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Ка жа, што ўсе га ды ра бо-

ты з дзець мі ста ра ец ца вы ра-

шаць тры за да чы. Вы ха ваць 

ма лых паў на вар тас ны мі гра-

ма дзя на мі кра і ны, каб ні хто 

не мог аб ра зіць іх фра зай 

«ты дзет до ма вец, што з ця-

бе ўзяць», да маг чы ся, каб 

ма лыя не паў та ры лі па мы-

лак сва іх баць коў, а яшчэ — 

ства ры лі ўлас ныя сем'і.

— Пры хо дзіш на ра бо ту, 

а там нех та за хва рэў, ка мусь-

ці трэ ба но вы дзён нік, не ка-

му цыр куль... У нас за раз 

64 дзі ця ці, і гэ та як мі ні мум 

64 праб ле мы што дня, — дзе-

ліц ца ды рэк тар.

Яна час та ўспа мі нае сло-

вы сва ёй ад на курс ні цы па 

філ фа ку па эт кі Яў ге ніі Яні-

шчыц, што «ча ла век ця гам 

дня пра жы вае шмат са цы-

яль ных ро ляў: ра бот ні ка, па-

куп ні ка ў кра ме, па са жы ра ў 

аў то бу се. І ад та го, на коль кі 

ён са цы я лі за ва ны, за ле жыць 

у вы ні ку пос пех яго жыц ця».

— Дзя цей трэ ба рых та-

ваць да гэ тых са цы яль ных 

ро ляў, каб яны ра зу ме лі, што 

ўсё ў жыц ці да ец ца пра цай, 

каб ве да лі кошт ка пей цы. 

А та кі «рэ ста ран ны» воб раз 

жыц ця ў дзет до ме, ка лі ўсё 

га то вае і па рас кла дзе, мае 

ад моў ны ад бі так. Шка да, што 

пры та кой уста но ве нель га 

ства рыць гас па дар ку і гра-

ды, — ка жа яна.

Ва лян ці на Пят роў на ўпэў-

не на, што су час ныя дзе ці 

больш раз ня во ле ныя, чым іх 

па пя рэд ні кі, знік ла на іў насць, 

яны хут чэй адап ту юц ца да 

жыц ця. Ма тэ ры яль нае за бес-

пя чэн не ў іх так са ма знач на 

леп шае, чым бы ло ра ней, 

і яны не жы вуць у за кры тай 

пра сто ры. Ма юць кі шэн ныя 

гро шы, хо дзяць у біб лі я тэ ку, 

кі но і г. д.

«ПО ЛЕ ЦУ ДАЎ» 
І «ГА ДЗІ НА 
ЧЫ ТАН НЯ»

Пас ля абе ду дом ажы-

вае, бо дзе ці вяр та юц ца са 

школ — ву чац ца яны ў звы-

чай ных уста но вах ра зам 

з ад на год ка мі, што жы вуць 

з баць ка мі.

— Тым не менш ста наў-

лен не асо бы ў на шых дзя цей 

знач на больш ма руд нае, чым 

у хат ніх, — за ўва жае Ва лян-

ці на Зя не віч. — Ма ма не 

пры клад ва ла іх да гру дзей, 

не фар мі ра ва ла ўстой лі ва га 

псі ха ла гіч на га ста ту су, і гэ та 

сказ ва ец ца і фі зіч на, і сэн-

сар на. У іх ма руд нае ўспры-

ман не, па мяць, ува га, ла гіч-

нае мыс лен не.

Тое, што недадалі ў дзя-

цін стве, трэ ба на вёр стваць, 

а для гэ та га па трэб на доб рая 

эма цы я наль ная на клад ка, 

якую ства ра юць праз гуль ні.

У дзет до ме 13 гурт коў 

роз на га кі рун ку. Для леп ша га 

за сва ен ня школь най пра гра-

мы гу ля юць у «По ле цу даў», 

у клу бе «Зна та кі» фар мі ру-

юць ло гі ку і мыс лен не, а на 

за нят ках у «Та ле на ві тых су-

раз моў цах» ву чац ца куль ту-

ры па во дзін і ста сун каў.

Для фі зіч най пад рых тоў кі 

ёсць «Па лё ты на спар тыў ную 

пла не ту», фут бол, эс та фе ты. 

А каб на ву чыц ца аб слу гоў-

ваць ся бе, га ту юць у ка фэ 

«Паль чы кі аб лі жаш» і «Га ту-

ем са мі». Ма лыя атрым лі ва-

юць па 10 руб лёў на кі шэн-

ныя рас хо ды і з гэ тых гро шай 

на бы ва юць у кра ме ра зам з 

вы ха ва це лем не аб ход ныя ін-

грэ ды ен ты. За ад но і ву чац ца 

ары ен та вац ца ў цэ нах. Неш-

та пры но сяць і са мі вы ха ва-

це лі. Дзе ці ўме юць ка рыс тац-

ца мік ра хва лёў кай і праль най 

ма шын кай. Дні на ра джэн ня 

ад зна ча юц ца як до ма, з тор-

там, свеч ка мі і па да рун кам, 

які за каз вае імя нін нік. Так 

што ця пе раш нія вы пуск ні кі 

не бу дуць па ку та ваць ад дум-

кі, ча му «ма ка ро на цвёр дая». 

Пас ля вя чэ ры што дня на сту-

пае «Га дзі на чы тан ня».

З БАЦЬ КА МІ 
І БЕЗ ІХ

Толь кі двое з 64 га да ван-

цаў дзет до ма бія ла гіч ныя 

сі ро ты, у якіх ня ма жы вых 

баць коў. Гэ та дзе ці, якія на-

ра дзі лі ся ў Ні ге рыі. Фа ці ме ў 

ліс та па дзе бу дзе 18, хут чэй 

за ўсё яна па е дзе ў Іта лію на 

ўда ча рэн не, якое там маг чы-

ма да 23 га доў. Абу — 17, яго, 

пэў на, возь муць у дзі ця чы 

дом ся мей на га ты пу. У Ні ге-

рыі за ста ла ся іх ста рэй шая 

сяст ра, якая ўжо са ма мае 

дзе так.

У ас тат ніх дзя цей нех та 

ёсць, і сва я кі, ча сам, пры-

хо дзяць. Вось і ця пер на ка-

на пе жан чы на ча кае Ду сю. 

Дзяў чын ка — ма лод шая з яе 

ча ты рох дзя цей, двое з якіх 

у СПЦ Цэнт раль на га ра ё на, 

адзін — з баць кам. Усе яны 

ад роз ных муж чын.

Боль шасць ма лых у дзі-

ця чым до ме на вед ва юць 

рэд ка, ад нак ды рэк цыя пад-

трым лі вае гэ тыя ста сун кі. 

Кеп скае пра баць коў тут не 

га во раць.

— Ге не тыч ныя праб ле мы ў 

дзе так па чы на юць пра яў ляц-

ца ў пад лет ка вым пе ры я дзе, 

га доў пас ля 14, і тут асаб лі ва 

трэ ба пра ца ваць. Лёс сва іх 

вы пуск ні коў мы ад соч ва ем 

яшчэ два га ды пас ля ін тэр-

на та. Тых, хто да нас за хо-

дзіць, ста ра ем ся і па кар міць, 

бо ве да ем, што з гэ тым у іх 

мо гуць быць цяж кас ці, — ка-

жа Ва лян ці на Пят роў на.

ІТАЛЬ ЯН СКАЯ 
МА МА
ЦІ БЕ ЛА РУС КАЯ 
ЎТУЛЬ НАСЦЬ?

30 дзя цей ле там на ўсе тры 

ме ся цы па едуць у Іта лію на 

азда раў лен не. І гэ та доб ра, 

бо да па ма гае дзе цям сфар-

мі ра ваць ся мей ную па зі цыю, 

якая па він на іс на ваць у гра-

мад стве, лі чыць ды рэк тар.

— Якім бы доб рым ні быў 

дзі ця чы дом, але гэ та дзяр-

жаў ная ўста но ва са сва і мі 

стро гі мі за ко на мі і па рад ка-

мі, хоць мы і ства ра ем цёп лую 

аб ста ноў ку.

Дзі ця чы дом № 2 мес ціц ца 

ў пе ра аб ста ля ва ным бу дын-

ку дзі ця ча га сад ка. Тут ця пер 

шэсць груп: да школь ні кі, дзве 

гру пы дзяў чы нак і тры гру пы 

хлоп чы каў. Пад бі раць ма лых у 

гру пы ста ра юц ца па ўзрос це.

Са цы яль ныя сі ро ты, пэў на, 

бу дуць пра цяг ваць з'яў ляц ца 

ў Бе ла ру сі, ад нак ня хай яны 

лепш жы вуць з кла пат лі вы-

мі апе ку на мі ды пры ём ны мі 

баць ка мі, чым з не бяс печ ны-

мі род ны мі ці ў дзі ця чых да-

мах. Тым больш што за крыц цё 

дзет да моў і на кі ра ван не ма лых 

у сем'і ці да мы ся мей на га ты-

пу да па мо жа ім у бу ду чым не 

пры вык нуць спе ку ля ваць яр-

лы ком «бед най сі ра ты», яко му 

ўсё да зво ле на і ўсе па він ны, 

пад крэс лі вае ды рэк тар.

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

64 ПРАБ ЛЕ МЫ 
ШТО ДНЯ

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

Што вы ха це лі ве даць 
пра бяс плат нае хар ча ван не
 для дзя цей да двух га доў?

Спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны рас каз ва юць, ці мае пра ва бес пра-

цоў ная жан чы на на да па мо гу па ця жар нас ці і 

ро дах, а так са ма ў якіх вы пад ках сям'я мо жа 

стра ціць пра ва на бяс плат ныя пра дук ты хар-

ча ван ня для дзя цей да двух га доў.

— Ці атрымаюць да па мо гу па ця жар-

нас ці і ро дах жан чы ны, за рэ гіст ра ва ныя 

ў якас ці бес пра цоў ных? І ў якім па ме ры 

яна пры зна ча ец ца?

— Жан чы ны, за рэ гіст ра ва ныя ў якас ці бес-

пра цоў ных, аль бо ка лі яны пра хо дзяць пра фе сій ную 

пад рых тоў ку, пе ра пад рых тоў ку, па вы шэн не ква лі фі-

ка цыі і на ву чаль ныя кур сы па на кі ра ван ні ор га наў па 

пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не, у ад па вед нас-

ці з арт. 7 за ко на «Аб дзяр жаў ных да па мо гах сем' ям, 

якія вы хоў ва юць дзя цей», ма юць пра ва на да па мо гу 

па ця жар нас ці і ро дах.

Жан чы нам, за рэ гіст ра ва ным у ор га нах па пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба ро не ў якас ці бес пра цоў-

ных, да па мо га па ця жар нас ці і ро дах пры зна ча ец ца ў 

па ме ры 100 % да па мо гі па бес пра цоўі за кож ны ка лян-

дар ны ме сяц пе ры я ду, на які пры зна ча на да па мо га па 

ця жар нас ці і ро дах, але не менш за мі ні маль ны па мер 

да па мо гі па ця жар нас ці і ро дах.

Жан чы нам, якія пра хо дзяць пра фе сій ную пад рых-

тоў ку, пе ра пад рых тоў ку, па вы шэн не ква лі фі ка цыі і 

на ву чаль ныя кур сы па на кі ра ван ні ор га наў па пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба ро не, да па мо га па ця жар-

нас ці і ро дах пры зна ча ец ца ў па ме ры 100 % сты пен дыі 

за кож ны ка лян дар ны ме сяц пе ры я ду, на які пры зна-

ча на да па мо га па ця жар нас ці і ро дах, але не менш за 

мі ні маль ны па мер да па мо гі па ця жар нас ці і ро дах.

— Якія пра дук ты хар ча ван ня вы да юц ца 

бяс плат на дзе цям да двух га доў?

— Дзе ці да двух га доў за бяс печ ва юц ца 

бяс плат на пра дук та мі хар ча ван ня ай чын най 

вы твор час ці, якія пры зна ча ны для дзя цей 

ран ня га ўзрос ту і ма юць ад па вед ную мар кі роў ку на 

ўпа коў цы з ука зан нем уз рос ту, з яко га яны мо гуць 

ужы ва цца ў ежу.

Пра дук ты ад пус ка юц ца ў ме жах нор мы вод пус ку ва 

ўпа коў ках та го аб' ёму, які ма ец ца ў асар ты мен це.

Вы мо жа це са мі вы браць су хую су месь для дзі ця-

ча га хар ча ван ня. Але за ме на пра дук таў, пра ду гле-

джа ных пры клад ны мі на бо ра мі, ін шы мі пра дук та мі не 

да пус ка ец ца. І ўлі чы це: ка лі вы не атры ма е це пра дук-

ты на пра ця гу ме ся ца, пра ва на іх атры ман не за гэ ты 

ме сяц страч ва ец ца.

— Ка лі муж з'яў ля ец ца ін ды ві ду аль ным 

прад пры маль ні кам, ці ёсць у сям'і пра ва 

атрым лі ваць бяс плат нае хар ча ван не на 

дзі ця ва ўзрос це да двух га доў?

— Асноў ным кры тэ ры ем для вы зна чэн-

ня пра ва на за бес пя чэн не бяс плат ны мі пра дук та мі 

хар ча ван ня дзя цей пер шых двух га доў жыц ця з'яў-

ля ец ца бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні му му, які дзей ні-

чае на да ту па да чы за явы. Ка лі ваш муж з'яў ля ец ца 

прад пры маль ні кам, яму не аб ход на па даць звест кі 

аб да хо дах ад за ня тку прад пры маль ніц кай дзей-

нас цю за 12 ме ся цаў, якія па пя рэд ні ча юць ме ся цу 

зва ро ту.

— У якім вы пад ку спы ня ец ца за бес пя-

чэн не бяс плат ны мі пра дук та мі хар ча ван-

ня, на прык лад, ці губ ля ец ца та кое пра ва, 

ка лі дзі ця пой дзе ў дзі ця чы садок?

— Афарм лен не дзі ця ці ў дзі ця чы садок не 

паў плы вае на пра цяг атры ман ня бяс плат на га хар ча-

ван ня. У цэ лым, бяс плат нае за бес пя чэн не пра дук та-

мі хар ча ван ня спы ня ец ца на пад ста ве ін фар ма цыі, 

якая прад стаў ля ец ца ка мі сі яй па спра вах не паў на лет-

ніх — у вы пад ку ада бран ня дзі ця ці з сям'і, ор га на мі 

апе кі і па пя чы цель ства — пры ад мо ве баць коў ад 

дзі ця ці, ада бран ні дзі ця ці з сям'і, змя шчэн ні дзі ця ці ў 

дзі ця чую ін тэр на тную ўста но ву, ар га ні за цы я мі ахо вы 

зда роўя — пры змя шчэн ні дзі ця ці ва ўста но ву ахо вы 

зда роўя (на тэр мін больш за адзін ме сяц), смер ці дзі-

ця ці, баць ка мі — пры зме не мес ца жы хар ства дзі ця ці 

(ча со ва або па ста ян на), круг ла су тач ным зна хо джан ні 

дзі ця ці ва ўста но ве, якая за бяс печ вае атры ман не да-

школь най аду ка цыі, аль бо пры на ступ лен ні на зва ных 

аб ста він.

У вы пад ку ўтой ван ня звес так або па да чы не дак-

лад ных звес так, з які мі звя за на пра ва на бяс плат нае 

за бес пя чэн не пра дук та мі хар ча ван ня, сям'я па збаў-

ля ец ца пра ва на зва рот па бяс плат нае за бес пя чэн не 

пра дук та мі хар ча ван ня на пра ця гу шас ці ме ся цаў.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

?

?

?

?

Гэ тыя дрэ вы 30 га доў та му ды рэк тар ба чы ла зу сім ма лень кі мі.

У дзя во чай спаль ні ўтуль на і чыс та.

Не ка то рыя дзе ці жы вуць тут шмат га доў. Ду ся — 
ма лод шая з ча ты рох дзя цей у сва ёй ма ту лі — тут ня даў на, 

але ад ра зу ста ла лю бі мі цай Ва лян ці ны Пят роў ны.

Фа ці ма — адна з нямногіх дзяцей, чыіх бацькоў няма ў жывых.


