
4 10 снежня 2013 г.РЭПАРЦЁР

У Ба гу шэў скім до ме-ін тэр на-
це для дзя цей з асаб лі вас ця мі 
псі ха фі зіч на га раз віц ця, што ў 
Сен нен скім ра ё не, упер шы ню 
ў Бе ла ру сі рэа лі зу ец ца пра ект 
па са цы яль най ін тэ гра цыі дзя-
цей і мо ла дзі з асаб лі вас ця мі 
псі ха фі зіч на га раз віц ця. Пры 
ін тэр на це ёсць два да мы для 
бы лых вы ха ван цаў уста но вы 
ва ўзрос це ад 18 га доў. Жыль-
цы там жы вуць ка му на мі, тры-
ма юць пад соб ную гас па дар ку 
— ка роў і ку рэй, вы рошч ва юць 
га род ні ну...
Па сё лак Ба гу шэўск да 1960-х га-

доў быў цэнт рам ад най мен на га ра ё-
на. У вёс цы Раб ца ва, што по бач з ім, 
зна хо дзіц ца дом-ін тэр нат для дзя цей 
з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц-
ця. Не ка то рым з вы ха ван цаў ужо... за 
трыц цаць га доў.

— У нас тут больш як 260 ча ла-
век ва ўзрос це ад 4 да 35. Дзя ку ю чы 
між на род най гра мад скай ар га ні за цыі 
«Свет без ме жаў» мы пер шы мі па ча лі 
рэа лі зоў ваць пра ект па са цы яль най 
адап та цыі на шых вы ха ван цаў. 12 ча-
ла век ужо жы вуць у двух бу дын ках, 
якія пер ша па чат ко ва пры зна ча лі ся 
для за ся лен ня су пра цоў ні каў ін тэр на-
та, — рас каз вае Вік тар СУ ВО РАЎ, 
ды рэк тар до ма-ін тэр на та.

Ка тэ джы, дзе жы вуць лю дзі з аб ме-
жа ва ны мі маг чы мас ця мі, зна хо дзяц ца 
не па да лёк ад ін тэр на та. Іх зда лі «пад 
ключ», дзя ку ю чы да па мо зе швед ска га 
і ір ланд ска га даб ра чын ных фон даў.

У ад ным з да моў жы вуць чаты ры 
хлоп цы і дзве дзяў чы ны ва ўзрос це 
ад 18 і за 30 га доў. Гас па дар ку ім да-
па ма гае вес ці су пра цоў нік ін тэр на та. 
Але гэ та не зна чыць, што яна ўсё за іх 
ро біць. Са мі хлоп цы і дзяў ча ты зра бі лі 

ра монт, са мі з кра мы пра дук ты 
пры но сяць, са ма стой на ку ха-
раць і гэ так да лей. А су пра цоў-
ні ца толь кі да па ма гае ім.

Шве ды бы лі здзіў ле ны, ка лі 
па чу лі, што мо ладзь не толь кі за-
бяс печ вае ся бе пра дук та мі хар-
ча ван ня (дзя ку ю чы ага ро ду), але 
і жы вё лу тры мае. А ліш кі га род-
ні ны і ма ла ка пра да юць. Ле тась 
на гэ тым за ра бі лі 15 міль ё наў 
руб лёў, сё ле та — больш як 10 
міль ё наў. Па куп ні кі — у асноў-
ным су пра цоў ні кі ін тэр на та.

Пад час раз мо вы з жыль ца мі 
не звы чай ных да моў вы свет лі ла-
ся, што не ка то рыя дзяў ча ты пра-
цу юць у ін тэр на це — да па ма га-
юць да гля даць ля жа чых хво рых. 
Хлоп цы зай ма юц ца сель скай 
гас па дар кай, пра цу юць у сель-
ска гас па дар чых ка а пе ра ты вах, 
у фер ме раў.

За меж ных гас цей так са ма 
ўра зі ла фер ма, сце ны якой звон-
ку ўпры гож ва юць ма люн кі. Іх аў-
та ры — жы ха ры ка тэ джаў.

Ка лі б не но вая фор ма пра цы 
з та кі мі людзь мі, іх бы пе ра вя лі 
жыць у ін тэр на ты для да рос лых 
або, у леп шым вы пад ку, пра ца-
ўлад ка ва лі б, ка лі зда роўе да зва-
ляла. Але, вя до ма, на ўрад ці ім 
там бы ло б больш утуль на. Ды і 
жыць са ма стой на на ват пры тым, 
што ты — ча ла век з аб ме жа ва-
ны мі маг чы мас ця мі... Аб гэ тым 
яшчэ не каль кі га доў та му вы ха-
ван цы ін тэр на та і не ма ры лі.

У гэ тым ін тэр на це ад бы ва юц ца 
«звы чай ныя цу ды». Вы ха ван ка ад-
ноў ле на ў дзея здоль нас ці. У да чы-
нен ні да двух вы ха ван цаў за да во ле на 
ха дай ніц тва аб гэ тым жа. І яшчэ ў пя ці 
ёсць ана ла гіч ная перс пек ты ва. Гэ та 
— вы нік ста ран най пра цы пер са на-

лу ін тэр на та, ука ра нен ня пе ра да вых 
пра грам па вы ха ван ні і адап та цыі да 
жыц ця па-за сце на мі ўста но вы.

Пас ля эк скур сіі па вы шэй зга да ных 
да мах ды рэк тар па ка заў уста но ву, 
якой не па срэд на кі руе. У на ступ ным 
го дзе ёй споў ніц ца 40 га доў.

Па зна ё міў ся з вы ха ван цам — 
19-га до вым хлоп цам па проз ві-
шчы За ла ты.

— Амаль тры га ды я тут, а 
ра ней жыў у Ві цеб скім ра ё не, — 
тут жа амаль па-ва ен на му «дак-
лад вае» хло пец, яко га ўра зі ла, 
што ім за ці ка віў ся ка рэс пан дэнт. 
— Як пра хо дзіць наш дзень? Ка-
лі пра чну лі ся, лож кі за сці ла ем, 
пры бі ра ем ся і ідзём на сня да-
нак. По тым на пра цу. Я вы ра-
ба мі з дрэ ва зай ма ю ся. Лыж кі, 
ла пат кі, до шчач кі, ве шал кі для 
кве так — усё раб лю. І мне за 
гэ та пла цяць. За ме сяц міль ён 
руб лёў атры маў.

Хло пец рас ка заў, што су вязь 
са сва я ка мі ў яго стра ча на. Та та 
па мёр, а ма ма жы вая, але пры-
яз джа ла ў апош ні раз да яго ў 
гос ці пе рад «тым» Но вым го дам. 
Ула дзі мір на ра дзіў ся ў шмат-
дзет най сям'і.

— Я ся рэд ні брат, ёсць яшчэ 
два ма лыя — Алег і Дзім ка, іх 
ужо ра за бра лі па ін тэр на тах. У 
Глы бо кім ста рэй шая сяст ра жы-
ве. Яшчэ ёсць ста рэй шы брат, 
ён за Ві цеб скам не дзе жы ве. 
Чым зай ма ец ца — не ма гу дак-
лад на ска заць.

У ін тэр на це шмат «зо рак». 
На прык лад, тут жы ве хло пец, 
які ма люе на га мі, яшчэ адзін — 
пе ра мож ца чэм пі я на ту кра і ны па 
яз дзе на ін ва лід ных ка ляс ках. 
Ёсць і «за ла ты» го лас — «зор кі» 
шан со на на фо не яго мо гуць ад-

па чываць. Ся род вы ха ван цаў — пе ра-
мож цы роз ных кон кур саў. На прык лад, 
адзін хло пец ез дзіў у Іе ру са лім — у 
якас ці ўзна га ро ды за леп шы твор дэ-
ка ра тыў на-вы яў лен ча га мас тац тва. 
Ён жа па спра буе вый граць па езд ку 
ў Ма ро ка, ка лі пе ра мо жа ў кон кур се 

на ва год ніх па да рун каў, пры све ча ных 
гэ тай кра і не.

У ад ным з кла саў, дзе пра во дзі лі ся 
за ня ткі, па ка за лі дыск з аў то гра фам і 
цёп лы мі сло ва мі вы ха ван цам ін тэр на та 
ад «зор кі» ра сій скай эст ра ды Іга ра Ні ка-
ла е ва. Ён та кім чы нам па дзя ка ваў за па-
да ру нак, зроб ле ны іх ру ка мі, які пе рад алі 
спе ва ку, ка лі ён вы сту паў на ма гі лёў скім 
фес ты ва лі «За ла ты шля гер».

Ін тэр на цкая «май стэр ня Зай ца вай» 
на зва на ў го нар швач кі, якая ву чыць 
шыць. Ці ка ва, што, акра мя верх ня га 
зі мо ва га адзен ня, у ін тэр на це ўсё ас-
тат няе — пра дук цыя, па шы тая са мі мі 
вы ха ван ца мі.

Тут ёсць на ват сту дыя гу ка за пі су, 
аб якой мо гуць толь кі ма рыць му зы-
кан ты-па чат коў цы ды і не ка то рыя 
пра фе сі я на лы. Па вод ле слоў ды рэк-
та ра, гэ та — па да ру нак за меж ных ме-
цэ на таў. Яшчэ больш ураж вае, што ў 
гэ тай сту дыі пра цаў ні кі і вы ха ван цы 
ўста но вы за пі са лі дыск, аран жы роў-
ку да яко га зро бяць у Шве цыі  — у 
пра фе сій най сту дыі гу ка за пі су. Дыск 
бу дзе вы ка рыс тоў вац ца для псі ха тэ-
ра піі.

Швед скіх гас цей ура зі лі кам п'ю-
тар ны клас — цэнтр ін тэр на цкай 

ла каль най вір ту аль най сет кі, трэ на-
жор ная за ла, а так са ма па кой рэ-
алак са цыі. У апош нім без ме ды ка-
мен таў мож на зняць стрэс, па вы сіць 
на строй.

— Пры ем на здзіў ляе, як мно га 
зроб ле на ў гэ тым ін тэр на це для та го, 
каб лю дзі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-
ця мі не страч ва лі над зею на паў на вар-
тас нае жыц цё. Цу доў на, што вы ха ван-
цы да па ма га юць адзін ад на му ў якас ці 
ва лан цё раў, а так са ма са ста рэ лым 
лю дзям, якія жы вуць у ін шай са цы яль-
най уста но ве, — па дзя ліў ся пры ем ны-
мі ўра жан ня мі Ханс-Ёр ген ВАЛЬ ХЕД, 
ка ар ды на тар бе ла рус ка-швед ска га 

пра ек та «Са цы яль ная ін тэ гра цыя 
дзя цей і мо ла дзі з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі ў Ві цеб скай воб лас-
ці».

Ра дуе тое, што Ві цеб шчы на не ад-
стае ад леп шых да сяг нен няў у гэ тым 
кі рун ку той жа Шве цыі. Па цвяр джэн-
нем та му з'яў ля ец ца во пыт Ба гу шэў-
ска га до ма-ін тэр на та і шэ ра гу тэ ры-
та ры яль ных цэнт раў са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Сен нен скі ра ён.

Фо та аў та ра.

БЫЦЬ, ЯК УСЕ Ад аб ме жа ва ных 
да не аб ме жа ва ных маг чы мас цяў

НЕ ТОЛЬ КІ ДА ВАЦЬ ВЕ ДЫ, 
АЛЕ І ВУ ЧЫЦЬ КА МУ НІ КА ВАЦЬ

Па мыл ка — лі чыць аў тызм псі хіч ным 
рас строй ствам ці ад ста лас цю ў раз віц ці. 
Гэ та, хут чэй, асаб лі васць, якую па куль 
не здоль ны па тлу ма чыць ні ме ды цы-
на, ні на ву ка. Ся род аў тыс таў мож на 
су стрэць лю дзей, якія не мо гуць са ма-
стой на ес ці, але бес па мыл ко ва пра во-
д зяць у га ла ве скла да ныя ма тэ ма тыч-
ныя раз лі кі. Стаў лен не да та кіх «лю дзей 
даж джу» ў на шым гра мад стве па куль 
не ад на знач нае, ды і пра сам ды яг наз 
лю дзі амаль ні чо га не ве да юць.

Та му, ка лі прый шла па ра ад да ваць 
Ці му ра ў шко лу, пра ства рэн не спе цы я лі-
за ва ных АВА-кла саў яшчэ на ват га вор кі 
не бы ло. Пай шлі ву чыц ца ра зам з дзяў-
чын кай, якая сла ба чу ла: та кім чы нам 
атры маў ся клас, у які тра пі лі двое асаб-
лі вых дзя цей. Але, ня гле дзя чы на та кую 
спро бу ін тэ гра цыі, праб ле ме аў тыз ма 
там на да ец ца не да стат ко ва ўва гі.

«Та кім дзе цям вель мі доў га трэ-
ба тлу ма чыць, зда ва ла ся 
б, звы чай ныя рэ чы: як па-
во дзіць ся бе, як звяр тац-
ца да да рос лых, як гу ляць, 
на ладж ваць ста сун кі, вес ці 
дыя лог, — тлу ма чыць Іры на. 
— Па пра гра ме з цяж кас ця мі 
ў на ву чан ні, ку ды тра піў мой 
сын, толь кі ад на га дзі на гру-
па вых за ня ткаў з псі хо ла гам 
на ты дзень. Ві да воч на, што 
гэ та га не да стат ко ва: яму 
па трэб ны за ня ткі сам-на сам 
што дзён на. А на ле та яму іс-
ці ў пя ты клас, і я не ўяў ляю, 
што бу дзе. Па куль дзі ця вя лі 
адзін на стаў нік і адзін дэ фек-
то лаг, усё бы ло доб ра. Ка лі 
ж з'я віц ца шмат вы клад чы-
каў-прад мет ні каў, пач нуц ца 
праб ле мы, бо кож на му рас тлу ма чыць, 
што та кое аў тызм, скла да на. Та му што з 
вы гля ду мой сын — аб са лют на зда ро вы, 
бой кі, бал бат лі вы хлоп чык».

Як лі чыць Іры на Дзяр гач, на эта-
пе па чат ко вай шко лы са мае га лоў нае 
— ства рыць адап та ва нае пад аў тыс-
таў ася род дзе. Дэ фек то лаг і псі хо лаг 
па він ны не толь кі да ваць ве ды, але і 
ву чыць дзі ця ка му ні ка ваць. На сту пе ні 
ся рэд няй шко лы не аб ход ны цью тар — 
ча ла век, які б паў сюд на су пра ва джаў 
дзі ця ў шко ле.

«Ка лі мы іш лі ў пер шы клас, баць-
кі ад на клас ні каў яго па бой ва лі ся. А 
ця пер яны ка жуць: «Вы пе ра хо дзі це ў 
пя ты клас, гэ та ж ва ша га Ці му ра па-
крыў дзіць мо гуць», — ка жа жан чы на. 
І ад зна чае, што па вод ле Ко дэк са аб 
аду ка цыі, кож нае дзі ця мае пра ва на 
атры ман не ве даў. На ву чаль ную ўста но-
ву вы бі ра юць баць кі. І ме на ві та ўста но-
ва аду ка цыі аба вя за на ства рыць умо вы, 
якія ад па вя да лі б асаб лі вас цям раз віц ця 
кан крэт на га дзі ця ці. Але ў рэ ча іс нас ці, 
ка лі баць кі та кіх дзе так звяр та юц ца ў 
дзі ця чыя сад кі і шко лы, ім ад каз ва юць, 
што ня ма ад па вед ных спе цы я ліс таў і 
ін тэ гра ва ных кла саў.

МА ЛЕНЬ КІ МІ КРО КА МІ — 
ДА ВЯ ЛІ КАЙ СПРА ВЫ

Але ця пер у гэ тай сфе ры з'яў ля юц ца 
ста ноў чыя зру хі. Шмат на ма ган няў на 
гэ та на кі роў вае Між на род ная даб ра-
чын ная гра мад ская ар га ні за цыя «Дзе-
ці. Аў тызм. Баць кі», ство ра ная два га ды 
та му. Ар га ні за цыя прад стаў ляе ін та рэ-
сы бе ла рус кіх сем' яў, якія вы хоў ва юць 
«аў цят». Баць кам, якія ўва хо дзяць у су-
пол ку, хоць і з пэў ны мі цяж кас ця мі, але 
ўда ец ца да гру кац ца да чы ноў ні каў і гра-
мад скас ці. Ад ным з вы ні каў дзей нас ці 
ар га ні за цыі ста ла ад крыц цё сё ле та пер-
ша га ін тэ гра цый на га АВА-кла са на ба зе 
агуль на аду ка цый най ся рэд няй шко лы 
№5 у Мін ску. Гэ та пі лот ны пра ект, які 
му сіць па клас ці па ча так ін клю зіі дзя-
цей з аў тыз мам у на шай кра і не, ін шы мі 
сло ва мі, да па маг чы ім паў на вар тас на 
ўклю чыц ца ў гра мад ства. Асаб лі васць 
та ко га кла са ў тым, што аў тыс ты ву-
чац ца ра зам са звы чай ны мі дзець мі, 
але пры гэ тым спе цы яль на ўве дзе ны 

0,5 стаў кі пе да го га-псі хо ла га і 1,5 стаў-
кі па моч ні ка вы ха валь ні ка (цью та ра). 
Праў да, асаб лі вых пер ша клас ні каў, якія 
атры ма лі маг чы масць ву чыц ца ў АВА-
кла се, па куль толь кі трое — не аб ход ны 
для ін тэ гра цыі мі ні мум. Пры тым, што 
на ват афі цый ная ста тыс ты ка па ве дам-
ляе: на 1 сту дзе ня 2013 го да ў кра і не 
за рэ гіст ра ва на ка ля 700 дзя цей з аў тыз-
мам. Зрэш ты, ёсць яшчэ не афі цый ныя 
звест кі, па вод ле якіх у Бе ла ру сі жы ве 
ка ля 10 ты сяч дзя цей з та кім ды яг на зам 
(ся род іх 2000 — у Мін ску).

«Ва ўсім све це праб ле ма аў тыз му 
ахоп лі вае тры ве дам ствы: ахо вы зда-
роўя, аду ка цыі і са цы яль най аба ро ны, 
— га во рыць кі раў нік МДГА «Дзе ці. 
Аў тызм. Баць кі» Тац ця на ЯКАЎ ЛЕ-
ВА. — Аў тызм — гэ та не псі хі ят рыч-
нае за хвор ван не, гэ та псі ха са ма тыч ны 
стан, і асноў ная до ля ад каз нас ці па яго 
ка рэк цыі пры па дае ме на ві та на сіс тэ-
му аду ка цыі. Між на род ная прак ты ка 
па каз вае, што ка ля 70% та кіх дзя цей 
пры на леж най псі хо ла га-пе да га гіч най 
пад трым цы ў сем га доў раз маў ля юць 
і ідуць у агуль на аду ка цый ную шко лу. 
Чым ра ней спе цы я ліс ты па чы на юць 
пра ца ваць з праб ле ма мі ка му ні ка цыі і 
са цы я лі за цыі ма лень ка га аў тыс та, тым 

больш шан цаў у яго стаць паў на вар тас-
ным чле нам гра мад ства».

Ця пер Бе ла русь ста іць на па ро зе 
пад пі сан ня Кан вен цыі па пра вах лю-
дзей з ін ва лід нас цю. У ёй іс нуе пункт, 
пры све ча ны ін клю зіў най аду ка цыі. І 
сён ня баць кі ма лень кіх аў тыс таў ба-
чаць вый сце ме на ві та ва ўклю чэн ні 
сва іх дзя цей у агуль ную сіс тэ му атры-
ман ня ве даў. Бо па куль што мно гія 
дзет кі з асаб лі вас ця мі вы му ша ны 
за ста вац ца на на до мным на ву чан ні 
ў ча ты рох сце нах, што не спры яе іх 
са цы я лі за цыі.

Тац ця на Якаў ле ва па ве да мі ла, што 
сё ле та па іні цы я ты ве МДГА «Дзе ці. Аў-
тызм. Баць кі» ад бы ло ся па ся джэн не 
Мін гар вы кан ка ма з удзе лам ка мі тэ таў 
па ахо ве зда роўя, аду ка цыі і са цы яль най 
аба ро ны, на якім бы ло пры ня та ра шэн-
не аб ад крыц ці трох рэ сурс ных цэнт раў 

па аў тыз ме ў Мін ску. На-
ле та пла ну ец ца ад крыць 
яшчэ адзін адап та цый ны 
клас для дзе так-аў тыс таў 
на ба зе ся рэд няй шко лы ў 
Фрун зен скім ра ё не.

«Але пад рых тоў ка да 
шко лы па він на мець пэў-
ную ба зу, — ад зна чае Тац-
ця на Якаў ле ва, — та му Мін-
гар вы кан кам ужо за клаў 
срод кі на ўвя дзен не ма дэ лі 
са цы я лі за цыі на шых дзе-
так у дзі ця чым сад ку. Ужо 
ад крыў ся рэ сурс ны цэнтр 
для аў тыс таў пры дзі ця чым 
сад ку № 235».

Ві да воч на, што во пы-
ту па адап та цыі дзя цей з 
рас строй ства мі аў тыч на га 

спект ра ў на шай кра і не ня ма. Та му чле-
ны ар га ні за цыі «Дзе ці. Аў тызм. Баць кі» 
пе рай ма юць за меж ныя ма дэ лі, у пры-
ват нас ці, аме ры кан скую, якая лі чыц ца 
пе ра да вой у гэ тай сфе ры. Ка рыс та-
юц ца до све дам ка лег з Ра сіі, за пра-
ша юць спе цы я ліс таў з Вя лі ка бры та ніі. 
Боль шая ж част ка пра цы па адап та-
цыі ма лень кіх аў тыс таў пры па дае на 
ва лан цё раў — не абы яка вых лю дзей, 
якія бес ка рыс лі ва пра цу юць цью та ра-
мі, ар га ні зу юць су вязь з гра мад скас цю, 
ства ра юць сай ты і ро бяць шмат ін шых 
рэ чаў. Вя лі кую ро лю ў ва лан цёр стве 
ады гры вае пра ва слаў нае брац тва ў го-
нар Свя то га апост ала Іа а на Ба га сло ва 
Мін скай епар хіі. Але, каб да па маг чы 
дзе цям, не аба вяз ко ва быць чле нам 
брац тва ці якой-не будзь гра мад скай 
ар га ні за цыі. Ра біць доб рыя спра вы 
мо жа кож ны, да стат ко ва прос та мець 
доб рае сэр ца і ад кры тую ду шу.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
P. S.: Пад час пад рых тоў кі ма тэ ры-

я ла ста ла вя до ма, што мі ністр аду-
ка цыі Сяр гей Мас ке віч пра па на ваў 
нар ма тыў на за ма ца ваць тэр мін «ін-
клю зіў ная аду ка цыя» ў Ко дэк се аб 
аду ка цыі

�

Мін скі за вод пе ніс тых він сё ле-
та па ста віў у ганд лё вую сет ку 
ка ля 1,7 міль ё на бу тэ лек шам-
пан ска га, а да кан ца го да за-
пла на ва на ад гру зіць яшчэ 0,8 
міль ё на бу тэ лек. Апроч гэ та-
га, на ап то вых ба зах у роз ніч-
най сет цы ство ра ны та вар ныя 
за па сы ў па ме ры 0,7 міль ё на 
бу тэ лек, па ве да мі лі ў Мі ніс-
тэр стве ганд лю апе ра тыў ную 
ін фар ма цыю ад нос на пе рад на-
ва год ня га ганд лю.
Кан ды тар скія фаб ры кі «Ка му нар-

ка», «Спар так», «Сло дыч», «Чыр-
во ны хар ча вік» і ін шыя па ста ві лі ў 
ганд лё вую сет ку 380 ты сяч штук 
на ва год ніх па да рун каў больш чым 
75 най мен няў кош там ад 30 да 265 
ты сяч руб лёў. Да кан ца го да бу дзе 
ад гру жа на яшчэ 200 ты сяч штук.

Про даж на ту раль ных на ва год ніх 
дрэў у ста лі цы бу дзе ар га ні за ва ны 
з 23 па 31 снеж ня з рэ жы мам пра-
цы елач ных кір ма шоў з 10.00 да 
19.00 без абе дзен ных пе ра пын каў 
і вы хад ных дзён. Для про да жу на іх 
за пла на ва на атры маць ка ля 30 ты-
сяч дрэў. Мяр ку ец ца, што роз ніч ныя 
цэ ны ў за леж нас ці ад вы шы ні скла-
дуць: да 1 мет ра — 32—78 ты сяч 
руб лёў, да 2 мет раў — 35—103 ты-
ся чы руб лёў, да 3 мет раў — 43—119 
ты сяч руб лёў. Акра мя та го, у ганд-

лё вую сет ку бу дзе па стаў ле на звыш 
30 ві даў елак са штуч ных ма тэ ры-
я лаў, у тым лі ку дэ ка ры ра ва ных, 
вы шы нёй ад 45 сан ты мет раў да 3 
мет раў па роз ніч ных цэ нах ад 62 ты-
сяч да 1 300 ты сяч руб лёў, больш 
за 200 ві даў (1 500 раз на від нас цяў) 
ёлач ных упры га жэн няў у шы ро кім 
цэ на вым дыя па зо не.

Для зруч нас ці па куп ні коў пра ду-
гле джа ны ап ты маль ны рэ жым пра-
цы ста ліч най роз ніч най ганд лё вай 
сет кі: 25 і 31 снеж ня і 7 сту дзе ня 
хар чо выя і не хар чо выя кра мы бу-
дуць пра ца ваць па рэ жы му ра бо ча-
га дня; 1 сту дзе ня хар чо выя кра мы 
бу дуць пра ца ваць з 10.00 да 18.00, 
у не хар чо вых бу дзе вы хад ны. З 
16 снеж ня па 1 сту дзе ня аб' ек ты гра-
мад ска га хар ча ван ня бу дуць пра ца-
ваць без вы хад ных дзён, рэ ста ра ны 
і ка вяр ні — да 6 га дзін ра ні цы (за 
вы клю чэн нем тых, што раз ме шча ны 
ў па мяш кан нях, убу да ва ных у жы-
лыя да мы) пры на яў нас ці за моў на 
пра вя дзен не свя точ ных ме ра пры ем-
стваў. Па чы на ю чы з 16 снеж ня і па 
15 сту дзе ня за ба ро не на за крыц цё 
ганд лё вых аб' ек таў на ра монт, ін-
вен та ры за цыю, са ні тар ныя дні і ін-
шыя па доб ныя ме ра пры ем ствы.

Ар га ні за цы я мі бы та во га аб слу гоў-
ван ня го ра да за пла на ва на пад аў жэн-
не рэ жы маў ра бо ты ў пе рад свя точ ныя 

дні: 24, 31 снеж ня і 6 сту дзе ня па рэ жы-
ме пра цоў на га дня, для цы руль няў  — 
з за кан чэн нем пра цы не ра ней за 21 
га дзі ну. Ста ліч ны сэр віс на пя рэ дад-
ні на ва год ніх свят пра па нуе так са ма 
тра ды цый ныя па слу гі (да стаў ка па да-
рун каў, він ша ван няў ад Дзе да Ма ро за 
і Сня гур кі, пра кат кар на валь ных і мас-
ка рад ных кас цю маў і г.д.).

Буй ныя ўні вер ма гі го ра да ўжо 
па ча лі пра во дзіць па шы ра ныя ак-
цыі, рас про да жы з пра да стаў лен нем 
зні жак на хар чо выя і не хар чо выя та-
ва ры. На прык лад, «ЦУМ» дае зніж кі 
з роз ніч ных цэн у па ме ры ад 10 да 
50 пра цэн таў на спарт та ва ры, культ-
та ва ры, пар фу мер на-кас ме тыч ныя. 
Ра зам з прад пры ем ства мі-вы твор-
ца мі пра вод зяц ца ак цыі на та кія 
гру пы та ва раў, як тэкс тыль ныя, 
тры ка таж ныя, швей ныя, а так са ма 
на ды ва но выя вы ра бы, абу так, пар-
фу мер на-кас ме тыч ныя, га лан та рэй-
ныя та ва ры і г.д.

«ГУМ» пра да стаў ляе зніж кі з роз-
ніч ных цэн ад 5 да 25 пра цэн таў на 
юве лір ныя вы ра бы з зо ла та, вы ра бы 
муж чын ска га, жа но ча га і дзі ця ча га 
асар ты мен ту, элект ра та ва ры, фо-
та-, ра дыё та ва ры, су ве ні ры і інш.

Ва ўні вер ма гу «Бе ла русь» пра-
вод зяц ца ак цыі па зні жэн ні роз ніч-
ных цэн ад 15 да 50 пра цэн таў на 
швей ныя вы ра бы «Ку па лін кі», «Вяс-

нян кі», на тры ка таж ныя і пан чош на-
шкар пэт ка выя вы ра бы «Ку па лін кі», 
абу так «Бел вест».

Ганд лё вы дом «На Ня мі зе» пра во-
дзіць па шы ра ныя рас про да жы з уру-
чэн нем пры зоў і па да рун каў, а так са-
ма са зніж кай роз ніч ных цэн ад 10 да 
50 пра цэн таў на швей ныя вы ра бы 
муж чын ска га, жа но ча га і дзі ця ча га 
асар ты мен ту, бя ліз на ва га тры ка та-
жу «Ка лін кі», «Вяс нян кі», юве лір ныя 
вы ра бы (за ру чаль ныя пярс цён кі) го-
мель ска га «Крыс та ла» і інш.

У мэ тах па пу ля ры за цыі на цы я-
наль най кух ні і раз віц ця куль ту ры 
хар ча ван ня з 9 па 15 снеж ня бу дзе 
пра ве дзе ны Ты дзень бе ла рус кай 
кух ні.

Рых ту юц ца су стрэць па куп ні коў 
ра ды з пры го жых драў ля ных до мі-
каў «Ка ляд ны кір маш», якія раз гор-
нуць свой ган даль на ва год ні мі па-
да рун ка мі, су ве ні ра мі і пры сма ка мі 
з 16 снеж ня па 15 сту дзе ня з 12.00 
да 20.00 на тэ ры то рыі Каст рыч ніц-
кай пло шчы і ка ля Па ла ца спор ту. 
Акра мя та го, 25 снеж ня з 10.00 да 
20.00 ка ля Па ла ца спор ту пла ну ец-
ца пра вя дзен не агуль на га рад ско га 
кір ма шу «Ча роў ныя ка ля ды». Свя-
точ ныя кір ма шы прой дуць і ва ўсіх 
ад мі ніст ра цый ных ра ё нах го ра да.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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На 1 сту дзе ня 2013 го да ў кра і не 
за рэ гіст ра ва на ка ля 700 дзя цей 
з аў тыз мам. Зрэш ты, ёсць яшчэ 
не афі цый ныя звест кі, па вод ле 
якіх у Бе ла ру сі жы ве ка ля 
10 ты сяч дзя цей з та кім 
ды яг на зам (іх 2000 — у Мін ску).

Асаб лі выя ся род насАсаб лі выя ся род нас  ��

АД КРЫЕМ СВЕТ 
ДЛЯ «ЛЮ ДЗЕЙ ДАЖ ДЖУ»

Бу дзе свя та!Бу дзе свя та!  �� Пе рад на ва год ні ган даль 
ва біць зніж ка мі і ства рае на строй

«У шко ле ёсць прад ме ты, якія мой сын вель мі лю біць, а ёсць і та кія, што 
ка тэ га рыч на не лю біць. Коль кі мы ні бі лі ся, ма тэ ма ты ка яму не да ец ца. 
За тое па да ба ец ца анг лій ская мо ва, бо ў яго цу доў ная па мяць і ён хут ка 
за па мі нае сло вы. А з гэ та га го да ён не ча ка на за спя ваў: па ча лі браць ін-
ды ві ду аль ныя ўро кі му зы кі, і ака за ла ся, што Ці мур мае здоль нас ці да 
спе ваў», — ка жа Іры на Дзяр гач, якая вы хоў вае сы на-чац вёр та клас ні ка з 
ды яг на зам «аў тызм».

У кам п'ю тар ным кла се.

Фер ма, дзе пра цуе мо ладзь.

Вы ра бы вы ха ван цаў.Вы ра бы вы ха ван цаў.

ДОБ РЫХ 
ЦЭН 

ШМАТ 
НЕ БЫ ВАЕ

Вы стаў ка-рас про даж не хар чо вых та ва-
раў мін скіх вы твор цаў прай шла ў ста ліч-
ным Па ла цы мо ла дзі на пя рэ дад ні вы хад-
ных. Па куп ні коў бы та вой тэх ні кі, адзен ня, 
абут ку, га лан та рэі, кан цэ ляр скіх та ва раў і 
кас ме ты кі пры ваб лі ва лі кош ты, якія бы лі 
на 20-40% ні жэй шыя, чым на ганд лё вых 
пры лаў ках ма лень кіх крам і вя лі кіх су-
пер мар ке таў.

Ся род удзель ні каў вы ста вы бы лі та кія вя до-
мыя бе ла рус кія брэн ды, як «Га ры зонт», «Ат-
лант», «Кам воль», прад пры ем ствы Бел легп ра-
ма па па шы ве адзен ня «Але ся» і «Аві ла».

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.


