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Пра ма гі ляў чан ку Але сю Цу-

ма ра ву і яе пра ект «Тэ ры то рыя 

лю дзей» «Звяз да» ўжо пі са ла. На 

кон кур се прад пры маль ніц кіх ідэй 

на ўзроў ні рэс пуб лі кі пра ект быў 

пры зна ны най леп шым ся род са-

цы яль ных. Яго мэ та — даць лю-

дзям з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-

ця мі шанц за ра біць са бе на жыц-

цё і ад на ча со ва пры нес ці ка рысць 

гра мад ству. Ад мо ман ту пе ра мо гі 

на кон кур се да ад крыц ця кра мы ў 

Ма гі лё ве прай шло ўся го паў та ра 

го да. За гэ ты час Але ся скон чы ла 

без ліч кур саў па ін тэрн эт-мар-

ке тын гу, SMM-пра соў ван ні і 

шмат чым ін шым. А яшчэ на-

ву чы ла ся тын ка ваць і раз бі-

рац ца ў бу даў ні чых ма тэ ры-

я лах. Бо тое па мяш кан не па 

ву лі цы Пер ша май скай, якое 

вы дзе лі лі пад яе са цы яль ны 

пра ект, трэ ба бы ло з паў-

пад валь на га пе ра ўтва рыць 

у пры дат нае для так зва на-

га клу ба па ін та рэ сах. Яшчэ 

шмат ча го трэ ба зра біць, але 

мес ца, дзе мож на рэа лі за ваць 

су ве нір ную пра дук цыю, пра-

вес ці май стар-клас або ар га-

ні за ваць на ву чан не, ство ра на. 

Ура чыс тае ад крыц цё ад бы ло-

ся на мі ну лым тыд ні.

Ча ла век 
з ін шай 
пла не ты

Каб на ву чыц ца ха дзіць, Але ся 

пе ра нес ла ў дзя цін стве 14 апе-

ра цый. Жыц цё яе на огул не шка-

да ва ла. Яна ра на стра ці ла ма ці, 

пе ра жы ла раз вод з лю бі мым ча-

ла ве кам. Але не зла ма ла ся. У 35 

га доў па ча ла жыц цё з но ва га ліс-

та — вый шла за муж і за яві ла на 

кон курс свой пра ект.

Спа чат ку ду ма ла зра біць не-

шта вы ключ на для ся бе, але по-

тым ры зык ну ла стаць ка рыс най і 

для ін шых. У ма гі лёў скай біз нес-

шко ле ІПМ, ку ды яна звяр ну ла ся, 

пра ек там за ці ка ві лі ся і да па маг лі 

ўдасканаліць яго. У вы ні ку ён быў 

пры зна ны най леп шым спа чат ку на 

аб лас ным, а по тым і на рэс пуб лі-

кан скім уз роў ні.

На жаль, рэа лі за ваць яго ака-

за ла ся больш скла да на, чым 

рас пра ца ваць. Гро шай 

ка та стра фіч на не ха па-

ла. Бы ло вель мі цяж ка і 

бес пра свет на. Ад ад чаю 

яна на ват на пі са ла ліст 

Ні ку Вуй чы чу. Ка лісь ці 

бы ла на яго вы ступ лен ні 

і на ват па спра ча ла ся з ім. 

Але на стаў мо мант, ка лі 

ёй вель мі спат рэ бі ла ся яго 

па ра да: ці бу дзе мець пос-

пех яе пра ект? І ён ад ка-

заў: Але ся, ты ма лай чы на. 

Вый дзеш на між на род ны 

ўзро вень, на га дай пра ся-

бе. За про сім на су стрэ чу.

На огул Але сі вель мі 

па шчас ці ла з людзь мі. 

І пер шы, хто яе пад тры-

маў, быў, вя до ма, муж — 

Сяр гей. Яна ка жа, што яго 

ёй па слаў Бог. Бо яны і па-

зна ё мі лі ся як раз у той мо-

мант, ка лі ў яе за ра дзі лі ся 

дум кі пра «Тэ ры то рыю лю-

дзей». Ён звяр нуў ува гу на 

яе не звы чай нае рэ зю мэ ў 

ін тэр нэ це. Жан чы на пі са-

ла, што яна ін ва лід — у 

яе ДЦП, а з фо та гля дзе-

ла пры го жая не зна ём ка. 

Да мо ві лі ся аб су стрэ чы і з тых ча-

соў бо лей не рас ста ва лі ся.

«Я ра ней ду маў, што ін ва лі-

ды — гэ та лю дзі з ін шай пла не-

ты, але пас ля су стрэ чы з Але сяй 

зра зу меў: роз ні цы па між на мі ня-

ма», — усмі ха ец ца Сяр гей.

Шчас лі выя 
ра зам

На па лі чках — сім па тыч ныя 

ляль кі, кар ці ны, сур вэт кі. Іх аў та-

ры — вы ключ на лю дзі з аб ме жа ва-

ны мі маг чы мас ця мі. Да ня даў ня га 

ча су ўсё гэ та за хоў ва ла ся ў Але сі-

най ква тэ ры.

Каб цал кам пры свя ціць ся бе 

спра ве, яна зволь ні ла ся з біб лі я-

тэ кі і вя ла гур ток ру ка дзел ля для 

лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы-

мас ця мі ў ад дзя лен ні дзён на га 

зна хо джан ня для ін ва лі даў Ле нін-

ска га ра ё на. А каб рэа лі за ваць 

хэнд-мэйд свой і зна ё мых, па ча ла 

вы ву чаць по пыт праз ін тэр нэт. Хут-

ка да Але сі да лу чы лі ся ўмель цы з 

Мін скай, Брэсц кай аб лас цей.

— Ка лі гэ ты пра ект за кру ціў ся, 

пры пы няц ца бы ло ўжо поз на, — 

рас каз вае Сяр гей. — І нас па нес ла 

да лей, у нас па ча лі ве рыць лю дзі з 

ін ва лід нас цю, ча каць ад крыц ця гэ-

тай кра мы. Але ся на ват жар та ва-

ла, што ка лі ад мо віц ца ад за дум-

кі, трэ ба бу дзе мя няць пол, знеш-

насць, проз ві шча і з'яз джаць. Для 

яе гэ та ста ла спра вай го на ру.

— Не крыўд на, што Але ся цал-

кам пры свя ці ла ся бе сва ёй ідэі 

за мест та го, каб ад даць вам свой 

воль ны час? — спра бую спра ва ка-

ваць Сяр гея.

— Тое, што ў Але сі ёсць мэ та, гэ-

та цу доў на. Я не ду маю, што ўвесь 

свой час яна па він на пры свя чаць 

мне. Я ха чу зра біць яе шчас лі вай, 

а яна — мя не. У нас ужо на ват са-

пер ніц тва: хто ка го больш ашчас-

лі віць. Ка лі нам толь кі вы дзе лі лі 

гэ та па мяш кан не, мы... за су ма ва-

лі. Толь кі на ад ну элект ры ку трэ ба 

бы ло знай сці дзесь ці паў та ры ты-

ся чы до ла раў. У вы ні ку не ўкла лі 

ні ка пей кі. Дзя куй спон са рам — 

га рад ской ула дзе, дэ пу-

та там, біз нес ме нам. Гэ та 

яны да па маг лі да вес ці па-

мяш кан не да па трэб на га 

ста ну. Шмат да па ма га юць 

і ін ва лі ды, якія хо чуць, каб 

цэнтр пра ца ваў. Яны пры-

хо дзі лі і пра ца ва лі толь кі 

для та го, каб мы хут чэй 

ад кры лі ся.

Усім 
мі рам

Тое, што пра ект уні-

каль ны, пад крэс лі ва юць 

усе — і прад стаў ні кі ўла-

ды, і дэ пу та ты, і прад-

пры маль ні кі, і тыя, для 

ка го гэ та ўсё ства ра ла ся. 

У ад роз нен не ад ка мер-

цый ных крам, якія існуюць 

для та го, каб за раб ляць 

гро шы, са цы яль ныя пе ра-

сле ду юць мэ ту даць рэа лі-

за вац ца ін шым. І без пад-

трым кі звон ку та кое доў га 

не пра іс нуе. Асаб лі васць 

Але сі на га пра ек та ў тым, 

што яго ча ка лі. І та му друж на пад-

ста ві лі пля чо. На ад крыц цё прый-

шло шмат ка го з лі ку гэ тых лю-

дзей. На прык лад, част ко ва мэб ля 

ў кра ме — гэ та да па мо га Ма гі лёў-

скай аб лас ной ар га ні за цыі Бе ла-

рус ка га Та ва рыст ва Чыр во на га 

Кры жа. Стар шы ня ар га ні за цыі 

Анд рэй МАР ТЫ НОЎ СКІ аса біс-

та за ві таў па він ша ваць шчас лі вую 

«прад пры маль ні цу».

— Ака зан не да па мо гі ўраз лі вым 

ка тэ го ры ям на сель ніц тва, лю дзям 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, 

шмат дзет ным сем' ям — ад на з 

пер ша чар го вых за дач на шай гра-

мад скай ар га ні за цыі, — ад-

зна чыў ён. — Вель мі ра дас-

на, што ў да дзе ным вы пад ку 

ча ла век з'яў ля ец ца не прос та 

па сіў ным атры маль ні кам да-

па мо гі, але яшчэ і сам імк нец-

ца быць ка рыс ным ін шым. Гэ-

та на ва тар скі пра ект, і вель мі 

важ на, каб ён раз ві ваў ся і 

пра грэ сі ра ваў. Мы і на да лей 

бу дзем су пра цоў ні чаць і ўзае-

ма дзей ні чаць.

Ад ной з пер шых Але сін 

пра ект пад тры ма ла дэ пу тат 

Па ла ты прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Воль га ПЕТ-

РА ШО ВА.

— Але ся прый шла да мя не 

на пры ём год та му. Пры нес ла 

шмат сва іх вы ра баў і — біз-

нес-план — вель мі дэ та лё вы, 

сур' ёз ны і пра фе сій ны. Рас-

ка за ла, які важ ны гэ ты пра-

ект, і па пра сі ла да па маг чы 

яго рэа лі за ваць, — ус па мі нае 

дэ пу тат. — Пер ша па чат ко ва 

Але сі да лі пля цоў ку па Пуш кін скім 

пра спек це, але арэн да там бы ла 

за над та вы со кая. І я па тэ ле фа-

на ва ла мэ ру, па пра сі ла са дзей ні-

чан ня. Але ся па бы ва ла ў яго на 

пры ёме, і на пра ця гу тыд ня но вая 

пля цоў ка бы ла пра па на ва на. По-

тым да спра вы да лу чыў ся стар-

шы ня аб лса ве та дэ пу та таў, дэ пу-

та ты гар са ве та, прад пры маль ні кі. 

Спра ва важ ная. За пля чы ма Але сі 

ін ва лі ды не толь кі воб лас ці — усёй 

рэс пуб лі кі. Яе пра ект за па тра ба ва-

ны, у яго вя лі кая бу ду чы ня. Бу дзем 

да па ма гаць ёй і да лей. Нам яшчэ 

шмат прый дзец ца пра ца ваць і па 

ства рэн ні тут без бар' ер на га ася-

род дзя.

— Але сін пра ект быў асу джа-

ны на пос пех, — ка жа ды рэк тар 

ма гі лёў ска га прад стаў ніц тва 

біз нес-шко лы ІПМ Ган на ПЕ РУ-

НО ВА. — Тут бы ло ад чу ван не не 

прос та пра ек та, а лі да ра. Пра ек таў 

па да ец ца шмат, у тым лі ку і перс-

пек тыў ных, але, ка лі імі не зай мац-

ца і не раз ві ваць, гэ та ні да чо га не 

пры во дзіць. Пер шае вы ступ лен не 

на пуб лі цы да ва ла ся Але сі ня лёг ка, 

але яна зма га ла ся і іш ла на пе рад. 

Упэў не на, што пра ект жы ве толь кі 

дзя ку ю чы ёй і Сяр гею. Але ся маг ла 

па ве сіць на сця ну дып лом, які атры-

ма ла, і ні чо га не ра біць. Але яна ў 

сва іх ма рах ба чы ла ме на ві та «тэ-

ры то рыю лю дзей», пля цоў ку, дзе 

мож на зна хо дзіц ца і раз ві вац ца.

Тры ў ад ным
Твор чы цэнтр скла да ец ца з 

трох мо ду ляў: кра ма для рэа лі за-

цыі су ве ні раў ін ва лі даў (як удак-

лад няе Але ся, з уся го све ту), клуб 

для тых, хто шу кае пра цу, і сту дыя 

пры га жос ці.

— Мы бу дзем да ваць маг чы-

масць ра бя там прай сці аду ка цыю 

па за па тра ба ва ных пра фе сі ях, — 

ка жа Але ся. — Мы на ву чым, як 

пра да ваць свае су ве ні ры, пра ца-

ваць у ін тэр нэ це, ар га ні за ваць 

свой біз нес і вес ці яго на ад лег-

лас ці. Праз нас ужо рэа лі зу юць 

свае вы ра бы жы ха ры Ма гі лёў-

скай, Брэсц кай аб лас цей, Мін ска. 

Ня даў на па жа да лі да лу чыц ца 

мал да ва не. Сту дыя пры га жос ці 

для ін ва лі даў так са ма ўні каль ная 

з'я ва. Ха чу пад няць імідж ма гі лёў-

скіх дзяў чат-ін ва лі даў. Не за леж на 

ад ін ва лід нас ці, кож ны хо ча быць 

пры го жым і за па тра ба ва ным.

Шэф ства над шко лай пры га-

жос ці бя рэ кам па нія «Фа бер лік».

— Асноў ная на ша за да ча — па-

ка заць лю дзям з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі, што яны так са ма 

пры го жыя і мо гуць стаць яшчэ 

пры га жэй шы мі, — ка жа прад-

стаў нік гэ тай фір мы баб руй чан ка 

Воль га Ка ва леў ская. — Бу дзем 

на ву чаць на пра фе сій ным уз роў ні 

ві за жу, ства рэн ню воб ра за, пры-

чос кі. Збі ра ем ся ўнес ці ў жыц цё 

ін ва лі даў шмат яр кіх фар баў.

Да рэ чы, у снеж ні Але ся і яе 

ад на дум цы збі ра юц ца пра вес ці ў 

Ма гі лё ве пры спон сар скай пад-

трым цы кам па ніі пер шы кон курс 

пры га жос ці ся род жан чын з ін ва-

лід нас цю.

Ам бі цый ная ма гі ляў чан ка між 

тым ужо ма рыць вы хо дзіць на між-

на род ны ўзро вень. І пад ста вы для 

гэ та га ёсць.

— З на мі ўжо вы ка за лі жа дан-

не су пра цоў ні чаць Поль шча, Ра сія. 

За раз вя дзём пе ра га во ры з Маск-

вой. На мя не вый шаў дэ пу тат і па-

ве да міў, што яму па да ба ец ца мой 

пра ект і ён бы ха цеў ба чыць неш та 

па доб нае ў Маск ве. Не вы клю ча на, 

што ўслед за на шай «Тэ ры то рыя 

лю дзей» па явіц ца і ў Ка зах ста-

не, — ка жа Але ся. — Я шчас лі вая, 

што ме на ві та Ма гі лёў стаў пунк там 

ад лі ку. У Ма гі лё ве 18 ты сяч ін ва-

лі даў, у воб лас ці — 54 ты ся чы, у 

кра і не — 860 ты сяч. І шмат хто з іх 

мо жа пры но сіць ра дзі ме ка рысць. 

У мя не ад каз насць пе рад гэ ты мі 

людзь мі, я не ма гу ім прос та ска-

заць: пра бач це, ні чо га не атры-

ма ла ся. Ка лі Нік Вуй чыч змог, мы 

так са ма змо жам. Гэ та той вы па дак, 

ка лі лю дзі хо чуць пра ца ваць. Нель-

га па збаў ляць іх над зеі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
P. S. Вы так са ма мо жа це да-

лу чыц ца да доб рай спра вы і пад-
тры маць Але сін пра ект. Вось яе 
рэ кві зі ты:
ІBAN BY20ALFA30132231730040270000
СВИФТ-ALFABY2X

У Але сі най кра ме бу дзе пра да вац ца хэнд-мэйд 
з уся го све ту.

У кра ме шмат су ве ні раў 
з бе ла рус кай сім во лі кай. 

Але ся з му жам пры ма юць па да рун кі. 

Каб на ву чыц ца ха дзіць, 
Але ся пе ра нес ла ў дзя цін стве 
14 апе ра цый. Жыц цё яе 
на огул не шка да ва ла. 
Яна ра на стра ці ла ма ці, 
пе ра жы ла раз вод з лю бі мым 
ча ла ве кам. Але не зла ма ла ся. 
У 35 га доў па ча ла жыц цё 
з но ва га ліс та — вый шла 
за муж і за яві ла на кон курс 
свой пра ект.

Тое, што пра ект уні каль ны, 
пад крэс лі ва юць усе — 
і прад стаў ні кі ўла ды, 
і дэ пу та ты, 
і прад пры маль ні кі, і тыя, 
для ка го гэ та ўсё 
ства ра ла ся. У ад роз нен не 
ад ка мер цый ных крам, 
якія існуюць для та го, 
каб за раб ляць гро шы, 
са цы яль ныя пе ра сле ду юць 
мэ ту даць рэа лі за вац ца 
ін шым. І без пад трым кі 
звон ку та кое доў га 
не пра іс нуе.


