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У на шай кра і не на сён ня 
на ліч ва ец ца 554,4 ты ся чы 
лю дзей з ін ва лід нас цю, 
у тым лі ку 29,5 ты ся чы 
дзя цей-ін ва лі даў. 
Гэ та 5,8% ад уся го 
на сель ніц тва. Як жы вец ца 
гэ тым лю дзям, што ро біць 
дзяр жа ва для та го, 
каб ін тэ гра ваць 
іх у гра мад ства?

Пра вы ін ва лі даў — 
пад кант ро лем

Як вя до ма, у 2015 го дзе Бе ла русь 
пад пі са ла Кан вен цыю аб пра вах ін-
ва лі даў. І хоць гэ ты да ку мент не пры-
ўно сіць ні вод на га но ва га або да дат-
ко ва га пра ва для та кіх лю дзей, ён 
мя няе са мо ўяў лен не аб ін ва лід нас ці, 
якая ўжо не лі чыц ца вы ключ на ме-
ды цын скай праб ле май, і за ся родж-
вае ўва гу на ін тэ гра цыі ін ва лі даў у 
жыц цё гра мад ства. Гэ тай во сен ню 
пры ня ты пра ект за ко на аб ра ты фі-
ка цыі Кан вен цыі, на кі ра ва ны ў Са вет 
Рэс пуб лі кі.

— Ра ты фі ка цыя Кан вен цыі 
ўскла дае на кра і ну пэў ныя аба вя-
за цель ствы па за бес пя чэн ні цэ ла га 
комп лек су пра воў і сва бод лю дзей з 
ін ва лід нас цю. Ме ха ніз мам рэа лі за-
цыі гэ та га да ку мен та з'яў ля ец ца На-
цы я наль ны план — ён уяў ляе са бой 
су куп насць пра ва вых і ар га ні за цый-
на-прак тыч ных мер па за бес пя чэн ні 
пра воў ін ва лі даў, — ска заў жур на-
ліс там на мес нік мі ніст ра пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Аляк сандр 
РУ МАК. — Бу дзе так са ма ство ра ны 
ме ха нізм кант ро лю за рэа лі за цы яй 
пра воў ін ва лі даў. Гэ тыя функ цыі ста-

не вы кон ваць Рэс пуб лі кан скі між ве-
да мас ны са вет па праб ле мах ін ва лі-
даў (ця пер яго ўзна чаль вае на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра На тал ля Ка ча на ва). 
Са вет бу дзе ка ар ды на ваць ра бо ту 
ўсіх за ці каў ле ных дзяр жаў ных ор га-
наў, гра мад скіх ар га ні за цый.

Да рэ чы, мяр ку ец ца, што На цы я-
наль ны план па рэа лі за цыі нор маў 
Кан вен цыі аб пра вах ін ва лі даў бу дзе 
рас пра ца ва ны ўжо ў гэ тым ме ся цы. 
Рас пра цоў вае яго НДІ пра цы Мін пра-
цы і са ца ба ро ны.

Асаб лі вая ўва га — 
пра ву на пра цу

Ад ным з са мых важ ных кі рун каў 
ра бо ты ор га наў са цы яль най аба ро ны 
Аляк сандр Ру мак на зваў са дзей ні чан-
не ў пра ца ўлад ка ван ні лю дзям з ін ва-
лід нас цю. Уся го ў Бе ла ру сі на сён ня 
пра цу юць 84 ты ся чы ін ва лі даў. «Мно гія 
лю дзі з ін ва лід нас цю імк нуц ца да та го, 
каб за раб ляць са бе і сва ім сем' ям на 
жыц цё. На цы я наль нае за ка на даў ства 
ўтрым лі вае шэ раг сты му лю ю чых мер, 
якія пад трым лі ва юць імк нен не ча ла-
ве ка з ін ва лід нас цю рэа лі за ваць ся бе 
пра фе сій на — для тых, хто гэ та га хо-
ча», — пад крэс лі вае на мес нік мі ніст ра 
пра цы і са цы яль най аба ро ны.

Ся род та кіх мер мож на ад зна чыць 
бронь для пра ца ўлад ка ван ня ін ва-
лі даў, што ўста наў лі ва ец ца што год 
мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды най маль-
ні кам. Так, сё ле та бы лі за бра ні ра ва-
ны пра цоў ныя мес цы для 2081 ін ва-
лі да, за кошт бро ні за дзе сяць ме-
ся цаў атры маў ра бо ту 461 ча ла век. 
За сту дзень — ве ра сень гэ та га го да 
так са ма бы лі за клю ча ны да га во ры 
з 9 най маль ні ка мі на кам пен са цыю 
і фі нан са ван не вы дат каў са срод каў 
Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель-
ніц тва за на бы тае аб ста ля ван не для 
ства рэн ня 24 ра бо чых мес цаў для 
ін ва лі даў.

Дзяр жаў ная служ ба за ня тас ці 
пад трым лі вае прад пры маль ніц кую 
іні цы я ты ву лю дзей з аб ме жа ва ны-
мі маг чы мас ця мі. 15 з іх атры ма лі 
сё ле та суб сі дыі на ад крыц цё ўлас-
най спра вы. Уся го за дзе сяць ме ся-
цаў бя гу ча га го да служ ба за ня тас ці 
Бе ла ру сі ака за ла са дзей ні чан не ў 
пра ца ўлад ка ван ні 1656 ін ва лі дам, на 
пра фе сій нае на ву чан не бы ло на кі ра-
ва на 256 ча ла век.

Ме ха ніз мы пра фе сій най рэ абі лі-
та цыі і пра ца ўлад ка ван ня ін ва лі даў 
па ста ян на ўдас ка наль ва юц ца. Так, 
ра ней у ін ды ві ду аль най пра гра ме 
рэ абі лі та цыі ўказ ваў ся кан крэт ны 
пе ра лік пра фе сій (спе цы яль нас цяў), 
па якіх яны мо гуць пра ца ваць. Гэ та 
зву жала маг чы мас ці ча ла ве ка з ін ва-
лід нас цю пра ца ваць, та му бы ло пры-
ня та ра шэн не ад мя ніць гэ ты пункт 
і па каз ваць у ін ды ві ду аль най пра-
гра ме рэ абі лі та цыі толь кі ві ды дзей-
нас ці, якія ён не мо жа вы кон ваць у 
сі лу фі зіч ных аб ме жа ван няў. На ўсе 
ас тат нія ра бо ты ча ла век змо жа прэ-
тэн да ваць. Па сло вах Аляк санд ра 
Ру ма ка, экс пе ры мент, пра ве дзе ны ў 
Мін ску, па ка заў пра віль насць та ко га 
па ды хо ду. Ця пер пры ня та ра шэн не 
аб рас паў сюдж ван ні гэ тай прак ты кі 
на ўсю кра і ну.

Ка лі без бар' ер нае 
ася род дзе не прай шло 
вы пра ба ван няў, дом 
не бу дзе пры ня ты

Мы ста вім пе рад са бой за да чу за-
бяс пе чыць без бар' ер нае ася род дзе 
па ўсім шля ху ру ху ча ла ве ка з ін ва-
лід нас цю, — за явіў на прэс-кан фе-
рэн цыі Аляк сандр Ру мак. Пры гэ тым 
ён ад зна чае, што спра ва не аб мя-
жоў ва ец ца толь кі пан ду са мі, і пры-
знае, што «ра бо ты яшчэ шмат».

Ця пер пра па ну ец ца ўзмац ніць ад-
каз насць пра ек ці роў шчы каў і за бу-
доў шчы каў за не вы ка нан не па тра ба-
ван няў па за бес пя чэн ні без бар' ер на га 
ася род дзя. У пры ват нас ці, урад ўдас-
ка на ліў па ра дак і ўмо вы пры мання ў 
экс плу а та цыю шмат ква тэр ных жы-

лых да моў, а так са ма ме та ды кант-
ро лю якас ці бу даў ні ча-ман таж ных ра-
бот. Уве дзе ны да дат ко вы кры тэ рый 
ацэн кі якас ці аб' ек та — ства рэн не 
без бар' ер на га ася род дзя. А так са-
ма нор ма, якая прад піс вае аба вяз-
ко вае пра вя дзен не вы пра ба ван няў 
і кант роль ных вы мя рэн няў аб' ек таў 
без бар' ер на га ася род дзя і аба вяз вае 
за бу доў шчы ка і за каз чы ка ня ўхіль-
на вы кон ваць па тра ба ван ні тэх ніч ных 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў.

Кант роль і на гляд у га лі не бу даў-
ні чай дзей нас ці ўскла дзе ны на ор га-
ны дзяр жаў на га бу даў ні ча га на гля ду. 
«Мы ста вім за да чу кан крэ ты за ваць 
ад каз насць за па ру шэн ні па тра ба-
ван няў без бар' ер на га ася род дзя на 
ўсіх эта пах, каб і за каз чык, і пад рад-
чык іх ня ўхіль на вы кон ва лі», — пад-
крэс лі вае Аляк сандр Ру мак.

Так са ма ў га ра дах бу дуць фар-
мі ра вац ца ін тэр ак тыў ныя кар ты да-
ступ нас ці аб' ек таў для ін ва лі даў. Лю-
бы ча ла век змо жа зай сці ў ін тэр нэт 
і ўба чыць, якія аб' ек ты ўжо цал кам 
да ступ ныя для ін ва лі даў і якія пла-
ну ец ца зра біць да ступ ны мі ў най блі-
жэй шай бу ду чы ні.

Свят ла на БУСЬ КО.
busko@zviazda.by

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Мак сім стра ціў слых у са мым ма лен стве. 
Ву чыў ся ў спец шко ле. Рас каз вае, што яго 
зна ё мыя з па ру шэн ня мі слы ху пра цу юць па 
роз ных спе цы яль нас цях: ды зай нер, ку хар, 
ста ма то лаг, на стаў нік, ак цёр.

— Але ў прэ стыж ных пра фе сі ях на са мрэч 
за ня та вель мі ма ла глу хіх. Мно гія кам па ніі не 
хо чуць тра ціць свой час на іх, для кі раў ніц тва 
гэ та прос та ня зруч ная сі ту а цыя. Як пра ві ла, 
нас ары ен ту юць на ра бо ту на за вод зе. Я сва-
ім пры кла дам ха чу па ка заць, што маг чы мы 
ін шы ва ры янт. Мы мо жам рэа лі за ваць са мыя 
сме лыя ма ры, — дзе ліц ца хло пец.

Ён на ву чаў ся ў звы чай най гру пе па 3D-ма-
дэ ля ван ні ў ІТ-шко ле. Пе ра клад чы ка не бы-
ло — вы клад чы кі вы ра шы лі: тое, што яны тлу-
ма чаць для ас тат ніх на вед ні каў вус на, бу дуць 
дуб ля ваць на дош цы спе цы яль на для Мак сі ма. 
Ця пер су мес на з гэ тай шко лай хло пец збі ра-
ец ца ар га ні за ваць ІТ-кур сы для глу хіх. За ня ткі 
бу дуць пра хо дзіць і ў аў ды то ры ях, і ан лайн. 
Ужо рас пра ца ва на спе цы яль ная на ву чаль ная 
пра гра ма па 3D-ма дэ ля ван ні на дзе вяць ме-
ся цаў, вес ці якую ста не сам Мак сім. Паз ней 
пла ну юць да даць за ня ткі па фа та гра фіі, вэб-
ды зай не і ін шых спе цы яль нас цях.

Вы пуск ні коў кур саў, якія за хо чуць пра ца-
ваць па атры ма най спе цы яль нас ці, за бяс пе-
чаць за ка за мі. У пра ект хо чуць пры цяг нуць 
ІТ-кам па ніі, якія б аплач ва лі на ву чан не ма ла-
дых лю дзей і по тым бра лі іх на ра бо ту, воч на 
ці дыс тан цый на.

Па пад лі ках ар га ні за та раў, для за пус ку 
та кой шко лы па трэб на пяць ты сяч руб лёў. Гэ-
тыя срод кі пой дуць на ства рэн не ві дэа ўро каў 
па пра гра ма ван ні, ман таж ад зня та га ма тэ ры-
я лу ў вы гля дзе за ня ткаў, да пра цоў ку сэр ві су 
для ан лайн-аду ка цыі глу хіх.

— Мы абы шлі пяць школ для дзя цей з 
па ру шэн нямі слы ху і пра па на ва лі атры маць 
но вую спе цы яль насць, — ка жа кі раў нік 
ІТ-шко лы «Myfreedom» Але на ДЗІН МАН. — 
Не ўсе ве раць, што гэ та маг чы ма. Але гэ та 
ўся го толь кі спра ва ча су.

АН ЛАЙН-ШКО ЛА «У СА ВЫ»
Ба ры саў ча ні на Аляк санд ра МА КАР ЧУ КА 

на зы ва юць бе ла рус кім Сты ве нам Хо кін гам. 
Муж чы на амаль цал кам па ра лі за ва ны, але гэ-
та не пе ра шка джае яму ста на віц ца най леп шым 
на спа бор ніц твах па сіс тэм ным ад мі ніст ра ван ні 
і пра ца ваць на вы со ка аплат ных мес цах.

Ка лі сем га доў та му ру кі і но гі Аляк санд-
ра пе ра ста лі ру хац ца, ён вы ра шыў, што не 
хо ча, каб ін ва лід насць зра бі ла яго без да па-
мож ным. За два тыд ні ён асво іў га ла са вое 
кі ра ван не кам п'ю та рам.

— Звы чай на, каб на ву чыц ца ім ка рыс тац-
ца, па трэб на па ра ме ся цаў. Але мне та ды 
дзяў чы на спа да ба ла ся, ха цеў з ёй кан так та-
ваць праз ін тэр нэт, та му так хут ка і асво іў, — 
усмі ха ец ца муж чы на. — Дый я з дзе вя ці га доў 
з кам п'ю та рам на «ты».

З 2010 го да ба ры саў ча нін па чаў пра ца-
ваць ад да ле на. На по шук ра бо ты ў яго пай-
шло ка ля ме ся ца. Кож ную ра ні цу Аляк сандр 
пра чы наў ся і пра гля даў сай ты з ва кан сі я мі, 
рас сы лаў свае рэ зю мэ. Тое, што ён ін ва-
лід, ад па тэн цый ных най маль ні каў не ха ваў. 
І змог улад ка вац ца. Спа чат ку быў апе ра та-
рам ві дэа на зі ран ня, по тым знай шоў ва кан сію 
сіс тэм на га ад мі ніст ра та ра.

— Ка лі аб слу гоў ваў кам п'ю та ры, лю дзі на-
ват не за ўва жа лі, што я ін ва лід. Я хут ка спраў-
ляў ся з ра бо тай, — рас каз вае суразмоўнік.

Ця пер Аляк сандр дыс тан цый на да вуч ва-
ец ца ў Між рэ гі я наль ным ад кры тым са цы яль-
ным ін сты ту це Ра сіі і пра цуе ІТ-рэ кру цё рам у 

мін скай кам па ніі. Пры зна ец ца, што пра фе сія 
яму даў но па да ба ла ся і ён ма рыў гэ тым зай-
мац ца.

Для та кіх жа лю дзей, як ён, муж чы на вы-
ра шыў ства рыць ан лайн-шко лу «У Са вы», 
дзе бу дуць кур сы роз най тэ ма ты кі — ад пра-
гра ма ван ня да аса біс та га рос ту. Уні каль насць 
пра ек та ў тым, што вы кла даць там бу дуць 
лю дзі з ін ва лід нас цю. Аляк сандр ужо са браў 
ка ман ду з 15 на стаў ні каў.

— Мэ та вая аў ды то рыя кур саў — гэ та так-
са ма апе ку ны. Па коль кі яны па ста ян на зна-
хо дзяц ца до ма і да па ма га юць ін ва лі дам, я 
лі чу важ ным удзя ліць ім ува гу, — за ўва жае 
муж чы на.

Гро шы на ан лайн-шко лу Аляк санд ру 
ўда ло ся са браць з да па мо гай ча со пі са 
«Имена». На ступ ны крок — сер ты фі ка ваць 
вы клад чы каў. Ка лі ба ры саў ча ні ну ўдас ца 
атры маць прыз на кон кур се са цы яль ных 
пра ек таў, то ён па тра ціць гро шы ме на ві та 
на гэ тыя мэ ты.

— Мая шко ла да зво ліць ін ва лі дам рэа лі-
за ваць ся бе пра фе сій на і аса біс та, атры маць 
боль шую са ма стой насць і не за леж насць 
(і зні зіць на груз ку на апе ку ноў і асіс тэн таў), 
ад шу каць но вых сяб роў, — раз ва жае Аляк-
сандр Ма кар чук. — Лю дзі з асаб лі вас ця мі ў 
раз віц ці хо чуць быць ка рыс ны мі гра мад ству, 
і ім са праў ды ёсць чым па дзя ліц ца.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

РА БО ТЫ 
ЯШЧЭ ШМАТ

Пры ня та ра шэн не ад мя ніць 
гэ ты пункт і па каз ваць 
у ін ды ві ду аль най пра гра ме 
рэ абі лі та цыі толь кі ві ды 
дзей нас ці, якія ён не мо жа 
вы кон ваць у сі лу фі зіч ных 
аб ме жа ван няў. На ўсе 
ас тат нія ра бо ты ча ла век 
змо жа прэ тэн да ваць.

Лю бы ча ла век змо жа 
зай сці ў ін тэр нэт і ўба чыць, 
якія аб' ек ты ўжо цал кам 
да ступ ныя для ін ва лі даў 
і якія пла ну ец ца зра біць 
да ступ ны мі ў най блі жэй шай 
бу ду чы ні.

ДА РЭ ЧЫ

� Уз ро вень пер ша снай ін ва-
лід нас ці ў Бе ла ру сі зні жа ец ца. За 
9 ме ся цаў гэ та га го да ён зні зіў ся 
на 2,1%, у тым лі ку пра ца здоль-
на га на сель ніц тва — на 3,6%. 
Ра зам з тым уз ро вень дзі ця чай 
ін ва лід нас ці вы рас на 5,7%.

� Пра цоў ныя пен сіі ў Бе ла-
ру сі атрым лі ва юць ка ля 473,5 
ты ся чы ін ва лі даў, са цы яль-
ныя — 55,3 ты ся чы, у тым лі ку 
28,4 ты ся чы дзя цей-ін ва лі даў. 
Ся рэд ні па мер пен сіі па ін ва лід-
нас ці скла дае 259,90 руб лёў.

За ПРА ГРА МА ваць на жыц цё

Ка лі аб слу гоў ваў кам п'ю та ры, лю дзі 
на ват не за ўва жа лі, што я ін ва лід. 
Я хут ка спраў ляў ся з ра бо тай.

Дзяр жа ва абя цае 
ад сут насць бар' е раў 

і маг чы мас ці 
для са ма рэа лі за цыі

Па за клі ку сэр цаПа за клі ку сэр ца  ��

ВА ЛАН ЦЁР СКІЯ ЦЭНТ РЫ — 
У КОЖ НУЮ ВНУ

З та кой ідэ яй вы сту пі ла 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі на шай кра і ны

«Ва лан цёр скі рух ся род сту дэн таў да стат-
ко ва раз ві ты. І, на пэў на, бу дзе пра віль-
ным, ка лі на пра ця гу на ступ на га на ву чаль-
на га го да ва лан цёр скія цэнт ры з'я вяц ца ў 
кож най вы шэй шай на ву чаль най уста но-
ве, — пад крэс лі вае на чаль нік Упраў лен-
ня па спра вах мо ла дзі Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі На тал ля ПША НІЧ НАЯ. — Асаб лі ва 
ак ту аль ная гэ та ідэя для ме ды цын скіх і 
пе да га гіч ных на ву чаль ных уста ноў, сту-
дэн ты якіх ужо ак тыў на да па ма га юць на 
доб ра ах вот ніц кіх па чат ках у ме ды цын-
скіх, са цы яль ных уста но вах і ўста но вах 
аду ка цыі. Да та го ж ства рэн не та кіх цэнт-
раў не па тра буе да дат ко вых фі нан са вых 
вы плат, асоб на га па мяш кан ня, кад ра вых 
і юры дыч ных служ баў...»

Прэс-сак ра тар МНС Ві таль На віц кі рас ка заў, 
што да па мо га на сель ніц тву ў лік ві да цыі на ступ-
стваў і па пя рэдж ван ні над звы чай ных і не бяс печ-
ных сі ту а цый так са ма ад бы ва ец ца з пры цяг нен нем 
ва лан цё раў: «Для та го каб пад рых та ваць ча ла ве-
ка, здоль на га аказ ваць да па мо гу ў над звы чай ных 
сі ту а цы ях, мы пры кла да ем пэў ныя намаганні: ву-
чым, экі пі ру ем, за стра хоў ва ем... Ця пер у ме жах 
пра ек та «Ва лан цёр МНС» у нас за рэ гіст ра ва лі ся 
і па кі ну лі свае кан такт ныя звест кі 500 ча ла век, 
га то вых да па ма гаць. Адзі ная праб ле ма — ва лан-
цё ры ча ка юць штурш ка, кан крэт ных ука зан няў ад 
кі раў ніц тва. А ха це ла ся б, каб у бу ду чы ні на шы 
па моч ні кі пра яў ля лі боль шую ак тыў насць...»

Вя лі кую ро лю ў да па мо зе тым, хто мае па трэ бу, 
ады гры ва юць прад стаў ні кі Бе ла рус ка га Та ва рыст-
ва Чыр во на га Кры жа. Коль касць яго ўдзель ні каў 
на ліч вае сён ня больш як 20 ты сяч ча ла век, пры чым 
70 пра цэн таў з іх скла да юць ма ла дыя лю дзі. Як 
ад зна чае на мес нік ге не раль на га сак ра та ра та ва-
рыст ва Іна Ле мя шэў ская, для ва лан цёр скай дзей-
нас ці важ нае зна чэн не мае пры цяг нен не лю дзей 
усіх уз рос таў, бо ка лі мо ладзь ак тыў на ад гу ка ец ца 
на ней кія ак ту аль ныя, тэр мі но выя ак цыі, то ста-
лыя ва лан цё ры мо гуць узяць на ся бе, на прык лад, 
да па мо гу шмат дзет ным або ня доб ра на дзей ным 
сем' ям, до гляд за па жы лы мі людзь мі. Гэ та цяж кая 
што дзён ная пра ца, якая па тра буе до све ду...

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zviazda.by

�

Ан лайн-шко ла 
Аляк санд ра МА КАР ЧУ КА (у цэнт ры)
раз лі ча на на ін ва лі даў і іх апе ку ноў.


