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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Гіс то рыя ства рэн ня ар га ні за-
цыі моц на звя за на з ма ім лё сам,— 
га во рыць Ар цём. — Я ву чыў ся ў 
су во раў скім ву чы лі шчы і ўжо та ды 
зра зу меў, на коль кі важ на мець да-
рос ла га ча ла ве ка, яко му да вя ра еш, 
мець бліз кія ад но сі ны. Ад ра зу пас-
ля смер ці ма мы да мя не па ды шла 
яе сяб роў ка Ве ра і ска за ла, што 
мы, а гэ та я і мой ста рэй шы брат, 
ёй не абы яка выя і што ў лю бы мо-
мант ма гу да яе звяр нуц ца ці прос та 
пры ехаць у гос ці. Я та ды не на даў 
зна чэн ня гэ тым сло вам, але ве даў, 
што та кая маг чы масць ёсць. У ву-
чы лі шчы ж су тык нуў ся з сур' ёз ным 
па чуц цём адзі но ты: ба чыў, як да 
хлоп цаў пры яз джа лі баць кі, якія пад-
трым лі ва лі сва іх дзя цей, пад каз ва лі,
што ра біць у пэў ны мо мант, аба ра-
ня лі, ка лі гэ та бы ло не аб ход на. Мне 
так са ма ха це ла ся мець та кіх лю дзей 
по бач. Я стаў пры яз джаць у гос ці 
да Ве ры. У яе бы ла свая сям'я: муж 
і дзе ці. У іх я ўба чыў і ад чуў, што 
маг чы ма мець цёп лыя ад но сі ны ў 
сям'і. Па мя таю, як вы ра шыў, што ў 
мя не бу дзе так са ма свая доб рая і 
моц ная сям'я, ма рыў пра гэ та і та ды 
ўжо па чаў рых та вац ца: ста ра ўся ву-
чыц ца, каб по тым больш за раб ляць, 
зай маў ся спор там, каб быць фі зіч на 
моц ным, каб жон ка ад чу ва ла ся бе 
пад ма ёй аба ро най... Са мной по бач 
бы лі ба бу ля з дзя ду лем і Ве ра, якая 
пад трым лі ва ла мя не ў ма ім ра шэн ні, 
на кі роў ва ла ў па трэб ным напрам-
ку. Я і са праў ды ўда ла ажа ніў ся. 
У мя не на ра дзі лі ся дзве дач кі, ка лі я
вы ра шыў да лу чыц ца да ва лан цё раў 
пад час ней кай ак цыі. Па мя таю, як 
мы на бы лі шмат кін дэр-сюр пры заў 
дзе цям-сі ро там і на ват праль ную 
ма шы ну для шко лы-ін тэр на та і па-
еха лі. Мы вы дат на пра вя лі час: па-
зна ё мі лі ся з хлоп ца мі і дзяў ча та мі, 
па гу ля лі — усё бы ло доб ра. Мя не 
пе ра клі ні ла, ка лі мы еха лі на зад у 
Мінск. Я зра зу меў, што мог быць на 
іх мес цы. Да мя не б пры еха лі ва лан-
цё ры на дзве га дзі ны і по тым знік лі 
з жыц ця на заў сё ды...

Дзе ці пас ля на ша га ад' ез ду зноў 
вяр ну лі ся да свай го дзет до маў ска га 
жыц ця, да ўнут ра ных пра ві лаў з іх 
праб ле ма мі і ра дас ця мі — яны на ват 
не ўяў ля юць, што іх ча кае па-за сце-
на мі гэ та га ча со ва га до ма. Я ўспом-
ніў, з які мі цяж кас ця мі су тык нуў ся 
сам, як мне бы ло адзі но ка... Зга даў 
Ве ру. Та ды да мя не прый шло ўсве-
дам лен не, што пры яз джаць да дзя-
цей трэ ба не толь кі пад час ак цый, 
не аб ход на быць з імі по бач, сяб ра-
ваць і пад трым лі ваць рэ гу ляр на, як 
гэ та ра бі ла Ве ра. У хут кім ча се я 
па тра піў у Кі еў скую шко лу, дзе зай-
ма лі ся тым, што рых та ва лі сяб роў 
для сі рот. Я пра ца ваў з псі хо ла га мі і 
трэ не ра мі не каль кі дзён. Яны змя ні-
лі маё жыц цё. У Мінск пры ехаў ужо з 
на ме рам ства рыць пэў ную ка ман ду, 
якая бу дзе да па ма гаць дзе цям шу-
каць та кіх сяб роў.

— А на вош та ву чыць да рос лых 

сяб ра ваць? Ці маг чы ма ўво гу ле 

кант ра ля ваць та кое сяб роў ства?

— З не ра зу мен нем мы су тык ну-
лі ся ад ра зу. Лю дзі, якія зай ма юц ца 
праб ле ма мі сі рот у на шай дзяр жа ве, 
ска за лі, што больш за ўсё праб лем 
у вы пуск ні коў школ-ін тэр на таў — з 
адап та цы яй у гра мад стве, і на стой-
лі ва пра па на ва лі нам зай мац ца 
вы пуск ні ка мі. Мы па сут нас ці гэ та і 
ра бі лі, але ўба чы лі, што мно гія праб-
ле мы мож на бы ло пра ду хі ліць, ка лі б 
дзі ця бы ло мен шае. Мы да ве да лі ся, 
што шан цаў знай сці сям'ю боль ш у 
дзя цей да пя ці га доў. У ра зы ска-

ра ча ец ца гэ тая маг чы масць у тых, 
ка му больш за пяць. Ка лі дзі ця-
ці споў ні ла ся дзе сяць, то шан цаў 
амаль ня ма. Мы вы ра шы лі шу каць 
бліз кіх да рос лых тым, ка му ад 10 
да 15 га доў. Гэ та той уз рост, ка лі 
дзі ця яшчэ га то ва слу хаць да рос-
лых. Вель мі доў га ад стой ва лі маг-
чы масць пра ца ваць з дзець мі гэ та га 
ўзрос ту ў ка мі тэ це па аду ка цыі Мін-
гар вы кан ка ма. Нас пад тры ма лі, але 
не ад ра зу. Нам прый шло ся шмат па-
пра ца ваць у гэ тым кі рун ку, што так-
са ма пра віль на, бо лю дзі, ад каз ныя 
за сі рот, вель мі доб ра ра зу ме юць: 
на ко не жыц цё ча ла ве ка, а не цац кі. 
Мы вы ву чы лі за ка на даў ства і зра зу-
ме лі, што та кое сяб роў ства па між 
па ста ле ўшы мі дзець мі і да рос лы мі 
на зы ва ец ца ў кра і не па тра нат ным 
вы ха ван нем.

— У ад ным з ін тэр в'ю вы ка за-

лі, што са праўд ным сяб рам, які 

пры ня се ка рысць для сі ра ты, мо-

жа стаць толь кі псі ха ла гіч на моц-

ны ча ла век...

— Дзі ця, якое ака за ла ся ў ін тэр-
на тнай уста но ве, ня гле дзя чы на  
ўзрост, атры ма ла сур' ёз ную псі ха-
ла гіч ную траў му, та му ня се ў са бе 
пэў ны згус так праб лем, цяж кас цяў, 
пе ра жы ван няў і бо лю. І ме на ві та 
з гэ тым су ты ка ец ца ча ла век, ка лі 
бліз ка зна ё міц ца з сі ра той. Да рос лы 
па ві нен быць псі ха ла гіч на моц ным, 
каб да па маг чы з усім гэ тым спра-
віц ца дзі ця ці і са мо му пры гэ тым 
за стац ца «пры сва ім ро зу ме». Та кі 
ча ла век па ві нен свое ча со ва і пра-
віль на зрэ а га ваць на тыя вы клі кі, з 
які мі ён су тык нец ца, раз маў ля ю чы 
з дзі цем. Тая жан чы на, якая ста ла 
ма ім сяб рам у дзя цін стве, не пра-
хо дзі ла ні я кіх кур саў, але яна бы ла 
моц ная асо ба, яе рэ ак цыі на мае 
па во дзі ны бы лі пра віль ныя. Лю бое 
ня пра віль нае сло ва або дзе ян не ў 
ад но сі нах да сі ра ты мо гуць быць 
вель мі шкод ныя, дзі ця мо жа пе ра-

стаць да вя раць лю дзям і на заў сё ды 
за чы ніц ца ад гра мад ства. Да рос лы 
па ві нен тры маць у сва ёй га ла ве мэ-
ту, з якой ён ад ва жыў ся да па маг-
чы дзі ця ці. Гэ ты шлях не без пе ра-
шкод. Ка лі ўсё атрым лі ва ец ца, то 
та кія дзе ці по тым вель мі ша ну юць 
свай го сяб ра, бо ра зу ме юць, што 
ён, ня гле дзя чы на ўсе цяж кас ці, не 
раз вяр нуў ся і не сы шоў, а пра цяг-
вае сяб ра ваць. Трэ ба ра зу мець, 
што не кож ны да рос лы га то вы тры-
ваць, на прык лад, хлус ню і кра дзеж 
ад дзі ця ці, яко му вы ра шыў да па ма-
гаць. А дзе ці ў гэ тым жы вуць, гэ та 
іх жыц цё, і на ша за да ча па ка заць, 

што мож на інакш. Вель мі цяж ка ма-
ло му рас тлу ма чыць, што да рос лы 
не спра віў ся, пе ра ду маў з ім сяб ра-
ваць. Ча ла век па ві нен быць моц ны 
і ўпэў не ны ў сва ім ра шэн ні. Я ве ру, 
што кож нае дзі ця ўні каль нае ў сва іх 
маг чы мас цях і на ме рах, і ка лі да па-
маг чы, рас крыць яго, то свет мо жа 
атры маць та кіх лю дзей, як Стыў 
Джобс, Ка ко Ша нэль ды ўво гу ле 
прос та доб ра га ча ла ве ка.

— Як ад бы ва ец ца по шук і пад-

рых тоў ка па тра нат ных вы ха валь-

ні каў для дзя цей?

— Мы рас каз ва ем аб гэ тым у 
са цы яль ных сет ках, ла дзім роз ныя 
ме ра пры ем ствы, каб лю дзі звяр ну-
лі ўва гу на праб ле мы дзя цей. У нас 
бы лі та кія пра ек ты, як «Ка ман да ма-
ры», ка лі мы за пра ша лі зна ка мі тых 
лю дзей, якія ма юць пэў ны аў та ры-
тэт у гра мад стве, ра зам з дзець мі-сі-
ро та мі сыг раць у фут бол. Тлу ма чы-
лі, для ча го гэ та ро бім. Нам вель мі 
важ на пры цяг нуць для вы ха ван ня 
хлоп чы каў муж чын, якія маг лі б праз 
свой аса біс ты прык лад і сяб роў ства 
з дзі цем да па маг чы яму па ве рыць 
у свае сі лы і на тхніц ца. Дзя ку ю чы 
гэ та му пра ек ту ка ля са ра ка дзя цей 
з 11 да 16 га доў знай шлі да рос лых-
сяб роў, на стаў ні каў. Бы лі і ін шыя 
пра ек ты, та кія, як «Друж ная кух ня» 
для дзя цей і да рос лых, якія лю бяць 
га та ваць ежу, «Кі ла мет ры ніцяў сяб-
роў ства» — у ім удзель ні ча лі вы ха-
ван цы школ-ін тэр на таў і іх сяб ры, 
яны бе га юць доў гія дыс тан цыі, каб 
пры цяг нуць ува гу лю дзей, якія хо-
чуць да па маг чы дзе цям. Пас ля та кіх 
пра ек таў да нас пры хо дзіць больш 
лю дзей, чым звы чай на, каб да ве-
дац ца аб за кон ных і пра віль ных маг-
чы мас цях да па маг чы сі ра це.

— Ну вось пры цяг ну лі вы ўва-

гу, да вас прый шлі лю дзі, і што 

да лей?

— Спа чат ку мы пра во дзім ін фар-
ма цый ную га дзі ну. На яе звы чай на 

пры хо дзяць ча ла век 20. На зра зу-
ме лай для лю дзей мо ве га во рым, як 
мож на да па маг чы дзе цям на са май 
спра ве. Рас каз ва ем аб тым, што ў 
ідэа ле дзя цей у шко ле-ін тэр на це не 
па він на быць, але ка лі ня ма маг чы-
мас ці за браць дзі ця на заў сё ды, то 
мож на па спра ба ваць па сяб ра ваць з 
ад ным дзі цем. Праў да, пас ля на шай 
ін фар ма цый най га дзі ны, лю дзі адэ-
кват на ацэнь ва юць свае рэ сур сы і 
пра цэн таў 40 сы хо дзяць уво гу ле. 
З ты мі, хто за стаў ся, па чы нае пра-
ца ваць псі хо лаг — ін ды ві ду аль на. 
Пас ля гэ та га не ка то рыя так са ма 
сы хо дзяць. І толь кі пас ля ра бо ты з 
псі хо ла гам мы па чы на ем рых та ваць 
лю дзей, ву чым адэ кват на рэ ага ваць 
на па во дзі ны дзі ця ці, тлу ма чым, як 
мож на да па маг чы ма ло му «стаць 
на но гі». За ста юц ца толь кі цвёр дыя 
ў сва ім ра шэн ні, хто ра зу мее, што 
жыц цё дзі ця ці — не жарт. Усіх да-
рос лых мы по тым су пра ва джа ем, 
да па ма га ем вы ра шаць праб ле мы 
з дзі цем, пад трым лі ва ем псі ха ла-
гіч на...

— А як жа дзе ці? Яны мо гуць 

вы бі раць да рос ла га?

— Так, у нас ёсць маг чы масць 
мець зно сі ны з дзець мі і пад бі раць 
та кім чы нам для іх да рос лых сяб роў. 
Мы су пра цоў ні ча ем з кі раў ніц твам 
школ-ін тэр на таў, і яны ра яць нам 
дзя цей. І, вя до ма, мы пры слу хоў ва-
ем ся. Ве да ем гіс то рыю дзі ця ці, яго 
асаб лі вас ці і сла бас ці. Дзі ця мо жа 
па жа даць сяб ра ваць з ся мей най 
па рай, муж чы нам ці жан чы най. 
Тое са мае і пра па тэн цый на га вы-
ха валь ні ка. Псі хо ла гі да па ма га юць 
су па ста віць ін фар ма цыю пра дзі ця 
і маг чы масць кан крэт на га да рос ла-
га да па маг чы яму. Мы пад бі ра ем іх 
так, каб у да рос ла га і дзі ця ці бы лі 
агуль ныя ін та рэ сы і па доб ны тэм-
пе ра мент. Мно гія дзе ці, у якіх з'яў-
ля ец ца ся бар, на ват па сту па юць 
ва ўні вер сі тэ ты, а гэ та для іх ужо 
вя лі кае да сяг нен не. Для іх уво гу ле 
да сяг нен не — прос та за ха цець ву-
чыц ца.

— Ці бы вае, што лю дзі праз 

пэў ны час та ко га сяб роў ства вы-

ра ша юць спы ніць зно сі ны з дзі-

цем?

— Я па мя таю толь кі адзін вы па-
дак. Гэ та бы ла жан чы на, якая пе-
ра яз джа ла ў ін шы го рад і па він на 
бы ла ў хут кім ча се на ра дзіць. Яна 
аца ні ла ўлас ныя рэ сур сы і сум лен-
на рас ка за ла аб гэ тым свай му па-
да печ на му. Яны не спы ні лі зно сі ны 
цал кам, жан чы на пад трым лі ва ла 
хлоп ца, праў да, не так ак тыў на, як 
гэ та бы ло на па чат ку... Але тра гіч-
ных вы пад каў у нас ня ма. Лю дзі, 
якія ра ша юц ца па сяб ра ваць з дзі-
цем, ра зу ме юць, з які мі праб ле ма мі 
су тык нуц ца, і га то вы да гэ та га. Яны 
ўсве дам ля юць, што да па маг чы сі-
ра це мож на толь кі сва ёй ува гай і 
аса біс тым пры кла дам, а не кін дэр-
сюр пры зам.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

КОЖ НА МУ ДЗІ ЦЯ ЦІ 
ПА ТРЭ БЕН

СВОЙ ДА РОС ЛЫ

Гэта карыснаГэта карысна

СУМ НА 
НЕ 

БУ ДЗЕ!
Но вую вер сію 

дзі ця ча га пра ва во га 

сай та за пус ціць 

1 чэр ве ня, 

у Між на род ны дзень 

аба ро ны дзя цей, 

На цы я наль ны 

цэнтр пра ва вой 

ін фар ма цыі (НЦПІ). 

Гэ та ўні каль ны 

спе цы я лі за ва ны 

сайт па пра ва вой 

аду ка цыі дзя цей 

і пад лет каў, ство ра ны 

па іні цы я ты ве 

Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та.
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іс нуе ўжо 12 га доў. Сё ле та 
яго ўнес лі ў спіс ін тэр нэт-
рэ сур саў з аду ка цый ны мі 
пра гра ма мі для ма лых
пад час па доў жа ных з-за 
пан дэ міі ка ні кул. Тут дзе ці 
мо гуць за ма цоў ваць прой-
дзе ны ма тэ ры ял, на бы ваць 
но выя ве ды, у тым лі ку 
юры дыч ныя, атрым лі ваць 
ад ка зы на «да рос лыя» пы-
тан ні і пад каз кі, што ра біць 
у скла да ных сі ту а цы ях.

Уся ін фар ма цыя на сай-
це па да ец ца ў зай маль най 
і да ступ най фор ме, у тым 
лі ку праз гуль ні, а шу каць 
ад ка зы на пы тан не да па-
ма гае вір ту аль нае Ва ра-
ня ня. Сайт раз лі ча ны на 
дзя цей ад 6 да 16 га доў. 
Ма лыя тут да ве да юц ца 
шмат ці ка ва га пра роз ныя 
кра і ны, раз га да юць рэ бу-
сы і крас вор ды, прой дуць 
тэс ты. Пад лет кі мо гуць 
так са ма вы ву чыць «Юры-
дыч ную аз бу ку», здзейс-
ніць па да рож жа ў свет фі-
нан саў, вы ву чыць пра ві лы 
да рож на га ру ху і вы свет-
ліць, якія не звы чай ныя за-
ба ро ны і за ко ны дзей ні ча-
юць у ін шых кра і нах.

У «Пра ва вых ла бі рын-
тах» мож на па зна ё міц ца 
з «Жы вой дэк ла ра цы яй 
пра воў дзі ця ці», а яшчэ 
ад пра віц ца ў «Па да рож жа 
ў мі ну лае», каб да ве дац ца 
пра мі ну лае на шай кра і ны
і па зна ё міц ца са сла ву ты мі 
прод ка мі. Пад лет кі да -
ве да юц ца, як атры маць 
паш парт, улад ка вац ца на 
ра бо ту, на быць па пу ляр-
насць у шко ле, на ву чыц ца 
пра віль на сяб ра ваць і аба-
ра няць свае ін та рэ сы.

Но вая вер сія 2.0, ство-
ра ная пры пад трым цы 
прад стаў ніц тва Дзі ця ча га 
фон ду ААН ЮНІ СЭФ у Бе-
ла ру сі, мае но вы ды зайн, 
рэа лі зуе но выя су час ныя 
тэх на ло гіі і іна ва цый ныя 
па ды хо ды да па да чы ін-
фар ма цыі, па леп ша ную 
сіс тэ му на ві га цыі і но выя 
сэр ві сы. Сай там так са ма 
ста не зруч ней ка рыс тац ца 
праз смарт фо ны і план шэ-
ты. Ства раль ні кі абя ца юць, 
што дзе цям бу дзе яшчэ ці-
ка вей ава лод ваць но вы мі 
ве да мі і па да рож ні чаць па 
све це юры дыч най і пра ва-
вой ін фар ма цыі.

Іры на СІ ДА РОК.

«Мя не пе ра клі ні ла, ка лі мы 
еха лі на зад у Мінск. Я зра зу меў, 
што мог быць на іх мес цы. 
Да мя не б пры еха лі ва лан цё ры 
на дзве га дзі ны і по тым знік лі 
з жыц ця на заў сё ды...»

«Лю бое ня пра віль нае сло ва або 
дзе ян не ў ад но сі нах да сі ра ты 
мо гуць быць вель мі шкод ныя, 
дзі ця мо жа пе ра стаць да вя раць 
лю дзям і на заў сё ды закрыц ца 
ад гра мад ства».


