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Вы ма е це 
пра ва 
на да па мо гу

Ці мае пра ва на да па мо гу ў су вя зі з на ра джэн-

нем дзі ця ці ўсы на ві цель, ка лі на пад ста ве ра шэн-

ня су да аб усы наў лен ні зме не на да та на ра джэн ня 

дзі ця ці і яго ўзрост стаў менш за 6 ме ся цаў? На 

мо мант усы наў лен ня дзі ця ці бы ло 11 ме ся цаў 

(да та на ра джэн ня — 11.10.2017), але ра шэн нем 

су да яго да та на ра джэн ня бы ла зме не ная, і дзі ця 

ста ла ма ла дзей шым (но вая да та на ра джэн ня — 

15.07.2018). Ра шэн не су да аб усы наў лен ні ўсту пі-

ла ў сі лу з 25.09.2018.

(Іры на, г. Го мель).

Ад каз вае кан суль тант упраў 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 Свят ла на КО ВАЛЬ:

— Пра ва на ад на ра зо вую да па мо гу ў су вя зі з на-

ра джэн нем дзі ця ці ма юць асо бы, якія ўсы на ві лі (уда-

ча ры лі) дзі ця ва ўзрос це да 6 ме ся цаў (арт. 11 за ко на 

«Аб дзяр жаў ных да па мо гах сем' ям, якія вы хоў ва юць 

дзя цей»).

Па мер да па мо гі ў су вя зі з на ра джэн нем дзі ця ці вы-

зна ча ец ца на да ту на ра джэн ня ўсы ноў ле на га дзі ця ці.

Пры вы зна чэн ні пра ва на да па мо гу ў су вя зі з на ра-

джэн нем дзі ця ці і па ме ру гэ тай да па мо гі раз гля да ец ца 

да та на ра джэн ня дзі ця ці, якая зме шча на ў па свед чан ні 

аб яго на ра джэн ні, гэ та зна чыць 15.07.2018. Па коль-

кі дзі ця 15.07.2018 го да на ра джэн ня, і ўсы ноў ле нае 

25.09.2018 (ва ўзрос це да 6 ме ся цаў), пра ва на да па-

мо гу ў су вя зі з на ра джэн нем дзі ця ці ва ша сям'я мае.

Звяр нуц ца па пры зна чэн не да па мо гі ў су вя зі з на ра-

джэн нем дзі ця ці не аб ход на на пра ця гу 6 ме ся цаў з дня 

ўступ лен ня ў сі лу ра шэн ня су да аб усы наў лен ні дзі ця-

ці — у ва шым вы пад ку не паз ней за 25.03.2019 го да.

Да ку мен та мі, на пад ста ве якіх вам бу дзе пры зна-

ча на ўка за ная да па мо га, з'яў ля юц ца па свед чан не аб 

на ра джэн ні дзі ця ці і ко пія ра шэн ня су да аб усы наў лен ні 

(уда ча рэн ні). Пры гэ тым усы на ві цель (уда ча ры цель) 

за мест поў най ко піі ра шэн ня су да мо жа прад ста віць 

част ко вую вы піс ку з гэ та га ра шэн ня без ука зан ня звес-

так аб мі ну лым дзі ця ці.

Да дат ко ва вар та ад зна чыць, што з дня ўступ лен ня ў 

сі лу ра шэн ня су да аб усы наў лен ні дзі ця ці (з 25.09.2018) 

ва ша сям'я мае пра ва і на пры зна чэн не да па мо гі па 

до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў.

* * *

Якія сем'і мо гуць 
раз ліч ваць на па слу гу ня ні?

У Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба ро ны нам 

па ве да мі лі, што та кая па слу га аказ ва ец ца сем' ям, якія 

вы хоў ва юць два іх і больш дзя цей, якія на ра дзі лі ся ад-

на ча со ва (двой ню, трай нят) ва ўзрос це да 3 га доў, 

дзя цей-ін ва лі даў ва ўзрос це да 18 га доў — у ме жах 

20 га дзін у ты дзень (трай нят — да 40 га дзін).

Па слу га аказ ва ец ца бяс плат на:

сем' ям, якія вы хоў ва юць два іх і больш дзя цей, якія 

на ра дзі лі ся ад на ча со ва;

ня поў ным сем' ям, якія вы хоў ва юць дзі ця-ін ва лі да ва 

ўзрос це да 4 га доў, і поў ным сем' ям, якія вы хоў ва юць 

два іх і больш дзя цей-ін ва лі даў, адзін з якіх ва ўзрос це 

да 4 га доў.

На плат най асно ве (па са цы яль на ніз кіх та ры фах) 

па слу га аказ ва ец ца поў ным сем' ям, якія вы хоў ва юць 

ад но дзі ця-ін ва лі да, — да да сяг нен ня ім уз рос ту 4 га доў 

і сем' ям, якія вы хоў ва юць дзі ця-ін ва лі да ва ўзрос це ад 

4 да 18 га доў.

Пры гэ тым ка тэ го рыі сем' яў, якія ма юць пра ва на 

па слу гу ня ні, пас ля доў на рас шы ра юц ца. Так, з гэ та га 

го да пра ва на па слу гу ня ні атры ма лі сем'і, у якіх абод-

ва баць кі — ма ці (ма ча ха), баць ка (ай чым) — аль бо 

адзін з баць коў у ня поў най сям'і з'яў ля юц ца ін ва лі да мі 

І або ІІ гру пы.

На га да ем, што ака зан не са цы яль ных па слуг ажыц-

цяў ля ец ца па за яў ным прын цы пе пры зва ро це ў ТЦСАН 

па мес цы жы хар ства. Ін фар ма цыя пра ад ра сы і тэ ле фо-

ны цэнт раў раз ме шча на на сай тах цэнт раў, ка мі тэ таў 

па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не абл вы кан-

ка маў, Мінск ага гар вы кан ка ма, Мі ніс тэр ства пра цы і 

са цы яль най аба ро ны.

Да рэ чы, у пер шым паў год дзі 2018 го да па слу га-

мі ня ні ска рыс та лі ся 1957 сем' яў, якія вы хоў ва юць 

дзя цей, у тым лі ку 1703 сям'і, якія вы хоў ва юць двой-

ню да 3 га доў, 46 сем' яў, якія вы хоў ва юць трай нят 

да 3 га доў, і 208 сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей-ін ва-

лі даў да 18 га доў.

Свят ла на БУСЬ КО.

Са цы яль ная кан суль та цыяСа цы яль ная кан суль та цыя

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Не га тыў нае стаў лен не да ця жар нас ці 

і дум кі аб абор це, на ват ка лі жан чы на 

яго і не зра бі ла, не за ста юц ца «не па-

чу ты мі» — ма лы «вы яў ляе» сваё не-

жа дан не з'яў ляц ца на свет, дзе яму не 

ра ды: па вя ліч ва ец ца коль касць аб віц-

цяў пу па ві ны, рас це пра цэнт ке са ра вых 

ся чэн няў.

Час та су жэн цы не ма юць фі зі я ла гіч-

ных праб лем, але за чаць дзі ця ў іх не 

атрым лі ва ец ца. Пры вы ка ры стан ні ж 

тэх нік пе ры на таль най псі ха ло гіі ця жар-

насць і ро ды ма юць мес ца. «Ка лі пе ры-

на таль ны псі хо лаг бу дзе пад трым лі ваць 

жан чы ну, ву чыць яе пэў най фор ме па-

во дзін, ця жар насць пра хо дзіць эка ла-

гіч на і якас на, па-ін ша му ўспры ма юц ца 

ро ды. Вель мі важ на, з які мі эмо цы я мі 

па ра дзі ха да іх па ды хо дзіць», — упэў-

не на кан ды дат псі ха ла гіч ных на вук 

Ра сій ска га на цы я наль на га да след-

чыц ка га ме ду ні вер сі тэ та Тац ця на 

БРЭ СО. Час та бу ду чых ма ма чак пу жа-

юць, за мест та го, каб па ка заць, што пра 

ро ды трэ ба ду маць не як пра боль, а як 

пра ра бо ту. Толь кі пры та кім па ды хо-

дзе жан чы на ўпэў не на па во дзіць ся бе 

пад час ро да ва га пра цэ су і вы хо дзіць з 

яго не та кой зму ча най па ку та мі і, што 

га лоў нае, не ба іц ца праз не ка то ры час 

зноў на ра джаць.

Ла гойск су праць абор таў
Важ на пра ца ваць не толь кі з па-

цы ен та мі, але і з мед пер са на лам. Не 

сак рэт, што аку шэр-гі не ко лаг мае над 

жан чы най вя лі кую ўла ду. Час та ме на-

ві та ад гэ та га док та ра за ле жыць вы бар 

жан чы н, якія тра пі лі ў скла да нае ста-

но ві шча і не ве да юць, што ра біць з не-

за пла на ва най ця жар нас цю. Не аб ход на 

рых та ваць спе цы я ліс таў, на цэ ле ных на 

за ха ван не дэ ма гра фіч на га па тэн цы я лу, 

фар мі ра ваць ма раль ныя ўста ноў кі, 

вы кла даць ім бія эты ку, ву чыць па-

ва жаць жыц цё з мо ман ту за чац-

ця. Тут ма ла прос та мець спе цы-

яль ныя пра гра мы для ўсіх, хто 

пра цуе ў га лі не за ха ван-

ня рэ пра дук тыў на га зда-

роўя — не аб ход на за ка на-

даў ча аба ра ніць ура чоў, на 

якіх мо гуць «на ехаць» па цы ент кі 

за ад мо ву ра біць аборт.

І трэ ба ска заць, што за ка на даў-

ства так са ма па сту по ва мя ня ец ца, а 

ўра чы, якія лі чаць штуч нае пе ра ры-

ван не ця жар нас ці злом, ка рыс та юц-

ца но вы мі маг чы мас ця мі. Так, не-

вя лі кі бе ла рус кі га ра док вы сту піў 

су праць «дзе та за бой ства». Іры на 

КАЗ ЛОЎ СКАЯ, аку шэр-гі не ко-

лаг Ла гой скай ра ён най цэнт-

раль най баль ні цы, пе ра мож ца 

кон кур су «Жан чы на го да — 

2017» і, між ін шым, шмат дзет ная ма-

ма, ад ной з пер шых уго лас за яві ла пра 

сваё не жа дан не ра біць абор ты: «Ка лі я 

да ве да ла ся, што ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

ўне се ны па праў кі ў за кон, якія да юць 

пра ва на ад мо ву ўра ча ад пе ра ры ван-

ня ця жар нас ці, я ча ка ла та кіх змен у 

на шым за ка на даў стве. І, як толь кі яны 

бы лі пры ня тыя, лі та раль на на на ступ ны 

дзень на пі са ла за яву аб ад мо ве, а ўслед 

за мной і мае ка ле гі. І сён ня Ла гойск — 

го рад, дзе не ро бяць абор таў. Як вы нік, 

ба чу, ста лі мя няц ца ўста ноў кі жан чын. 

Ра ней яны ве да лі, што мож на прый сці 

і без уся ля кіх пы тан няў бу дзе пе ра ры-

вац ца ця жар насць, а за раз пра цэ ду ра 

ўсклад ні ла ся, і яны ўжо ду ма юць, як 

па пя рэ дзіць не па жа да ную ця жар насць. 

Мне да во дзі ла ся чуць ад жан чын, якіх 

ад га ва ры лі ад абор таў, «дзя куй». Але я 

ўпэў не на, што сён ня трэ ба шмат га ва-

рыць з пад лет ка мі, мя няць іх стаў лен не 

да ўза е ма ад но сін і за мест за пуж ван няў, 

на кшталт «не пры ня сі ў па до ле», уся-

ляць упэў не насць, што «ка лі-не будзь 

у іх бу дуць дзе ці з ка ха ны мі людзь мі ў 

шчас лі вых сем' ях».

«Па ліп» на зва лі Лі зай
Між ін шым, ад но з апош ніх да сле да-

ван няў па ка за ла, што на пы тан не, «Што б 

вы ра бі лі, ка лі б абор ты бы лі за ба ро не-

ныя?», боль шасць жан чын ад ка за ла: 

«На ра джа лі б». На жаль, сён ня ку ды час-

цей на ця жар ную, якая ра ша ец ца зра біць 

аборт, уплы ва юць тыя, хто по бач: парт-

нёр, баць кі, а ча сам і чу жыя лю дзі.

«Ура чы не ўба чы лі дзі ця, ска за лі, 

што гэ та па ліп, і ка лі прый шла паў тор-

на, па ве да мі лі, што ён вы рас. А сён ня 

гэ та му «па лі пу» дзе вяць га доў. За вуць 

Лі зай, — дзе ліц ца сва ёй гіс то ры яй шмат-

дзет ная ма ці, кі раў нік мас коў ска га 

фон ду «Жан чы ны за жыц цё» На тал ля 

МАСК ВІ ЦІ НА. — Пад час ця жар нас ці мя-

не на кі роў ва лі на абор ты (што для мя не, 

як ве ру ю ча га ча ла ве ка, не пры маль на), 

ад га вор ва лі: «На вош та та кой ма ла дой 

у 25 га доў на ра джаць трэ цяе дзі ця?». І 

ка лі я чу ла гэ тыя жах лі выя пра па но вы 

пра чыст ку, ра зу ме ла, што ця пер прос та 

не маю пра ва не да па ма гаць жан чы нам, 

якія трап ля юць у та кое ж ста но ві шча». 

Сён ня ар га ні за цыя аб' яд ноў вае ты ся чы 

ва лан цё раў у роз ных га ра дах, вя дуц ца 

ан ты аборт ныя кур сы, што дзень ма ні то-

рац ца са цы яль ныя сет кі і спе цы яль ная 

пра гра ма ад соч вае жан чын, якія ў ін-

тэр нэ це за яў ля лі пра аборт. Ства ра юц ца 

спі сы, і та кія жан чы ны «раз мяр коў ва юц-

ца» па між ва лан цё ра мі (найчасцей жан-

чы на мі, якія ма юць дзя цей і ве да юць, як 

пад тры маць тых, хто тра піў у скла да нае 

ста но ві шча). У кры зіс ных сі ту а цы ях ця-

жар ным жан чы нам да па мо гуць не толь кі 

з кан суль та цы я мі спе цы я ліс таў, але і ма-

тэ ры яль на: бяс плат на мож на атры маць 

рэ чы і для па ра дзі хі, і для не маў ля ці, 

на ват праб ле мы з жыл лём вы ра шаль-

ныя.

Та кія ж ар га ні за цыі дзей ні ча юць і ў 

Бе ла ру сі. У ме жах са цы яль на га пра ек та 

«Ты не ад на» пра вод зяц ца ме ра пры-

ем ствы на ба зах ме ду ста ноў, з'я ві ла ся 

ін тэр ак тыў ная кар та, на якой па ка за ны 

ўсе ві ды бяс плат ных па слуг для ця жар-

ных, і гэ та не толь кі да па мо га ме ды каў, 

псі хо ла гаў, юрыс таў, але і ар га ні за цыя 

воль на га ча су: спар тыў ныя аб' ек ты, 

му зеі, кур сы. У вы ні ку між ве да мас на-

га ўза е ма дзе ян ня здзяйс ня ец ца пад-

трым ка жан чын, якія тра пі лі ў скла да-

нае ста но ві шча. У са цы яль ным цэнт ры 

«Шчас лі вы ма лы» мож на атры маць як 

гу ма ні тар ную да па мо гу, так і аду ка цый-

ную, ма ла дым ма ту лям пад ка жуць, як 

да гля даць ма ло га, як знай сці пра цу. 

Тут яны зной дуць сяб роў, аб за вя дуц-

ца ка рыс ны мі кан так та мі, а га лоў нае, 

ста нуць больш упэў не нымі і ад чу юць, 

як гэ та здо ра ва — быць ма май.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ЯК БУС ЛУ 
ДА ДАЦЬ РА БО ТЫ...

Не га тыў нае стаў лен не 
да ця жар нас ці і дум кі аб абор це, 
на ват ка лі жан чы на яго 
і не зра бі ла, не за ста юц ца 
«не па чу ты мі» — ма лы «вы яў ляе» 
сваё не жа дан не з'яў ляц ца на свет, 
дзе яму не ра ды.

«За 10—15 га доў па ла во га жыц ця 
з кант ра цэп цы яй і абор та мі 
жан чы на на бы вае вя лі кую 
коль касць гі не ка ла гіч ных 
і ін шых за хвор ван няў, якія іс тот на 
зні жа юць яе рэ пра дук тыў ны 
па тэн цы ял, ад сюль і вя лі кая 
коль касць са ма ад воль ных 
абор таў, ця жар нас цяў, 
якія не раз ві ва юц ца...»


