

су пра цоў ні кі СПЦ, якія ве да лі, што 

зна чыць для мя не Лі за, і ўсту пі лі ся 

за мя не... Мне вяр ну лі дач ку. Не 

ад ра зу пай шло ўсё глад ка. Бы лі 

вель мі ня прос тыя мо ман ты ў жыц-

ці. З баць кам Лі зы я рас ста ла ся. 

Праў да, зрэд ку ён пры хо дзіў да 

нас скан да ліць. Але я больш не 

га то ва ры зы ка ваць дач кой. Ня даў-

на баць ку Лі зы за бра лі ў ЛПП, нам 

ста ла больш спа кой на.

Пас ля слоўе
Ве даю, што я ал ка го лік. Мне 

нель га на ват грам вы піць — не бяс-

печ на. Сён ня я тры ма ю ся. Доў гі час 

зда ва ла ся, што ўвесь свет су праць 

мя не, што да мя не ста вяц ца не-

спра вяд лі ва... Крыў дзі ла ся, на ват 

на ўра чоў. Бы ло, што пас ля доў гай 

«за вяз кі» вы пі ва ла, і мне ста на ві-

ла ся так дрэн на, што пры хо дзі ла ся 

вы клі каць хут кую. Але ка лі ўра чы 

ба чы лі мя не скур ча ную, без зу боў і 

з не вы нос ным пе ра га рам, раз во дзі-

лі ру ка мі: маў ляў, мы тут ні чым не 

да па мо жам... Бы ло, што мне кі да лі 

ўслед брыд кія сло вы і ста ві лі ся да 

мя не як да ча ла ве ка ніз ка га сор ту. 

Я па куль не ма гу рас тлу ма чыць тыя 

свае не адэ кват ныя ўчын кі. Мне ні-

хто не пе ра шка джаў са мой звяр нуц-

 ца па да па мо гу да псі хо ла гаў. 

Я прос та бы ла вы му ша на з імі пра-

 ца ваць, і мне па шан ца ва ла, што 

яны ўсё ж па сту по ва да сту ка лі ся 

да мя не. За раз я дзіў лю ся, ча му 

не га ва ры ла аб ней кіх сва іх пе-

 ра жы ван нях са спе цы я ліс та мі. 

Я ні бы та ха ва ла ся, бы ла за кры тая 

ад іх. Ка лі ста ла па сту по ва ад кры-

ва цца, яны змаг лі ўба чыць, як мне 

да па маг чы. Я вель мі ўдзяч ная ім за 

цяр пен не — яны бы лі са мной усе 

гэ тыя га ды.

Ся род мі лі цы я не раў так са ма бы лі 

тыя, ка му рап там ста на ві ла ся шка-

да мя не, і яны за сту па лі ся за мя не 

пе рад ка ле га мі. І мі ла сэр насць з іх 

бо ку да мя не бы ла га ю чай.

У мя не з'я ві лі ся но выя сяб ры, са-

праўд ныя, якія пад трым лі ва лі мя не 

не бу тэль кай, а сва ім сяб роў ствам.

Але ў сэр цы за ста ла ся ра на, 

якая не за гой ва ец ца. Я стра ці ла 

Лю бу. У хут кім ча се мая ма лод шая 

дач ка бу дзе свят ка ваць пер шы вы-

пуск ны, і я бу ду гля дзець, як Лі за 

раз віт ва ец ца з дзі ця чым сад ком. 

Ад нак я не бы ла по бач у та кі мо-

мант са сва ёй ста рэй шай дач кой.

Хут ка па вя ду Лі зу ў пер шы клас, 

і мы ра зам бу дзем хва ля вац ца. Але 

ні ко лі не ўба чу, як пай шла ў шко лу 

мая ста рэй шая дач ка... І гэ та тра ге-

дыя на шай ма лень кай сям'і. Ве ру, 

што Лю бу ро бяць шчас лі вай но выя 

баць кі. І спа дзя ю ся, што лёс дасць 

ка лі-не будзь мне маг чы масць па-

пра сіць у яе пра ба чэн ня.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

P. S. Проз ві шча ге ра і ні не ўка-

за на з этыч ных мер ка ван няў.

«НЕ АБА ВЯ ЗА НАЙ»
ДЗІ ЦЯ ЦІ

«У ЛПП да ве да ла ся, што 
я больш «не аба вя за ная». 
Гэ та быў кант роль ны 
вы страл. Страш на быць 
больш «не аба вя за най» 
свай му ўлас на му дзі ця ці... 
Маю дач ку ўда ча ры лі».

 У тэ му
Тры вож ныя сіг на лы аб тым, што сі ту а цыя ў до ме і сям'і не спры яль ная, 

мо гуць за ўва жыць су пра цоў ні кі роз ных ор га наў і ар га ні за цый пад час 

вы ка нан ня сва іх пра мых аба вяз каў. Як рас тлу ма чы ла га лоў ны па за-

штат ны спе цы я ліст Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя па ам бу ла тор на-па-

лі клі ніч най да па мо зе дзе цям Ган на КО ТА ВА, ме ды кі пад час ака зан ня 

да па мо гі до ма, вы ка нан ні па тра наж най ра бо ты па він ны звяр таць ува гу 

на вы пад кі, ка лі баць кі сіс тэ ма тыч на не вы кон ва юць рэ ка мен да цыі па 

ды яг нос ты цы, ля чэн ні, рэ абі лі та цыі дзі ця ці, што па гра жае яго жыц цю 

і зда роўю. Але ра бот ні кі ахо вы зда роўя аб ме жа ва ныя рам ка мі сва ёй 

пра фе сій най дзей нас ці. Так са ма ўра ча-спе цы я ліс та, участ ко ва га ўра ча 

мо гуць пры цяг ваць у ро лі экс пер та, каб вы зна чаць на яў насць па гро зы 

жыц цю і зда роўю дзі ця ці.

Як па ве да міў «Звяз дзе» на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла ар га ні за цыі 

ра бо ты ін спек цый па спра вах не паў на лет ніх упраў лен ня пра фі лак-

ты кі га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі МУС 

Алег МАК СІ МАЎ, на 1 сту дзе ня 2019 го да на ўлі ку ў ор га нах унут ра ных 

спраў зна хо дзі ла ся 11 375 аба вя за ных асоб, гэ та на 171 ча ла ве ка менш, 

чым год та му. З іх не пра ца ўлад ка ва на 227, ухі ля юц ца ад ра бо ты на 

прад пры ем ствах 2845 (на 1672 ча ла век больш, чым го дам ра ней). Пад 

ухі лен нем ра зу ме ец ца ад сут насць на ра бо це на пра ця гу ра бо ча га дня 

без уваж лі вай пры чы ны.

Па стаў ле на на ўлік у ор га ны ўнут ра ных спраў аба вя за ных асоб, у 

да чы нен ні да якіх атры ма ны пры су ды, ра шэн ні су да, — 5405.

За 12 ме ся цаў 2018 го да ў ор га нах унут ра ных спраў вы шук ва лі ся 

1103 даў жні кі і ад каз чы кі па іс ках і вы ка наў чых да ку мен тах аб спаг нан ні 

рас хо даў, за тра ча ных дзяр жа вай на ўтры ман не дзя цей, якія зна хо дзяц ца 

на дзяр жаў ным за бес пя чэн ні. Ад шу ка на, з улі кам мі ну лых га доў, 1101. 

На па ча так бя гу ча га го да за ста ва ла ся ў вы шу ку 266.

Та ма ра КРА СОЎ СКАЯ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па 
пра цы і са цы яль ных пы тан нях:

— Ак ту аль насць гэ та га нар ма тыў на га пра ва-

во га ак та бяс спрэч на бы ла як на мо мант яго вы-

дан ня, так і за раз. Са цы яль нае сі роц тва — гэ та 

боль і бя да на ша га гра мад ства. Ба раць ба з ім і 

лік ві да цыя яго пры чын з'яў ля ец ца ў ця пе раш ні 

час пры яры тэт най за да чай, якую не аб ход на вы-

ра шаць су поль на, пры цяг ва ю чы ўсе ор га ны ўла ды 

і гра мад скія ін сты ту ты.

У свой час у пра цэ се рас пра цоў кі Дэ крэ та № 18 бы ло шмат скеп ты-

каў. І гэ та зра зу ме ла. За да ча пе ра адо лен ня са цы яль на га сі роц тва ста іць 

пе рад мно гі мі кра і на мі. Бе ла русь сён ня зна хо дзіц ца ў аван гар дзе ра шэн-

ня гэ тай ня прос тай за да чы. Кра і на пай шла па шля ху, ана ла гаў яко му ў 

све це ня ма. Быць пі я не рам у лю бой спра ве заў сё ды вель мі скла да на.

Вель мі час та на прак ты цы ра бо та па рэа лі за цыі Дэ крэ та № 18 пра во-

дзіц ца па двух на прам ках — пра фі лак ты ка са цы яль на га сі роц тва і кам-

пен са цыя гра шо вых срод каў на ўтры ман не дзя цей, якія зна хо дзяц ца на 

дзярж за бес пя чэн ні. Гэ та, без умоў на, вель мі важ на, але тут, я пад крэс лі ваю, 

у асно ву па стаў ле ны пы тан ні рэ абі лі та цыі і ўз'яд нан ня бія ла гіч най сям'і.

Дзе ці не па він ны па ку та ваць ад та го, што іх баць кі без ад каз на ста вяц ца 

да сва іх аба вяз каў, вя дуць ама раль ны лад жыц ця. Ні ад но дзі ця, якое тра-

пі ла ў цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю, не па він на быць па кі ну тае без ува гі.

Усе мы ўсве дам ля ем, што толь кі зда ро вая, моц ная сям'я, ма раль на 

і фі зіч на раз ві тыя, псі ха ла гіч на ўстой лі выя, са цы яль на адап та ва ныя, 

уклю ча ныя ў нар маль нае жыц цё дзе ці — гэ та га рант ста біль на га і па-

спя хо ва га раз віц ця гра мад ства і бу ду чы ні на цыі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, На дзея АНІ СО ВІЧ.

Кам пе тэнт ны ка мен та рыйКам пе тэнт ны ка мен та рый

Асноў ная за да ча — 
за ха ваць біялагічную сям'ю

«Звяз да» звяр ну ла ся па ка мен та рыі аб рэа лі за цыі Дэ крэ та Прэ-

зі дэн та № 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» да стар шынь про філь ных ка мі сій 

абедз вюх па лат На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

Стар шы ня 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 Вік тар 
СІ РЭН КА:

— Пры знан не та го, што дзі ця зна хо дзіц ца ў са-

 цы яль на не бяс печ ным ста но ві шчы — гэ та жа-

дан не і не аб ход насць да па маг чы сям'і. Увесь ме-

ха нізм па кро ка ва рас пі са ны ў за ка на даў стве і 

ў ме та дыч ных рэ ка мен да цы ях. Усё пра хо дзіць 

пла на ва і па сту паль на, каб баць кі ўсвя до мі лі, што 

губ ля юць са мае да ра гое, і пры гэ тым не траў ма-

ваць дзі ця. Асноў ная за да ча дзяр жа вы — за ха ваць яго ў род най сям'і. 

Та му так важ на пра ца ваць на апя рэ джан не і пра фі лак ты ку.

25 га доў та му ня дбай ных баць коў па збаў ля лі баць коў скіх пра воў, а 

дзя цей ад да ва лі на дзярж за бес пя чэн не. Та кой кар пат лі вай ра бо ты з ся-

мей най не ўлад ка ва нас цю не бы ло. І прак ты кі ад наў лен ня ў баць коў скіх 

пра вах не бы ло. З пры няц цем Дэ крэ та № 18 мно гія баць кі выра шы лі 

вяр нуць свае пра вы. І за 12 га доў яго іс на ван ня больш за дзве ты ся чы 

ча ла век ад ноў ле ны ў баць коў скіх пра вах у да чы нен ні да 3,3 ты ся чы 

дзя цей.

Ха це ла ся б пад крэс ліць, што акра мя Дэ крэ та № 18 пы тан ні аба ро ны 

пра воў і ін та рэ саў дзя цей, ся мей ных пра ва ад но сін, про ці дзе ян ня гвал ту ў 

сям'і рэ гу лю юц ца так са ма Ко дэк сам аб шлю бе і сям'і, за ко на мі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь «Аб пра вах дзі ця ці», «Аб ас но вах дзей нас ці па пра фі лак ты цы 

пра ва па ру шэн няў», Ко дэк сам аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях. 

Ство ра на пра ва вая ас но ва для за бес пя чэн ня не да ты каль нас ці асо бы 

дзі ця ці, яго аба ро ны ад гвал ту ў сям'і, вы зна ча ны ме ха ніз мы дзяр жаў-

най аба ро ны ў вы пад ку зна хо джан ня дзя цей у са цы яль на не бяс печ ным 

ста но ві шчы. Але пры кла ды па во дзін баць коў свед чаць аб тым, што для 

на ша га гра мад ства гэ тая праб ле ма яшчэ за ста ец ца вост рай. Зна чыць, 

па трэб ны ме ры як па кан са лі да цыі на ма ган няў усіх за ці каў ле ных, так і 

па па вы шэн ні эфек тыў нас ці пра фі лак тыч най ра бо ты.
Лі за вы бі рае су кен ку для пра гул кі.


