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Люд мі ла ПАД ЛУЖ НАЯ, 

член Па ста ян най ка мі сіі па 

аду ка цыі, куль ту ры і на ву-

цы Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь:

— Ка лі я ба чу на мі тын гах 

ма лень кіх дзя цей, сэр ца аб-

лі ва ец ца кры вёй. Мне мно гія 

за да ва лі пы тан не, ці згод ная 

я з тым, што баць коў не аб ход-

на ка раць за тое, што бя руць з са бой 

ма лых на ак цыі пра тэс ту. Ка за ла ра-

ней, ка жу і ця пер: дзе цям не мес ца на 

па доб на га ро ду ме ра пры ем ствах. Гэ та 

не ве ча ры на ка ля сва іх пад' ез даў з гар-

ба тай і пе чы вам — гэ та вя ліз ны на тоўп 

лю дзей! На не санк цы я на ва ных ак цы ях з 

та кой коль кас цю лю дзей назапашваец-

ца шмат агрэ сіі. Да стат ко ва не асця рож-

на га ру ху, рэз ка га гу ку, і мо жа зда рыц-

ца дру гая «Ня мі га». Мы ўсе па мя та ем 

на ступ ствы. Баць кі гэ та га хо чуць? Ка го 

по тым бу дуць ві на ва ціць?

Як ма ці, як кі раў нік уста но вы да-

школь най аду ка цыі ў мі ну лым, я цал кам 

згод ная з прад стаў ні ком Ге не-

раль най пра ку ра ту ры Аляк се-

ем Па двой скім, які вы сту піў з 

афі цый ным па пя рэ джан нем аб 
тым, што кож ны вы па дак бу дзе 
ква лі фі ка вац ца ор га на мі апе кі і 
па пя чы цель ства як пы тан не аб 
зна хо джан ні дзі ця ці ў са цы яль на 
не бяс печ ным ста но ві шчы. Ка лі 

баць кі не мо гуць за бяс пе чыць 

ахо ву свай му дзі ця ці, зна чыць, 

ра біць гэ та бу дзе дзяр жа ва. 

І яшчэ пра псі ха траў мі ру ю чы склад нік. 

Ад на ма ці вель мі эма цы я наль на рас па-

вя да ла, як яе дзі ця ба іц ца чор ных ма сак. 

Да ра гія мае баць кі, усё, ча го ба іц ца дзі-

ця, — гэ та мы з ва мі, на шы ўчын кі і на-

шы раз мо вы. Вы да пус ка е це, што дзі ця 

ста но віц ца свед кам жорст кас ці, і ва шай 

у тым лі ку, ста но віц ца ўцяг ну тым у ця-

пе раш нюю сі ту а цыю. І «раз ба чыць» гэ та 

по тым, без да па мо гі спе цы я ліс та, у яго 

не атры ма ец ца.

Ска рыс та ю ся маг чы мас цю звяр нуц ца 

да ўсіх баць коў: бе ра жы це са мае леп шае, 

са мае каш тоў нае, што ў вас ёсць, — ва-

шых і на шых дзя цей!

Кры зiс пад лет ка ва га ўзрос ту з яго по-

шу ка мi ся бе, пра тэс та мi су праць на ва-

кол ля, не ра зу мен нем, што ад бы вец ца ў 

тва iм унут ра ным све це i ча го пра гнуць 

сэр ца i ро зум, сам па са бе — цяж кi пе-

ры яд. А ка лi пры гэ тым ад сут нi чае пад-

трым ка з бо ку род ных — дзе цям яшчэ 

ця жэй, i па ра ту нак яны шу ка юць у цы га-

рэ тах, вы пiў цы, ху лi ган стве, бо лю — так 

яны «кры чаць» аб не аб ход нас цi да па-

мо гi i шу ка юць для ся бе бяс пе кi. 

Ме на вi та ў гэ ты час пад лет ка мож на стра-

цiць цi ўра та ваць. Пры чым ра та ваць па вiн-

ны не лю дзi ў фор ме, бо час та з мес цаў 

па збаў лен ня во лi шля ху на зад ужо не iс нуе. 

Не згу бiц ца ў гэ тым све це ўжо амаль да-

рос лым дзе цям да па ма га юць спе цы я лiс ты 

па ад наў лен чай ме ды я цыi. Псіхалагічную 

і прававую дапамогу падлеткам, якія зна-

ходзяцца ў канфлікце з законам, аказ-

ваюць у сацыяльна-педагагічных цэнт-

рах Баранавіч, Салігорска, Мінскім раёне і ў 

Ленінскім раёне сталіцы. Яны — тыя лю дзi, 

якiм уда ец ца ства рыць умо вы для па ра зу-

мен ня па мiж «бун таў шчы ка мi», iх сва я ка мi i 

ты мi, хто ўжо па спеў па цяр пець ад не дзi ця-

чых сва воль стваў пад лет каў. Шля хам па гад-

нен ня, спро баў за гла дзiць на не се ную шко ду, 

на ват пра ба чэн ня i ўсве дам лен ня ху лi га на мi 

та го, што яны здзейс нi лi, прос та ра ту ец ца 

лёс ма ла лет ня га, якi паз ней ста не паў на вар-

тас ным да рос лым ча ла ве кам, незла ма ным i 

неска ле ча ным. У гэ тай руб ры цы мы бу дзем 

рас каз ваць вам гiс то рыi, ге роi якiх ура та ва-

лi ся з да па мо гай та кiх спе цы я лiс таў.

«ХРЭС ТА МА ТЫЙ НЫ» 
ПАД ЛЕ ТАК

Ва ўча раш ня га пад лет ка Ан ге лi ны — раз-

ме ра нае ся мей нае жыц цё: па куль муж на 

ра бо це, яна га туе, пя чэ бу лач кi, пры бi рае 

ква тэ ру. Но ва на ро джа най да чцы ледзь ве 

споў нiў ся ме сяц, ад нак дзяў чы на абы хо дзiц-

ца з не маў лём упэў не на, нi бы та во пыт ная 

ма ту ля — ве дае, як кар мiць, пад трым лi ваць 

га лоў ку, як пе ра апра наць. У сям'i сва iх баць-

коў Ан ге лi на бы ла ста рэй шая з шас цi дзя цей, 

гэт кiм жа ран нiм дзi цем у сва ёй ма ту лi, якая 

ця пер, у свае 34 га ды, ста ла ба бу ляй.

На дзяў чы не бы ло шмат аба вяз каў па вы ха-

ван нi ма лод шых бра тоў i сяс цёр. Ка лi брат не па-

сту пiў у пя ты клас гiм на зii, ёй так са ма прый шло-

ся пе рай сцi ў iн шую шко лу, каб пра во дзiць яго i 
ма лод шых сяс цёр-па год каў на за няткi i да до му 
пас ля ўро каў. Ан ге лi не па да ба ла ся ву чыц ца ў 
гiм на зii, у яе быў лю бi мы на стаў нiк i прад мет — 
анг лiй ская мо ва, ад нак iн та рэ сы сям'i заўж ды 
бы лi вы шэй шыя за яе ўлас ныя.

Пе ра ход ны ўзрост дзяў чын кi па чаў ся для 

сям'i рап тоў на. У гэ ты пе ры яд усе пад лет кi 

ста но вяц ца цяж кiя, кож ны па-свой му, та му 

што пе рад iмi ста iць скла да ная за да ча — 

здзейс нiць пе ра ход ад дзi ця цi да да рос ла га 

ча ла ве ка. На жаль, боль шасць сем' яў гэ ты 

пе ры яд пра жы ва юць ба лю ча, страч ва ец ца 

да вер, раз бу ра юц ца су вя зi. Ка лi з па слух мя-

най па моч нi цы Ан ге лi на пе ра ўтва ры ла ся ў 

хрэс та ма тый на га цяж ко га пад лет ка, яе ма-

цi бы ло скла да на пры няць гэ тыя пе ра ме ны. 

Дзяў чын ка больш не ха це ла ся дзець до ма i 

да гля даць ма лод шых дзя цей, ёй ха це ла ся 

ба вiць час з сяб ра мi, ра бiць усё, што ро бяць 

яе ра вес нi кi. Сле дам за сва iм пер шым ка хан-

нем Ан ге лi на пай шла на бокс, пад лет кi ста лi 

ра зам ха дзiць да ад на го трэ не ра. У ка ле джы 

яна ўспых ва ла на ват ад ма лень кай iск ры, 

ад ра зу кi да ла ся ў бой ку з ад на курс нi ца мi. 

Ад ной чы спра ва дай шла аж но да баль нi цы.

У ад каз на баць коў скiя за ба ро ны Ан ге лi на 

ста ла ўця каць з до му. Яе шу ка лi з мi лi цы яй, 

ча сам па не каль кi дзён. Не ад ной чы ў на вi нах 

пуб лi ка ва лi пры кме ты дзяў чы ны, за клi кi аб 

да па мо зе ў вы шу ку.

Гэ та толь кi па гор шы ла ад но сi ны з ма ту ляй: 

до ма бы лi скан да лы, якiя да хо дзi лi на ват да 

бо ек. Ан ге лi на пе ра ста ла на вед ваць ка ледж. 

Жы ла па не каль кi ме ся цаў то ў ба бу лi, то ў 

пры тул ку. Не каль кi ра зоў у яе фiк са ва лi роз-

ныя па шко джан нi: яна ра нi ла ся бе ад кры та, 

каб бы ло бач на. I гэ та быў крык аб да па мо зе, 

яко га нi хто не чуў.

КРЫ ТЫЧ НАЯ КРОП КА
Ад мо ва ў пад трым цы з бо ку род ных — 

са мае скла да нае, з чым мо гуць су тык нуц ца 

пад лет кi ў гэ ты пе ры яд. Ня гле дзя чы на знеш-

нюю рэз касць i гру басць, па сут нас цi, гэ та ўсё 

яшчэ дзе цi: ня шчас ныя, тры вож ныя, акру жа-

ныя не пры яц цем. Са мае важ нае для iх за-

раз — ад чуць ся бе ў бяс пе цы, ка жа Люд мi ла, 

спе цы я лiст па ад наў лен чай ме ды я цыi, якая 

да па ма га ла дзяў чы не ра за брац ца з яе праб-

ле ма мi. У по шу ках бяс печ на га мес ца Ан ге лi на 

«прый шла» ў ад но сi ны з хлоп цам, з якiм паз-

ней ства ры ла сям'ю i на ра дзi ла дзi ця.

Пад час ця жар нас цi сi ту а цыя па мiж Ан ге-

лi най i яе ма цi да сяг ну ла кры тыч най кроп кi, 

ка лi ўжо нi хто не мог кант ра ля ваць агрэ сiю, 

у лю бы мо мант маг ла зда рыц ца тра ге дыя. 

Са цы яль ныя служ бы па ра i лi ма цi пад лет ка 

звяр нуц ца да спе цы я лiс таў па ме ды я цыi.

— Ка лi я па зна ё мi ла ся з гэ тай сям'ёй, 

ад но сi ны ма цi з дач кой бы лi вель мi скла-

да ныя, — уз гад вае Люд мi ла. — Кож ная iх 

су стрэ ча за кан чва ла ся свар кай, бой кай цi 

вы клi кам мi лi цыi. У той мо мант ад на са спраў, 

дзе ма ці вы сту па ла па цяр пе лай (яна па да ла 

на Ан ге лi ну ў суд), бы ла як раз у су дзе. Агуль-

ную су стрэ чу ар га нi за ваць не атры ма ла ся, 

та му мы пра во дзi лi так зва ную чаў ноч ную 

ме ды я цыю, пра цу ю чы па чар зе з абод ву ма 

ба ка мi кан флiк ту.

Ка неш не, за не каль кi су стрэч не маг чы ма 

ад на вiць тое, што раз бу ра ла ся га да мi, ад нак 

гра дус спрэч кi ўда ло ся знач на знi зiць. Ня даў на 

Ан ге лi на пры яз джа ла ў гос цi да баць коў ра зам 

са сва ёй дач кой. Ёй вель мi сум на ад та го, 

на коль кi ад да лi ла ся яна ад ма цi i баць кi, ад 

та го, што ў сям'i, дзе прай шло яе дзя цiн ства, 

яна ста ла амаль чу жой. I ёй шка да, што на яе 

вя сел лi з iх не бы ло нi ко га — са мым блiз кiм 

ча ла ве кам для яе бы ла i за ста ец ца ба бу ля.

«МАЁ ЖЫЦ ЦЁ — У ЁЙ!»
Ця пер у Ан ге лi ны ўлас ная сям'я, яна вя-

дзе гас па дар ку i да гля дае дач ку Ган нач ку. 

Са сва я ка мi му жа ў яе склад ва юц ца доб рыя 

ад но сi ны. Гэ та са мае бяс печ нае мес ца, якое 

яна змаг ла знай сцi. Ад нак, азi ра ю чы ся на 

сваю ся мей ную гiс то рыю, ма ла дая ма ту ля 

не па ко iц ца за дач ку.

— Я ха чу быць най леп шай матуляй для 

май го дзi ця цi. Са мым блiз кiм ча ла ве кам, 

з якiм яна змо жа дзя лiц ца i доб рым, i кеп скiм. 

Я бу ду раз маў ляць з ёй i ста рац ца зра зу мець. 

Не ха чу, каб у яе бы ло, як у мя не. Усё маё 

жыц цё за раз у ёй.

Алена СЯМЁНАВА.

Не зла ма ныя лё сыНе зла ма ныя лё сы

Дзяр жа ва за бяс пе чыць 
малым ахо ву

Рус лан АБ РАМ ЧЫК, на-

чаль нiк га лоў на га ўпраў-

лен ня аду ка цыi Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма:

— Вы хад з дзi цем цi вы хад 

не паў на лет нiх на не санк цы я-

на ва ныя ме ра пры ем ствы ча-

сам па да юц ца так: iшоў мi ма 

цi iшоў гу ляць з ма лым. Але 

ха чу яшчэ раз на га даць, што 

ўдзел у не санк цы я на ва ных 

ак цы ях мо жа мець да во лi дрэн ныя на-

ступ ствы. I тут вi да воч ныя два ас пек ты. 

З ад на го бо ку, са стаў пра ва па ру шэн ня, з 

дру го га — па гро за здо роўю дзя цей, у тым 

лi ку псi хiч на му.

Ка лi на па доб ныя ме ра пры ем ствы вы хо-

дзяць дзе цi ста рэй шыя за 16 га доў, яны ня-

суць поў ную ад мi нiст ра цый ную ад каз насць 

у вы гля дзе штра фу. На прык лад, у жнiў нi-

ве рас нi ў ка мi сii па спра вах не паў на лет нiх 

воб лас цi на раз гляд па сту пi ла 23 пра та ко лы 

аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях пры 

пра вя дзен нi ма са вых ме ра пры ем стваў. Па 

гэ тых пра та ко лах вя дзец ца ад мi нiст ра цый-

ны пра цэс. Ка лi вi на пад лет каў бу дзе да-

ка за на, iм па гра жае па пя рэ джан не аль бо 

штраф у па ме ры да 30 ба за вых ве лi чынь. 

Да та го ж з iмi бу дуць пра во дзiць пра фi лак-

тыч ную ра бо ту.

Ка лi вы хо дзяць дзе цi, якiя не да сяг-

ну лi та ко га ўзрос ту, ад каз насць за iх ня-

суць баць кi. Яны пад па да юць пад iн шую 

фар му лi роў ку — не вы ка нан не аба вяз каў 

па вы ха ван нi не паў на лет нiх. Гэ та мо жа 

быць штраф цi па пя рэ джан не. Ва ўся кiм 

вы пад ку, ад мi нiст ра цый ная ад каз насць 

за ста ец ца ў бiя гра фii баць коў — i, што 

яшчэ больш крыўд на, iх дзя цей.

Але ўсё гэта не iдзе нi ў якое па раў на-

нне з уплы вам пра тэс ных ак цый на псi-

хi ку дзi ця цi, на яго да лей шыя ўчын кi. Бо 

не паў на лет нiя яшчэ не ма юць ме ха нiз маў 

псi ха ла гiч най аба ро ны, сла ба ўяў ля юць, 

як рэ ага ваць на сi ту а цыю. Не ка то рыя дзе-

цi iн ту i тыў на спра бу юць па збег нуць та-

кiх эк стрэ маль ных ме ра пры ем стваў. Але 

нi чо га не мо гуць зра бiць i вы му ша ныя 

пад па рад ка вац ца баць кам, якiя пры вя лi iх 

на не санк цы я на ва ныя ак цыi. Асаб лi ва ба-

лю ча гля дзець, ка лi дзе цi пла чуць, хо чуць 

сыс цi, а баць кi ка жуць: «Стой тут!» Якiя 

ўра жан нi за ста нуц ца ў дзi ця цi пас ля гэ та-

га ме ра пры ем ства? Вя до ма, ад моў ныя. 

Пры чым не га тыў ныя на ступ ствы мо гуць 

пра явiц ца як ад ра зу, так i 

праз мно гiя га ды.

Ёсць i та кi не бяс печ ны 

ас пект. Уцяг ван не ў эма-

цы я наль на на пру жа ны на-

тоўп мо жа пад штурх нуць 

да гру па вых су праць праў-

ных дзе ян няў i вы лiц ца ў 

неш та боль шае. Ёсць не-

бяс пе ка атры маць траў мы. 

Ка лi на тоўп па чы нае рэз ка 

ру хац ца, лю дзi ў iм мо гуць па ка ле чыц ца, 

у тым лi ку i дзе цi. Та му баць кам трэ ба 

двой чы па ду маць, перш чым цяг нуць дзя-

цей на та кiя ме ра пры ем ствы.

Вар та тры маць у га ла ве та кія пы тан-

ні: дзе бу дзе зна хо дзiц ца маё дзi ця i што 

станецца з iм, ка лi мя не за тры ма юць, што 

бу дзе з дзi цем, ка лi я не вяр ну ся да до му? 

А та кiя вы нi кi пад час не санк цы я на ва ных 

ак цый вель мi ве ра год ныя. Та му баць кi, 

iду чы на iх, па вiн ны ра зу мець, што ме-

ха нiз мы су праць дзе ян ня з бо ку су пра-

цоў нi каў пра ва ахоў ных ор га наў мо гуць 

пры вес цi да та кiх на ступ стваў.

Дру гая сi ту а цыя — з-за пра тэс таў пе-

ра кры ва ец ца ву лi ца, тран парт не кур сi-

руе, дзе цi не мо гуць тра пiць у свой мiк-

ра ра ён. Мно гiя пры яз джа юць на за ня ткi 

з даль нiх мiк ра ра ё наў, на прык лад з Аль-

шан кi, i не мо гуць да брац ца да до му. Гэ та 

так са ма стрэс i для iх, i для баць коў, якiя 

iх ча ка юць.

Та му трэ ба ўзва жа на ад но сiц ца да 

фор маў вы каз ван ня свай го мер ка ван ня, 

а га лоў нае — пры трым лi вац ца за ко на i не 

ўцяг ваць не паў на лет нiх у не санк цы я на ва-

ныя ак цыi. Ка лi мы ба чым, што дзi ця з-за 

не да гля ду баць коў па ста ян на здзяйс няе 

ней кiя су праць праў ныя ўчын кi, гэ та мо жа 

стаць ад ным з кры тэ ры яў для надання 

сям'i ста тусу са цы яль на не бяс печ най. 

Гэ тае пы тан не раз гля да ец ца ка мi сi я мi 

па спра вах не паў на лет нiх. У да дзе ным 

вы пад ку пры цяг нен не да ад каз нас цi за 

ўдзел у ак цы ях баць коў дае пад ста ву 

звяр нуць ува гу на сям'ю. Сю ды аба вяз-

ко ва прый дуць з пра вер кай на прад мет 

та го, цi за да валь ня юц ца асноў ныя жыц-

цё выя па трэ бы не паў на лет ня га. Бы вае, 

што та кi па ды ход ады гры вае сваю ро лю: 

баць кi па чы на юць за дум вац ца. Бо хто 

яшчэ так аба ро нiць сваё дзi ця ад бя ды, 

як не яны?

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

Мер ка ван неМер ка ван не

«У са мым не бяс печ ным 
ста новішчы мо гуць апынуц ца 

ме на вi та дзе цi...»

УРА ТА ВАЦЬ УРА ТА ВАЦЬ 
НЕЛЬ ГА НЕЛЬ ГА 

СТРА ЦIЦЬСТРА ЦIЦЬ
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