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Пы тан не — ад казПы тан не — ад каз

ФОРМА 
І ЗМЕСТ

Якія фор мы ся мей на га ўлад ка ван ня дзя-

цей, што за ста лі ся без апе кі баць коў, 

іс ну юць у на шай кра і не? 

(Іры на Ка ра не віч, г. Го мель)

УСЫ НАЎ ЛЕН НЕ
Усы наў лен не лі чыц ца пры яры тэт най фор-

май улад ка ван ня дзі ця ці-сі ра ты. Па між усы-
на ві це лем і ўсы ноў ле ным уз ні ка юць та кія ж 
пра вы і аба вяз кі, як па між кроў ны мі баць ка мі 
і іх дзець мі. Дзі ця пры мае проз ві шча і імя па 
баць ку ўсы на ві це ляў. Та кое дзі ця мае ўсе пра-
вы на спад чы ну. Усы наў лен не афарм ля ец ца 
праз суд. Пры гэ тым роз ні ца ва ўзрос це па між 
усы на ві це лем і дзі цем па він на быць не менш 
за 16 і не больш за 45 га доў.

Упраў лен не аду ка цыі па мес цы жы хар ства 
на пра ця гу пер шых трох га доў пас ля ўсы наў-
лен ня кант ра люе ўмо вы жыц ця і вы ха ван ня 
дзі ця ці ў сям'і.

АПЕ КА І ПА ПЯ ЧЫ ЦЕЛЬ СТВА
Апе ка — гэ та пры няц це ў дом дзі ця ці на 

пра вах вы ха ван ца.
Апе ка ўста наў лі ва ец ца над дзець мі ва 

ўзрос це да 14 га доў, а па пя чы цель ства — над 
не паў на лет ні мі ва ўзрос це ад 14 да 18 га доў. 
Пад апе ку дзя цей час та бя руць сва я кі, якія ма-
юць пе ра важ нае пра ва пе рад ін шы мі асо ба-
мі. Апе ка афарм ля ец ца ў ад мі ніст ра цый ным 
па рад ку. Дзі ця пры гэ тым не мя няе проз ві-
шча, не лі чыц ца ва шым і мо жа мець зно сі ны 
з бы лы мі сва я ка мі. Ор га ны апе кі пра вод зяць 
кант роль ныя аб сле да ван ні ўмоў жыц ця апе-
ку ноў.

На дзі ця вы плач ва ец ца што ме сяч ная да-
па мо га. Су мы, што атрым лі вае па да печ ны ў 
якас ці пен сій, да па мог, алі мен таў і ін шых бя гу-
чых па ступ лен няў, на кі роў ва юц ца ў рас па ра-
джэн не апе ку на або па пя чы це ля і вы дат коў ва-
юц ца ім на ўтры ман не гэ та га па да печ на га.

ПРЫ ЁМ НАЯ СЯМ'Я
Пры ём ная сям'я — фор ма вы ха ван ня дзі-

ця ці ў сям'і до ма ў пры ём ных баць коў-вы ха-
ва це ляў. Звы чай на ў пры ём ную сям'ю пе ра-
да юць дзя цей, якіх не маг чы ма пе ра даць на 
ўсы наў лен не або пад апе ку сва я кам. Та кая 
сям'я за мя няе зна хо джан не дзі ця ці ў дзі ця-
чым до ме на хат няе вы ха ван не і ства ра ец ца 
на асно ве да га во ра па між пры ём ны мі баць-
ка мі і ор га на мі апе кі. Тэр мін змя шчэн ня дзі-
ця ці ў та кую сям'ю вы зна ча ец ца да га во рам і 
мо жа быць роз ны. На прак ты цы да га вор аб 
пры ём най сям'і за клю ча ец ца да паў на лец ця 
дзі ця ці.

У пры ём ных сем' ях мо жа вы хоў вац ца ад 
ад на го да вась мі дзя цей, у тым лі ку род ных 
дзя цей. Пры ём ным баць кам пла ціц ца за ро бак 
і за ліч ва ец ца пра цоў ны стаж. У ад но сі нах да 
дзі ця ці пры ём ныя баць кі з'яў ля юц ца апе ку-
на мі. На дзі ця вы плач ва ец ца што ме сяч ная 
да па мо га, да юц ца льго ты па транс парт ным 
аб слу гоў ван ні. Пас ля та го як яму мі не 18 га-
доў, да ец ца жыл лё, ка лі яго ня ма. Але ор га ны 
апе кі па ста ян на кант ра лю юць вы ха ван не і 
рас хо да ван не срод каў.

ПА ТРА НАТ НАЕ ВЫ ХА ВАН НЕ
Яно па ды хо дзіць тым, хто хо ча паў дзель-

ні чаць у жыц ці дзі ця ці, якое рас це без сям'і, 
стаць сяб рам ма ло му, якое жы ве ў дзі ця чым 
до ме або ін тэр на це. Па тра нат ныя вы ха ва це-
лі мо гуць на вед ваць дзі ця ва ўста но ве, за бі-
раць яго да ся бе на вы хад ныя дні і ка ні ку лы. 
Звы чай на на гэ тую фор му вы ха ван ня мо гуць 
раз ліч ваць пад лет кі аль бо ма лыя, якія ма юць 
асаб лі вас ці псі ха фі зіч на га раз віц ця. Аба вяз-
кі па тра нат на га вы ха ван ня вы кон ва юц ца на 
бяз вы плат най асно ве, пры гэ тым апе ка, па-
пя чы цель ства над та кі мі дзець мі за хоў ва юц ца 
за кі раў ні ка мі дзі ця чых ін тэр на тных уста ноў. 
Кант роль за ўмо ва мі вы ха ван ня і ўтры ман ня 
та кіх дзя цей ажыц цяў ля ец ца ор га на мі апе кі і 
па пя чы цель ства.

Ге рой ар ты ку ла 

Аляк сандр (імя зме не на) 

пры знаў ся, што час, 

пра ве дзе ны ў дэ крэт ным 

ад па чын ку, змя ніў яго 

по гляд на «тра ды цый на 

жа но чую» пра цу 

кар ды наль на. Шмат 

муж чын прос та 

не за ўва жа юць яе 

і час та ба чаць толь кі 

вы ні кі кло па ту аб до ме, 

дзі ця ці ці ўво гу ле 

ўяў ля юць, што агень чык 

ў «ся мей ным ача гу» 

га рыць сам па са бе. 

Тое, што цяп ло гэ та га 

агень чы ка пад трым лі ваць 

вель мі скла да на, 

мно гія муж чы ны на ват 

не зда гад ва юц ца.

Ка лі мы су стрэ лі ся з Аляк-
санд рам, ён ска заў, што вель-
мі шчас лі вы, бо ў яго доб рая 
кла пат лі вая жон ка, якая кож-
ны дзень пад трым лі ва ла яго 
на ма ган ні, і цу доў ная дач ка, 
якая рас це на яго ва чах і ра дуе. 
Ён ад чуў на са бе ўсе ра дас ці 
«ад па чын ку па до гля дзе за дзі-
цем», і та му ўпэў не ны, што, каб 
зра зу мець жан чы ну, муж чы не 
па трэб на хоць бы паў го да па-
быць у та кім вод пус ку.

Ка лі жон ка Аляк санд ра на ра-
дзі ла, то ме на ві та яна і пай шла 
ў дэ крэт ны вод пуск. Жы лі, як 
звы чай ная сям'я, якіх у Брэс це 
сот ні, і ні хто з іх і па ду маць не 
мог, што хут ка ўсё зме ніц ца.

Праз паў го да пас ля на ра-
джэн ня дач кі Со неч кі жон цы 
Аля канд ра па тэ ле фа на ва лі 
зна ё мыя, якім па трэб ны быў 
ра бот нік, і пра па на ва лі жан-
чы не за ро бак у два з па ло-
вай ра зы больш, чым быў у 
мужа.

— Спа чат ку мы раз гу бі лі-
ся,— ус па мі нае Са ша. — Але 
та кі шанц упус каць не ха це ла-
ся. Жон ка та ды ці то жар там, 
ці то ў сур' ёз спы та ла: маў ляў, 
пой дзеш у дэ крэт ны? А я ад-
ка заў: «Ча му не!». По тым, ка-
неш не, зад ні ход ня ём ка бы ло 
да ваць. Па абя цаў — трэ ба вы-
кон ваць. Пры знац ца, я ўво гу ле 
та ды не ра зу меў, на што пад-
пі саў ся.

Лёг ка не бу дзе
— Не хо чац ца ўспа мі наць 

пер шыя дні, — га во рыць Аляк-
сандр. — Ка лі ра зам з жон-
кай гля дзіш за дзі цем у якас ці 
«пры ня сі, па дай, па ды дзі», па-
да ец ца, што ўсе лёг ка. Ну што 
там мо жа быць цяж ка га? На ліў 
ма лач ка ў бу тэ леч ку, па да грэў, 
даў дзі ця ці, па мя няў пам перс і 
ўсё — ідзі сва і мі спра ва мі зай-
май ся. Але на са май спра ве я 
прос та быў не га то вы да та ко га 
аб' ему аба вяз каў. Яшчэ па шан-
ца ва ла, што га та ваць умею.

Так у пер шы дзень свай го 
«дэ крэт на га ад па чын ку» Са ша 
вы ра шыў здзі віць жон ку і пры-
га та ваць ёй вя чэ ру. Яму зда-
ва ла ся, што та кім чы нам ён яе 
трош кі су па ко іць, каб яна там, 
на пра цы, не хва ля ва ла ся за 
яго з дач кой.

— Па мя таю, Со неч ка пла ча, 
зна чыць, трэ ба яе па кар міць. 
Па чаў ва рыць ка шу. І рап там да 
мя не да хо дзіць, што, маг чы ма, 
ёй ле пей за раз пам перс па мя-
няць, мо жа, яна та му і пла ча. 
Кі нуў ся мя няць, ус пом ніў пра 
бя ліз ну, якую трэ ба за кі нуць у 
праль ную ма шы ну. Ну, ду маю, 
мо жа паз ней. Але ж я яшчэ і 
тое-сёе па ста віў на плі ту. Ад-
чу ваю — неш та пад га рае. Бя гу 
на кух ню, каб вы ра та ваць ка шу 
і вя чэ ру, ма лая ля ман туе... Тут 
тэ ле фон ны зва нок — це шча на 
тым кан цы про ва да за кла по ча-
на пы та ец ца, як я спраў ля ю ся... 
Не ве даю, як у та кой сі ту а цыі 
мож на за стац ца спа кой ным. 
Ка лі жон ка прый шла, яна ўба-
чы ла раз губ ле на га і стом ле на-
га муж чы ну...

Са ша ў той дзень усвя до міў, 
што лёг ка га ад па чын ку не бу-
дзе. Ён вы ра шыў вы пра ца ваць 
для ся бе ней кую сіс тэ му, каб 
усё па спя ваць і не рас ча ра ваць 
сва іх жан чын. На да сяг нен не 
мэ ты пай шло ка ля двух ме ся-
цаў. Пры клад на праз та кі тэр-
мін муж чы ну ўда ло ся зра біць 
усё за ду ма нае.

— Я ўжо на ўзроў ні пад свя-
до мас ці ад пра ца ваў, дзе і што 
мне ра біць у пэў ны мо мант. 
На прык лад, бу тэль ка для ма-
ла ка ста іць на сталь ні цы і тут 
жа по бач сос ка, ад ра зу стаў лю 
ка шу ва рыць, а ў ха ла дзіль ні ку 
на дру гой па лі цы звер ху ста-
іць ма ла ко... Я вы ву чыў, што 
і дзе ля жыць, зра біў усе так, 
каб не аб ход нае бы ло пад ру-
кой, да вёў усе свае дзе ян ні да 
аў та ма тыз му.

Па спаць нар маль на атры-
ма ла ся толь кі ў пер шыя дні 
дэ крэ ту. Пас ля пры хо ду жон кі 
з пра цы ён прос та ўмо мант за-
сы наў ад стрэ су і стом ле нас ці. 
Але хут ка прый шоў ін шы стан. 
Ка лі быц цам бы ты спіш, але 
пры гэ тым ад чу ва еш не йка е 
на пру жан не.

— На ват ка лі за сы на еш з 
дач кой днём, то не маг чы ма па-

гру зіц ца ў са праўд ны рас слаб-
ле ны сон,— га во рыць Са ша.— 
Лю бы шор гат ці піск — і ты 
ўскок ва еш. Ста но віц ца страш-
на: а рап там Со ня пе ра вяр ну-
ла ся тва рам у мат рац?

Звы чай нае 
не звы чай нае 
жыц цё

Па куль та та пры вы каў да 
но вай ро лі ў сям'і, ма лая па ча-
ла поў заць. Ча су ста ла менш. 
Муж чы ну пры хо дзі ла ся ў пра-
мым сэн се не спус каць з яе 
ва чэй. Ад вяр нуў ся — про вад у 
ро це ці ціс кан не кно пак, спро-
бы пра глы нуць усё, што трап-
ляе пад ру ку. Але Са шу ўда ло-
ся вы пра ца ваць рэ жым і яны з 
дач кой па ча лі вы хо дзіць на пра-
гул кі, па куль ма ці бы ла на пра-
цы. Спа чат ку та та ха цеў уліц ца 
ў ка лек тыў жан чын-дэ крэт ніц. 
На ват зра біў крок на су страч 
ма ла дым ма мам. Але жан чы-
ны яго на ма ган ні пры ня лі без 
эн ту зі яз му.

Са ша па ду маў, што мо жа, 
яно і лепш. Та му што ўва гу ад 
дзі ця ці не бу дуць ад цяг ваць 
раз мо вы. Пад час пра гул кі ён 
прос та ха дзіў ва кол до ма. Ка-
лі ж ма лая пай шла нож ка мі, то, 
вя до ма, марш рут па мя няў ся і 
зна хо джан не на ву лі цы пе ра-
ста ла быць спа кой ным, як і ў 
до ме ўво гу ле.

— Я ні ко лі не па да зра ваў, 
што жыц цё дзя цей мо жа быць 
та кім не бяс печ ным. Ад вяр нуў-
ся — ма лая ўпа ла, за зя ваў ся — 
стук ну ла ся аб неш та. Па мя таю, 
па на дзі ла ся дач ка вы чэрп ваць 
паль чы ка мі мыль ную ва ду ў 
праль най ма шы не, а по тым аб-
ліз ваць іх. Прый шло ся кож ны 

раз пас ля прання ўсё вы ці раць 
на су ха. Ці звы чай ныя па пер кі на 
пад ло зе... Кі ну ла, сту пі ла нож-
кай і тут жа, як па лё дзе, па еха-
ла. Ка неш не, па да ла і раў ла. 
Са чыў за гэ тым піль на, каб ні-
вод най па пер кі не ва ля ла ся.

...Бы ло шмат смеш ных і вя-
сё лых мо ман таў. Аляк сандр 
пад рым лі ваў твор чыя па ры вы 
сва ёй дач кі. Ад ной чы за тры-
маў ся ў ад ным па коі, але да 
па чуц цяў яго вяр ну ла ціш ыня 
ў ква тэ ры. Кі нуў ся за ма лой 
на кух ню. А яна ма люе «му рал» 
на па ўсця ны вас ка вы мі крэй да-
мі. Со ня так на тхнё на і ста ран на 
пра ца ва ла, што та та не ра шыў-
ся яе пры пы ніць.

Што ў вы ні ку?
Ця пер ма лая пай шла ў дзі ця-

чы са док. Муж чы на ж упэў не ны, 
што но вы до свед зла маў шмат 
яго ўнут ра ных установак.

— Лю дзей уво дзіць у зман 
мяк кая фар му лё ка, — га во рыць 
Аля сандр. — Ну што зна чыць 
«дэ крэт ны ад па чы нак»? Які ж 
гэ та ад па чы нак? Гэ та цяж кая, 
што дзён ная, ад на тып ная пра-
ца. Жон ка гэ та ра зу ме ла і да-
ва ла мне маг чы масць у су бо ту 
зай мац ца сва і мі спра ва мі, каб 
псі хіч на ха па ла сіл вы трым лі-
ваць на груз ку. Мне зда ец ца, што 
муж чы на, які ра шыц ца пай сці 
хоць бы на паў го да ў дэ крэт ны 
«ад па чы нак», ужо не змо жа па-
прак нуць сваю жон ку, ка лі яна 
не па спе ла неш та зра біць па гас-
па дар цы. Ён бу дзе бе раг чы яе 
і да ваць маг чы масць па спаць, 
ад па чыць, бу дзе больш чул лі вы 
і ад каз ны. Жан чы на ад пры ро-
ды ўмее ўтрым лі ваць у га ла ве 
шмат за дач ад на ча со ва, не толь-
кі ўтрым лі ваць, але і вы ра шаць 
іх так, каб у до ме не зга саў ся-
мей ны ачаг. Ду маю, гэ та якасць 
улас ці ва жа но ча му ро ду ўво гу-
ле, і да іх та лен ту трэ ба ста віц-
ца з вя лі кай па ва гай. Муж чы ны 
так са ма мо гуць гэ та му на ву чыц-
ца, толь кі трэ ба ра шыц ца на та кі 
не звы чай ны «ад па чы нак».

Матэрыялы падрыхтавала 

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

(Не) мужчынская спра ва(Не) мужчынская спра ва

ПАЙ ШОЎ ТАТА 
Ў «АД ПА ЧЫ НАК»... 
і вяр нуў ся ін шым ча ла ве кам

Фота носіць ілюстрацыйны характар.

«Я ні ко лі не па да зра ваў, 
што жыц цё дзя цей мо жа 
быць та кім не бяс печ ным. 
Ад вяр нуў ся — ма лая 
ўпа ла, за зя ваў ся — 
стук ну ла ся аб неш та».


