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Не бы вае 
без на дзей ных лю дзей

«Ка лі на ра дзіў ся Да від, нас доў-

га не вы піс ва лі з баль ні цы. Дак-

та ры ста ві лі ся ўваж лі ва, ад нак я 

ўвесь час ад чу ва ла жах. Ба я ла ся, 

што зноў за бя руць сы на, як гэ та 

ўжо бы ло ад ной чы», — так жан чы-

на па чы нае сваю гіс то рыю.

У са цы яль ных служ баў бы лі 

пад ста вы піль на са чыць за ма ла-

дой ма ці. У ва чах лю дзей яна бы-

ла «ня доб ра на дзей най асо бай» з 

цьмя ным мі ну лым, скла да ным 

дзя цін ствам і су дзі мас цю. Пра ўсе 

гэ тыя ака ліч нас ці Ган на рас каз вае 

прос та, не пры ха рош ва ю чы, але 

і не пры ні жа ю чы та го, што бы ло. 

Яна спа дзя ец ца, што прык лад яе 

жыц ця да па мо жа ін шым па ве-

рыць — не бы вае без на дзей ных 

лю дзей і сі ту а цый.

— Мы жы лі ў той част цы го ра-

да, ад куль рэд ка хто «вы бі ва ец ца ў 

лю дзі». З ма лен ства ба чы ла п'я ныя 

за стол лі, бой кі. З сяст рой і бра там 

бы лі па кі ну ты на са міх ся бе. У шко-

ле дзе ці з нас смя я лі ся, зда ра ла ся, 

што не бы ло адзен ня і пры ла даў, 

каб пай сці на ўро кі.

У шос тым кла се дзяў чы на кі ну-

ла ву чо бу, кры ху паз ней на сем га-

доў з'е ха ла ў Мінск шу каць но выя 

маг чы мас ці, а ў вы ні ку звя за ла ся 

з «дрэн най кам па ні яй».

— Та ды я ма ла за дум ва ла ся, 

што мож на ра біць, а што нель га. 

Жыц цё ўспры ма ла ся, як ры зы коў-

ная гуль ня, дзе трэ ба ўвесь час 

пра вя раць свой спрыт. Так па ча ла 

крас ці, упер шы ню па спы та ла нар-

ко ты кі і ста ла за леж най. Азі ра ю чы-

ся на зад, дзіў лю ся: «Бо жа, ня ўжо 

мне та ды ні ра зу не пры хо дзі ла 

дум ка, што жыц цё мо жа вяр нуць 

учын кі бу ме ран гам?»

У тым го ра дзе, 
дзе ўсё ўжо пус ты ня...

Гэ та ра док з вер ша, які Ган на 

ад ной чы на пі са ла, яшчэ не ве да-

ю чы, што ён ста не ў ней кім сэн се 

пра ро чым.

— У 2011-м мя не па са дзі лі ў тур-

му за за хоў ван не нар ко ты каў. Ка лі 

прый шла мі лі цыя, нас у ква тэ ры 

бы ло трое — я, сяст ра і брат. Узяць 

ві ну на ся бе мне па да ло ся вы са ка-

род ным учын кам, зу сім як у кі но. 

Ад нак тры га ды прай шло, і ні брат, 

ні сяст ра не па ду ма лі мя няц ца.

Мес ца зня во лен ня са праў ды на-

гад ва ла пус ты ню — там так са ма не 

ад чу ва ла ся жыц цё. Ад ноль ка выя дні, 

мно гія жан чы ны вы гля да юць і па-

водзяць ся бе, як ро ба ты. Не ска заць, 

што Ган ну лі чы лі ад шча пен цам, дзя-

ку ю чы вя сё ла му ха рак та ру яна час та 

ста на ві ла ся «ду шой кам па ніі».

На два ры ка ло ніі вы лу ча лі ся 

дзве па бу до вы. З ад на го бо ку быў 

клуб, з дру го га — царк ва.

— На ват не ве даю, ча му пай-

шла да хра ма. Ад нак вы ста я ла ўсю 

служ бу, хоць ад чу ван не бы ло та-

кое, быц цам раз ры ва ю ся на част кі. 

Дзіў на, да та го дня я не лі чы ла ся бе 

ве ру ю чай. Ад ной чы да нас пры ехаў 

святар з Го ме ля, амаль усе на сель-

ні кі ка ло ніі прый шлі па бла сла вен-

не. Па мя таю, асаб лі ва ўра зіў яго 

по зірк — ва кол жан чы ны з цяж кі мі 

лё са мі, а гэ ты ча ла век гля дзіць на 

іх з та кой спа га даю! Та ды, му сіць, 

я і зра зу ме ла, што Бог не ў сло вах, 

Ён у та кой бес ка рыс лі вай лю бо ві 

ў ва чах.

Да ро га да ся бе
Па куль Ган на ад бы ва ла тэр мін 

зня во лен ня, Баг да на — яе пер шае 

дзі ця — за бра ла прыёмная сям'я. 

Ка лі жан чы на вяр ну ла ся ў Ба ра на-

ві чы, то ад ра зу па спра ба ва ла знай-

сці сы на. Яна не бы ла афі цый на 

па збаў ле ная баць коў скіх пра воў, 

ад нак пры ём ныя баць кі лі чы лі, што 

ім не вар та ба чыц ца.

— Я ра зу ме ла, што «згу бі ла 

твар» пе рад гра мад ствам, і гэ та ўжо 

не за бу дуць і не да ру юць. Але ўжо 

та ды ве да ла: ха чу змя ніц ца! На па-

чат ку іс на ваў на ват ней кі спе цы фіч-

ны азарт: «Ах, вы не ве ры це, што 

та кое маг чы ма? Што ж, па мя ня ю ся 

на су пе рак ва шым уяў лен ням!»

Жан чы на ўлад ка ва ла ся пра ца-

ваць на швей ную фаб ры ку. За яе 

па во дзі на мі быў піль ны на гляд, як 

за аба вя за най асо бай. З за роб ку 

вы ліч ва ла ся су ма доў гу за ўтры-

ман не Баг да на ў ін тэр на це і пла та 

за жыл лё — ака за ла ся, што тры га-

ды ні хто з ся мей ні каў не аплач ваў 

ка му наль ныя па слу гі. Акра мя та го, 

у бры га дзе да зна лі ся пра мі ну лае 

ка ле гі і па ча лі ся ка сыя по зір кі.

— Ад ной чы я спаз ні ла ся на ра-

бо ту на 15 хві лін і атры ма ла міль ён 

руб лёў штра фу. Ка лі ўлі чыць, што 

за ро бак і так не вя лі кі, ра шэн не кант-

роль ных служ баў ака за ла ся сур' ёз-

ным уда рам. По тым ні бы най шло 

ней кае ачму рэн не: ся род но чы са-

бра ла рэ чы ў па кет, зла ві ла пер шую 

«па пут ку» і па да ла ся ў Маск ву.

Жыц цё ні бы па ча ло ся з чыс тай 

ста рон кі. Ган на пра ца ва ла дыс пет-

ча рам, част ко ва за раб ля ла са ма, 

част ко ва бы ла на ўтры ман ні муж-

чы ны, з якім ад ной чы па знаё мі лася. 

Той сча ра ваў лас ка вым абы хо джан-

нем, у па ры на ра дзі ла ся дач ка...

Пас ля гэ та га ад но сі ны муж чы ны 

па мя ня лі ся. Ён стра ціў да ка хан кі 

ці каў насць, ма лую ада браў і звёз 

да сва іх ро дзі чаў. Па чаў біць, за бі-

раць гро шы. Дай шло да та го, што 

ад ной чы, ужо ця жар ная Да ві дам, 

Ган на прос та збег ла з до му...

Лёс і на дзея
— Стра ху пе рад мі лі цы яй не 

бы ло — ве да ла, што зма гу на ра-

дзіць на ват у ка ло ніі, за тое мы з 

сы нам бу дзем жы выя і ў бяс пе цы. 

Ку ды больш не па ко і ла, што гэ та 

дзі ця так са ма ад бя руць і я ні як не 

зма гу су пра ціў ляц ца. Па ну ма ры 

ўстановы па аказанні дапамогі 

ў складанай жыццёвай сітуацыі 

«Лёс і на дзея» па тэ ле фа на ва ла 

без уся ля кіх спа дзя ван няў. Ад ка-

за ла Іры на Лог він. Най перш яна 

рас пы та ла пра ця пе раш няе ста-

но ві шча, па ра і ла ся, які вы нік ха чу 

атры маць. Ні чо га важ ней за Да ві да 

ў мя не та ды не бы ло.

Ва лан цё ры ар га ні за цыі пад ка-

за лі за нес ці да ку мен ты на дзі ця па 

мес цы пра цы. Та кім чы нам Ган на 

атры ма ла ма тэ ры яль ную да па мо-

гу. Пас ля вы піс кі з баль ні цы сям'я 

не ка то ры час жы ла на здым най 

ква тэ ры, ад нак срод каў не ха па-

ла, і Ган на вяр ну ла ся ў баць коў скі 

дом. Як маг ла, зра бі ла там ра монт. 

Увесь гэты час яе матэрыяльна 

падтрымлівала «Лёс і надзея».

— Ка неш не, да нас ха дзі лі ка мі сіі 

ад роз ных уста ноў. Пра вер кі нер ва-

ва лі, але Іры на тлу ма чы ла, як трэ ба 

ся бе па во дзіць, ра і ла ра біць ко піі 

да ку мен таў, не пад піс ваць бяз дум-

на па пе ры. Я ве да ла, што атры маю 

прадукты, лекі і псі ха ла гіч ную пад-

трым ку. А яшчэ — не ха це ла пад во-

дзіць лю дзей, што па ве ры лі ў мя не.

Абач лі васць і без да кор ныя па-

во дзі ны да лі свой плён. Жан чы ну 

зня лі з улі ку ў нар ка ла гіч ным дыс-

пан се ры, у жніў ні ўда ло ся ар га ні-

за ваць дзень на ра джэн ня для Баг-

да на і атры маць да звол ба чыц ца з 

ім. Па куль што за бі раць хлоп чы ка 

на зад ры зы коў на: сям'я Ган ны ўсё 

яшчэ зна хо дзіц ца на ўлі ку СНС 

(са цы яль на не бяс печ нае ста но ві-

шча. — Аўт.).

— Ба чу, што пры ём ная сям'я лю-

біць майго сына, кла по ціц ца пра яго. 

Ха це ла ся б быць по бач, але ра зу мею, 

што па куль яму бу дзе там лепш.

На сён ня са мая вя лі кая праб-

ле ма на шай ге ра і ні — жыл лё. 

У ква тэ ры жы ве брат Ган ны, і свае 

па во дзі ны ён змя няць не збі ра ец-

ца. Жан чы на вы му ша на цяр пець, 

па куль за су сед ні мі дзвя ра мі гу ляе 

п'я ная кам па нія. Ад ной чы яна не 

вы тры ма ла і па тэ ле фа на ва ла ў мі-

лі цыю. Як вы нік — ні чо га не па мя ня-

ла ся, за тое яе і Да ві да па ста ві лі на 

ўлік СНС. Тым не менш у бу ду чы ню 

ма ці гля дзіць з ап ты міз мам.

— Вяс ной да нас па він на прый-

сці чар го вая ка мі сія. Спа дзя ю ся, 

мы па кі нем доб рае ўра жан не. По-

тым у мя не скон чыц ца дэ крэт ны 

ад па чы нак, Да від пой дзе ў са дзік. 

Маг чы ма, я зма гу больш за раб-

ляць, бо па куль пас ля ўсіх вы плат 

на ша сям'я му сіць жыць на 130 

руб лёў у ме сяц. Да па ма га юць ва-

лан цё ры, ад нак яны не мо гуць вы-

дзя ляць па ста ян ную ма тэ ры яль ную 

пад трым ку. Ра зам з ар га ні за цы яй 

«Лёс і на дзея» пі шам ліс ты ў ор га-

ны ўла ды, про сім асоб нае жыл лё. 

Я ра зу мею, як цяж ка, апы нуў шы ся 

«на дне», вяр нуц ца да звы чай на га 

жыц ця. Ад нак жа ёсць тыя, хто хо-

ча змя няц ца! Шу кай це маг чы мас-

ці, шу кай це не абы яка вых лю дзей, і 

лёс пой дзе вам на су страч. Для ся бе 

ўжо вы ра шы ла: ка лі атры ма ец ца, 

бу ду так са ма да па ма гаць лю дзям. 

Кан суль та ваць, пад трым лі ваць — 

да ваць усё тое, ча го так не ха па ла 

на самым па чат ку май го шля ху.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

ПАД НЯЦ ЦА «З ДНА»
Ка лі хо чаш змя ніц ца — шу кай маг чы мас ці

«Мы з сяст рой і бра там бы лі 
па кі ну ты на са міх ся бе. 
У шко ле дзе ці з нас смя я лі ся, 
зда ра ла ся, што не бы ло 
адзен ня і пры ла даў, 
каб пай сці на ўро кі».

«Ба чу, што пры ём ная сям'я 
лю біць майго сына, кла по ціц ца 
пра яго. Ха це ла ся б быць 
по бач, але ра зу мею, што па куль 
яму бу дзе там лепш».

Юры дыч на ўста но ва «Лёс і на дзея» іс нуе другі 

год. Спецыялісты ста вяць сва ёй мэ тай аказ ваць 

усе ба ко вую пад трым ку сем' ям і гра ма дзя нам, 

што хо чуць пе ра адо лець або па пя рэ дзіць скла-

да ную жыц цё вую сі ту а цыю. Якім чы нам гэ та 

зра біць, мы па гу та ры лі з Іры най ЛОГ ВІН, ад ной 

з ар га ні за та раў даб ра чын най уста но вы.

— Іры на, рас ка жы це, якім чы нам уз нік ла ідэя 

кан суль та ваць сем'і ў кры зіс ным ста но ві шчы?

— Усё па ча ло ся з пра ек та пад трым кі ма ла дых 

мам. У боль шас ці вы пад каў, пры чы най ад мо вы ад 

дзі ця ці бы ло не столь кі не жа дан не яго мець, коль кі 

са цы яль ны ця жар. На той час даб ра чын ныя ар га-

ні за цыі пра ца ва лі па вуз кай спе цы яль нас ці, і мы 

вы ра шы лі аха піць кі рун кі, па якіх у Бе ла ру сі ма ла 

хто пра цуе.

— Якую да па мо гу пра па нуе «Лёс і на дзея»?

— Да па ма га ем ма тэ ры яль на, прававой кан суль-

та цы яй і эма цы я наль на-псі ха ла гіч най пад трым кай. 

Мы не вы ра ша ем усе праб ле мы клі ен та — гэ та 

не маг чы ма. Але рас пра цоў ва ем ал га рытм вы ха ду 

з кры зі су, да па ма га ем рэа лі за ваць усе са цы яль ныя 

га ран тыі, якія пра па нуе дзяр жа ва. Асноў нае пра ві-

ла — не ціс нуць на ча ла ве ка. Вы бар ён ро біць сам, 

мо жа на ват ад мо віц ца ад ба раць бы. Тэр мі но вую 

ма тэ ры яль ную пад трым ку аказ ва ем, ад нак асноў-

ная на ша ра бо та — да па маг чы склас ці за пы ты ў 

дзяр жаў ныя ўста но вы.

— Ча му так цяж ка бы вае атры маць афі цый-

ную да па мо гу?

— На жаль, у гра мад стве, у тым лі ку ся род ад каз-

ных асоб, іс нуе мер ка ван не, што скарж нік «сам ві на-

ва ты». Маў ляў, не трэ ба бы ло ра біць глуп стваў — не 

па ку та ваў бы ця пер. Але зроб ле на га не вер неш. 

Ка лі па кі нуць ча ла ве ка сам-на сам з бя дой, ён пач не 

скоч вац ца да лей.

— Ці з лю бой праб ле мы мож на знай сці 

вый сце?

— На ша кра і на пра па нуе роз на ба ко вую са цы яль-

ную пад трым ку. Ін шая спра ва — за ка на даў ства не 

мо жа пра ду гле дзіць усе вы пад кі, та му зда ра юц ца 

«ту пі ко выя сі ту а цыі». Як прык лад, ма гу пры вес ці 

гіс то рыю Ган ны. Так, мы мно га га да бі лі ся, але не-

ка то рыя пы тан ні да гэ та га ча су ад кры тыя. Са цы-

яль ны цэнтр не вы дае ма тэ ры яль ную пад трым ку, 

бо маці — аба вя за ная асо ба. З гэ тай жа пры чы ны 

Ган на не мо жа ўлад ка вац ца на больш прэ стыж ную 

ра бо ту, ды і ся мей ная сі ту а цыя не да дае сім па тый 

у па тэн цый на га най маль ні ка. Так што за ста ец ца 

толь кі пі саць за пы ты і пра сіць за ка на даў чы ал га-

рытм вы ха ду з кры зіс на га ста но ві шча.

— Як трэ ба пра віль на пра сіць да па мо гі?

— Най перш — су па ко іц ца. Не пры маць не аб ду-

ма ных ра шэн няў. Не ка то рыя клі ен ты на эмо цы ях 

вы крык ва юць: «Вы мя не не спра вяд лі ва па крыў дзі лі, 

за раз па скар джу ся ў Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та!» Гэ-

та па мыл ко вы шлях. Трэ ба па чы наць з за пы ту ў тую 

ін стан цыю, дзе вам ад мо ві лі, зра біць ко пію ад ка зу і 

пі саць на ступ ны за пыт у ра ён ныя ор га ны, по тым, ка лі 

праб ле ма не вы ра ша на, на воб ласць і гэ так да лей. 

Ча ла век з мі ніс тэр ства ба чыць ва шу праб ле му ўпер-

шы ню і не па е дзе раз бі рац ца з ёй ад па чат ку. Бы вае, 

праб ле ма вы ра ша ец ца, як толь кі клі ент атрым лі вае 

ін фар ма цыю, да ка го трэ ба звяр нуц ца.

Фо
 та

 А
на

 то
 ля

 К
ЛЕ

 Ш
ЧУ

 КА
.

У ста рэнь кай ква тэ ры чу ваць упэў не ныя дзі ця чыя кро кі. Цем на-

во кі хлоп чык гой сае па па ко ях, але ўсё ад но ста ра ец ца не ады-

хо дзіць да лё ка ад ма мы. На яго ра зу мен не, гэ та са мы на дзей ны, 

доб ры і моц ны ча ла век у све це.

Для Ган ны (проз ві шча не на зы ва ец ца па прось бе ге ра і ні. — Аўт.) 

пра ва быць з сы нам — пе ра мо га над са бой і над ты мі мер ка ван-

ня мі, што скла лі ся ў гра мад стве пра баць коў, «чы ім дзе цям лепш 

бу дзе жыць у ін тэр на це».

СітуацыяСітуацыя  

Фо та но сіць ілюст ра цый ны ха рак тар.

ПРА СІЦЬ ДА ПА МО ГІ НЕ СО РАМ НАПРА СІЦЬ ДА ПА МО ГІ НЕ СО РАМ НА


