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Пры цяг нуць ра бот ні каў у са-
цы яль ную сфе ру ня прос та. 
Ад каз насць вя лі кая, за роб кі — 
не вы со кія. Адзін са спо са баў 
за да во ліць по пыт на са цы яль-
ныя па слу гі — раз ві ваць ва лан-
цёр скі рух. Ця пер, на прык лад, 
доб ра ах вот ні каў, якія га то вы 
да па ма гаць сем' ям з хво ры-
мі дзець мі, на бі рае Бе ла рус кі 
дзі ця чы хос піс. На якую пра цу 
па трэб ны ва лан цё ры і ці мож на 
ад мо віц ца ад за дан ня, рас ка за-
ла га лоў ны спе цы я ліст па са-
цы яль най пра цы хос пі са Іры на 
БАЙ ДА КО ВА.

Пяць кру гоў 
на тра лей бу се

Па сло вах Іры ны Ва сіль еў ны, пры 
на бо ры ва лан цё раў стаў ку ро бяць на 
мо ладзь. Па-пер шае, у яе больш воль-
на га ча су. Па-дру гое, на гля даць трэ ба 
за дзець мі і пад лет ка мі, а тым хо чац ца 
кан так та ваць з ад на год ка мі.

— У ко дэк се, скла дзе ным ра бот ні-
ка мі хос пі са, пра пі са на, што ва лан цё-
рам мо жа быць ча ла век, ста рэй шы за 
18 га доў. Але ў лет нік да нас пры яз-
джа юць доб ра ах вот ні кі з Уэль са, Гер-
ма ніі, якім па15-16 га доў. Яны доб ра 
пра цу юць. І мы па ду ма лі: ня ўжо ў нас 
не на столь кі ад каз ныя пад лет кі? Мы 
хо чам, каб школь ні кі, якія за кан чва-
юць 10-ты клас, так са ма вы пра ба ва лі 
ся бе, — ка жа спе цы я ліст.

Ка лі ча ла век за клю чае да га вор, 
ён па зна чае, коль кі га дзін са свай го 

воль на га ча су мо жа пры свя ціць даб-
ра чын нас ці. Лёг ка знай сці ва лан цё-
раў на ак цыі, якія пра хо дзяць адзін 
дзень або ў вы хад ныя. Скла да ней — 
на зме ну ў лет нік.

— Вя до ма, улет ку хо чац ца са мо му 
ку ды-не будзь з'ез дзіць, па па да рож-
ні чаць, — з па ра зу мен нем ста віц ца 
Іры на Ва сіль еў на. — Але ёсць ма ла-
дыя лю дзі, якія ўжо коль кі га доў свой 
ад па чы нак пра вод зяць не на мо ры, а 
ра зам з на шы мі дзець мі ў ла ге ры.

Ад ва лан цё раў, якія да па ма га юць 
сем' ям на да му, мо жа спат рэ біц ца 
сха дзіць у кра му ці, па куль ма ці ся-
дзіць з дзі цем-ін ва лі дам, за вез ці дру-
го га ма ло га ў спар тыў ную сек цыю. 
Бы ва юць і не стан дарт ныя па жа дан-
ні. Так, адзін з хлоп чы каў, ка ля сач-
нік, пра сіў па ка таць яго ў трам ваі ці 
тра лей бу се. Ра зам з ва лан цё рам 
яны па пяць кру гоў на мот ва лі, ез-
дзі лі з каль ца ў каль цо.

Раз на ме сяц ма ла дыя лю дзі для 
сва іх па да печ ных ар га ні зу юць дыс-
ка тэ ку. Да маў ля юц ца з нач ным клу-
бам, пра дум ва юць за баў ляль ную 

пра гра му (за пра ша юць вуч няў шко л 
мас тац тваў, кур сан таў су во раў ска га 
ву чы лі шча, сту дэн таў тэх на ла гіч на га 
ка ле джа).

— Звы чай ная мо ладзь мо жа на-
вед ваць дыс ка тэ кі. А на шы дзе ці там 
не бы ва юць. Ад на спра ва прый сці на 
ве чар у шко лу (хоць іх і ту ды не за-
пра ша юць), а ін шая — у нач ны клуб, 
дзе свая ат мас фе ра. Для іх гэ та вя-
лі кае свя та, — рас па вя дае Іры на 
Бай да ко ва.

Ча ка юць так са ма доб ра ах вот ні каў, 
якія бу дуць да гля даць за дзець мі пад-
час «са цы яль най пе рад ыш кі». Гэ та па-
слу га ад но віц ца ў хос пі се з чэр ве ня, 
ка лі ад кры ец ца но вы бу ды нак.

Сем'і не хо чуць 
шка да ван ня

Перш чым да зво ліць ва лан цё ру 
пра ца ваць, з ім раз маў ляе псі хо лаг. 
Бы вае, што пры хо дзяць лю дзі з па-
ру ша най псі хі кай. Ці фа на ты кі, чыя 
мэ та не да па маг чы дзі ця ці і баць кам, 
а пе ра цяг нуць іх у сваю ве ру. Але 
та кіх, ка жуць, пад час гу тар кі ві даць 
ад ра зу.

Ва лан цё ру заў сё ды тлу ма чаць, як 
па во дзіць ся бе ў той ці ін шай сям'і. 
Бо ад но не асця рож нае сло ва — і вас 
больш не пус цяць. Іры на Ва сіль еў на 
згад вае, як ад на дзяў чы на вы ра шы-

ла па спа чу ваць баць кам. Ска за ла: 
«Так шка да. За што ж вас Бог па ка-
раў?» І ўсё. Ма ці па тэ ле фа на ва ла ў 
хос піс і ска за ла, каб тая ва лан цёр-
ка больш не пры яз джа ла. Сем'і не 
хо чуць шка да ван ня, яны ча ка юць 
да па мо гі.

Доб ра ах вот ні каў па пя рэдж ва юць: 
ін фар ма цыя пра ва шых па да печ-
ных — кан фі дэн цы яль ная. Ка лі вы 
сфа та гра фа ва лі ся з дзі цем, не вы-
клад вай це гэ та ў се ці ве. Не кож ныя 
баць кі хо чуць, каб здым кі іх дзя цей 
бы лі ў ін тэр нэ це.

Ад мо віц ца ад пэў най пра цы мож-
на, ка лі па тлу ма чыць пры чы ну. Але 
вар та ду маць не пра свае ін та рэ сы, а 
пра па трэ бы дзі ця ці, яко му вы ра шыў 
да па ма гаць.

— Па мя таю, на са цы яль ную пе-
рад ыш ку пры ехаў хлоп чык з вёс-
кі, — рас па вя дае пра вы па дак Іры на 
Ва сіль еў на. — Ён з са бой пры вёз 
ка се ту для плэ е ра, дзе бы лі і Ка-
ды ша ва, і ін шыя вы ка наў цы. Та кая 
збор ка. Хло пец, ка лі яе слу хаў, 
заў сё ды ўсмі хаў ся. Ад ной чы па ды-
хо джу, а ён сум ны ля жыць. Ва лан-
цёр ка ка жа: «Не ве даю, што з ім. 
Я ўжо і кніж ку па чы та ла, усё роў на 
су муе». Пра шу яе ўклю чыць ка се ту. 
А дзяў чы на ка жа: «Ве да е це, я лі чу, 
што та кую му зы ку дзе цям слу хаць 
не ка рыс на». Мо жа, і не ка рыс на, але 
хлоп цу яна на гад вае пра дом. Мы ж 
пра дзі ця кла по цім ся, каб яму бы ло 
тут доб ра.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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Па вод ле слоў кі раў ні ка 
Пра гра мы «Ла Стра да Бе-
ла русь» Але ны НЕ СЦЯ РУК, 
ганд ля ры жы вым та ва рам усё 
час цей вы ка рыс тоў ва юць для 
вяр боў кі са цы яль ныя сет кі. 
Пры цяг нуць да ад каз нас ці 
та кіх вяр боў шчы каў вель мі 
скла да на, бо яны зна хо дзяц ца 
на тэ ры то рыі ін шых дзяр жаў 
і пры яз джаць у Бе ла русь не 
збі ра юц ца.

— Усё больш аба не нтаў 
рас па вя да юць, што ім па сту-
па юць су мніў ныя пра па но вы 
пра цы або ад па чын ку за кошт 
пры ма ю ча га бо ку, — ад зна-
чы ла Іры на Вар ва ры на. — 
Да лё ка не заў сё ды гэ тыя 
пра па но вы та кія бяс крыўд-
ныя, як зда ец ца, як пры го жа 
мо гуць гу чаць праз сац сет кі. 
За апош ні час два вы пад кі 
за вяр шы лі ся за вя дзен нем 
кры мі наль ных або ад мі ніст-
ра цый ных спраў, дай шлі да 
су да. Ад на з гэ тых спраў — 
вяр боў ка гру пы дзяў чат для 
пра цы тан цор ка мі ў Кі таі. Яны 
пры яз джа лі ў Пад ня бес ную па 
ту рыс тыч най ві зе, там ад да-
ва лі паш парт най маль ні ку, 
быц цам бы для афарм лен ня 
пра цоў най ві зы... Та кім чы нам 
аў та ма тыч на трап ля лі ў паст-
ку. З'е хаць да до му без паш-

пар тоў яны не маг лі. Больш 
за тое, ад ну з бе ла ру сак вы-
ка рыс тоў ва лі для вяр боў кі но-
вых ах вяр. Яна пі са ла ў сац-
сет кі сва ім зна ё мым і не зна-
ё мым сім па тыч ным зям ляч-
кам. Маў ляў, пры яз джай це, 
умо вы тут ка зач ныя. За гэ та 
ёй абя ца лі вяр нуць паш парт, 
за пла ціць гро шы і ад пус ціць 
да до му. У да дзе ным вы пад-
ку, на шчас це, сі ту а цыя вы-
ра шы ла ся па спя хо ва. Усе па-
цяр пе лыя вяр ну лі ся да до му. У 
тым лі ку і дзя ку ю чы да па мо зе 
кон су ла Бе ла ру сі ў Кі таі. А на 
дзяў чы ну, якая рас па вя да ла 
пра ка зач ныя ўмо вы пра цы ў 
ін тэр нэ це, пас ля вяр тан ня ў 
Бе ла русь на кла лі штраф.

Дру гі вы па дак вы клі каў 
боль шы рэ за нанс — ся род 
па цяр пе лых бы лі і не паў на-
лет нія. Вер ба ва лі ма ла дых 
дзяў чат праз са цы яль ную 
сет ку «УКан так це» для ака-
зан ня па слуг ін тым на га ха-

рак та ру муж чы ну, які пра-
жы вае ў Маск ве. Пры гэ тым 
не заў сё ды га ва ры ла ся, што 
не аб ход на бу дзе аказ ваць 
сек су аль ныя па слу гі. Усё па-
да ец ца вель мі пры го жа. Пра-
па ну ец ца па зна ё міц ца з ба га-
тым муж чы нам. Ка лі вы ад но 
ад на му спа да ба е це ся, то, ка-
лі па жа да е це, мо жа це ўсту-
піць у ін тым ную су вязь. Ка лі 
не — для вас гэ та бу дзе за-
баў ляль ная па езд ка, драйф, 
доб ры на строй. Зра зу ме ла, 
чым усё гэ та за кан чва ец ца. 
Сум на, на жаль. Вы явіць зла-
чын ную схе му атры ма ла ся, 
дзя ку ю чы ад ной з па тэн цый-
ных ах вяр, якая звяр ну ла ся 
на на шу ін фа лі нію. Па ўста-
ноў ле ных фак тах за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва.

За 15 га доў Пра гра ма «Ла 
Стра да» да па маг ла больш 
за 340 па цяр пе лым ад ганд-
лю людзь мі. Са дзей ні ча лі іх 
вяр тан ню да до му, аказ ва лі 
бяс плат ную ме ды цын скую, 
юры дыч ную, псі ха ла гіч ную 
пад трым ку.

Ня ма ла зва ро таў, па вод ле 
слоў Але ны Не сця рук, звя за-
на з вы шу кам сва я коў, знік-
лых за мя жой. «Га вор ка ідзе 
пра сі ту а цыі, ка лі ча ла век 
з'е хаў у ін шую кра і ну і пе ра-
стаў вы хо дзіць на су вязь, або 
су вязь пад трым лі ваў і рап там 
знік. Час та род ныя не ве да-
юць, ку ды мож на звяр нуц ца, 
па ні ку юць. На ша за да ча — 
су па ко іць, пад ка заць, як 
дзей ні чаць да лей. Ка лі трэ ба, 
да па ма га ем склас ці афі цый-
ныя зва ро ты ў тыя ці ін шыя 
ар га ні за цыі. Па маг чы мас ці, 
вя до ма ж, і са мі звяр та ем ся 
да парт нё раў за мя жой, ін-

шых гра мад скіх ар га ні за цый 
у кра і не, дзе знік ча ла век. Усе 
тыя, ка го з да па мо гай спе цы-
я ліс таў пра гра мы шу ка лі, ужо 
вяр ну лі ся на ра дзі му. Хоць 
бы лі вель мі скла да ныя сі ту а-
цыі, на прык лад з вяр тан нем 
дзяў чы ны (у яе бы лі праб-
ле мы са зда роў ем) з ад ной 
эк за тыч най кра і ны. Тым не 
менш уда ло ся, пад клю чыў-
шы кон су ла, па лі цыю, рус ка-
моў ных ту рыс таў, знай сці яе 
і вяр нуць на ра дзі му».

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
dryla@zviazda.by
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Ра бі да броРа бі да бро  ��

ВА ЛАН ЦЁ РАМ МОЖ НА СТАЦЬ З 15 ГА ДОЎ

Перш чым да зво ліць 
ва лан цё ру пра ца ваць, 
з ім раз маў ляе псі хо лаг. 
Бы вае, што пры хо дзяць 
лю дзі з па ру ша най псі хі кай. 
Ці фа на ты кі, чыя мэ та 
не да па маг чы дзі ця ці 
і баць кам, а пе ра цяг нуць 
іх у сваю ве ру.

Бе ра жы це ся бе!Бе ра жы це ся бе!  ��

ЯК НЕ ТРА ПІЦЬ У ПАСТ КУ 
ВЯР БОЎ ШЧЫ КАЎ?

У апош нія ме ся цы на зі ра ец ца ўсплёск спро баў вяр боў кі на шых дзяў чат у нач ныя клу бы Паў ноч на га Кіп ра

� Ні ко му не ад да вай це свой паш парт. 
Па куль зна хо дзі це ся до ма, зра бі це ксе ра-
ко піі ўсіх важ ных да ку мен таў, адзін асоб нік 
вазь мі це з са бой, дру гі — па кінь це до ма. Для 
пад стра хоў кі ад праў це ад ска на ва ныя ста рон-
кі паш пар та на сваю элект рон ную пош ту.

� Яшчэ да вы ез ду за мя жу аба вяз-
ко ва афор мі це ў па соль стве пра цоў ную 
ві зу (ка лі едзе це пра ца ваць). Перш чым 
пры сту паць да пра цы, за клю чы це з най-
маль ні кам кант ракт. Ні я кія вус ныя да моў-
ле нас ці не да па мо гуць вам у да лей шым.

� У род ных і зна ё мых па ві нен быць дак-
лад ны ад рас і паш парт ныя да дзе ныя та го, 
у ка го вы бу дзе це жыць за мя жой. Каб яны 
ве да лі, з ча го па чы наць по шук. А то ча сам 
баць кі тэ ле фа ну юць і ка жуць: «Я ве даю, што 
яна ў Тур цыі». Тур цыя ж да во лі вя лі кая. Ка-
лі вы едзе це ў гос ці да но ва га зна ё ма га, з 
якім па зна ё мі лі ся праз ін тэр нэт, лепш за 
ўсё афор міць гас ця вую ві зу. Яна па тра буе 
ад мыс ло ва га за пра шэн ня, аформ ле на га ў 
дзярж ор га нах, та му вы дак лад на бу дзе це 
ве даць, што ча ла век з та кі мі паш парт ны мі 
дан ны мі рэ аль на іс нуе.

� Вар та да мо віц ца з бліз кі мі пра тое, 
як бу дзе це пад трым лі вац ь з імі су вязь. 
Аба вяз ко ва пры ду май це ўмоў ную фра-
зу, якая да зво ліць зра зу мець, што з ва мі 
неш та зда ры ла ся.

� У вас па він ны быць гро шы для апла-
ты не прад ба ча ных вы дат каў. Лепш за ўсё 
ўзяць бан каў скую карт ку, на якую род ныя 
пры не аб ход нас ці маг лі б пе ра во дзіць па-
трэб ную су му.

� Пе рад вы ез дам па кла па ці це ся пра 
ме ды цын скую стра хоў ку.

� За га дзя да ве дай це ся як ма га больш 
ін фар ма цыі пра кра і ну, у якую едзе це. Па ка-
рот кім ну ма ры 113 мож на за даць ана нім на і 
бяс плат на лю быя пы тан ні, звя за ныя з пра ца-
ўлад ка ван нем, ад па чын кам і ву чо бай за мя-
жой, шлю бам з за меж ны мі гра ма дзя на мі.

� За пі шы це ўсе не аб ход ныя і важ ныя 
ну ма ры тэ ле фо на. Ка лі за мя жой з ва мі 
зда ры ла ся бя да, пі шы це на элект рон ную 
пош ту consultatіon@lastrada.by . З лю та га 
на сай це «Ла Стра ды» мож на бу дзе атры-
маць і ан лайн-кан суль та цыю.

Ка ля 70% аба не нтаў 
ін фа лі ніі 113 ці ка вяць 
пы тан ні, звя за ныя 
з пра ца ўлад ка ван нем 
за мя жой.

«Дзя сят кі ма ла дых жан чын тэ ле фа ну юць нам і ка жуць, 
што ім праз са цы яль ную сет ку «УКан так це» пра па ну-
юць пры ваб ную пра цу ў Паў ноч ным Кіп ры. Пры чым 
рас па вя да юць свае гіс то рыі, як пад ка пір ку. У іх ні хто 
не пы та ец ца, ці ква лі фі ка ва ныя яны тан цоў шчы цы, ці 
ўме юць ру хац ца на огул. Прос та пра па ну юць пры ля цець 
у Стам бул (ту ды бе ла ру сам ця пер не па трэб на ві за). 
А пас ля пры ез ду абя ца юць афор міць усе не аб ход ныя 
да ку мен ты і за вез ці ў Паў ноч ны Кіпр», — б'е тры во гу кі-
раў нік ін фа лі ніі па бяс печ ным вы ез дзе і зна хо джан ні за 
мя жой 113 Іры на ВАР ВА РЫ НА. І пе ра сце ра гае бе ла ру сак 
ад па спеш лі вых і не аб ду ма ных ра шэн няў.

Ад ва лан цё раў па тра бу ец ца роз ная да па мо га. На прык лад, ар га ні за ваць кан цэрт, 
каб пад няць на строй дзе цям ці са браць срод кі ім на ле кі.

БУДЗЬ ЦЕ ПІЛЬ НЫ МІ
8 пра ві лаў бяс пе кі за мя жой
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