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Та ка еў за сту піў на па са ду прэ зі дэн та 
Ка зах ста на

Учо ра ра ні цай Ка-

сым-Жа март Та ка еў 

пры нёс пры ся гу і за-

сту піў на па са ду прэ-

зі дэн та Ка зах ста на.

На пя рэ дад ні Нур-

сул тан На за рба еў за я-

віў, што па кі дае па са ду кі раў ні ка дзяр жа вы. Свае паў на-

 моц твы — да вы ба раў но ва га прэ зі дэн та — ён пе ра даў 

Та ка е ву, які да гэ та га быў стар шы нёй се на та. Вы ба ры ў 

Ка зах ста не за пла на ва ны на 2020 год.

Цы ры мо нія пры ня сен ня пры ся гі ад бы ла ся ў хо дзе су-

мес на га па ся джэн ня дзвюх па лат пар ла мен та кра і ны. 

Кі раў нік Цэнт раль най вы бар чай ка мі сіі Бе рык Іма шаў уру-

чыў Та ка е ву па свед чан не прэ зі дэн та, штан дар і ор дэн.

Ра шэн не На за рба е ва Та ка еў на зваў ва ля вым і пра дык-

та ва ным «мер ка ван ня мі вы шэй ша га па рад ку» і «са праўд-

ным кло па там пра бу ду чы ню».

«Пла ную на кі ра ваць свае ве ды і во пыт на за бес пя чэн-

не пе ра ем нас ці стра тэ гіч на га кур су ел ба сы (лі да ра на цыі, 

На за рба е ва. — За ўв. рэд.)», — ска заў ён.

Так са ма Та ка еў уга на ра ваў На за рба е ва зна кам ад-

мыс ло вай ад зна кі «За ла тая зор ка» і зван нем «На род ны 

ге рой». Акра мя та го, ён пра па на ваў пе рай ме на ваць ста-

лі цу з Аста ны ў Нур сул тан.

Тым ча сам, па ве да мі ла агенц тва ТАСС, экс-стар шы ня 

ка мі тэ та па між на род ных ад но сі нах, аба ро не і бяс пе цы 

Се на та (верх няй па ла ты пар ла мен та) Ка зах ста на Да ры га 

На за рба е ва (ста рэй шая дач ка Нур сул та на На за рба е ва) 

у се ра ду па вы ні ках га ла са ван ня абра на стар шы нёй Се-

на та.

Вялікабрытанія накіравала ЕС запыт 
аб пераносе Brexit на 30 чэрвеня

Аб гэтым гаворыцца ў пісьме, накіраваным прэм' ер-мі-

ністрам Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ зай Мэй стар шы ні Еў ра пей ска -

га са ве та До наль ду Тус ку. Пра гэ та па ве да мі ла тэ ле ка на-

лу Sky News кры ні ца ў бры тан скім ура дзе.

Як рас тлу ма чы лі ў кан цы ля рыі Мэй вя шчаль най кар па-

ра цыі Бі-бі-сі, пы тан не аб ад тэр мі ноў цы на пра цяг лы пе ры яд 

не ста іць на па рад ку дня. Прэм' ер «не ста не пра сіць аб па-

доб най ад тэр мі ноў цы», ад зна ча ец ца ў па ве дам лен ні. «Ёсць 

маг чы масць даць пар ла мен ту кры ху больш ча су для ўзгад-

нен ня да лей шых дзе ян няў, але бры тан цы ча ка юць ра шэн ня 

вось ужо амаль тры га ды, — ска за лі кры ні цы. — Гра ма дзя не 

кра і ны за сму ча ны ня здоль нас цю пар ла мен та пры няць яго, 

і прэм' ер-мі ністр па дзя ляе іх рас ча ра ван не».

НА ТА ад мо ві ла ся ка мен та ваць сло вы Трам па 
аб маг чы мас ці пры ёму ў аль янс Бра зі ліі

У штаб-ква тэ ры НА ТА ад мо ві лі ся ка мен та ваць за яву 

прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па аб маг чы мас ці пры ёму 

ў Паў ноч на ат лан тыч ны аль янс Бра зі ліі. Пра гэ та ТАСС 

па ве да мі лі ў прэс-служ бе НА ТА.

«На конт гэ та га пы тан ня мы рэ ка мен ду ем звяр нуц ца 

да ўла даў ЗША»,— за яві лі ў штаб-ква тэ ры.

Ра ней Трамп пад час су стрэ чы з прэ зі дэн там Бра зі ліі 

Жа і рам Бал са на ру ў Бе лым до ме за явіў у ад каз на пы-

тан не аб маг чы мым член стве Бра зі ліі ў Паў ноч на ат лан-

тыч ным аль ян се, што ба кі «ра шу ча раз гля да юць гэ та і ў 

знач най сту пе ні схі ля юц ца да гэ та га».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У кра са ві ку ў Па ла ту прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду па сту піць 

пра ект за ко на «Аб пра вах ін ва лі даў 

і іх са цы яль най ін тэ гра цыі». 

Ён аб' яд нае ў са бе па ла жэн ні 

двух дзе ю чых нар ма тыў ных 

ак таў — «Аб са цы яль най аба ро не 

ін ва лі даў у Рэс пуб лі цы Бе ла русь» 

і «Аб па пя рэ джан ні ін ва лід нас ці 

і рэ абі лі та цыі ін ва лі даў». Гэ та 

не аб ход на, каб пры вес ці бе ла рус кае 

за ка на даў ства ў ад па вед насць 

з Кан вен цы яй аб пра вах ін ва лі даў. 

Якія на ва цыі, што не па срэд на 

за кра на юць ін та рэ сы 568,5 ты ся чы 

лю дзей з ін ва лід нас цю, а так са ма 

іх сем'і пра ду гле джа ны? Раз гле дзім 

са мыя асноў ныя.

Су праць дыс кры мі на цыі
Уста наў лі ва ец ца за ба ро на дыс кры-

мі на цыі па пры кме це ін ва лід нас ці. За кон 

тлу ма чыць, што та кое пра мая і ўскос ная 

дыс кры мі на цыя, і апіс вае вы пад кі, якія не 

пад па да юць пад гэ тае па няц це. На прык-

лад, аб ме жа ван ні, аб умоў ле ныя асаб лі вы мі 

ўмо ва мі пра цы, якія не маг чы ма змя ніць з 

да па мо гай ра зум на га пры ста са ван ня, не 

бу дуць лі чыц ца дыс кры мі на цы яй па пры к-

ме це ін ва лід нас ці.

Так са ма ў за ко на пра ек це з'я віц ца шэ раг 

но вых тэр мі наў, ся род якіх «абі лі та цыя», 

«ра зум нае пры ста са ван не», «уні вер саль ны 

ды зайн», «асіс тыў ныя пры ла ды і тэх на ло-

гіі», «пер са наль ны асіс тэнт ін ва лі да», «яс-

ная мо ва», «аў ды я дэск рып цыя» і ін шыя.

Но ва ўвя дзен ні для МРЭК
Пра ду гле джа на фар мі ра ван не між ве-

да мас най пер са ні фі ка ва най ба зы да ных 

па ўлі ку ін ва лі даў, у якую бу дуць уклю ча-

ны звест кі аб гру пе ін ва лід нас ці, сту пе ні 

стра ты зда роўя, пра фе сій най або агуль-

най пра ца здоль нас ці, аб аб ме жа ван нях 

жыц ця дзей нас ці, пры чы не, тэр мі нах і да це 

ўста наў лен ня ін ва лід нас ці, ін ды ві ду аль ных 

рэ абі лі та цый ных ме ра пры ем ствах. Пра гэ та 

рас ка за ла на гра мад скім аб мер ка ван ні но-

ва га за ко на пра ек та, іні цы я ва ным гра мад-

скім аб' яд нан нем «Бе лая Русь», на мес нік 

ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це РНПЦ 

ме ды цын скай экс пер ты зы і рэ абі лі та цыі 

Дзі я на КА ЗА КЕ ВІЧ.

Так са ма па шы раць пе ра лік асоб, якія мо-

гуць пры цяг вац ца да ра бо ты МРЭК. У яго, 

акра мя ме ды каў, уклю чаць спе цы я ліс таў 

па са цы яль най ра бо це, прад стаў ні коў ка-

мі тэ таў па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не аб лас ных і Мінск ага гар вы кан ка ма, 

упраў лен няў мяс цо вых ад мі ніст ра цый.

Да рос лым, ста рэй шым за 18 га доў, 

якія бу дуць пры зна ныя ін ва лі да мі, бу дзе 

ўста ноў ле на не каль кі груп ін ва лід нас ці, 

дзе цям — І—ІV сту пе няў стра ты зда роўя.

Са мі тэр мі ны ўста наў лен ня ін ва лід нас-

ці за ста лі ся ра ней шы мі, але ўдак лад не ны 

кры тэ рыі ўста наў лен ня ін ва лід нас ці без ука-

зан ня тэр мі наў пе ра асвед чан ня. Гэ та да ты-

чыц ца як да рос лых, так і дзя цей. Вы зна ча ны 

ўмо вы пе ра асвед чан ня асоб з ін ва лід нас цю 

ра ней уста ноў ле на га тэр мі ну дзе ян ня за-

клю чэн ня МРЭК або ў тых вы пад ках, ка лі 

ін ва лід насць уста наў лі ва ец ца без тэр мі ну 

пе ра асвед чан ня. Гэ та бу дзе ажыц цяў ляц ца 

толь кі на пад ста ве за явы ча ла ве ка з ін ва-

лід нас цю або яго за кон на га прад стаў ні ка 

ў пісь мо вай фор ме, якая па да ец ца ў ме д-

у ста но ву.

Уве дзе ны ар ты кул, які да ты чыц ца рэ абі-

лі та цыі і абі лі та цыі ін ва лі даў і ўклю чае та-

кія на прам кі, як рэ кан струк цый ная хі рур гія, 

пра тэ за ван не, ар тэ за ван не, са на тор на-ку-

рорт нае ля чэн не, пра цоў ная рэ абі лі та цыя 

і інш.

Вы зна ча на струк ту ра ін ды ві ду аль ных 

пра грам рэ абі лі та цыі асоб з ін ва лід нас цю. 

Та кія пра гра мы па він ны змя шчаць агуль ныя 

да ныя, ін фар ма цыю аб умо вах і ха рак та ры 

пра цы, па тра ба ван ні да ар га ні за цыі спе цы-

яль ных умоў для атры ман ня аду ка цыі і для 

пра цы. Так са ма пра ду гле джа на ства рэн не 

цэнт раў рэ абі лі та цыі і абі лі та цыі лю дзей з 

ін ва лід нас цю на рэс пуб лі кан скім і мяс цо вым 

уз роў нях. Ка лі ня ма не аб ход нас ці ўво дзіць 

паў на вар тас ны цэнтр — іх пад раз дзя лен ні 

мо гуць ства рац ца на ба зе ўста ноў ахо вы 

зда роўя, аду ка цыі або са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня.

Аду ка цыя — ін клю зіў ная, 
ін фар ма цыя — да ступ ная

За ко на пра ек там пра ду гледж ва ец ца за-

бяс пе чыць для асоб з ін ва лід нас цю ін клю зіў-

ную аду ка цыю на ўсіх уз роў нях і на ву чан не 

на пра ця гу ўся го жыц ця, да ступ насць ін-

фар ма цыі для лю дзей з па ру шэн нем зро ку 

і слы ху (праз вы ка ры стан не пе ра клад чы каў 

мо вы жэс таў, суб ціт раў, шрыф ту Брай ля, 

так тыль най рэ льеф най гра фі кі, асіс тыў ных 

пры лад і тэх на ло гій), адап та цыю афі цый ных 

сай таў дзяр жаў ных ор га наў і ін шых ар га ні-

за цый у ін тэр нэ це.

Вы зна ча ны кан цэп ту аль ныя па ды хо ды 

да змес ту на ву чаль ных пра грам і ства рэн-

ня без бар' ер на га ася род дзя. Пра па ну ец ца 

ўка ра ніць па слу гу пер са наль на га асіс тэн та, 

якая за ма цуе ўжо на яў ную прак ты ку да па-

мо гі па су пра ва джэн ні, па слу гі аса біс та га 

пе ра клад чы ка мо вы жэс таў.

Пра ва на пра цу 
і са ма рэа лі за цыю

Ня рэд кая праб ле ма — дыс кры мі на цыя пры 

пры ёме на ра бо ту. У Бе ла ру сі ка ля 200 ты сяч 

ча ла век з ін ва лід нас цю зна хо дзяц ца ў пра ца-

здоль ным уз рос це. Кры ху больш за па ло ву 

з іх па ста не зда роўя мо гуць пра ца ваць, але 

на спра ве ма юць ра бо ту толь кі 56 % ад гэ тай 

коль кас ці. Каб ча ла век мог ся бе рэа лі за ваць, 

у но вым за ко не пра ду гледж ва юц ца ме ха ніз-

мы пэў на га «пры му су» ар га ні за цый, каб яны 

бра лі да ся бе лю дзей з ін ва лід нас цю.

Для гэ та га пра па на ва ны ква та ван не ра бо-

чых мес цаў ін ва лі даў і ме ры ад мі ніст ра цый-

най ад каз нас ці за па ру шэн не пра воў гэ тай 

ка тэ го рыі гра ма дзян, у тым лі ку за ўхі лен не ад 

за бес пя чэн ня да ступ нас ці аб' ек таў для іх.

Што гэ та та кое? Прад пры ем ству, зы хо-

дзя чы з коль кас ці ра бот ні каў, бу дзе да во-

дзіц ца кво та на пра ца ўлад ка ван не лю дзей з 

ін ва лід нас цю. «У мно гіх еў ра пей скіх кра і нах 

усё боль шае рас паў сю джан не атрым лі вае 

прак ты ка, ка лі ча ла век з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі ўклю ча ец ца ў звы чай ныя 

пра цоў ныя ка лек ты вы. Гэ та спры яе ў тым 

лі ку зме не мер ка ван ня ў гра мад стве ў ад-

но сі нах да та кіх гра ма дзян», — упэў не ны 

на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най 

аба ро ны Аляк сандр РУ МАК.

Як лі чыць стар шы ня гра мад ска-

га аб' яд нан ня «Бе лая Русь» Ге надзь 

ДА ВЫ ДЗЬКА, са цы я лі за цыя да ты чыц ца не 

толь кі ства рэн ня пэў най інф ра струк ту ры, але 

і пе ра адо лен ня са цы яль ных стэ рэа ты паў у 

гра мад скай свя до мас ці. Гэ ты за ко на пра ект, 

па вод ле яго слоў, мае вя лі кае са цы яль нае 

зна чэн не, па коль кі на кі ра ва ны на тое, каб 

даць мак сі маль на роў ныя маг чы мас ці лю-

дзям з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

За ка нат вор часцьЗа ка нат вор часць ПЕ РА АДО ЛЕЦЬ СТЭ РЭА ТЫ ПЫ І БАР' Е РЫ
Аб мяр коў ва ец ца за ко на пра ект, які за кра не ін та рэ сы больш як паў міль ё на ча ла век

Пры гра мад скім аб мер ка-

ван ні но ва га за ко на пра ек та 

знач ныя дыс ку сіі вы зва ла 

пра па но ва вы ка рыс тоў-

ваць у нар ма тыў ных пра-

ва вых ак тах за мест тэр мі-

на «ін ва лід» — «ча ла век з 

ін ва лід нас цю». Мер ка ван ні 

раз дзя лі лі ся...

На мес нік мі ніст ра пра цы і 

са цы яль най аба ро ны Аляк-

сандр РУ МАК:

— Па коль кі да ку мент на зы-

ва ец ца Кан вен цы яй аб пра вах 

ін ва лі даў, то мы паў та ры лі фар-

му лёў ку. Пад час пра цы над за-

ко на пра ек там мы аб мяр коў ва лі 

гэ тую тэ му з гра мад скі мі аб' яд-

нан ня мі. Сло ва «ін ва лід» мо жа 

аса цы я вац ца з па няц цем не-

дас ка на лас ці, са праў ды трэ ба, 

каб азна чэн не не нес ла стыг мы. 

Але па куль мы не атры ма лі ад-

на знач на га ад ка зу.

Па на шай прось бе Мі ніс тэр-

ства за меж ных спраў звяр ну ла ся 

ў струк ту ры ААН па пра фе сій ны 

ка мен та рый з гэ тай на го ды з улі-

кам су свет най прак ты кі. Мы за-

пэў ні лі на шых са цы яль ных парт-

нё раў, што ка лі нам па цвер дзяць 

не аб ход насць вы ка ры стан ня 

тэр мі на «лю дзі з ін ва лід нас цю», 

то бу дуць апе ра тыў на ўне се ны 

зме ны ўжо на эта пе раз гля ду за-

ко на пра ек та. Акра мя та го, на ша 

мі ніс тэр ства звяр ну ла ся ў ана ла-

гіч ныя дзяр жаў ныя ор га ны Ра сіі і 

Укра і ны, якія так са ма вы ка рыс-

тоў ва юць рус ка моў ны ва ры янт 

кан вен цыі.

Але, на мой по гляд, гэ та не 

пер ша рад ная праб ле ма ў пы-

тан нях за бес пя чэн ня пра воў 

лю дзей з ін ва лід нас цю. Га лоў-

нае — за бяс пе чыць іх аба ро ну 

ў гра мад стве ад дыс кры мі на-

цыі, і не толь кі ві да воч най, але 

і ўскос най.

Член Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы-

я наль на га схо ду па пра цы і са-

цы яль ных пы тан нях Тац ця на 

СТА РЫН СКАЯ:

— Я лі чу, са мае важ нае — гэ-

та што бу дзе ўнут ры за ко на, на-

коль кі ён да па мо жа лю дзям. Не 

ба чу ні чо га страш на га ў сло ве 

«ін ва лід». Лю дзі на столь кі пры-

вык лі да яго, што ўсё роў на бу-

дуць так на зы ваць тых, хто мае 

ін ва лід насць. Як, на прык лад, у 

1994 го дзе ад дзе лы сац за бес-

пя чэн ня, або са бе сы, пе рай ме-

на ва лі ў ад дзе лы са цы яль най

аба ро ны. Прай шло больш за 

20 га доў, але лю дзі і сён ня за-

вуць іх са бе са мі.

Га лоў нае, каб за кон ад быў ся, 

прай шоў усе ста дыі і ўзгад нен ні 

і ў да лей шым — ня ўхіль на вы-

кон ваў ся.

На мес нік стар шы ні Бе ла-

рус ка га та ва рыст ва ін ва лі даў 

Сяр гей ДРАЗ ДОЎ СКІ:

Мы ўсе ве да ем, што мо ва 

вель мі моц на рэ гу люе на шы ад-

но сі ны. Са цы я ло гія ка жа, што 

прос та на зы ван не ча ла ве ка ней-

кім ня пра віль ным чы нам пры во-

дзіць да па гар шэн ня ад но сін да 

яго. Па раў най це, на прык лад, 

сло вы «чы ноў нік» і «чы ну ша». 

Та му для нас гэ та прын цы по вае 

пы тан не.

Прак тыч на ўсе ар га ні за цыі 

лю дзей з ін ва лід нас цю ў адзін 

го лас за яві лі: да вай це па мя ня ем 

азна чэн не «ін ва лід» на «ча ла-

век з ін ва лід нас цю». Ка лі гэ та 

на са май спра ве та кое ня знач-

нае пы тан не, як ка жуць на шы 

чы ноў ні кі, дык прос та ўлі чы це 

на ша мер ка ван не. Па вя лі кім 

ра хун ку гэ та сло ва злу чэн не ўжо 

пры жы ло ся, ста ла пры маль ным 

пры зва ро це. Вы дат на, да вай це 

за ма цу ем. Мы ра зу ме ем, што 

гэ та не вы ра шыць усіх праб лем 

і якасць жыц ця гла баль на не па-

леп шыць, але гэ та адзін з аба-

вяз ко вых кро каў, якія не аб ход на 

зра біць у да дзе ным кі рун ку.

Ка мі тэт ААН ужо двой чы 

за явіў у да чы нен ні да Ра сіі і 

Укра і ны, што сло вы «ін ва лід» і 

«ча ла век з аб ме жа ва ны мі маг-

чы мас ця мі» ўжы ваць не зу сім 

да рэ чы. Больш ка рэкт ны мі фар-

му лёў ка мі з'яў ля юц ца «ча ла век 

з ін ва лід нас цю» і «ча ла век з 

асаб лі вы мі па трэ ба мі». На огул, 

Кан вен цыя аб пра вах ін ва лі даў 

па бу да ва на па прын цы пе «ні чо-

га пра нас без нас». Праб ле ма 

скла да ная, і ў шэ ра гу пры ват-

ных вы пад каў мож на на зі раць 

сі ту а цыю, ка лі ні хто, акра мя ча-

ла ве ка з ін ва лід нас цю, не мо жа 

лепш ве даць, якім чы нам мож на 

больш пры маль на га ран та ваць 

яго пра вы.

За сло вам «ін ва лід» губляец-

ца сутнасць чалавека, за ста ец-

ца толь кі на бор па тра ба ван няў, 

іль гот, аба вяз каў з бо ку чы ноў-

ні каў. Але ча ла века за ім не ві-

даць, і ў гэ тым вя лі кая праб ле-

ма. Та му мож на яго не клі каць ні 

на якія аб мер ка ван ні, не пы таць 

і на огул вы ра шыць усё за яго...

Свят ла на БУСЬ КО.

ЗА і СУ ПРАЦЬЗА і СУ ПРАЦЬ «Ін ва лі ды» ці «лю дзі з ін ва лід нас цю»?


