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Па вод ле ста тыс ты кі Офі са па пра-
вах лю дзей з ін ва лід нас цю, пы тан ні 
пра цы для гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян 
ува хо дзяць у чац вёр ку най больш ак-
ту аль ных. 12 пра цэн таў усіх зва ро таў 
ін ва лі даў ва ўста но ву ты чац ца за ня-
тас ці. Што не дзіў на: улад ка вац ца 
са іс каль ні кам з асаб лі вас ця мі ча сам 
ня прос та. З тых, хто рэ гіст ру ец ца ў 
служ бе за ня тас ці, пра цоў нае мес ца 
зна хо дзяць кры ху больш за 40 пра-
цэн таў. Як най маль ні каў за ах воч ва-
юць у пры ёме ін ва лі даў? І ча му ця пер 
шу каць пра цу лю дзям з асаб лі вас ця мі 
бу дзе пра сцей?

Трэ ба быць на стой лі вым
Але на МЕ ЦЫК, ін ва лід з дзя цін ства, пра-

цуе кам плек тоў шчы цай вы ра баў крою і га то-
вай пра дук цыі на ста ліч най швей най фаб ры цы 
«Бар кос». За во сем га доў, што жан чы на ро біць 
на прад пры ем стве, на чаль ства не раз ад зна ча-

ла яе гра ма та мі і па дзя ка мі. «Га лоў нае – ся бе 
за рэ ка мен да ваць», — лі чыць яна.

У Але ны з на ра джэн ня ДЦП. Ву чы ла ся 
жан чы на ў спе цы яль най шко ле ў Асі по ві чах, 
по тым — у 13-м пра фе сій на-тэх ніч ным ву чы лі-
шчы Мін ска (ця пе раш ні Мін скі дзяр жаў ны пра-
фе сій на-тэх ніч ны ка ледж швей най вы твор-
час ці). «Мне ста ві лі дру гую гру пу ін ва лід нас ці. 
А пас ля ска за лі: ка лі хо ча це пра ца ваць, лепш 
трэ цюю мець. Я і па пра сі ла змя ніць гру пу на 
трэ цюю», — рас каз вае Але на.

Ад ра зу пас ля ву чы лі шча жан чы на тра пі ла 
швач кай на фаб ры ку па вы пус ку ра бо ча га 
адзен ня. Пра ца ва ла там пяць га доў, па куль 
не сыш ла ў дэ крэт ны вод пуск. Пас ля ней кі 
час бра ла за ка зы на дом.

— Трэ ба бы ло не як за раб ляць, бо з сям'-
ёй, дзі цем на пен сію ін ва лі да не пра жы веш. 
Пра ца ваць до ма больш не ха це ла ся: не 
маг ла ся дзець у ча ты рох сце нах, не ха па ла 
ка лек ты ву, ру ху. Але я яшчэ на пер шай фір-
ме зра зу ме ла, што пра ца ваць швач кай мне 
цяж ка. Не як не іш ло. Гэ та здзель ная ра бо та, і 
трэ ба хут ка шыць, каб ра біць доб рыя аб' ёмы. 
Зна ё мая пра па на ва ла ўлад ка вац ца сю ды на 
кам плек тоў ку, — згад вае жан чы на свой пры-
ход на прад пры ем ства.

Але не з пра цай па шан ца ва ла: не да вя ло-
ся доў га шу каць. Але да най маль ні каў, якія 
не ах вот на пры ма юць ін ва лі даў на прад пры-
ем ства, яна ста віц ца з ра зу мен нем:

— Лю бы пра ца даў ца, ка лі ба чыць ін ва лі-
да з яго фі зіч ны мі маг чы мас ця мі, спа чат ку 

ду мае, што ча ла век не спра віц ца. Бо ра бо та 
не заў сё ды бы вае лёг кай. Як мы шы ем па-
душ кі, коў дры, па сцель ную бя ліз ну вя лі кі мі 
аб' ёма мі, то трэ ба на на гах увесь дзень ста-
яць і склад ваць гэ та. У мя не спа чат ку быў 
ска ро ча ны ся мі га дзін ны пра цоў ны дзень. Але 
я ад мо ві ла ся ад яго, ха дзі ла на пе ра агляд у 
МРЭК, каб атры маць во сем га дзін. Па тлу ма-
чы ла ме ды цын скай ка мі сіі, што не зай ма ю ся 
цяж кай фі зіч най пра цай, якую б не маг ла 
па цяг нуць.

Каб улад ка вац ца, трэ ба быць на стой лі-
вым, упэў не на Але на. І ўспа мі нае сваю пры-
яцель ку, з якой ра зам ву чы ла ся ў асі по віц кай 
шко ле. У той — сур' ёз ныя фі зіч ныя ад хі лен ні, 
і, ка лі най маль нік на гутарцы гэ та ўба чыў, 
ад ра зу ад мо віў ся браць да ся бе. Жан чы на 

ўга вор ва ла: да вай це па спра бую, не атры ма-
ец ца — са ма сы ду. І пе ра ка на ла кі раў ніц тва 
прад пры ем ства даць ёй шанц. На тым мес цы 
ўжо шмат га доў пра цуе.

Най маль ні кам 
кам пен су юць вы дат кі

Ле тась у служ бу за ня тас ці звяр ну ла ся 
4,8 ты ся чы ін ва лі даў. Дзвюм ты ся чам з іх да-
па маг лі ўлад ка вац ца, дзвес це ча ла век на кі-
ра ва лі на пра фе сій ную аду ка цыю. Яшчэ 21 з 
пад трым кай спе цы я ліс таў ад крыў улас ную 
спра ву. Ас тат нія, як пра ві ла, зды ма юц ца з 
улі ку па ін шых пры чы нах: ня яў ка ў служ бу 
за ня тас ці, ад мо ва ад дзвюх пра па ноў па ды-
хо дзя чай пра цы.

Спе цы яль на для ін ва лі даў бра ні ру юц ца 
мес цы на роз ных прад пры ем ствах. На гэ ты 
год, на прык лад, ёсць 2081 ва кан сія. Але са мі 
са іс каль ні кі з асаб лі вас ця мі да та кой маг чы-
мас ці звяр та юц ца нячас та: ле тась брон ню
ска рыс та ла ся толь кі 600 ча ла век. Ас тат нія ж 
(70 пра цэн таў з тых, хто ўлад ка ваў ся праз
служ бу за ня тас ці) знай шлі пра цу па звы чай-
ных ва кан сі ях, за яў ле ных най маль ні ка мі. 
Мес цы аб са лют на роз ныя: ра бо чыя пра фе-
сіі, спе цы я ліс ты, слу жа чыя, кі раў ніц кія па са-
ды. Што да ўлас на га біз не су, то вы бі ра юць 
у асноў ным та кія ві ды дзей нас ці, як ган даль 
і ака зан не па слуг.

Кан ку рэн та здоль насць лю дзей з ін ва лід-
нас цю на бір жы да па ма гае па вы сіць пра гра-
ма адап та цыі да пра цы. Што год на адап та-
цыю на кі роў ва юць 500-550 гра ма дзян.

— Мы ўлад коў ва ем ча ла ве ка на прад-
пры ем ства і на пра ця гу го да кам пен су ем 
най маль ні ку ўсе вы дат кі на апла ту пра цы 
гэ та га ра бот ні ка. Мэ та пра гра мы — ін тэ гра-
ваць ін ва лі да ў гра мад ства, каб той упэў не на 
ся бе ад чу ваў на рын ку. Як пра ві ла, у 50 пра-

цэн тах вы пад каў лю дзі за ста юц ца пра ца ваць 
на па ста ян най асно ве ў та го най маль ні ка, 
у яко га пра хо дзі лі адап та цыю, — ка мен туе 
на чаль нік упраў лен ня па лі ты кі за ня тас ці 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Алег ТО КУН.

Каб за ці ка віць прад пры ем ствы ў пры ёме 
ра бот ні каў з асаб лі вас ця мі, служ бы за ня-
тас ці пра па ну юць кам пен са ваць за тра ты на 
ства рэн не спе цы я лі за ва ных мес цаў. Адзі ных 
сум ня ма, бо мес цы мо гуць быць роз ны мі. 
Дзесь ці да стат ко ва па ста віць стол, крэс ла і 
звы чай ны кам п'ю тар — і ін ва лід 3-й гру пы з 
агуль ным за хвор ван нем ужо мо жа тут пра-
ца ваць. А ка лі гэ та ін ва лід па зро ку, то яму 
па трэб на і пэў нае пра грам нае за бес пя чэн не, 
і спе цы яль ная тэх ні ка. Па сло вах Але га То ку-
на, на гэ ту пра гра му вы дат ку ец ца да стат ко-
вая коль касць фі нан са вых рэ сур саў.

Пе ра лік пра фе сій 
не бу дуць аб мя жоў ваць

З мая пра цэ ду ра ўлад ка ван ня ін ва лі даў 
ста ла пра сцей шай: па-но ва му скла да юц-
ца ін ды ві ду аль ныя пра гра мы рэ абі лі та цыі. 
Ра ней там указ ваў ся аб ме жа ва ны пе ра лік 
пра фе сій, па якіх ча ла век мо жа пра ца ваць. 
Умоў на ка жу чы, вар таў нік, вах цёр — і кроп-
ка. І па за ка на даў стве служ ба за ня тас ці не 
маг ла ады сці ад гэ тых рэ ка мен да цый. Ка лі 
ж ча ла век сам зна хо дзіў мес ца па спе цы яль-
нас ці, не ўка за най у пра гра ме рэ абі лі та цыі, 
най маль нік так са ма не меў пра ва ўзяць яго 
на пра цу. Ін ва лі ды вы му ша ны бы лі кож ны 
раз паў тор на звяр тац ца ў МРЭК і пра хо дзіць 
агляд, каб па шы рыць пе ра лік да зво ле ных 
пра фе сій.

— У кла сі фі ка та ры ця пер на ліч ва ец ца 
больш за сем ты сяч пра фе сій. Зра зу ме ла, 
што ме ды кі на ўрад ці па зна чы лі б усе мак сі-
маль на маг чы мыя ва ры ян ты, — тлу ма чыць 
Алег То кун і ўспа мі нае адзін са зва ро таў, 
што пры хо дзіў у ве дам ства: — Жан чы на з 
ін ва лід нас цю нам пі са ла — ёй у пра гра ме рэ-
абі лі та цыі ўка за лі, што яна мо жа пра ца ваць 
толь кі швач кай. Але ў тым рэ гі ё не не бы ло 
ва кан сій па гэ тай пра фе сіі. Атрым лі ва ец ца, 
ча ла век у бяз вы хад най сі ту а цыі. Хоць зра-
зу ме ла, што ка лі жан чы на мо жа пра ца ваць 
швач кай, то яшчэ з ней кі мі пра фе сі я мі яна 
б спра ві ла ся.

Ле тась Мі ніс тэр ства пра цы і са ца ба ро-
ны су мес на з Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя 
рэа лі за ва лі пі лот ны пра ект. Пай шлі ад ад-
ва рот на га: у ін ды ві ду аль ных пра гра мах рэ-
абі лі та цыі ста лі пі саць, якія ра бо ты ча ла век 
не мо жа вы кон ваць, не пры вяз ва ю чы ся да 
пра фе сій. На прык лад, нель га пра ца ваць на 
вы шы ні ці су праць па ка за на цяж кая фі зіч-
ная пра ца. Па ды ход вы ра шы лі ўка ра ніць па 
ўсёй кра і не.

— Гэ та не на ша ноу-хау, та кая сіс тэ ма 
дзей ні чае за мя жой. Мы апра ба ва лі яе для 
зруч нас ці па цы ен таў, каб у іх бы ло менш 
бар' е раў пры по шу ку пра цы. Вы ні кі пра ек та 
толь кі ста ноў чыя, — ка жа Іры на КІ РЭ Е ВА, 
на чаль нік ад дзе ла ме дэкс пер ты зы і рэ абі-
лі та цыі га лоў на га ўпраў лен ня ар га ні за цыі 
ме ды цын скай да па мо гі Мі ніс тэр ства ахо-
вы зда роўя.

Так, у Пер ша май скім ра ё не ста лі цы за 
мі ну лы год скла лі 465 ін ды ві ду аль ных пра-
грам рэ абі лі та цыі. Вы пад каў аб скар джан ня 
не бы ло ўво гу ле. Кан флікт ных сі ту а цый так-
са ма не на зі ра ла ся. "Для нас гэ та нон сенс", 
— за ўва жае Іры на Кі рэ е ва.

Най маль нік у лю бым вы пад ку аба вя за-
ны бу дзе ад пра віць па тэн цый на га ра бот ні ка 
— лю бо га — на ме ды цын скую ка мі сію. Там 
ужо зро бяць за клю чэн не, ці мо жа ча ла век 
пра ца ваць на кан крэт най па са дзе.

— Нель га ска заць, што мы ста лі ўлад коў-
ваць больш лю дзей з асаб лі вас ця мі, — ад зна-
чае Алег То кун. — Пра цэнт па куль не па вы-
сіў ся. Але ім ста ла на шмат пра сцей шу каць 
ра бо ту. І на шы ра бот ні кі служ бы за ня тас ці 
мо гуць пра па на ваць больш ва ры ян таў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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ГА ЛОЎ НАЕ, 
КАБ З РА БО ТАЙ 

СПРА ВІЎ СЯ
Боль шасць ін ва лі даў улад коў ва юц ца па звы чай ных ва кан сі ях

Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня  ��

КА ЛІ ШЛЮБ 
СКА СА ВА НЫ,

не ка то рыя аба вяз кі па да па мо зе 
бы лой па ла ві не за ста юц ца

Мы з му жам ня даў на ра зы шлі ся. 
Са мною за ста ла ся на ша шас ці ме сяч-
ная дач ка. Пры ро дах я пе ра нес ла цяж-
кую апе ра цыю, і да гэ туль маё зда роўе 
да кан ца не ад на ві ла ся — па трэб ны 
да ра гія ле кі і ві та мі ны. Ці ма гу я 
па тра ба ваць ад бы ло га му жа ака заць 
мне ма тэ ры яль ную да па мо гу? У яго 
свая фір ма і ён доб ра за раб ляе.

Вік то рыя, г. Мінск.

На пы тан не ад-
каз вае Яў ге нія 
МІЦ КЕ ВІЧ, кан-
суль тант упраў-
лен ня пра ва во га 
рэ гу ля ван ня са-
цы яль най дзей-
нас ці дзяр жа вы 
Га лоў на га ўпраў-
лен ня нар мат вор-
чай дзей нас ці ў 
сфе ры дзяр жаў-
на га бу даў ніц тва 
Мі ніс тэр ства юс-
ты цыі Бе ла ру сі:

— Ко дэк сам Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб шлю-
бе і сям'і вы зна ча ны аба вяз кі му жа і жон кі 
ма тэ ры яль на пад трым лі ваць адзін ад на го не 
толь кі ў шлю бе, але і пас ля яго ска са ван ня 
(пры пэў ных вы пад ках). У ва шай сі ту а цыі вы 
ў пра ве раз ліч ваць на да па мо гу ад бы лой 
па ла ві ны.

Па тра ба ваць у су до вым па рад ку пра да-
стаў лен ня ўтры ман ня ад ад на го з су жэн цаў, 
які ва ло дае не аб ход ны мі для гэ та га срод ка-
мі, мо гуць на ступ ныя асо бы. Жон ка ў пе ры яд 
ця жар нас ці (ка лі ёй не аб ход на ма тэ ры яль ная 
да па мо га); баць ка або ма ці, якія да гля да юць 
агуль нае дзі ця да да сяг нен ня ім трох га доў, 
агуль нае дзі ця-ін ва лі да да да сяг нен ня ім 18 га-
доў, агуль нае не пра ца здоль нае да рос лае дзі-
ця; а так са ма не пра ца здоль ны муж ці жон ка.

Шлюб ным да га во рам мо гуць быць пра ду-
гле джа ны і ін шыя аб ста ві ны, пры якіх на сту-
пае аба вя зак ад на го з су жэн цаў аказ ваць 
ма тэ ры яль ную да па мо гу дру го му.

У пэў ных вы пад ках, пра ду гле джа ных Ко-
дэк сам аб шлю бе і сям'і, пра вы су жэн цаў на 
ўтры ман не за хоў ва юц ца імі і пас ля ска са ван-
ня шлю бу. Так, бы лая жон ка (ка лі ёй не аб ход-
на ма тэ ры яль ная да па мо га) за хоў вае пра ва 
на атры ман не та кой да па мо гі ад бы ло га му-
жа, які ва ло дае не аб ход ны мі для гэ та га срод-
ка мі, у пе ры яд ця жар нас ці, ка лі яна на сту пі ла 
да ска са ван ня шлю бу.

Акра мя та го, адзін з бы лых су жэн цаў, 
яко му не аб ход на ма тэ ры яль ная да па мо га, 
за хоў вае пра ва на яе атры ман не ад бы лой 
па ла ві ны, якая ва ло дае не аб ход ны мі для гэ-
та га срод ка мі, у на ступ ных вы пад ках. Ка лі ён 
(яна) да гля дае агуль нае дзі ця да да сяг нен ня 
ім трох га доў, вы хоў вае агуль нае дзі ця-ін ва лі-
да да да сяг нен ня ім 18 га доў, да гля дае агуль-
нае не пра ца здоль нае да рос лае дзі ця.

Па мер срод каў, якія спа га ня юц ца на ўтры-
ман не му жа ці жон кі, вы зна ча ец ца су дом, 
зы хо дзя чы з ма тэ ры яль на га і ся мей на га ста-
но ві шча аба іх су жэн цаў у фік са ва най су ме. 
Яна па він на быць крат най ба за вай ве лі чы ні, 
уста ноў ле най на мо мант вы пла ты. Гэ та зна-
чыць, што алі мент ныя аба вяз кі ажыц цяў ля-
юц ца ў вы пла це пэў най гра шо вай су мы ў бе-
ла рус кіх руб лях, па мер якой бу дзе змя няц ца 
ад па вед на зме не па ме ру ба за вай ве лі чы ні, 
вы зна ча най за ка на даў ствам.

Ка лі ма тэ ры яль нае або ся мей нае ста но ві-
шча ад на го з су жэн цаў мя ня ец ца, кож ны з іх 
мае пра ва звяр нуц ца ў суд з іс кам аб ка рэк-
ці роў цы па ме ру срод каў, якія спа га ня юц ца 
на ўтры ман не.

Суд так са ма мо жа, пры ма ю чы да ўва гі 
не пра цяг ласць тэр мі ну зна хо джан ня му жа і 
жон кі ў шлю бе або га неб ныя па во дзі ны ад-
на го з су жэн цаў, які па тра буе вы пла ты яму 
алі мен таў, вы зва ліць дру гую па ло ву ад аба-
вяз ку па яго ўтры ман ні або аб ме жа ваць гэ тыя 
аба вя за цель ствы пэў ным тэр мі нам.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў вас уз нік лі пы-
тан ні юры дыч на га ха рак та ру, да сы лай це 
іх на наш паш то вы або элект рон ны ад рас 
sіdаrоk@zvіаzdа.bу. У "Пра ва вой гас цёў-
ні" ра зам са спе цы я ліс та мі Мі нюс та мы 
бу дзем шу каць на іх ад ка зы.

Лю бы пра ца даў ца, ка лі ба чыць ін ва лі да 
з яго фі зіч ны мі маг чы мас ця мі, спа чат ку 
ду мае, што ча ла век не спра віц ца. 
Бо ра бо та не заў сё ды бы вае лёг кай.

У ін ды ві ду аль ных пра гра мах 
рэ абі лі та цыі ста лі пі саць, якія 
ра бо ты ча ла век не мо жа вы кон ваць, 
не пры вяз ва ю чы ся да пра фе сій. 
На прык лад, нель га пра ца ваць 
на вы шы ні ці су праць па ка за на цяж кая 
фі зіч ная пра ца.

Кам плек тоў шчы ца Але на МЕ ЦЫК за рэ ка мен да ва ла ся бе як доб ры ра бот нік.
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