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За кры тыя ў ча ты рох сце нах, па збаў-

ле ныя звык лых кан так таў, хлоп чы кi 

i дзяў чын кi з асаб лi вас ця мi, на пэў на, 

па цяр пе лi ад эпi дэ мii ка ра на вi ру са 

больш за iн шых дзя цей. На ват са мыя 

са цы я лi за ва ныя з iх не змаг лi пе ра-

клю чыц ца на за ня ткi ў ан лай не. Пра 

гэ та за явi лi ўдзель нi кi вi дэа мос та, што 

прай шоў у муль ты ме дый ным прэс-

цэнт ры «Sputnik Бе ла русь».

Ка ра на вi рус стаў сур' ёз ным вы пра ба ван-
нем для бе ла рус ка га Ся мей на га iн клю зiў на-
га тэ ат ра «i», ся род 130 вы ха ван цаў яко га 
ка ля 40 ма юць скла да ны ды яг наз. Яшчэ 
зу сiм ня даў на тэ атр iмк лi ва раз вi ваў ся, на-
бi раў пры хiль нi каў, юныя ак цё ры ўжо збi ра лi 
на сва iх спек так лях ты сяч ныя за лы. За ча-
ты ры га ды iс на ван ня яны вы хо дзi лi на пуб лi-
ку 41 раз! Больш за 16 ты сяч гле да чоў ку пi лi 
бi ле ты, а яшчэ бы лi i даб ра чын ныя вы ступ-
лен нi. Хлоп чы кi i дзяў чын кi пры звы ча i лi ся да 
та го, што яны на сцэ не. Але на ват тыя дзе цi 
з аў тыз мам, якiя ўжо бы лi са цы я лi за ва ныя, 
удзель нi ча лi ў рэ пе ты цы ях i спек так лях, спа-
кой на пры ста соў ва лi ся да но вых умоў, — не 
змаг лi пе рай сцi ў ан лайн. З 43 ар тыс таў з 
ды яг на зам толь кi з дзя ся так змаг лi пад клю-
чыц ца да за ня ткаў у iн тэр нэ це. I ка лi з'я вi-
ла ся шмат ра мак i аб ме жа ван няў, у мно гiх 
дзе так па чаў ся зва рот ны пра цэс.

«Мы пе ра бу да ва лi ўсю сваю пра гра му, 
усiм пе да го гам да вя ло ся тэр мi но ва да-
вуч вац ца, каб ра зу мець, як пра ца ваць у 
ан лай не, знай сцi кан такт, прак ты ка ван нi, 
якiя бы лi б цi ка выя. Увя лi iн ды вi ду аль ныя 
за ня ткi, — дзе лiц ца мас тац кi кi раў нiк Ся-

мей на га iн клю зiў на га тэ ат ра «i» Iры на 

КI СЯ ЛЁ ВА. — Але дзе цi моц на су му юць. Да 
15 хвi лiн уро ка ў нас мо жа пай сцi толь кi на 
тое, што яны ма ха юць ад но ад на му».

Ка ра на вi рус са рваў мно гiя пла ны тэ ат-
ра: у маi ар тыс ты па вiн ны бы лi вы хо дзiць 
на сцэ ну з прэм' е рай. Але на ват ва ўмо вах 
са ма iза ля цыi твор чая ка ман да рых туе но вы 
спек такль: пi ша му зы ку, пра цуе над сцэ на-
ры ем, ан лайн пра хо дзяць рэ пе ты цыi. I ка лi 
ка ра нак ры зiс не скон чыц ца, ар тыс ты пла ну-
юць вы пуск спек так ля ў iн тэр нэ це.

У час пан дэ мii псi хо ла гi Ерэ ва на на зi ра лi 
за тым, як хлоп чы кi i дзяў чын кi з асаб лi-
вас ця мi ўспры ма юць но выя фор мы ра бо-
ты. Ка лi ста ла зра зу ме ла, што за ня ткi праз 
iн тэр нэт не мо гуць кам пен са ваць ра ней-
шых су стрэч са спе цы я лiс та мi, да вя ло ся 

пе ра гле дзець стра тэ гiю. «Дзi ця сiл ку ец ца 
энер гi яй баць коў. Ка лi баць кi эма цы я наль на 
за кры тыя, пе ра жы ва юць (хоць, маг чы ма, 
яны пра гэ та не згад ва юць), дзi ця па роз-
ных не вер баль ных зна ках бу дзе ад чу ваць 
тры во гу. Та му мы зра бi лi ўпор на ра бо ту з 
баць ка мi. Важ на даць iм рэ сур сы, каб яны 
маг лi пе ра адо лець кры зiс», — рас ка за ла 
клi нiч ны псi хо лаг, спе цы я лiст па раз вiц цi 

дзя цей з асаб лi вас ця мi з Ерэ ва на Ана iт 

АЙ КА ЗУ НI.
Са праў ды, мно гiя сем'i, у якiх рас туць 

та кiя дзет кi, пад час пан дэ мii ад чу лi ся бе раз-
губ ле ны мi, ка лi iх ма лыя пе ра ста лi атрым лi-
ваць ква лi фi ка ва ную да па мо гу, але толь кi 
не тыя, хто ра ней сам удзя ляў вя лi кую ўва гу 
раз вiц цю сва iх сы ноў i до чак. «Як сям'я, у 
якой рас це хлоп чык з ды яг на зам «аў тызм», 
мы ўжо даў но зве да лi, што та кое iза ля цыя. 
Пры чым больш скла да ная, жорст кая — псi-
 ха ла гiч ная. Ка лi дзi ця цi бы ло тры — тры з па-
 ло вай га ды, мы чу лi на дзi ця чай пля цоў цы 
сло вы на кшталт «за бя ры це яго ад сюль» 
аль бо ба чы лi, як iн шым ма лым не да зва-
ля лi з iм гу ляць. Ка лi сын упаў з гор кi, урач 
ад маў ляў ся яго гля дзець, бо дзi ця са мо не 
маг ло рас ка заць, што ад чу вае. Мно гiя сяб-
ры, зна ё мыя пе ра ста лi з на мi су стра кац ца, 
бо мы не iш лi па пры ня тых шаб ло нах, та му 
што ў нас асаб лi вае дзi ця», — за ўва жы ла 
Ган на ГРЫ ГА РАН, за сна валь нiк пра ек та 

«Iн клю зiў ная сям'я ў Ар ме нii». — I ка ран-

цiн для нас не стаў праб ле май, бо на ша 
сям'я аб ра ла пра фе сiй ны шлях, дзе ме на вi-
та баць кi ня суць ад каз насць за лю бое, у тым 
лi ку твор чае раз вiц цё дзi ця цi. Са мi па са бе 
за ня ткi па 40-60 хвi лiн у дзень з псi хо ла гам 
цi тэ ра пеў там не бу дуць эфек тыў ныя. Важ на 
пе рай маць во пыт i ве ды ў спе цы я лiс та i пас-
ля вы ка рыс тоў ваць гэ та са мiм». Ця пер ар га-
нi за цыя зай ма ец ца тым, што су пра ва джае 
сем'i i ву чыць баць коў раз вi ваць дзя цей.

У Гру зii ўра чы-рэ абi лi то ла гi сён ня пры-
ват на на вед ва юць дзя цей, якiя ма юць 
па трэ бу ў спе цы яль най да па мо зе. У той 
жа час не ка то рыя спе цы я лiс ты звяз ва-
юц ца з сем' я мi ан лайн, ма нi то раць стан
па цы ен таў. «Я як за сна валь нiк рэ абi лi та-
цый на га цэнт ра за ду ма ла ся пра тое, што 
не аб ход на па шы раць ме жы. Мы па вiн ны 
мець до ступ да спе цы я лiс та не за леж на 
ад тэ ры та ры яль на га зна хо джан ня, лю бых 
умоў. На прык лад, ка лi дзi ця вы яз джае на 
ля чэн не ў iн шую кра i ну, важ на пра цяг ваць 
уза е ма дзе ян не са сва iм спе цы я лiс там, з 
якiм мож на звя зац ца ан лайн, i дзi ця бу дзе 
ба чыць зна ё мы твар», — вы сту пае за па-
шы рэн не iн тэр нэт-су пра цоў нiц тва за сна-

валь нiк даб ра чын на га фон ду «Се ра фiм» 

Лiя СЯР ГЕ Е ВА.
А вось прэ зi дэнт фон ду «Мы — iн шыя» 

i ды рэк тар Цэнт ра iн тэ гра цый най ме ды-

цы ны Miraculum Анд рэй МАК СI МАЎ упэў-
не ны, што пе ра ход у ан лайн у пы тан нях, якiя 

да ты чац ца ра бо ты з асаб лi вы мi дзець мi, 
не да пу шчаль ны: ка лi бу дуць уз нi каць та кiя 
сi ту а цыi, што лю дзей аба вяз ва юць ся дзець 
у ча ты рох сце нах, ка ран цi ну па вiн ны быць 
па збаў ле ны сем'i са скла да ны мi дзець мi. Гэ-
та, на дум ку Анд рэя Мак сi ма ва, не аб ход на 
за ма ца ваць за ка на даў ча — рэ абi лi та цыю 
трэ ба пры раў няць да не аб ход на га ля чэн ня. 
Сён ня ха пае па мяш кан няў для та го, каб ар-
га нi зоў ваць iн ды вi ду аль ныя за ня ткi.

На огул ра бо та з дзець мi з асаб лi вас-
ця мi па вiн на мя няц ца. Та кiм па цы ен там 
не аб ход на комп лекс ная да па мо га. «Аў-
тызм — на столь кi скла да ная рэч, што ад-
на му спе цы я лiс ту прак тыч на не маг чы ма з 
ёй ра за брац ца. Сён ня аказ ваць да па мо гу 
па вiн на ка ман да, у якую бу дуць ува хо дзiць 
iму но лаг, эн да кры но лаг, гаст ра эн тэ ро лаг, 
пе ды ятр i мно гiя iн шыя спе цы я лiс ты, на ват 
ста ма то лаг. Пры гэ тым уз на чаль вае гру пу 
бi ё лаг, якi ана лi зуе ўсе пра цэ сы з пунк ту 
гле джан ня бiя ме ды цы ны, i ка ман да су мес-
на рас пра цоў вае пра та кол», — рас ка заў 
Анд рэй Мак сi маў.

Важ на, каб усю да па мо гу ад ды яг нос-
ты кi да ля чэн ня i рэ абi лi та цыi дзе цi маг лi 
атрым лi ваць у ад ным мес цы, асаб лi ва ў 
не спа кой най эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi, бо 
сён ня баць кам да во дзiц ца ту ляц ца з дзець мi 
па шмат лi кiх уста но вах, кут ках го ра да, каб 
тра пiць да роз ных спе цы я лiс таў.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са-

юз мо ла дзi пра вёў рэс пуб лi-

кан скi ся мей ны iн тэр нэт-чэ-

лендж «#раЗАм з баць кам», 

якi быў пры мер ка ва ны да Дня 

баць кi, па ве да мi ла сак ра тар 

Цэнт раль на га ка мi тэ та БРСМ 

Юлiя ЗIН КЕ ВIЧ.

Па яе сло вах, ся мей ны пра ект 
«Та та За ла» кры ху пе рай на чыў ся. 
На пя рэ дад нi Дня баць кi, якi свят ку-
юць ва ўсiм све це ў трэ цюю ня дзе-
лю чэр ве ня, усiх баць каў за пра сi лi 
ак тыў на ўклю чыц ца ў iн тэр нэт-чэ-
лендж «#раЗАм з баць кам». Не аб-
ход на бы ло ства рыць вi дэа ро лi кi 
пра тое, як та ты i iх ма лень кiя дзе цi 
ра зам зай ма юц ца фi зiч най куль-
ту рай. Гэ та маг лі быць ра нiш няя 
за рад ка, сi ла выя прак ты ка ван нi, 
спар тыў ныя гуль нi — як до ма, так 
i на све жым па вет ры.

Вi дэа ро лiк не аб ход на бы ло 
зняць у га ры зан таль ным фар ма-

це пра цяг лас цю да ад ной хвi лi ны 
i вы клас цi на аса бiс тых ста рон ках 

у сац сет ках, су пра ва дзiў шы яго 
хэш тэ га мi пра ек та #папазал #день-
отца, #раЗАмзбацькам i аба вяз-
 ко ва ад зна чыў шы @brsmby.

Iн тэр нэт-чэ лендж «#раЗАм з 
баць кам» быў скi ра ва ны на за-
ха ван не тра ды цый ных ся мей ных 
каш тоў нас цяў, ума ца ван не i раз-
вiц цё баць коў ска-дзi ця чых ад но сiн 
i па пу ля ры за цыю зда ро ва га ладу 
жыц ця.

Да ся мей на га спар тыў на га пра-
ек та да лу чы лi ся мно гiя вя до мыя 
ў кра i не лю дзi ра зам са сва i мi 
дзець мi. На прык лад, дэ пу тат Па-
ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га 
схо ду, кан ды дат у май стры спор ту 
па лёг кай ат ле ты цы Iгар За ва лей, 
трэ нер ха кей на га клу ба «Ды на ма-
Мiнск» Мi ха iл Гра боў скi, май стар 
спор ту мiж на род на га кла са, пя цi-
ра зо вы чэм пi ён све ту па гi ра вым 

спор це Iгар Сiг не вiч, ды рэк тар 
«Сла вян ска га ба за ру» Глеб Ла пiц кi 
i мно гiя iн шыя. Усе баць кi вы дат на 
ўсве дам ля юць, што толь кi аса бiс-
тым пры кла дам мож на пры вiць
дзе цям жа дан не мець зда ро вы 
спосаб жыц ця. Асаб лi ва важ на ра-
зу мець, што толь кi агуль нымі на ма-
ган ня мi ўсiх за цi каў ле ных мож на 
вы рас цiць зда ро вую на цыю i пе ра-
адо лець лю быя праб ле мы.

Вар та ад зна чыць, што 1 чэр ве-
ня з iнi цы я ты вы мо ла дзi Гро дзен-
скай воб лас цi стар та ваў ся мей ны 
рэс пуб лi кан скi ма ла дзёж ны пра ект 
«#раЗАм з баць ка мi», пад час яко-
га баць кi i iх дзе цi пры пад трым цы 
ва лан цё раў ру ху «Доб рае сэр ца» 
доб ра ўпа рад коў ва юць дзi ця чыя 
пля цоў кi.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Фо та з сай та БРСМ.

Ёсць пы тан не!Ёсць пы тан не!

«АД ДА ЛЕН КА» 
З АСАБ ЛI ВЫ МI ПА ТРЭ БА МI

Быць ра ЗАмБыць ра ЗАм

ПРАЗ АСА БIС ТЫ ПРЫК ЛАД


