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— З'яў ля ю ся ін ва лі дам ІІ гру-

пы, ба ляць но гі, ха чу атры маць 

ар та пе дыч ны абу так і кій, але не 

ве даю, ку ды трэ ба звяр тац ца...

Та ма ра Гар дзе ня:

— У ад па вед нас ці з Па ла жэн-

нем аб па рад ку за бес пя чэн ня 

гра ма дзян тэх ніч ны мі срод ка мі 

са цы яль най рэ абі лі та цыі ор га на мі 

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

аба ро не, за цвер джа ным па ста но-

вай Саў мі на ад 11.12.2007 № 1722, 

ін ва лі ды ІІ гру пы за бяс печ ва юц ца 

ар та пе дыч ным абут кам і кі ем бяс-

плат на за кошт срод каў мяс цо вых 

бюд жэ таў.

Ар та пе дыч ны абу так вы да ец ца 

ў коль кас ці ад ной па ры ў ка лян-

дар ным го дзе, а апор ны кій для 

пе ра мя шчэн ня хво рых з па ру шэн-

ня мі функ цый ніж ніх ка неч нас цяў 

вы да ец ца на два га ды.

Пры на яў нас ці ін ды ві ду аль най 

пра гра мы рэ абі лі та цыі ін ва лі да ці 

за клю чэн ня ўра чэб на-кан суль та-

цый най ка мі сіі дзяр жаў най ар га-

ні за цыі ахо вы зда роўя аб па трэ бе 

ў ар та пе дыч ным абут ку і кіі вы 

мо жа це іх атры маць у РУП «Бе-

ла рус кі пра тэз на-ар та пе дыч ны ад-

наў лен чы цэнтр» (ці яго фі лі ялах) 

у ад па вед нас ці з рэ гіст ра цы яй па 

мес цы жы хар ства (мес цы зна хо-

джан ня). Га лаў ное прад пры ем ства 

цэнт ра зна хо дзіц ца па ад ра се: 

г. Мінск, вул. Адо еў ска га, д. 10. 

Тэ ле фо ны для да ве дак 308 14 32, 

308 14 33.

— На якія срод кі рэ абі лі та цыі 

мо гуць раз ліч ваць ін ва лі ды І і ІІ 

груп па зро ку?

Та ма ра Гар дзе ня:

— У ад па вед нас ці з за ка на даў-

ствам, ін ва лі ды І і ІІ гру пы, у тым 

лі ку па зро ку, за бяс печ ва юц ца 

бяс плат на і на льгот ных умо вах 

срод ка мі рэ абі лі та цыі, уклю ча ны-

мі ў Дзяр жаў ны рэ естр (пе ра лік) 

тэх ніч ных срод каў са цы яль най 

рэ абі лі та цыі, які ў ця пе раш ні час 

уклю чае ў ся бе 72 най мен ні роз-

ных срод каў.

У Дзяр жаў ным рэ ест ры для ін-

ва лі даў па зро ку пра ду гле джа ны 

та кія тыф ла тэх ніч ныя срод кі рэ-

абі лі та цыі, як дык та фон (плэ ер), 

ма біль ныя тэ ле фо ны, у тым лі ку з 

пра грам ным за бес пя чэн нем, якое 

сін тэ зуе га вор ку, і (або) з функ цы-

яй на ві га цыі (смарт фо ны); пры ла-

да для пра слу хоў ван ня агу ча най 

лі та ра ту ры (плэ ер), га дзін нік з сін-

тэ за та рам га вор кі.

Вы да юц ца срод кі рэ абі лі та цыі, 

у тым лі ку тыф ла тэх ніч ныя, на 

пад ста ве ін ды ві ду аль най пра гра-

мы рэ абі лі та цыі ін ва лі да ці за клю-

чэн ня ўра чэб на-кан суль та цый най 

ка мі сіі дзяр жаў най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя.

Звяр тац ца па атры ман не тыф-

ла тэх ніч ных срод каў не аб ход на ў 

ор га ны па пра цы, за ня тас ці і са цы-

яль най аба ро не ў ад па вед нас ці з 

рэ гіст ра цы яй па мес цы жы хар ства 

(мес цы зна хо джан ня).

— У су вя зі з хва ро бай не ма-

гу ха дзіць, жон цы цяж ка мя не 

да гля даць. Ці ма гу я атры маць 

крэс ла-ка ляс ку?

Аляк сандр Ру мак:

— У ад па вед нас ці з за ка на даў-

ствам, крэс лы-ка ляс кі вы да юц ца 

ін ва лі дам І гру пы бяс плат на на 

пад ста ве ін ды ві ду аль най пра гра-

мы рэ абі лі та цыі ін ва лі да ці за клю-

чэн ня ўра чэб на-кан суль та цый най 

ка мі сіі дзяр жаў най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя за кошт срод каў 

рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту.

У вы пад ку ад сут нас ці ін ва лід-

нас ці вы мо жа це, пры на яў нас ці 

не аб ход ных да ку мен таў, узяць 

ка ляс ку ў пунк це пра ка ту ў тэ ры-

та ры яль ным цэнт ры са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня на сель ніц тва па 

мес цы жы хар ства.

Для вы ра шэн ня пы тан ня атры-

ман ня крэс ла-ка ляс кі не аб ход на 

звяр тац ца ў ор га ны па пра цы, за-

ня тас ці і са цы яль най аба ро не ў 

ад па вед нас ці з рэ гіст ра цы яй па 

мес цы жы хар ства (мес цы зна хо-

джан ня).

— З'яў ля ю ся ін ва лі дам ІІ гру-

пы па зро ку. За раз ву чу ся ў ВНУ, 

на воч най фор ме на ву чан ня. Ха-

це ла ся б мець су час ны тэ ле фон. 

Ці ма гу я яго атры маць і на якіх 

умо вах?

Та ма ра Гар дзе ня:

— У ад па вед нас ці з за ка на даў-

ствам, ін ва лі ды ІІ гру пы па зро ку 

за бяс печ ва юц ца смарт фо нам з 

апла тай 20 % кош ту да дзе на га 

срод ка рэ абі лі та цыі на пад ста ве 

ін ды ві ду аль най пра гра мы рэ абі-

лі та цыі ін ва лі да ці за клю чэн ня 

ўра чэб на-кан суль та цый най ка мі-

сіі дзяр жаў най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя.

Смарт фо ны на бы ва юц ца ка мі-

тэ та мі па пра цы, за ня тас ці і са цы-

яль най аба ро не абл вы кан ка маў і 

Мін гар вы кан ка ма за кошт срод каў 

мяс цо вых бюд жэ таў на кон курс-

най асно ве ў па рад ку, уста ноў ле-

ным за ка на даў ствам.

Ка мі тэ ты з дня на быц ця смарт-

фо наў вы да юць іх гра ма дзя нам у 

па рад ку чар го вас ці, што вы зна ча-

ец ца ў за леж нас ці ад да ты па да чы 

за явы, не паз ней за 15 ра бо чых 

дзён пас ля ўня сен ня част ко вай 

пла ты з улі кам уста ноў ле ных 

іль гот.

З улі кам вы кла дзе на га, па атры-

ман не смарт фо на вам не аб ход на 

звяр тац ца ў ор га ны па пра цы, за-

ня тас ці і са цы яль най аба ро не ў 

ад па вед нас ці з рэ гіст ра цы яй па 

мес цы жы хар ства (мес цы зна хо-

джан ня).

— Хто і па якіх кры тэ ры ях 

вы зна чае мар ку ма біль на га тэ-

ле фо на, які вы дзя ля юць для ін-

ва лі даў па зро ку? Хто вы зна чае 

гэ тыя кры тэ рыі? Як пры та кім 

па ды хо дзе ўліч ва юц ца ін ды ві-

ду аль ныя па трэ бы ін ва лі да? Ці 

маг чы ма атры маць гра шо вую 

кам пен са цыю на куп лю ма біль-

на га тэ ле фо на і спе цы яль ных 

пра грам для яго? Ча му ін ва лі ду 

па зро ку тэ ле фон вы дзя ля ец ца 

на 10 га доў, ка лі яго тэр мін служ-

бы не больш за пяць га доў?

Та ма ра Гар дзе ня:

— У ад па вед нас ці з Па ла жэн-

нем аб па рад ку за бес пя чэн ня гра-

ма дзян тэх ніч ны мі срод ка мі са-

цы яль най рэ абі лі та цыі, ін ва лі ды І 

і ІІ груп па зро ку за бяс печ ва юц ца 

смарт фо на мі з апла тай 20 % кош-

ту да дзе на га срод ку рэ абі лі та цыі. 

Пры гэ тым 80 % кош ту, г. зн. боль-

шая част ка, аплач ва ец ца за кошт 

срод каў мяс цо вых бюд жэ таў. Ка-

мі тэ ты па пра цы, за ня тас ці і са цы-

яль най аба ро не абл вы кан ка маў 

і Мін гар вы кан ка ма на бы ва юць 

смарт фо ны на кон курс най асно ве ў 

па рад ку, уста ноў ле ным за ка на даў-

ствам. Вы бар кры тэ ры яў і ма дэ ляў 

смарт фо наў вы зна ча юць ка мі тэ ты 

па ўзгад нен ні з гра мад скі мі аб' яд-

нан ня мі ін ва лі даў па зро ку. У ця пе-

раш ні час гра шо вая кам пен са цыя 

на куп лю ма біль на га тэ ле фо на не 

ажыц цяў ля ец ца. Пы тан не аб пе-

ра гля дзе тэр мі наў экс плу а та цыі 

смарт фо наў бу дзе раз гля дац ца 

пры ўня сен ні змя нен няў і да паў-

нен няў у па ста но ву № 1722



У Бе ла ру сі бу дзе рас пра ца ва на 

кан цэп цыя аб наў лен ня тэ ле ка на-

ла «Жэст». З гэ тай мэ тай ства ра-

ец ца ра бо чая гру па, у склад якой 

увой дуць прад стаў ні кі Мі ніс-

тэр ства ін фар ма цыі, ка бель ных 

апе ра та раў, са мо га тэ ле ка на ла. 

У да лей шым пад клю чац ца прад-

стаў ні кі Мінп ра цы і са ца ба ро ны і 

На цы я наль най кі на сту дыі «Бе ла-

русь фільм». Га вор ка пра гэ та іш-

ла на па ся джэн ні круг ла га ста ла 

«Жэст доб рай во лі», пры све ча-

на га пы тан ням раз віц ця ў кра і не 

ін клю зіі і кам форт на га ася род-

дзя для ін ва лі даў.

«Жэст» — гэ та спе цы я лі за ва ны тэ-

ле ка нал для лю дзей з па ру шэн ня мі 

слы ху. Ён па чаў сваё вя шчан не ў 2009 

го дзе. З 2010-га транс ля ваў ся ў сет ках 

буй ных ка бель ных апе ра та раў. Ця пер 

пе рад ім ста яць вост рыя фі нан са выя 

праб ле мы: са ста рэ лае аб ста ля ван не, 

скла да нас ці з за куп кай і ства рэн нем 

но ва га кан тэн ту, ад сут насць пло шчаў 

для раз мя шчэн ня. З лі пе ня тэ ле ка нал 

ча со ва пры пы ніў вя шчан не. Ра зам з 

тым, па сло вах яго прад стаў ні коў, яны 

атрым лі ва юць шмат ліс тоў ад гле да чоў 

з прось ба мі вяр нуць тэ ле ка нал у эфір.

Рэ жы сё ры тэ ле ка на ла «Жэст» 

Зла та КАР ПІ Е ВІЧ і Ягор БЯ КАЎ пра-

па ну юць на асно ве «Жэс та» ства рыць 

пра ект ся мей на га тэ ле ка на ла «Мы», 

іс тот на па шы рыў шы пры гэ тым мэ-

та вую аў ды то рыю. Яны пра па ну юць 

транс ля ваць тэ ле ка нал праз ін тэр-

нэт, ка бель нае і спа да рож ні ка вае вя-

шчан не на рус кай і бе ла рус кай мо вах. 

А ў сет ку вя шчан ня хо чуць уклю чыць 

да ку мен таль ныя філь мы пра бе ла рус-

кія та лен ты, аб лю дзях з ня прос тым 

лё сам, за баў ляль ныя шоу ўлас най 

вы твор час ці. Пры гэ тым пла ну ец ца, 

што ўвесь кан тэнт бу дзе за бяс пе ча ны 

суб ціт ра мі, а так са ма бу дзе вы ка рыс-

тоў вац ца сур да пе ра клад, каб лю дзі з 

праб ле ма мі зро ку і слы ху ме лі поў ны 

до ступ да ін фар ма цыі.

Пер шы на мес нік мі ніст ра ін фар-

ма цыі Па вел ЛЁГ КІ па ве да міў, што 

пра ду гледж ва ец ца за бяс пе чыць сха-

ва ны мі суб ціт ра мі ўвесь аба вяз ко вы 

агуль на да ступ ны па кет тэ ле пра грам.

— Дзя ку ю чы спе цы яль на за куп ле-

ным сер ве рам і но ва му аб ста ля ван ню 

Бел тэ ле ра дыё кам па нія ўжо за бяс пе-

чы ла су пра ва джэн не свай го тэ ле ві-

зій на га кан тэн ту сха ва най функ цы яй 

тэ ле суф лё ра, — ска заў Па вел Лёг кі. — 

У прын цы пе, та кая ж ра бо та вя дзец ца 

асноў ны мі рэс пуб лі кан скі мі тэ ле ка на-

ла мі. Спа дзя ём ся, што мы здо ле ем за-

бяс пе чыць гэ тай функ цы яй агуль на да-

ступ ны па кет.

Ра зам з тым па куль што не ўсе ка-

бель ныя тэ ле апе ра та ры ўклю чы лі та кі 

сэр віс у пе ра лік сва іх па слуг, з пры-

чы ны ча го лю дзі з праб ле ма мі слы ху 

не мо гуць у поў най ме ры ска рыс тац ца 

маг чы мас ця мі сха ва на га суб ціт ра ван-

ня. Акра мя та го, жэс та вая мо ва не аб-

мя жоў ва ец ца толь кі гэ тай функ цы яй. 

А для лю дзей з па ру шэн нем зро ку 

трэ ба ўжы ваць аў ды я дэск рып цыю — 

ла ка ніч нае апі сан не прад ме та, мес ца 

або дзе ян ня, якія не зра зу ме лыя тым, 

хто сла ба ба чыць, без спе цы яль ных 

слоў ных тлу ма чэн няў. Так са ма не аб-

ход на больш шы ро ка вы ка рыс тоў ваць 

яс ную мо ву, да ступ ную лю дзям, якія 

ма юць цяж кас ці з чы тан нем і ра зу мен-

нем тэкс ту.

Кан тэнт усіх ві даў СМІ па ві нен быць 

мак сі маль на да ступ ны для лю дзей з 

аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, лі чыць 

пер шы на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі. 

Што да ты чыц ца тэ ле ка на ла «Жэст», то, 

па сло вах Паў ла Лёг ка га, ця пер за ка на-

даў ства не пра ду гледж вае ўдзе лу дзяр-

жа вы ў бюд жэт най пад трым цы гэ та га 

пра ек та. Ра зам з тым ён ад зна чае, што 

ў Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі ёсць не ка то-

рыя ідэі, як мож на бы ло б па спра ба ваць 

гэ та зра біць. Пер шы на мес нік мі ніст ра 

лі чыць, што трэ ба вяр нуць тэ ле ка нал 

«Жэст» у эфір, а да лей аб мяр коў ваць 

пы тан ні яго рэ брэн дын гу і фі нан са выя 

кры ні цы іс на ван ня тэ ле ка на ла



МО ЛАДЗЬ ЗА ПРА ША ЮЦЬ 
НА «КРУГ ЛАЕ ВО ЗЕ РА — 2018»

Ма ла дыя лю дзі ад 18 да 35 га доў (у тым лі ку 

і тыя, у ка го ёсць фі зіч ныя аб ме жа ван ні) пра вя-

дуць 10 зай маль ных і па зна валь ных дзён у час 

лет ня га ін тэ гра цый на га па ла тач на га ла ге ра-се-

мі на ра «Круг лае во зе ра — 2018», які прой дзе 

з 4 па 14 жніў ня.

Уні каль ная аду ка цый ная пра гра ма, а так са ма па ход-

ная лаз ня, гі та ра і ба ра ба ны, но выя сяб ры і шчы рыя 

раз мо вы ка ля вог ні шча... «Наш ла гер — гэ та ма лень кае 

жыц цё ў ле се, на бе ра зе во зе ра, уда ле чы ні ад га рад ской 

мі тус ні. Гэ та «ад кры тая пра сто ра», дзе дзей ні ча юць 

толь кі тыя пра ві лы, якія ма ла дыя лю дзі ўста наў лі ва юць 

для ся бе са мі», — па ве да мі лі нам у Бе ла рус кім ма ла-

дзёж ным гра мад скім аб' яд нан ні «Роз ныя-Роў ныя», якое 

з'яў ля ец ца ар га ні за та рам «Круг ла га во зе ра — 2018».

Пад час аду ка цый най пра гра мы ла ге ра-се мі на ра ма-

ла дыя лю дзі бу дуць га ва рыць пра бар' е ры, якія ўсклад-

ня юць уза е ма дзе ян не лю дзей з ін ва лід нас цю і без яе, 

па спра бу юць ра за брац ца, як стэ рэа ты пы і за ба бо ны 

ўплы ва юць на якасць жыц ця мо ла дзі. Га вор ка бу дзе 

іс ці і аб ін клю зіі, і аб тым, што яна да ты чыц ца кож на га 

су час на га ча ла ве ка.

Уво гу ле, ар га ні за та ры абя ца юць ці ка выя дыс ку сіі, 

ро ле выя гуль ні, фо рум-тэ атр і мно гае ін шае. Іх мэ та — 

на ву чыць удзель ні каў ла ге ра пры маць роз ных лю дзей 

та кі мі, якія яны ёсць, па збя га ю чы за ба бо наў і ўмоў нас-

цяў, а так са ма — ад кры та вы каз ваць сваё мер ка ван не 

і пра яў ляць іні цы я ты ву, пры маць ра шэн ні і ўсве дам ляць 

на ступ ствы сва іх дзе ян няў, вы ра шаць кан флікт ныя сі-

ту а цыі, пе ра тва ра ю чы іх у но вы ка рыс ны во пыт. Так-

са ма ар га ні за та ры ўзя лі на ся бе да стаў ку ўдзель ні каў 

з Мін ска да ла ге ра і за бес пя чэн не іх хар ча ван ня і пра-

жы ван ня



У Бе ла ру сі на сён ня пра жы вае амаль 566 ты сяч лю дзей з ін ва-

лід нас цю, і іх коль касць з кож ным го дам, на жаль, не змян ша-

ец ца. Мно гія ма юць па трэ бу ў пра тэ зах, бан да жах, слы ха вых 

апа ра тах і ін ва лід ных ка ляс ках. І не ўсе ве да юць, ку ды звяр-

тац ца па іх і хто мо жа ім да па маг чы.

Ня даў на на пы тан ні, звя за ныя з за бес пя чэн нем тэх ніч ны мі 

срод ка мі са цы яль най рэ абі лі та цыі, пад час ан лайн-кан фе рэн-

цыі ад ка за лі на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны 

Аляк сандр РУ МАК, на чаль нік упраў лен ня па спра вах ін ва лі даў 

Аляк санд ра ШАЎ ЦО ВА і кан суль тант упраў лен ня па спра вах 

ін ва лі даў Та ма ра ГАР ДЗЕ НЯ.

5 пы тан няў аб тэх ніч ных срод ках 
са цы яль най рэ абі лі та цыі

Мі ніс тэр ства 
пра цы і са ца ба ро ны 

ад ка за ла лю дзям 
з ін ва лід нас цю

Матэрыялы падрыхтавала 

Свят ла на БУСЬ КО.

Па ста не на 1 мая 2018 го-
да ў на шай кра і не пра жы ва ла 
565 920 лю дзей з ін ва лід нас цю, 
у тым лі ку 31 471 дзі ця-ін ва лід 
ва ўзрос це да 18 га доў.

У Дзяр жаў ны рэ естр тэх-
ніч ных срод каў са цы яль най 
рэ абі лі та цыі ўва хо дзяць крэс-
ла-ка ляс ка з элект ра пры ва дам, 
апор ны кій, мат рац спе цы яль-
ны су праць про леж не вы, пра тэ-
зы верх ніх і ніж ніх ка неч нас цяў, 
бан даж ныя вы ра бы, слы ха выя 
апа ра ты і мно гія ін шыя прад ме-
ты (уся го 72 па зі цыі), якія знач-
на па ляг ча юць жыц цё лю дзям з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

ЯК ВЯР НУЦЬ «ЖЭСТ» У ЭФІР?
СМІ па він ны быць мак сі маль на да ступ ныя лю дзям з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі

СОЦЫУМ

Без бар' е раўБез бар' е раў  

Дзяр жаў ная да па мо гаДзяр жаў ная да па мо га  


