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Пе ра со вач ны 

ку ток бяс пе кі 

да па мо жа 

спе цы я ліс там 

на ву чыць ма ла дых 

і бу ду чых баць коў 

пра віль на і бяс печ на 

ар га ні зоў ваць 

пра сто ру для дзя цей.

Пер шы «бокс бяс пе кі» 

ад арг ка мі тэ та са цы яль на га 

пра ек та «Дзе ці ў бяс пе цы» 

атры маў Клі ніч ны ра дзіль ны 

дом Мін скай воб лас ці.

— Ства рэн не та кіх ма-

біль ных бок саў — гэ та бліс-

ку чая ідэя, — пра ка мен та-

ваў га лоў ны ўрач уста но-

вы Пётр МАСЬ КО. — Гэ та 

дэ ман стра тыў ная пля цоў ка 

на ко лах, з якой лёг ка мож-

на ўе хаць у па ла ту, у ліфт, 

у лю бое ад дзя лен не. Ства-

ра ю чы та кую пля цоў ку, мы 

з ар га ні за та ра мі іні цы я ты вы 

не каль кі дзён спра ча лі ся і 

аб мяр коў ва лі дэ та лі. Ця пер 

вы ба чы це вы нік — пры го-

жа, ма біль на і ін фар ма-

тыўна.

Спе цы я ліст рас ка заў, што 

ў пра ект «Дзе ці ў бяс пе цы» 

ўцяг ну та вя лі кая коль касць 

су пра цоў ні каў ра дзіль на га 

до ма. Ура чы ўпэў не ны, што 

вель мі важ на, каб іні цы я ты-

ва бы ла рас паў сю джа на, 

каб кож ны спе цы я ліст мог 

кам пе тэнт на і прос та рас ка-

заць ма ла дым баць кам, як 

пра ду хі ліць дзі ця чы траў ма-

тызм.

— Згод на са ста тыс ты-

кай, іс нуе два пі кі траў ма-

тыз му, — рас каз вае Натал-

ля НА ЎРОЦ КАЯ, кі раў нік 

гэ та га пра ек та. — Пер-

шы — пад лет ка вы уз рост, 

дру гі — дзе ці да шас ці га-

доў. Як раз та ды, ка лі дзе ці 

па він ны быць пад на гля дам 

ма ці. На са май спра ве ма ці, 

якая зна хо дзіц ца по бач, не 

заў сё ды на зі рае за ма лым. 

Асноў ная за да ча ў тым, 

каб ства рыць бяс печ ную 

пра сто ру, каб дзі ця маг ло 

без па ста ян ных вок ры каў 

«нель га» і «не ча пай» па-

зна ваць свет.

Та кі бокс лі та раль на на-

шпі га ва ны эле мен та мі бяс-

пе кі — гэ та ма ца ван не для 

тэ ле ві за ра, фік са та ры для 

ка мо ды, стэ ла жоў, дзвя рэй 

ха ла дзіль ні ка, за глуш кі 

для ра зе так, аба ро на на 

квет ка выя ва зо ны, аба ро-

на ад вост рых вуг лоў і г. д. 

І ўсё гэ та мож на ўба чыць 

на свае во чы і па ма цаць 

рука мі.

— У бок се зме шча ны 

двух ба ко выя па нэ лі, на якіх 

па ка за ны асноў ныя зо ны, 

што ёсць у лю бой ква тэ ры 

ці до ме, — рас каз вае На тал-

ля На ўроц кая. — Гэ та кух-

ня, ван ны па кой, гас ці ная і 

дзі ця чы па кой. На се мі на рах 

для баць коў мы аба зна ча-

ем асноў ныя зо ны не бяс пе кі 

ка ля ро вы мі сты ке ра мі і рас-

каз ва ем, як іх мож на зра біць 

бяс печ ны мі.

Ра зам з «бок сам бяс пе-

кі» ра дзіль ны дом атры маў у 

па да ру нак ад ар га ні за та раў 

пра ек та вы со ка тэх на ла гіч ны 

ві дэа- кан фе рэнц -комп лекс, 

які да па мо жа па леп шыць 

тэх ніч ны ўзро вень кан фе-

рэн цый для мед ра бот ні каў 

воб лас ці.

Кут кі бяс пе кі ў па да ру нак 

атры ма юць так са ма Са лі-

гор ская і Ма ла дзе чан ская 

ра ён ныя баль ні цы, Ба ры-

саў скі ра дзіль ны дом.

Чым тлу ма чыц ца іх не аб-

ход насць? Кож ны год у Бе-

ла ру сі гі нуць ка ля 150 дзя-

цей. Ня шчас ныя вы пад кі, 

траў мы і атру чэн ні з'яў ля-

юц ца асноў най пры чы най 

смер ці, ся род не маў лят гэ та 

6,6 пра цэн та, а ся род дзе-

так ад го да да ча ты рох — 

40 пра цэн таў. Пры чым 

шэсць з 10 вы пад каў траў-

ма тыз му дзя цей ва ўзрос це 

да шас ці га доў мож на бы ло 

б пра ду хі ліць. Са цы яль ны 

пра ект «Дзе ці ў бяс пе цы» 

пры зва ны змя ніць сі ту а цыю 

ў леп шы бок.

«Нам важ на, каб са з'яў-

лен нем дзі ця ці ў сям'і ў баць-

коў з'яў ля ла ся і ад каз насць 

за іх жыц цё і бяс пе ку. На ша 

за да ча змя ніць мен та лі тэт 

лю дзей, каб яны кла па ці лі-

ся аб бяс печ най пра сто ры 

не пас ля атры ман ня дзі цем 

траў мы, а да та го. На быць 

эле мен ты бяс пе кі сён ня 

мож на амаль ва ўсіх дзі ця-

чых кра мах, у тым лі ку і праз 

ін тэр нэт-кра мы», — да да ла 

кі раў нік пра ек та.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Ра зум нае і каш тоў нае вы 

бу дзе це ства раць са мі, не я вам 

да ня су свет лую дум ку, якая да па-

мо жа, — ад каз вае на та кія спа дзя-

ван ні псі хо лаг.

Як ка жа адзін з ар га ні за-

та раў ме ра пры ем ства Мі ха іл 

МАЦКЕВІЧ, на та кіх ін тэр ак тыў-

ных лек цы ях на ват не аба вяз ко ва 

за да ваць пы тан ні:

— Да стат ко ва па слу хаць раз-

мо вы і вы ка наць за дан не псі хо ла-

га — і ад каз, што вам ра біць, час та 

пры хо дзіць сам са бой.

Гэ тым ра зам збі ра лі ся па га ва-

рыць аб уза е ма ад но сі нах у сям'і. 

Ад нак праз вы каз ван ні ўдзель ні-

каў вы свет лі ла ся, што мно гія «пе-

ра вод зяць» на зва ную тэ му ў зо ну 

кан флік таў і ў кож на га ёсць свой 

не га тыў ны до свед.

Пас ля зна ём ства пры сут ныя 

аб' яд на лі ся ў гру пы па не каль кі 

ча ла век. Пяц цю сло ва мі кож ная 

су пол ка азна чы ла, што та кое ў іх 

уяў лен ні сям'я. У цэ лым атры ма-

ла ся, што гэ та лю боў, кло пат, 

ад каз насць, шчас це, су мес на 

пра ве дзе ны час і ін шыя свет лыя 

па няц ці.

— А ці вы тры ма юць гэ тыя па-

чуц ці, якія скла лі ся ў та кую пры-

го жую кар ці ну, пра вер ку жыц цём 

і праб ле ма мі? — па ці ка ві ла ся псі-

хо лаг. — Усё бы ло б доб ра, ка лі 

б... не жыц цё.

Кры ху паз ней спі кер па ка жа 

ўдзель ні кам, як яны па мы ля лі ся, 

ма лю ю чы ў сва іх пра ек тах ся мей-

нае жыц цё, якое грун ту ец ца ад но 

толь кі на тра ды цый ных і пра віль-

ных каш тоў нас цях. Та кі па ды ход 

па каз вае аб ме жа ва насць пры сут-

ных ва ўяў лен нях пра баць коў ства 

і сям'ю. На са мрэч у сям'і па він на 

быць не толь кі свет лае і шчас лі вае, 

але і аба вяз ко вае, а баць коў ства 

па він на быць не толь кі вы со ка-

мараль ным, але і праг ма тыч ным.

ПА МЫ ЛІЦ ЦА 
І ПА РА ЗУМ НЕЦЬ

На ступ ным ра зам На дзея Аляк-

санд раў на раз дае пры сут ным кейс 

з «гіс то ры яй сям'і». Ма ма, та та, 

дач ка і сын жы вуць у до ме за го-

ра дам. На паў на лец це ста рэй шы 

атрым лі вае ў па да ру нак ква тэ ру, 

ву чыц ца ў ін сты ту це. Але праз 

ней кі час да ход сям'і змян ша ец-

ца, і ква тэ ра ча со ва ста но віц ца 

срод кам атры ман ня гро шай, а не 

пра жы ван ня сы на. Тут на ды хо-

дзіць паў на лец це сяст ры. На быць 

жыл лё для яе срод каў не ха пае. 

Па крыў джа нае дзі ця не дае жыц ця 

род ным. Баць ка га то вы пра даць 

за га рад ны дом, дзе яны жы вуць, 

каб і ў ма лод шай быў улас ны ку-

ток. Ад нак ма ці ка тэ га рыч на су-

праць. Што ра біць, дзе ра шэн не?

— Вы мо жа це пры мя ніць на-

зва ныя ва мі аса цы я цыі з баць коў-

ствам да гэ тай сі ту а цыі, — пра-

па нуе На дзея Цыр кун. — Вось і 

па гля дзім, ці вы тры ма юць ва шы 

ідэі пра вер ку жыц цём.

Ад на знач на га і дак лад на га ра-

шэн ня гэ та га кан флік ту не іс нуе, 

пры нам сі, так па да ло ся пры сут ным. 

За тое ёсць маг чы масць па раз ва-

жаць, у чым па ра ту нак, хто ві на ва-

ты, што так ад бы ло ся, ка му і чым 

трэ ба ах вя ра ваць, дзе па мы лі лі ся 

баць кі... Апош няе — гэ та ак сі ё ма: 

баць кі так са ма па мы ля юц ца, але 

пры зна юць гэ та, як пра ві ла, поз на.

— Так што ў на шы ўяў лен ні аб 

сям'і мож на да пі саць сло вы «муд-

расць» і «раз важ лі васць». Уво гу-

ле, пас ля ўмя шан ня жыц ця лю дзі 

рэз ка ра зум не юць, праў да, зад нім 

ро зу мам, — ка мен туе псі хо лаг.

Дзе ці сёння раз бэ шча ныя, бо лі-

чаць, што баць кі ім він ны, та му рэ ак-

цыя дзяў чы ны зра зу ме лая. «І ўво гу-

ле, на што спа дзя ва лі ся баць кі?» — 

абу ра юц ца ўдзель ні кі су стрэ чы.

— А на што спа дзя ва лі ся вы, 

ка лі апіс ва лі сям'ю? — тут жа пы-

та ец ца На дзея Аляк санд раў на і 

тлу ма чыць. — Ні хто з вас не за-

кра нуў пы тан не, што іс ну юць пра-

вы і аба вяз кі і баць коў, і дзя цей. 

Па він на іс на ваць зва рот ная су вязь 

ад дзя цей да баць коў. А ў на шай 

гіс то рыі баць кі не на ву чы лі дзя цей 

аба вяз кам. Уво гу ле, зра зу мець, ці 

доб ры ты баць ка, мож на ме на ві-

та па гэ тай зва рот най су вя зі — як 

дзі ця пач не па во дзіць ся бе ў да чы-

нен ні да ця бе. Ка лі су вязь іс нуе, 

яе трэ ба за хоў ваць, бо спа чат ку 

дзі ця за та бой бе гае, ува гі шу кае, 

а пас ля вы за ім.

А ВЫ — ХТО?
— Пяць слоў пра сям'ю, з якіх 

мы па чы на лі су стрэ чу, — гэ та на-

ша пер шая рэ ак цыя, на шы па чуц-

ці. Упіс ва ю чы іх пас ля ў жыц цё вую 

сі ту а цыю, вы зра зу ме лі, што та кія 

ўяў лен ні не жыц ця здоль ныя. Ад нак 

гэ та не азна чае, што мы не ме-

лі ра цыі. Да вай це вы ву чым ся бе, 

каб зра зу мець, да якіх ра шэн няў 

мы больш схіль ныя, — пра па нуе 

псі хо лаг і раз дае ліст кі для пра хо-

джан ня асо бас на га тэс та.

Яго мэ та — да па маг чы пры-

сут ным вы зна чыць, да яко га з ся-

мі ты паў лю дзей яны ад но сяц ца. 

(Кі ру ю чы ся ра зу мен нем, што са-

бой уяў ляе той ці ін шы тып, мож-

на пэў ным чы нам вы ха ваць ся бе, 

каб не на ла маць дроў у ней кай 

сі ту а цыі.)

Па чы на ец ца раз гляд ва ры ян-

таў. Ге на філь ны — тып, прад стаў-

ні кі яко га вы сту па юць за каш тоў-

нас ці сям'і і за хоў ва юць ге на фонд 

ро ду. Аль тру іс тыч ны — яго нось бі-

ты за хоў ва юць ма раль ныя па чуц ці, 

ад нак у пры мя нен ні да баць коў-

ства ім прый дзец ца аб мя жоў ваць 

лю боў да знеш ня га све ту і скі роў-

ваць яе ў сям'ю. Гэ тыя ва ры ян ты 

пры сут ныя аца ні лі.

А вось эга філь ны (асця рож-

ны, зда ец ца ня сме лым, не лю-

біць боль, за хоў вае ге на фонд), 

да след чыц кі (экс пе ры мен та тар і 

ама тар пра вя раць гі по тэ зы), да-

мі нант ны (ро біць спра ву для на-

ро да), лі бер та філь ны (па ру шае 

су вя зі, ары ен ту ец ца на ўвесь 

свет, мае схіль насць да пра тэс-

ту) і дыг ні та філь ны (ба зі ру ец ца 

на па няц цях го нару, год насці, 

гор дасці) ты пы пры сут ным не 

спа да ба лі ся.

Ця пер час пад вес ці вы ні кі і зра-

біць вы сно вы. Ка лі вы не ад но сі-

це ся да ге на філь на га ты пу, то вы-

хоў вай це ў са бе гэ тыя якас ці. Хоць 

бы па паў га дзі ны ў дзень гу ляй це 

з дзі цем, га ва ры це з ім — та ды 

кан такт не знік не і су вязь за ха ва-

ец ца на ўсё жыц цё. Амаль усе пры-

сут ныя па га дзі лі ся, што прос тая 

дум ка пра зва рот ную су вязь з ма-

лым — ба дай што, са мае га лоў нае 

з атры ма на га ад су стрэ чы, і з да-

па мо гай гэ та га мож на вы ра шыць 

мност ва праб лем.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

УСЁ ВЫ РА ША ЛА СЯ Б ЛЁГ КА, 
КА ЛІ Б... НЕ ЖЫЦ ЦЁ

Дзе ці ў бяс пе цыДзе ці ў бяс пе цы

ПРЫ ГО ЖА, МА БІЛЬ НА, ІН ФАР МА ТЫЎ НА

Дэ ман стра цыя «бок са бяс пе кі».

Бу ду чыя ма мы — са ма ўва га.


