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У ЗО НЕ 
ПА ВЫ ША НАЙ УВА ГІ
На ла дзіць кан такт
На кан фе рэн цыі пад во дзі лі ся 

вы ні кі трох га до ва га між на род на-

га ня мец ка-бе ла рус ка га пра ек та 

«Апра ба цыя іна ва цый най ма дэ лі 

ма біль най пра цы з мо лад дзю для 

пра фі лак ты кі дэ ві янт ных па во дзі-

наў і са цы яль на-пе да га гіч най рэ-

абі лі та цыі». Ён быў рас пра ца ва-

ны Мін скім га рад скім ін сты ту там 

раз віц ця аду ка цыі (МГІ РА) су мес на 

з ня мец кім парт нё рам — Між на-

род ным та ва рыст вам па ма біль-

най ра бо це з мо лад дзю (ІSMО) са 

Штут гар та (Гер ма нія).

«Ма біль ная ра бо та з мо лад дзю 

ўсё больш рас паў сюдж ва ец ца па 

ўсім све це. Ча му? Та му што яна 

больш гу ман ная, дзейс ная і вы-

ма гае мен шых вы дат каў, чым за-

страш ван не, па ка ран не і тур ма», — 

гэ тыя сло вы на ле жаць га на ро ва му 

пра фе са ру Цю бін ген ска га ўні вер сі-

тэ та Валь та ру Шпех ту, за сна валь ні-

ку ма біль най ра бо ты з мо лад дзю ў 

Гер ма ніі. І ска заў ён іх шмат га доў 

на зад, але, на жаль, ні на ву ко ва-

тэх ніч ны пра грэс, ні раз віц цё пе да-

го гі кі не да зво лі лі ў поў най сту пе ні 

вы ра шыць скла да ныя праб ле мы 

са цы я лі за цыі пад лет каў і мо ла дзі ў 

гра мад стве. Асо ба дзі ця ці за ста ец-

ца та кой жа ўраз лі вай да вы клі каў і 

праб лем рэ ча іс нас ці. Без ду шэў на га 

бо лю і стрэ су пе ра адо лець мя жу па-

між дзя цін ствам і да рос лас цю ўда-

ец ца да лё ка не кож на му...

Ка лі тэх на ло гія ма біль най ра-

бо ты з мо лад дзю ства ра ла ся 

50 га доў та му, у цэнт ры піль най 

ува гі бы лі най перш мес цы збо ру 

дзя цей і пад лет каў для баў лен ня 

ча су на ву лі цы. Паз ней на ват з'я-

ві лі ся та кія па няц ці, як «ву ліч ны 

са цы яль ны ра бот нік», «са цы яль-

ны ра бот нік за ра гом», «па ля вы 

са цы яль ны ра бот нік», «ра бо та ў 

ад кры тым со цы у ме» і «ву ліч ная 

ра бо та». А сут нас цю ма біль най 

са цы яль най ра бо ты стаў кант роль 

за мо лад дзю, схіль най да дэ ві янт-

ных па во дзі н і агрэ сіў нас ці, якая 

не бу дзе звяр тац ца ні ў ма ла дзёж-

ныя цэнт ры, ні ў кан суль та цый ныя 

пунк ты. Мэ та — на ладж ван не ўза-

е ма дзе ян ня з чле на мі не фар маль-

ных груп. Асноў нае пры зна чэн не 

ма біль най служ бы — вы ка нан не 

ро лі па ся рэд ні ка па між «ву ліч-

ны мі дзець мі», чле на мі не фар-

маль ных гру по вак, нар ка ма на-

мі, ма ла лет ні мі ал ка го лі ка мі і 

гра мад ствам. Праў да, у Бе ла ру сі 

«ву ліч ныя дзе ці» — толь кі ад на з 

мэ та вых ка тэ го рый, ёсць і ін шыя... 

Вель мі мно гім пад лет кам па да ец-

ца, што яны ні ко му не па трэб ныя, 

і як вы нік — дэ прэ сія, агрэ сія і зла-

чын ствы. Пры чы най раз бу раль ных 

па во дзі н мо гуць быць кан флік ты 

ў ма ла дзёж ным ася род ку, уплыў 

га джэ таў, ін тэр нэ ту, не кант ра ля-

ва най пра сто ры са цы яль ных се-

так...

Ма біль ная ра бо та з мо лад-

дзю — гэ та са цы яль ная і пе да га-

гіч ная тэх на ло гія, якая да зва ляе 

вес ці пра фі лак тыч ную ра бо ту і тым 

са мым зні жае ры зы ку здзяйс нен ня 

су праць праў ных дзе ян няў юна ка мі 

і дзяў ча та мі. У рам ках ма біль на га 

па ды хо ду спе цы я ліст су ты ка ец ца з 

комп лек сам праб лем ма ла до га ча-

ла ве ка: у ад ных вы пад ках гэ та пры-

во дзіць да сіс тэ ма тыч на га кан суль-

та ван ня, у ін шых — да вы ра шэн ня 

праб ле мы пад клю ча юц ца роз ныя 

ар га ні за цыі, за ці каў ле ныя ў ака зан-

ні да па мо гі пад лет кам і мо ла дзі.

Спа ку са 
і ад каз насць

Амаль што дня мы чу ем у на ві-

нах пра па дзеі, у якіх тым ці ін шым 

чы нам удзель ні ча лі пад лет кі: гэ-

та мо гуць быць кра дзеж, раз бой, 

згон аў та транс парт ных срод каў ці 

гвалт...

— У Мін ску на зі ра ец ца змян-

шэн не ўзроў ню зла чын нас ці ся род 

не паў на лет ніх, і я лі чу гэ та вы ні кам 

эфек тыў най су мес най ра бо ты мно-

гіх струк тур, — раз ва жае стар шы 

ін спек тар па спра вах не паў на-

лет ніх РУ УС Мас коў ска га ра ё на 

ста лі цы Сяр гей СА МО НАЎ. — 

Але ка лі 13-га до ва га пад лет ка 

да стаў ля юць у так сі ка ла гіч нае 

ад дзя лен не і вяр та юць да жыц ця 

лі та раль на з та го све ту, гэ та я лі-

чу не нар маль ным. І, на жаль, та кія 

вы пад кі не адзін ка выя. Пры клад-

на 80—90 пра цэн таў зла чын стваў 

здзяйс ня ец ца не паў на лет ні мі ў 

ста не ал ка голь на га ап'я нен ня, ка-

лі ў іх сці ра юц ца ўсе ме жы да зво-

ле на га. Адзін з са мых дзейс ных 

шля хоў пра фі лак ты кі — гэ та за-

ня тасць пад лет каў. Га лоў нае — 

каб яны не бы лі па кі ну ты на са міх 

ся бе. Але ка лі шко ла пры му шае 

пад лет ка ўдзель ні чаць у ме ра пры-

ем ствах, якія яму не ці ка выя, то ні я-

ка га эфек ту ў та кой пра фі лак ты цы 

не бу дзе. За ня так па ві нен быць па 

ду шы...

На чаль нік ад дзя лен ня ўпраў-

лен ня па нар ка кант ро лі і про ці-

дзе ян ні ганд лю людзь мі ГУ УС 

Мін гар вы кан ка ма Аляк сандр 

ФЕЙ ЦЭР за пэў ні вае, што коль-

касць лю дзей, якія зна хо дзяц ца на 

ўлі ку ў нар ко ла гаў, ска ра ці ла ся. 

Пры чым гру па за леж ных не па паў-

ня ец ца ма ла ды мі людзь мі. Асноў-

ная іх коль касць — гэ та лю дзі ва 

ўзрос це 35 га доў і ста рэй шыя. 

За тое пад лет кі і мо ладзь усё час-

цей уцяг ва юц ца ў рас паў сюдж-

ван не нар ко ты каў. Нар каз быт чы кі 

ана нім на раз мя шча юць у ін тэр нэ це 

пра па но вы аб про да жы рэ чы ваў, 

гро шы ім пе ра вод зяц ца ан лайн, 

а па куп ні кам па ве дам ля ец ца пра 

мес ца за клад кі.

— Уся мо ладзь сён ня зна хо-

дзіц ца ў ін тэр нэ це і ба чыць пры-

кла ды, як мож на пры го жа жыць. 

Гэ та бом ба за ма ру джа на га дзеян -

ня, — па пя рэдж вае Аляк сандр 

Фей цэр. — А нар каз быт чы кі пра-

па ну юць пад лет кам 4—5 руб лёў 

за ад ну за клад ку. Ты нэй джар, які 

ні чым не за ня ты, мо жа зра біць і 

20 та кіх за кла дак за дзень. Ну як 

не пад да цца спа ку се? Так, час та 

іх пад ман ва юць і ўво гу ле ні чо га ім 

не пла цяць. Між ін шым, адзін грам 

нар ко ты ку, які яны рас паў сюдж-

ва юць, каш туе ка ля 120 руб лёў. 

Гэ та ка ла саль ны біз нес. Лю дзі, 

што ім зай ма юц ца, зна хо дзяц ца 

за ме жа мі Бе ла ру сі і не ня суць нія-

кай ад каз нас ці, за тое ўцяг ва юць у 

сваю бруд ную спра ву пад лет каў. 

У бя гу чым го дзе да ад каз нас ці 

за не за кон нае рас паў сюдж ван не 

нар ко ты каў у ста лі цы быў пры цяг-

ну ты ўжо 21 не паў на лет ні. А дзяр-

жаў ная па лі ты ка ў сфе ры аба ро ту 

нар ко ты каў над звы чай жорст кая, і 

дзе ян ні пад лет каў, якія ўжо зай ма-

юц ца за клад ка мі ці тра пі лі ў по ле 

зро ку пра ва ахоў ных ор га наў лі та-

раль на з пер шай спро бы «пад за-

ра біць», пад па да юць пад ар ты ку л 

Кры мі наль на га ко дэк са, які пра-

ду гледж вае ад каз насць ад вась мі 

га доў па збаў лен ня во лі. Мі ні мум 

во сем га доў! На ват ка лі ты прос-

та вы ра шыў ка гось ці «па час та-

ваць», гэ та бу дзе рас цэнь вац ца 

як збыт нар ко ты ку.

У жніў ні бя гу ча га го да ў ста лі-

цы зда рыў ся тра гіч ны вы па дак. 

Сту дэн ты ад ной з мін скіх ВНУ са-

бра лі ся на ква тэ ры ў ад сут насць 

да рос лых. Пра гу ча ла пра па но ва 

па каш та ваць нар ко тык. На бы лі, 

па дзя лі лі па роў ну... І вось з ся мі 

ча ла век, якія зна хо дзі лі ся ў той 

кам па ніі, ад на 
дзяў чы на па-

мі рае. Для ка-

гось ці і пер шая 

су стрэ ча з нар-

ка тыч ным рэ чы вам мо жа за кон-

чыц ца смер цю.

Са мы мі рас паў сю джа ны мі ў 

све це пра гра ма мі пер ша снай пра-

фі лак ты кі з'яў ля юц ца аду ка цый-

ныя ан ты ал ка голь ныя і ан ты нар-

ка тыч ныя пра гра мы. Але і за меж-

ны, і наш во пыт свед чыць, што 

пра гра мы, ары ен та ва ныя толь кі 

на ін фар ма цыю аб не га тыў ных 

на ступ ствах спа жы ван ня псі ха-

ак тыў ных рэ чы ваў, аказ ва юц ца 

менш эфек тыў ныя, чым тыя, якія 

на ву ча юць адап  тыў на му сты лю 

жыц ця, на вы кам ста сун каў, кры-

тыч на му мыс лен ню, умен ню пры-

маць ра шэн ні і су праць ста яць у сі-

ту а цы ях, ка лі пра па ну юць за ба ро-

не нае. Не ка то рыя пад лет кі, на ват 

ка лі яны пад па да юць пад мно гія 

фак та ры ры зы кі, не спа жы ва юць 

нар ко ты кі і ал ка голь. Да сле да ван-

ні па каз ва юць, што ад гэ та га іх 

стра хуе мност ва ахоў ных жыц цё-

вых на вы каў і ўста но вак: па чуц цё 

гу ма ру, унут ра ны са ма кант роль, 

мэ та на кі ра ва насць, важ насць 

уза е ма ад но сін са ма ме ней з ад-

ным да рос лым ча ла ве кам (акра-

мя баць коў), вы ка нан не нор маў 

гра мад ства, шко лы і ся мей ных 

стан дар таў па во дзі н.

У цяп ле 
і без да рос лых!

Сён ня дзе ці мо гуць апы нуц ца 

на ву лі цы па роз ных пры чы нах, у 

тым лі ку і з-за праб лем ва ўлас най 

сям'і. Ім не хо чац ца іс ці да моў, та-

му боль шую част ку свай го ча су 

яны пра вод зяць з кам па ні яй у два-

рах ці ідуць з сяб ра мі ў ганд лё выя 

цэнт ры. На ват па са май ап ты міс-

тыч най ста тыс ты цы, аб' яд нан ня мі 

па ін та рэ сах ахоп ле ны толь кі кож-

ны трэ ці школь нік.

— А на ша ан ке та ван не па ка-

за ла, што больш як 50 пра цэн таў 

на ву чэн цаў ба вяць вя чэр ні час 

у ста сун ках з сяб ра мі на ву лі цы 

і яшчэ 30 пра цэн таў ся дзяць до-

ма за тэ ле ві за рам ці кам п'ю та-

рам, — па дзя лі ла ся на зі ран ня мі 

са цы яль ны пе да гог ста ліч най 

ся рэд няй шко лы № 9 Іры на 

СУ ШЧЫН СКАЯ. — Та му мы ў 

сва ім Мас коў скім ра ё не вы ра шы-

лі пай сці шля хам ства рэн ня па-

ко яў воль на га ча су або вя чэр няй 

за ня тас ці на ба зе ўста ноў аду-

ка цыі, ку ды дзі ця змо жа прый сці 

без ней кай кан крэт най мэ ты, каб 

прос та па быць у цяп ле, па гу ляць 

у на столь ныя гуль ні, па гля дзець 

тэ ле ві зар або зра біць уро кі ў ці-

шы ні. За га дзя па ці ка ві лі ся ў дзя-

цей, як бы яны ха це лі ба віць свой 

воль ны час, пры чым пы та лі ся ў 

гру пы школь ні каў, не ахоп ле ных 

за ня тка мі па ін та рэ сах. Боль шасць 

з іх вы бра лі ста сун кі ў ней кім мес-

цы, але га лоў най іх умо вай бы ла 

ад сут насць да рос лых!

У на шай шко ле та кі па кой уяў-

ляе са бой звы чай нае па мяш кан-

не. Ні я кіх асаб лі вых вы дат каў для 

яго аб ста ля ван ня не спат рэ бі ла ся: 

хтось ці па дзя ліў ся не па трэб най 

мэб ляй, тэ ле ві за рам, чай ні кам... 

Для та го каб на ве даць па кой, не 

трэ ба ні дзе за га дзя рэ гіст ра вац ца 

ці за піс вац ца, да стат ко ва прос та 

ўзяць ад яго ключ. Мож на прый сці 

з сяб рам з ін шай шко лы. Ка неш-

не, ва ўста но ве аду ка цыі аба вяз-

ко ва дзя жу рыць спе цы я ліст псі-

хо ла га-пе да га гіч най служ бы, але 

толь кі ка лі дзе ці ад чу юць ся бе ў 

кам фор це і бяс пе цы, мож на бу-

дзе не на вяз лі ва і не пры кмет на 

пра во дзіць ся род іх пра фі лак тыч-

ную ра бо ту... Мы лі чым, што та кія 

па коі па він ны быць ва ўсіх уста но-

вах аду ка цыі...

Важ на, што вы ні кі між на род на га 

пра ек та бы лі па кла дзе ны ў асно-

ву ма тэ ры я лаў для пра вя дзен ня 

рэс пуб лі кан ска га экс пе ры мен та 

«Апра ба цыя ма дэ лі рэ гі я наль на га 

рэ сурс на га цэнт ра для пра фі лак-

ты кі дэ ві янт ных па во дзі наў і са цы-

яль на-пе да га гіч най рэ абі лі та цыі 

на ву чэн скай мо ла дзі». Пра ект 

уклю чы лі ў пе ра лік рэс пуб лі кан-

скіх экс пе ры мен таль ных пля цо-

вак, і ў 2018—2020 га дах ён бу дзе 

рэа лі за ва ны ў Мін скім і Ві цеб скім 

рэ гі ё нах.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

У Мас коў скім ра ё не ста лі цы 
вы ра шы лі пай сці шля хам 

ства рэн ня па ко яў воль на га ча су 
на ба зе ўста ноў аду ка цыі.

Ма біль ная ра бо та 
з мо лад дзю ў цэнт ры 

да дат ко вай аду ка цыі дзя цей 
і мо ла дзі «Вік то рыя».

Воль га РЭНШ-ВЕТ ЦЭЛЬ, ды рэк тар прад стаў ніц тва 

гра мад ска-ка рыс на га та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю 

«Іnternatіonales Bіldungs und Begegnungswerk gemeіnnutzіge 

Gesellschaft mіt beschrankter Haftung» (г. Дорт мунд, ФРГ):

— Гэ ты пра ект цяж ка на ра джаў ся, бо мы ўсе з 

за да валь нен нем пра цу ем з адо ра ны мі дзець мі, і зу сім ін шая 

спра ва — дзе ці, якія да пус ці лі па мыл ку і якім па тра бу ец ца 

да па мо га да рос лых, але яго вы ні кі пе ра ўзы шлі на шы ча кан ні. 

Мы ў Гер ма ніі ка жам, што стар шае па ка лен не мае па трэ бу 

ў ма ла дым. Ма ла дыя заў сё ды бу дуць ста віць пе рад на мі но выя 

вы клі кі. Нем цы так са ма лю бяць ка заць, што «мы бу ду ем 

мас ты», але трэ ба заў сё ды мець на ўва зе, што на ад ным мос це 

з на мі мо жа ака зац ца мядз ведзь, і па куль мы ідзём з ім ра зам, 

па він ны яго па ва жаць. Не трэ ба ні ко га спіх ваць з мос та...

Тац ця на МА РОЗ, рэк тар МГІ РА, кі раў нік пра ек та з бе ла рус ка га бо ку:

— Мы змаг лі са браць ка ман ду адзі на дум цаў з роз ных дзяр жаў ных 

і не дзяр жаў ных струк тур (пе да го гаў-псі хо ла гаў, пе да го гаў-ар га ні за та-

раў, са цы яль ных пе да го гаў, клас ных кі раў ні коў, а так са ма прад стаў ні коў 

пра ва ахоў ных струк тур, сіс тэ мы ахо вы зда роўя, царк вы, гра мад скіх 

ар га ні за цый) для ра бо ты з мо лад дзю, якая па тра буе да ся бе па вы ша най ува гі. 

Нам уда ло ся аб' яд наць на ма ган ні Мінск ага, Ві цеб ска га і Гро дзен ска га рэ гі ё наў 

у по шу ку най больш ап ты маль ных ма дэ ляў уза е ма дзе ян ня. У асно ве ма біль най 

ра бо ты з мо лад дзю ля жыць ін ды ві ду аль ная і гру па вая ра бо та, а так са ма 

ву ліч ная по шу ка вая ра бо та.

У асно ву пра ек та быў па кла дзе ны іна ва цый ны ня мец кі во пыт ма біль най 

ра бо ты з мо лад дзю, які, ка неш не, да вя ло ся адап та ваць да на шых рэа лій.
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