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«Яны не ка жуць тое, 
што ты хо чаш па чуць...»

Хтось ці са зна ё мых лі та раль на за ру ку 
пры вёў ма ла дую жан чы ну ў са цы яль ны цэнтр 
«Шчас лі вы ма лыш». Там яе ўваж лі ва вы слу-
ха лі і пра па на ва лі сваю да па мо гу. «Спа чат ку 
мне да па ма га лі рэ ча мі, да ва лі пра дук то выя 
на бо ры. Тэ ле фа на ва лі і пра па ноў ва лі нам 
са ста рэй шай дач кой бяс плат ныя бі ле ты ў 
тэ атр, у дэль фі на рый, — рас каз вае Ве ра. — 
Да ве даў шы ся, што я за хап ля ю ся вы ра бам 
бі жу тэ рыі, апла ці лі ад па вед ныя кур сы, каб 
я маг ла кры ху за раб ляць...»

Псі хо ла гі цэнт ра да па маг лі ёй вый сці з 
дэ прэ сіі. «Яны не ка жуць тое, што ты хо чаш 
па чуць — яны ка жуць, як ба чаць сі ту а цыю 
збо ку, — дзе ліц ца Ве ра. — Спа чат ку пад 
уз дзе ян нем моц ных эмо цый ты з імі не па-
га джа еш ся, але по тым, ка лі су па ко іш ся, уз-
важ ва еш іх сло вы... і па чы на еш гля дзець на 
сваё жыц цё кры ху па-ін ша му...» Ве ра па гэ-
ты дзень хо дзіць у «Шчас лі вы ма лыш». Тут 
ця пер збі ра юц ца гру пы са ма да па мо гі. Пры-
хо дзяць ма ла дыя ма мы, хтось ці вы браў ся з 
цяж кай сі ту а цыі — і дзе ліц ца сва ім во пы там, 
дае па ра ды ін шым. Ся дзяць ра зам за гар ба-
тай, раз маў ля юць...

Хэ пі-энд? Скла да нас цяў жыц ця ні хто не 
ад мя ніў. Ве ры трэ ба ад ной га да ваць два-
іх ма лень кіх дзя цей. Але яна ця пер знач на 
больш упэў не ная ў сва іх сі лах, не су мня ва ец-

ца, што спра віц ца. Са мае га лоў нае, яе дзе ці 
за ста лі ся з ёю, а не па тра пі лі ў пры ту лак. І, 
да рэ чы, ме на ві та пас ля раз моў з псі хо ла гам 
цэнт ра, па кут лі вых пры кі дак «за» і «су праць» 
Ве ра пры ня ла ра шэн не кан чат ко ва ра зы сці-
ся з баць кам дзя цей, зра зу меў шы, што так 
бу дзе лепш і для яе, і для сы на з дач кой.

...Бы ва юць роз ныя сі ту а цыі ў жыц ці, бы-
вае вель мі скла да на, і та ды на ды хо дзіць ад-
чай. А ка лі ў гэ тым све це ты сам-на сам са 
сва і мі праб ле ма мі, ка лі ня ма сва я коў, ка лі 
ня ма по бач ма мы, якая заў сё ды да па мо жа 
як спра вай, так і па ра дай, ка лі прос та ня ма 
за што на кар міць дзі ця... Жан чы на вель мі 
ўраз лі вая, ка лі яна ад на з ма лень кім дзі цем. 
Пра жыць толь кі на дзі ця чую да па мо гу вель мі 
скла да на, і, бы вае, на ват прос та ня ма з кім 
па кі нуць ма ле чу, каб сха дзіць у ап тэ ку ды 
кра му... На шчас це, ка лі зда ра ец ца бя да ці 
скла да ная сі ту а цыя — эка на міч ная, са цы-
яль ная, псі ха ла гіч ная — ма ця рын скі ін стынкт 
зні кае да лё ка не заў сё ды і не ва ўсіх. Боль-
шасць жан чын, ад чу ва ю чы сваю ад каз насць 
за дзя цей, ста ра юц ца знай сці ней кае вый сце. 
Ме на ві та для та кіх вы пад каў і пра цуе ста ліч-
ны са цы яль ны цэнтр «Шчас лі вы ма лыш». 
Бо ляг чэй пра ду хі ліць з'яў лен не яшчэ ад ной 
сі ра ты, чым по тым за гой ваць ду шэў ныя ра ны 
дзі ця ці і шу каць яму но вую сям'ю.

«Ча сам дзяў чы на хо ча 
за ха ваць дзі ця, 
а яе баць кі пі шуць за яву 
аб ад мо ве»

— Мы да па ма га ем ма ла дым ма мам ва 
ўзрос це да 35 га доў, ця жар ным з ры зы кай 
ад мо вы ад дзі ця ці, а так са ма жан чы нам з 
дзі цем або дзець мі, хоць ад на му з якіх менш 
за тры га ды, — ка жа ды рэк тар цэнт ра 
«Шчас лі вы ма лыш» Іры на ШМАК. — Та кія 
цэнт ры іс ну юць ва ўсіх еў ра пей скіх кра і нах. 
Га лоў ная на ша мэ та — пра фі лак ты ка ран ня-
га са цы яль на га сі роц тва ці, ка жу чы прос тай 
мо вай, — каб дзе ці за ста ва лі ся са сва і мі 
баць ка мі ня гле дзя чы на скла да ную жыц цё-
вую сі ту а цыю, у якой апы ну ла ся сям'я. Хто 
кан крэт на звяр та ец ца па да па мо гу? Час-
та гэ та жан чы ны, якія за ця жа ры лі, іх кі нуў 

муж чы на, і яны за ста лі ся на огул ад ны, без 
якой-не будзь да па мо гі. На прык лад, гэ та ма-
ла дыя дзяў ча ты, якія са мі вы хоў ва лі ся ў да-
мах-ін тэр на тах. Ёсць і дзяў ча ты, якім баць кі 
ад маў ля юць у пад трым цы: твае праб ле мы, 
спраў ляй ся з імі са ма. І гэ та яшчэ доб ра. Бы-
ва юць вы пад кі, ка лі пас ля та го, як на ра джае 
не паў на лет няя дзяў чы на, якая па за ко не 
яшчэ не мае пра ва са мой пры маць ра шэн-
не, — яе баць кі пі шуць за яву аб ад мо ве ад 
гэ та га дзі ця ці. Атрым лі ва ец ца, дзяў чы на 
хо ча за ха ваць дзі ця і вы га да ваць яго, а яе 
ма ці ці та та пры ма юць вось та кое ра шэн не. 
На шчас це, час цей за ўсё та кіх баць коў уда-
ец ца пе ра ка наць. Бы лі вы пад кі, ка лі по тым 
яны пры хо дзі лі і ка за лі: дзя куй, што мы не 
зра бі лі гэ тую па мыл ку...

Звяр та юц ца ў «Шчас лі вы ма лыш» і дзяў-
ча ты, якія ў сі лу жыц цё вых ака ліч нас цяў 
не ма юць у Мін ску ўлас на га жыл ля. Пас ля 
та го, як яны за ця жа ры лі і на поз ніх тэр мі-
нах ужо не мо гуць пра ца ваць, не ка то рыя з 
іх па збаў ля юц ца здым на га жыл ля, бо не ў 
ста не пла ціць за яго. Гэ та зна чыць — фак-
тыч на аказ ва юц ца на ву лі цы. І ка лі та кой 
жан чы не ня ма ку ды па ехаць пас ля ро даў, 
то дзі ця па він на за стац ца ў ра дзіль ным до-
ме: яго не мо гуць вы пі саць у ні ку ды. Але 
ў жыц ці бы ва юць роз ныя сі ту а цыі, бы вае, 
што дом пра да дзе ны або зга рэў, або ў ім 
жы вуць сва я кі-ал ка го лі кі і вяр нуц ца ту ды 
не маг чы ма...

— Ка лі яны пры хо дзяць да нас, мы на кі-
роў ва ем іх у ква тэ ру для ча со ва га пра жы-
ван ня ма ла дых мам, — тлу ма чыць Іры на 
Шмак. — Гэ та мес ца з ча тыр ма жы лы мі па-
ко я мі, агуль най гас ці най, кух няй і дву ма сан-
вуз ла мі — для мам з дзець мі, якія апы ну лі ся 
ў эк стрэ маль най сі ту а цыі. Там яны мо гуць 
зна хо дзіц ца да паў го да. Ча сам, ка лі аб ста-
ві ны не па леп шы лі ся, мы мо жам па доў жыць 
гэ ты тэр мін да го да.

Мно гія ма ла дыя ма мы не ве да юць, як да-
гля даць дзі ця, та му ў са цы яль ным цэнт ры 
пра вод зяць на ву чаль ныя трэ нін гі па пра віль-
ным хар ча ван ні, груд ным га да ван ні. Ёсць у 
гэ тым цэнт ры і «ча роў ная ша фа» з рэ ча мі 
пер шай не аб ход нас ці. Гэ та дзі ця чыя рас-
па шон кі, што ні кі, коў дры, цац кі, пад гуз ні кі, 
ван нач кі, а так са ма ві та мі ны для дзя цей і 
ця жар ных жан чын, адзен не для ся бе...

Спа чат ку цэнтр атрым лі ваў гу ма ні тар-
ную да па мо гу з-за мя жы. Ця пер ужо раз дае 
прад ме ты пер шай не аб ход нас ці, якія са бра-
ны бе ла ру са мі. «Ка лі ў вас за ва ле ныя ша фы, 
мо жа, не ка то рыя ва шы рэ чы маг лі б знай сці 
са бе но ва га ўдзяч на га ўла даль ні ка? — ка-
рыс та ю чы ся вы пад кам, звяр та ец ца да на-
шых чы та чоў са цы яль ны пе да гог цэнт ра 
Ка ця ры на СІ ДА РУК. — Нам спат рэ біц ца 
ўсё: по суд, коў дры, па душ кі, руч ні кі, дзі ця-
чыя рэ чы».

А яшчэ з ма ла ды мі ма ці ў «Шчас лі вым 
ма лы шу», як і з Ве рай у свой час, пра цу юць 
псі хо лаг і са цы яль ны пе да гог. І іх пад трым ка 
вель мі за па тра ба ва ная. Пры не аб ход нас ці 
са цы яль ны цэнтр пры цяг вае для да па мо гі 
ма мам яшчэ і юрыс таў, дэ фек то ла гаў, са цы-
яль ных ра бот ні каў, псі ха тэ ра пеў таў...

Спе цы я ліс ты цэнт ра рых ту юць і ва лан цё-
раў, якія по тым ад праў ля юц ца да па ма гаць 
у Дом дзі ця ці. Для іх пра вод зяць се рыю за-
ня ткаў, на якіх рас каз ва юць пра асаб лі вас-
ці тых дзе так, што зна хо дзяц ца ў дзі ця чых 
уста но вах, та му што яны ад роз ні ва юц ца ад 
да маш ніх. І да гэ та га трэ ба быць га то вым, 
каб не за хлы нуц ца слязь мі ад жа лю ці, на-
ад ва рот, сва ёй га на рыс тас цю, маў ляў, які 
я вы дат ны, адзін раз прый шоў па гу ляць з 
кі ну ты мі дзець мі... Ву чаць яны ва лан цё раў 
акра мя ўся го ін ша га яшчэ і та му, што трэ ба 
больш аб ды маць та кіх ма лых, бо ім гэ та га 
вост ра не ха пае. Та му ў «Шчас лі вым ма лы-
шу» ўпэў не ны: на ват са мая праб лем ная ма-
ма для дзі ця ці лепш, чым дзі ця чы дом.

Свят ла на БУСЬ КО.
busko@zviazda.by

ЖАН ЧЫ НА. ЖАН ЧЫ НА. 
НЕ МАЎ ЛЯ. НЕ МАЎ ЛЯ. 
АД ЧАЙАД ЧАЙ
«Шчас лі вы ма лыш» да па ма гае ма мам, 
каб у кра і не не з'яў ля лі ся но выя сі ро ты

«Мо жа це са бе ўя віць сі ту а цыю, ка лі ля жыш 
зі мой з тэм пе ра ту рай пад 40, а тваё не маў ля 
пла ча ад го ла ду? І ты тэ ле фа ну еш баць ку 
дзі ця ці, свай му гра ма дзян ска му му жу, і про сіш: 
«Пры ня сі хоць хле ба»! А ён ад каз вае: «Та бе 
па трэб ны толь кі гро шы», і тут жа за бы вае пра 
тваю прось бу...», — у 27-га до вай Ве ры на во чы 
на ва роч ва юц ца слё зы, хоць яна ўспа мі нае 
сі ту а цыю трох га до вай даў нас ці. Та ды ёй 

зда ва ла ся, што яна на са мым краі: 
«Я зноў за ця жа ры ла, а ён ку дысь ці знік. 
Дай шло да та го, што не бы ло на што ку піць 
кал го ты...» У сек та ры ахо вы дзя цін ства Ве ры 
ска за лі, што яе дзе ці (на той мо мант яна 
ўжо на ра дзі ла дру гое дзі ця) — кан ды да ты 
на па ступ лен не ў пры ту лак. «Але я не ха чу 
па збаў ляц ца сва іх ма лю так, я люб лю іх!» — 
пла ка ла Ве ра. Яе за хліст ваў ад чай...

Жан чы на вель мі ўраз лі вая, ка лі яна 
ад на з ма лень кім дзі цем. Пра жыць 
толь кі на дзі ця чую да па мо гу вель мі 
скла да на, і, бы вае, на ват прос та ня ма 
з кім па кі нуць ма ле чу, каб сха дзіць 
у ап тэ ку ды кра му...

Са цы яль ны цэнтр «Шчас-
лі вы ма лыш» быў ство ра ны 
ў 2013 го дзе SOS-Дзі ця чай 
вёс кай Ба раў ля ны і з'яў ля-
ец ца яе пад раз дзя лен нем. 
Па чы наў ся ён як пі лот ны 
пра ект для ча ты рох ра ё наў 
Мін ска, дзе пра жы вае най-
боль шая коль касць ма ла дых 
сем' яў. За больш чым 4 га-
ды сва ёй ра бо ты ён да па мог 
больш як 400 дзе цям. З мі-
ну ла га го да ў «Шчас лі вы ма-
лыш» мо гуць звяр тац ца ма-
ла дыя ма мы з уся го го ра да.

«Ка лі ў вас за ва ле ныя 
ша фы, мо жа, не ка то рыя ва шы 
рэ чы маг лі б знай сці но ва га 
удзяч на га ўла даль ні ка? — 
ка рыс та ю чы ся вы пад кам, 
звяр та ец ца да на шых 
чы та чоў са цы яль ны 
пе да гог цэнт ра Ка ця ры на 
Сі да рук. — Нам спат рэ біц ца 
ўсё: по суд, коў дры, па душ кі, 
руч ні кі, дзі ця чыя рэ чы». 
(Тэл. са цы яль на га цэнт ра 
«Шчас лі вы ма лыш» — 
+375 17 222 05 65.)


