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За два га ды дзей нас ці ін-

фар ма цый на-пра ва вой лі ніі 

Цэнт ра па пра соў ван ні пра-

воў жан чын «Яе пра вы» яго 

юрыс ты да па маг лі аба ра ніць 

ін та рэ сы 618 жан чын і апра-

ца ваць больш як 900 за пы таў 

ад іх.

У цэнт ры кан ста ту юць: ка лі 

яшчэ паў го да та му на зі раў ся знач-

ны рост зва ро таў, звя за ных з дыс-

кры мі на цы яй у пра цоў най сфе ры 

(ка ля 16 % ад усіх зва ро таў), то 

за раз гэ ты па каз чык зноў зні зіў ся 

да 10 % ад усіх зва ро таў. На гэ тым 

фо не іс тот на ўзрас ла коль касць 

зва ро таў, звя за ных з па ру шэн нем 

пра воў у ся мей на-бы та вой і са цы-

яль най сфе рах — 53,7 % і 14,1 % 

ад па вед на.

За ўва жа на, што тэ ма ты ка зва-

ро таў моц на ка рэ люе з ін фар ма-

цый ны мі па ве дам лен ня мі, якія 

з'яў ля юц ца ў СМІ. На прык лад, 

коль касць спе цы фіч ных зва ро таў 

на лі нію пра пар цы я наль на вы рас-

та ла пас ля з'яў лен ня тэ ма тыч ных 

пуб лі ка цый у ме дыя аб дыс кры мі-

на цыі ў пра цоў най сфе ры або аб 

не пра ва мер ным ад ня сен ні сем' яў у 

ка тэ го рыю «са цы яль на не бяс печ-

нае ста но ві шча».

Усё гэ так жа шмат пры хо дзіць 

за пы таў у ся мей на-бы та вой сфе-

ры па дзе цях і алі мен тах — за год 

коль касць зва ро таў па вя лі чы лі ся з 

38 % да 42,5 %. Жан чын да во дзіц-

ца кан суль та ваць, па чы на ю чы ад 

тлу ма чэн ня ім пас ля доў нас ці дзе-

ян няў з іх бо ку, да та го, як яшчэ 

мож на па спра ба ваць спаг наць алі-

мен ты з баць кі-не пла цель шчы ка, 

ка лі ўсе маг чы мыя спо са бы ўжо 

пры ме не ны. У 9 з 10 вы пад каў клі-

ент кі ін фар ма цый на-пра ва вой лі ніі 

скар дзяц ца, што муж чы ны ха ва-

юць свае да хо ды. І па куль у гэ тай 

сі ту а цыі цяж ка неш та зра біць: муж 

мо жа пла ціць уся го па ка пей цы ў 

ме сяц і гэ та бу дзе лі чыц ца ўжо 

да стат ко вай спро бай яго ўдзе лу 

ў жыц ці дзі ця ці. Бе га ю чы ад ін-

стан цыі да ін стан цыі і спра бу ю чы 

да ка заць, што ў муж чы ны ёсць 

кры ні цы да хо даў, якія ён прос та 

ха вае, жан чы на су ты ка ец ца з бяз-

дзей нас цю, «ад фут боль ван нем» 

у ін шыя ўста но вы, з ніз кай за ці-

каў ле нас цю чы ноў ні каў у вы ра-

шэн ні па доб ных праб лем. Ка лі ж 

муж чы на ў прын цы пе не пла ціць 

алі мен ты, то дзей нае за ка на даў-

ства мае на ўва зе яго па ка ран не 

за ня вы пла ту (па збаў лен нем во лі 

ці па праў чы мі ра бо та мі), але ні як 

не тое, каб ён іх за пла ціў.

Акра мя гэ та га, жан чы ны су ты-

ка юц ца з сі ту а цы яй, ка лі не спаг-

на ныя алі мен ты з'яў ля юц ца для іх 

пе ра шко дай у атры ман ні ад рас най 

са цы яль най да па мо гі: каб атры-

маць да па мо гу, трэ ба спаг наць 

алі мен ты. А каб спаг наць алі мен-

ты, трэ ба ўста на віць баць коў ства 

праз суд, за каз ва ю чы да ра гую 

экс пер ты зу, на якую ў боль шас-

ці клі ен так прос та ня ма срод каў. 

Атрым лі ва ец ца за мкнё нае ко ла.

У шэ ра гу вы пад каў вы ра шэн не сі-

ту а цыі па гар ша ец ца фі нан са вай не-

за бяс пе ча нас цю, не аба ро не нас цю і 

ўраз лі вас цю жан чы ны: ад сут нас цю 

срод каў на апла ту ад ва ка та, арэн ду 

жыл ля, на зва рот у суд для па дзе лу 

ма ё мас ці, ска са ван ня шлю бу, спаг-

нан ня па ка му наль ных пла ця жах 

і г. д. Плюс мае мес ца ніз кая пра ва-

вая ін фар ма ва насць жан чын.

Юрыс ты цэнт ра пра цяг ва юць 

фік са ваць па ве лі чэн не коль кас ці 

зва ро таў па сі ту а цы ях пе ра сле-

да ван ня з бо ку бы ло га му жа ці 

парт нё ра (пры клад на ўдвая). Але 

па коль кі ў бе ла рус кім за ка на даў-

стве не пра ду гле джа на аба ро на ад 

пе ра сле да ван ня, а факт ху лі ган-

ства ад сут ні чае, зра біць штось ці 

до сыць скла да на.

Так са ма на ін фар ма цый на-пра-

ва вую лі нію пра цяг ва юць па сту паць 

зва ро ты па фак це вы яў лен ня пры-

кмет сек сісц кай рэ кла мы — што-

ме сяц фік су ец ца па не каль кі та кіх 

зва ро таў. У су вя зі з гэ тым цэнт рам 

быў рас пра ца ва ны ты па вы зва рот 

у ад па вед ныя ін стан цыі, які мож на 

са ма стой на да пра ца ваць у ад па-

вед нас ці з кан крэт ным вы пад кам. 

Але да гэ та га ча су ў нас афі цый на 

не за ма ца ва на па няц це «сек сісц кая 

рэ кла ма», та му да во дзіц ца кож ны 

раз трак та ваць та кую рэ кла му як 

не этыч ную (п. 3 ст. 26 За ко на Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь «Аб рэ кла ме»).

За два га ды ар га ні за цыя пад-

рых та ва ла і на кі ра ва ла ка ля 

10 ка лек тыў ных зва ро таў у роз ныя 

струк ту ры, аб' яд ноў ва ю чы тэ ма-

тыч ныя зва ро ты ў адзі н шэраг, па 

та кіх тэ мах, як сек сісц кая рэ кла ма, 

рэ пра дук тыў ныя пра вы жан чын, 

са цы яль на не бяс печ нае ста но ві-

шча, хат ні гвалт і ін шых.

У цэ лым за два га ды дзей нас-

ці цэнт ру ўда ло ся не толь кі да-

па маг чы жан чы нам аба ра няць іх 

пра вы, але і пра су нуць гэ ту тэ му 

на пе рад па мно гіх на прам ках на 

на цы я наль ным і між на род ным уз-

роў нях. Юрыс ты кан ста ту юць, што 

«ра бо та ў по лі» дае са мую каш-

тоў ную ін фар ма цыю пра тое, якія 

іс ну юць пе ра шко ды на шля ху да 

рэа лі за цыі жан чы на мі іх пра воў і з 

якой дыс кры мі на цы яй су ты ка юц ца 

бе ла рус кі. Праз не па срэд ную ка-

му ні ка цыю з жан чы на мі юрыс ты 

ба чаць, як пра цуе ці не пра цуе за-

кон, ча го ў за ка на даў стве не ха пае 

аль бо што трэ ба змя ніць.

Звяр нуц ца па да па мо гу ў цэнтр 

«Яе пра вы» мож на з па ня дзел ка 

па чац вер з 09.00 да 17.00 па тэ-

ле фо нах:

(8 017) 327-77-27, velcom (029) 

635-56-62, МТС (033) 675-56-62

Так са ма гэ та мож на зра біць па 

элект рон най по шце help@eeprava.by

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



На ша дзяр жа ва за ці каў ле на ў тым, 

каб на ра джа ла ся як ма га больш дзя-

цей, та му ста ра ец ца сты му ля ваць на-

ра джэн не дру го га дзі ця ці, а так са ма 

пра во дзіць па лі ты ку пад трым кі шмат-

дзет ных сем' яў. На га да ем, што сям'я 

на бы вае ста тус шмат дзет най ужо пры 

на ра джэн ні трэ ця га дзі ця ці, і з гэ та га 

мо ман ту мае шэ раг іль гот і га ран тый.

Больш пад ра бяз на пра іх, а так са ма 

пра да дат ко выя прэ фе рэн цыі пры 

з'яў лен ні ў сям'і чац вёр та га і пя та га 

дзі ця ці нам рас ка за ла на мес нік на-

чаль ні ка ўпраў лен ня на ро да на сель-

ніц тва, ген дар най і ся мей най па лі ты кі 

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба-

ро ны на сель ніц тва Бе ла ру сі Ма ры на 

АР ЦЁ МЕН КА.

Ста тус шмат дзет най сям'і па цвяр джа ец-

ца па свед чан нем шмат дзет най сям'і, якое 

вы да ец ца пры на ра джэн ні трэ ця га дзі ця ці і 

пры на яў нас ці ў жы вых ас тат ніх дзя цей ва 

ўзрос це да 18 га доў.

Для шмат дзет ных сем' яў пра ду гле-

джа ны на ступ ныя асноў ныя льго ты і 

га ран тыі:

— на лі чэн не ся мей на га ка пі та лу (на дзя-

цей, на ро джа ных (усы ноў ле ных, уда ча ро-

ных) трэ ці мі і на ступ ны мі ў пе ры яд з 1 сту-

дзе ня 2015 го да да 31 снеж ня 2019 го да);

— на лі чэн не стан дарт на га пад атко ва га 

вы лі ку ў па вы ша ным па ме ры (па 57 руб лёў 

у ме сяц на кож нае дзі ця) па мес цы пра цы 

баць коў;

— льго та па па да тку на не ру хо масць і па 

зя мель ным па да тку;

— зні жэн не апла ты на 50 % за ка ры стан-

не пад руч ні ка мі дзець мі-школь ні ка мі;

— зні жэн не апла ты на 50 % за хар ча ван-

не дзі ця ці ў да школь най уста но ве;

— на лі чэн не скід кі са сфар мі ра ва на га 

кош ту на ву чан ня ў дзяр жаў ных уста но вах, 

якія за бяс печ ва юць атры ман не вы шэй шай 

і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі;

— за бес пя чэн не на ву чэн цаў уста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі, спе цы яль най 

аду ка цыі на ўзроў ні агуль най ся рэд няй аду-

ка цыі бяс плат ным хар ча ван нем;

— льго та па апла це па слу г элект ра- і га-

за за бес пя чэн ня;

— па мес цы пра цы да ец ца да дат ко вы 

сва бод ны ад ра бо ты дзень у ты дзень з апла-

тай у па ме ры ся рэд ня га дзён на га за роб ку ў 

па рад ку і на ўмо вах, якія вы зна ча юц ца Мі-

ніс тэр ствам пра цы і са цы яль най аба ро ны;

— шмат дзет ным сем' ям, якія ма юць па-

трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, аказ-

ва ец ца дзяр жаў ная пад трым ка на бу даў ніц-

тва (рэ кан струк цыю) або на быц цё жы лых 

па мяш кан няў. Так, суб сі дыя на па га шэн не 

асноў на га доў гу па крэ ды ту, вы да дзе на му 

на гэ тыя мэ ты, да ец ца шмат дзет ным сем'-

ям у на ступ ных па ме рах: пры на яў нас ці 

тра іх не паў на лет ніх дзя цей — у па ме ры 

95 пра цэн таў ад су мы асноў на га доў гу па 

крэ ды це; пры на яў нас ці чац вя рых і больш 

не паў на лет ніх дзя цей — у па ме ры 100 пра-

цэн таў ад су мы асноў на га доў гу па крэ-

ды це.

Акра мя та го...

Ка лі ў сям'і на ра дзі ла ся пяць і больш 

дзя цей, то для ма ці пра ду гле джа ны яшчэ 

да дат ко выя га ран тыі.

Гэ та пры зна чэн не да тэр мі но вай пен сіі па 

ўзрос це са зні жэн нем агуль на ўста ноў ле на га 

пен сій на га ўзрос ту на пяць га доў для ма ці, 

якія на ра дзі лі і вы ха ва лі пяць і больш дзя цей 

да 8-га до ва га ўзрос ту. Без па тра ба ван няў 

па пен сій ным уз рос це та кія пен сіі пры зна-

ча юц ца шмат дзет ным ма ці, якія пра цу юць 

у ар га ні за цы ях сель скай гас па дар кі не па-

срэд на ў вы твор час ці сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі. Пры не аб ход нас ці больш пад ра-

бяз ныя тлу ма чэн ні мо гуць быць атры ма ны 

ва ўпраў лен ні мясцовага органа ўлады па 

пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не.

Так са ма ўзна га ро джан не ор дэ нам Ма ці 

(з вы пла тай у па ме ры пя ці бюд жэ таў пра-

жыт ко ва га мі ні му му ў ся рэд нім на ду шу 

на сель ніц тва) за на ра джэн не і вы ха ван не 

пя ця рых і больш дзя цей, пры да сяг нен ні 

пя тым дзі цем уз рос ту ад на го го да — па 

прад стаў лен ні мяс цо вых ор га наў ула ды, 

абл вы кан ка ма. Гэ ты пункт да ты чыц ца тых 

ма ці, якія за бяс печ ва юць на леж нае ўтры-

ман не і вы ха ван не дзя цей.

Свят ла на БУСЬ КО



Дзяржава гарантуеДзяржава гарантуе  

ЗНОЎ ПРА ЛЬГО ТЫ 
ДЛЯ ШМАТ ДЗЕТ НЫХ СЕМ' ЯЎ

Цэнтр па пра соў ван ні пра воў жан чын «Яе пра вы» — бе ла-

рус кая не ка мер цый ная ар га ні за цыя, асноў ная мэ та якой — 

ака зан не бяс плат най і кан фі дэн цы яль най ін фар ма цый на-

пра ва вой да па мо гі дзяў ча там і жан чы нам, якія су тык ну лі ся з 

па ру шэн нем іх пра воў у су вя зі з дыс кры мі на цы яй па пры кме-

це по лу. У ім мож на атры маць ін фар ма цыю юры дыч на га ха-

рак та ру, рэ ка мен да цыі, як дзей ні чаць у кан крэт най сі ту а цыі, 

а так са ма да па мо гу па скла дан ні іс ка вых за яў, ха дай ніц тваў 

і на ступ ным су пра ва джэн ні спра вы.

З жыц цяЗ жыц ця  

СПАГ НАН НЕ АЛІ МЕН ТАЎ, 
ПЕ РА СЛЕ ДА ВАН НЕ І СЕК СІСЦ КАЯ РЭ КЛА МА

Якія яшчэ пы тан ні хва лю юць на шых жан чын?

Мінп ра цы 
па дзя лі ла ся 

са май 
све жай 

ін фар ма цы яй


