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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 6° 
Віцебск    + 5°
Гомель    + 4°  
Гродна    + 5° 
Магілёў    + 4° 
Мінск    + 5° 

1108 
гра ма дзян 

з 46 кра ін на ве да лі Бе ла русь 
за час дзе ян ня бяз ві за ва га 
рэ жы му. Больш за ўсё за 
гэ ты час да нас пры еха ла 
гра ма дзян Гер ма ніі — 
176 ча ла век, з Поль шчы — 
163, з Іта ліі — 112. Як 
па ве дам ля ла ся, пя ці дзён ны 
бяз ві за вы рэ жым для 
гра ма дзян 80 кра ін па чаў 
дзей ні чаць у Бе ла ру сі 
12 лю та га. Пры ехаць без 
ві зы мо гуць гра ма дзя не 
39 кра ін Еў ро пы, 
уклю ча ю чы ўвесь Еў ра са юз, 
а так са ма Бра зі ліі, 
Ін да не зіі, ЗША, Япо ніі 
і ін шых дзяр жаў.

ЛІЧ БА ДНЯ
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«кляновай» 
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Убачыць 
саюзны… 

талер

Тра ды цый нае свя та «Пры ві тан не, Мас ле ні ца!» прай шло 19 лю та га ў Брэсц кім 
пар ку куль ту ры і ад па чын ку. На не каль кіх пля цоў ках пар ку бы ла ар га ні за ва на 
куль тур на-ма са вая пра гра ма: вы ступ лен не твор чых ка лек ты ваў воб лас ці, 
пра вя дзен не кон кур саў і ка ра го даў. Куль мі на цы яй свя та ста ла спаль ван не чу ча ла. 
Ар га ні за тар ме ра пры ем ства — Брэсц кі гар вы кан кам.
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ПРЫ ВІ ТАН НЕ, МАС ЛЕ НІ ЦА!

«Звяз да» да сле дуе праб ле му«Звяз да» да сле дуе праб ле му  ��

ШЛЯХ З ЦЕ НЮ
Як лю дзям з асаб лі вас ця мі 

знай сці ра бо ту
Яны не зна чац ца ў спі сах ра бот ні каў, не мо гуць стаць на ўлік 
у служ бах за ня тас ці. Не тое, што ў гра мад стве, на ват у сем' ях, 
дзе жы вуць хлоп цы і дзяў ча ты з мен таль ны мі па ру шэн ня мі, 
не ду ма юць, што ТА КІЯ мо гуць пра ца ваць. 
Але апош нім ча сам дзя ку ю чы на ма ган ням гра мад скіх 
ар га ні за цый і асоб ных эн ту зі яс таў лю дзі з ін ва лід нас цю па ча лі 
вы ры вац ца з хат ня га «зня во лен ня».

«Ма ту леч ка, сум на»
— Мы час та не за ўва жа ем сва іх дзя цей. Ду ма ем, якія яны ня шчас ныя, 

па крыў джа ныя лё сам, і та му ста ра ем ся ўсё ра біць за іх, — рас каз вае 
На тал ля АМП ЛЕ Е ВА, якая ўзна чаль вае струк тур ную ар га ні за цыю 
Каст рыч ніц ка га ра ё на (г. Мінск) 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. — Ад ной чы я вяр та ла ся да-
до му і па ба чы ла ў акне свай го сы на (у яго пер шая гру па ін ва лід нас ці). 
У яго по зір ку чы та ла ся: «Свет, я ця бе не ве даю, ты мя не па ло ха еш». 
Мя не гэ та ўзру шы ла. До ма я па чу ла яго плач: «Ма ту леч ка, сум на». Ка лі 
ча ла век, ня гле дзя чы на сваё за хвор ван не, гэ та ад чуў, зна чыць, неш та 
трэ ба ра біць. І дзе ля яго я ад ва жы ла ся ад крыць май стэр ню. Ка лі ён 
упер шы ню прый шоў ту ды — нер во ва азі раў ся ва ўсе ба кі, толь кі б яго 
ні хто не па крыў дзіў. А ўжо праз год маё дзі ця бы ло не па знаць. Гэ та быў 
вя сё лы, ад кры ты, за да во ле ны ча ла век. Ка лі ба чыш та кія пе ра ме ны, ужо 
не маг чы ма спы ніц ца.

У 2004 го дзе, ка лі толь кі ўзнік ла май стэр ня, гэ та бы ло мес ца, дзе сем'і, 
аб' яд на ныя ад ноль ка вай праб ле май, маг лі кантактаваць, ча ра ваць ра зам 
з хво ры мі дзець мі над вы ра ба мі з раз на стай ных ма тэ ры я лаў. А ўжо праз 
па ру га доў ство ра ныя ў ёй су ве ні ры вы стаў ля лі ся на вы ста ве «Бел Экс па». 
Гэ та быў пра рыў. Упер шы ню гра мад ства ўба чы ла, на што 
здоль ны лю дзі з ін ва лід нас цю.

Рэ за нанс ная спра ваРэ за нанс ная спра ва  ��

«Ха цеў за бі ваць 
дзе ля за ба вы»

Па чаў ся суд над хлоп цам, які ўчы ніў рас пра ву 
бен за пі лой у ганд лё вым цэнт ры

Раз гля даць гэ ту спра ву па ча лі ў Мін скім га рад скім су дзе. 
Па ся джэн не пра хо дзі ла ў ад кры тым рэ жы ме. 
Па слу хаць пра цэс прый шло шмат сту дэн таў, 
у тым лі ку з Між на род на га ўні вер сі тэ та «МІТ СО», 
дзе ву чыў ся аб ві на вач а ны. «Прос та ці ка ва», 
«Мне бу дзе гэ та ка рыс на як бу ду ча му юрыс ту» — 
тлу ма чы лі яны сваю пры сут насць. СТАР.  4
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