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Дзі ця чы дом №6 го ра да Мін ска асаб лі вы. Дзя ку ю чы пе-
да га гіч на му ка лек ты ву, які ўзна чаль вае Та ма ра Са ўчан ка, 
тут ство ра на та кая ат мас фе ра, што сло ва злу чэн не «са цы-
яль ная ўста но ва» не над та па ды хо дзіць. Тут смач на пах не, 
дзе ці не ад роз ні ва юц ца ад «да маш ніх», а тва ры да рос лых 
мяк кія і спа кой ныя. Пяць га доў та му «Звяз да» ра зам з 
гэ тым дзі ця чым до мам ла дзі ла ак цыю «Дзе ці — са мы да-
ра гі госць у до ме» па ўлад ка ван ні яго вы ха ван цаў у сем'і. 
Не каль кі ма лых знай шлі са бе но вых баць коў.

А ўчо ра ў гэ ты дзі ця чы дом у рам ках ак цыі «На шы дзе ці» пры-
ехаў кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэй КА БЯ КОЎ. І... 
ні чо га амаль не змя ні ла ся, ні я ка га за ліш ня га на пру жан ня ў сце нах 
гэ та га ты па во га бу дын ка не ўзнік ла. Гэ так жа смач на, па-да маш-
ня му пах ла, хлоп чы кі жвава аб мяр коў ва лі пе ра мо гу мінск ага 
«Ды на ма» над ні жа га род скім «Тар пе да», а ма лень кія дзяў чат-
кі-сня жын кі ў ру жо вых і бла кіт ных су кен ках, рас шы тых срэб ны мі 
ніт ка мі, упо тай за зі ра лі ў тва ры не зна ё мых гас цей.

А вось Анд рэю Ула дзі мі ра ві чу да вя ло ся на паў га дзі ны за быць 
пра вы со кую па са ду і ўзрост і ра зам з дзець мі ва дзіць ка ра год, 
спя ваць пес ні і на ват... ра біць жар тоў ную за рад ку пад му зы ку. 
За тое по тым бы лі па да рун кі, усмеш кі, сло вы па дзя кі. Акра мя 
кар дон ных ка зач ных зам каў, на поў не ных цу кер ка мі, дзе ці атры-
ма лі вя лі кі тэ ле ві зар і ма гут ны кам п'ю тар, але га лоў нае — доб ры, 
пе рад свя точ ны, на строй і шчы рыя па жа дан ні.

— Ужо амаль 20 га доў доў жыц ца ак цыя «На шы дзе ці», — ска-
заў по тым жур на ліс там кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. — Сё-
ле та больш за 200 са цы яль ных уста ноў аду ка цыі на вед ва юць 
прад стаў ні кі ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, кі раў ні кі прад пры ем-
стваў, бан каў. Мэ та, перш за ўсё, — зра біць так, каб дзе ці, якія тут 
жы вуць, ад чу лі свя та не менш, чым тыя, хто жы ве ў сям'і. Важ на, 
каб усе яны атры ма лі па да рун кі, і не толь кі цу кер кі. Ма тэ ры яль на 
дзе ці, якіх апя кае дзяр жа ва, па він ны быць не менш за бяс пе ча-
ны, чым тыя, якіх вы хоў ва юць баць кі. Ды і мы, хто пры яз джае ў 
гэ тыя дні да дзя цей, атрым лі ва ем доб рыя эмо цыі, да лу ча ем ся 
да ат мас фе ры свя та, па-доб ра му хва лю ем ся і згад ва ем улас нае 
дзя цін ства.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Учо ра па моч нік Прэ зі дэн та па 
на цы я наль най бяс пе цы Вік тар 
Лу ка шэн ка са сва ёй сям' ёй 
пры ехаў у ад дзя лен не дзі ця-
ча га са цы яль на га пры тул ку 
Сма ля віц ка га са цы яль на-пе-
да га гіч на га цэнт ра, каб па да-
рыць яго вы ха ван цам час цін-
ку ся мей на га свя та.

...Ма лень кі Ва неч ка не мо жа ўся-
дзець на мес цы і ўсё па ры ва ец ца 
па ска каць ка ля пры бра най ёл кі, 
тым больш што ўжо на ўсю моц гу-
чыць вя сё лая му зы ка. Ху дзень кая 
Маль ві на з рас кош ны мі бла кіт ны мі 
ва ла са мі пры тан цоў вае і пры туп-
вае аб ца сі кам. І хоць ві зіт Вік та ра 
Аляк санд ра ві ча і яго сям'і сю ды зу-
сім пры ват ны, пе да го гі цэнт ра, на-
пэў на, хва лю юц ца, але, вядома, не 
па да юць вы гля ду. За тое дзят ва ве-
се ла пе ра га вор ва ец ца і бес кла пот-
на смя ец ца ў прад чу ван ні свя та.

І ўжо праз не каль кі хві лін яно 
на ды хо дзіць. Дзед Ма роз са Сня-
гур кай за гад ва юць дзе цям за гад-
кі, а тыя хо рам ра дас на кры чаць 
ад ка зы. А тут і чар га ка ра го да, які 
ўсе, друж на ўзяў шы ся за ру кі, па-
чы на юць ва дзіць ва кол свя точ на 
ўбра най ляс ной пры га жу ні. Ма лыя 
з за хап лен нем ска чуць і смя юц ца, 
ста рэй шыя дзяў чат кі спа чат ку тро хі 
са ро ме юц ца, але ўжо праз не каль кі 
хві лін пер шае па чуц цё ня сме лас ці 
пра хо дзіць, і вось ужо Маль ві на ве-
се ла вы тан цоў вае неш та на кшталт 
бу гі-ву гі ра зам з жон кай Вік та ра 
Лу ка шэн кі Лі лі яй Ва лер' еў най.

Са мыя ма лень кія з ці каў нас цю 
па зі ра юць на па да рун кі, а сёй-той 

на ват тор кае ў іх паль чы кам. Неў-
за ба ве па чы на ец ца іх уру чэн не. 
Тва ры ма лых ра дас на ўспых ва юць, 
бо кож ны з іх атры маў ме на ві та той 
па да ру нак, які за каз ваў, а ў да да-
так яшчэ за плеч нік у вы гля дзе ко-
ні ка — з цу кер ка мі.

...13-га до вая Ан ге лі на пры ціс-
кае да гру дзей свой па да ру нак і 
кру жыц ца з ім пад ус пыш кі фо та-
апа ра таў і ка мер, ні бы фо та ма дэль. 
Па крыў джа ных ня ма. А са цы яль на-
пе да га гіч ны цэнтр у цэ лым атрым-
лі вае ў па да ру нак фар бы, алоў кі, 
фла мас та ры, ко шы кі з са да ві ной і 
пя чэн нем і мый ны пы ла сос.

Да рэ чы, у дзі ця чы са цы яль ны 
пры ту лак трап ля юць дзе ці, якіх за-

бра лі з сям'і, у асноў ным з-за п'ян-
ства іх баць коў. Зна хо дзіц ца тут 
яны мо гуць да паў го да. За гэ ты час 
баць кам да па ма га юць па чаць вес-
ці нар маль ны лад жыц ця: на кі роў-
ва юць на ля чэн не ад ал ка га ліз му, 
пра ца ўлад коў ва юць, да па ма га юць 
з ра мон там до ма або ква тэ ры.

— І звыш 60% на шых вы ха ван-
цаў вяр та юц ца ў свае род ныя сем'і , 
— у го ла се ды рэк та ра Сма ля віц ка-
га са цы яль на-пе да га гіч на га цэнт ра 
Тац ця ны Го вар ад чу ва ец ца го нар. 
— Ас тат нім дзет кам шу ка ем за мя-
шчаль ныя сем'і. І мы не ад пра ві лі ў 
ін тэр нат ні вод на га дзі ця ці за гэ тыя 
апош нія 4 га ды!

Свят ла на БУСЬ КО.

КРЫ ХУ ЦЯП ЛА 
ПАД НО ВЫ ГОД

Cтаршыня цэнт раль на га са ве та 
Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу-
ба Дзміт рый Лу ка шэн ка ра зам 
з сям' ёй у рам ках даб ра чын най 
ак цыі «На шы дзе ці» на ве даў са-
цы яль на-пе да га гіч ны цэнтр Са лі-
гор ска га ра ё на. Для тры нац ца ці 
вы ха ван цаў цэнт ра гэ тая па дзея 
ста ла са праўд ным на ва год нім 
сюр пры зам.

Ува га вель мі важ ная для ўсіх дзя-
цей, а для гэ тых — асаб лі ва. Мно гія з 
іх сё ле та ўпер шы ню апы ну лі ся на на-
ва год нім ра ніш ні ку і атры ма лі са лод-
кія па да рун кі. Сю ды трап ля юць дзе ці 

з праб лем ных сем' яў. Але мэ та цэнт ра 
— не знай сці дзе цям но вых баць коў, 
а вяр нуць іх у род ны дом.

«Мы да па ма га ем баць кам на шых 
вы ха ван цаў. Ка мусь ці — пра ца ўлад-
ка вац ца, ка мусь ці — прай сці ля чэн-
не, — рас па вя дае ды рэк тар цэнт ра 
Жан на Ця рэш ка. — І ў 65% вы пад каў 
дзе ці зноў вяр та юц ца да моў. Ас тат-
нім шу ка ем пры ём ную ці апя кун скую 
сям'ю. Ме на ві та так! Не сем' ям пад бі-
ра ем дзя цей, а на ад ва рот».

Як ка жа ды рэк тар цэнт ра, ужо тры-
нац цаць га доў, з са ма га па чат ку, тут 
пра цу юць шчы рыя і чул лі выя лю дзі, 
якія да сва іх па да печ ных ста вяц ца як 

да род ных. На пэў на, та му ўвесь ра-
ніш нік усмеш лі выя дзе ці сціп ла ла-
шчы лі ся да сва іх вы ха валь ні каў.

Для гас цей і вы ха ван цаў цэнт-
ра пе ра мож цы ра ён на га эта пу 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Ёл-
ка-фэст» ар га ні за ва лі тэ ат ра лі за-
ва нае прад стаў лен не. Дзміт рый 
Лу ка шэн ка ра зам з жон кай і доч-
ка мі да лу чыў ся да свят ка ван ня. 
Усе да рос лыя на гэ тыя ім гнен ні 
вяр ну лі ся ў дзя цін ства: ва дзі лі ка-
ра год, тан ца ва лі, ра зам з Дзе дам 
Ма ро зам і Сня гур кай «за паль ва-
лі» пры га жу ню ёл ку. Пас ля спек-
так ля ўсе пры сут ныя са бра лі ся 
за са лод кім свя точ ным ста лом. 
Дзміт рый Лу ка шэн ка ўру чыў вы-
ха ван цам цэнт ра па да рун кі — тэ-
ле ві зар з DVD-плэ е рам і цу ке рач-
ныя сюр пры зы — і па жа даў, каб у 
но вым го дзе ўсе ма ры аба вяз ко-
ва ажыц ця ві лі ся. «Зы чу зда роўя, 
пос пе хаў. Па мя тай це, што вы 
важ ныя і па трэб ныя».

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
Мінск — Са лі горск — Мінск.

КАБ ВЯРНУЦЦА 
Ў РОДНЫ ДО М...

СВЯ ТА 
Ў ВЯ ЛІ КАЙ СЯМ'І

Аб гэ тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка за явіў 30 снеж-
ня, на вед ва ю чы Га рад скі дзі ця чы 
цэнтр ме ды цын скай рэ абі лі та цыі 
«Пра лес ка» ў аг ра га рад ку Ра каў 
Ва ло жын ска га ра ё на, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка-
га лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся з жы-
лой і ля чэб най ба зай дзі ця ча га цэнт ра 
і ар га ні за цы яй яго ра бо ты, з цеп лы нёй 
па раз маў ляў з хлоп чы ка мі і дзяў чын ка-
мі, па він ша ваў іх з на ва год ні мі свя та мі 
і ўру чыў па да рун кі: на столь ныя гуль ні, 
упры га жэн ні для па коя, ла сун кі. Акра мя 
та го, ця пер дзе ці змо гуць па гля дзець 
лю бі мыя мульт філь мы і каз кі з да па мо-
гай но ва га да маш ня га кі на тэ ат ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка з ма лод шым 
сы нам Мі ка ла ем пры няў удзел у дзі-
ця чым на ва год нім свя це і ра зам з ма-
лень кі мі па цы ен та мі цэнт ра па ва дзіў 
ка ра год. Яшчэ ад ным сюр пры зам ста ла 
вы ступ лен не ар тыс таў Бел дзярж цыр ка, 
вя лі кі свя точ ны торт ад Прэ зі дэн та і на-
ва год няе ча я піц це.

Хлоп чы кі і дзяў чын кі так са ма па він-
ша ва лі кі раў ні ка дзяр жа вы з на ды хо-
дзя чым Но вым го дам і ўру чы лі па да-
ру нак ад дзя цей го ра да Мін ска, а ад-
на з дзяў чы нак па да ры ла Аляк санд ру 

Лукашэнку сваю кар ці ну, на якой ад-
люст ра ва на ка зач ная птуш ка шчас ця.

Дзі ця чы са на то рый «Пра лес ка» для 
дзя цей з за хвор ван ня мі стра ва ван ня і 
ды хан ня ад кры ты ў 1987 го дзе. У кра-
са ві ку 2005 го да ён пе рай ме на ва ны ў 
Га рад скі дзі ця чы цэнтр ме ды цын скай 
рэ абі лі та цыі «Пра лес ка». Зу сім ня даў на 

ва ўста но ве за вер ша на рэ кан струк цыя 
ма тэ ры яль най ба зы.

Ця пер у цэнт ры функ цы я ну юць тры 
ад дзя лен ні на 180 лож каў для дзя цей з 
за хвор ван ня мі ор га наў ды хан ня, стра-
ва ван ня, зро ку. 

Пры быў шы ў дзі ця чы цэнтр, кі раў нік 
дзяр жа вы па ці ка віў ся, на коль кі па слу гі 
гэ та га і ін шых та кіх уста ноў за па тра ба ва-
ны. Мі ністр ахо вы зда роўя Ва сіль Жар ко 
да ла жыў, што ў гэ тым цэнт ры ство ра ны 
ўсе ўмо вы для ля чэн ня і рэ абі лі та цыі дзя-
цей, і ён, не су мнен на, па трэб ны.

«Мы, вя до ма, для дзя цей шка да-
ваць ні чо га не бу дзем, але праз мер-
нас цяў быць не па він на. Дзяр жа ва не 
мо жа на ся бе браць праз мер ную на-
груз ку, — ска заў Прэ зі дэнт. — Ка лі 
трэ ба ка гось ці рэ абі лі та ваць, ад на віць 
сі лы пас ля хва ро бы, ля чыць, гэ та трэ-
ба ра біць, але праз мер на га ні ў сфе ры 
ахо вы зда роўя, ні ў сфе ры аду ка цыі 
быць не па він на».

Га во ра чы аб дзяр жаў ных рас хо дах 
на са цы яль ную сфе ру, Аляк сандр Лу-
ка шэн ка зга даў аб увя дзен ні так зва на-
га транс парт на га па да тку. «Ка лі трэ ба 
не дзе пля чо пад ста віць, та ды па чы на-
юць... «Мер се дэс» ку піў за $100 тыс., а 
па да так транс парт ны за пла ціць (ка ля 
$70), каб да ро гі доб рыя бы лі, не мо-
жам», — за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы.

«Трэ ба ж ра зу мець, што гэ та вя лі кія 
гро шы», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт, ад зна-
чыў шы, што толь кі на рэ кан струк цыю дзі-
ця ча га цэнт ра «Пра лес ка» па тра ча на ка-
ля Br110 млрд. «Дзе трэ ба — там трэ ба. 
І ўсё гэ та не аб ход на ў на ступ ным го дзе 
ап ты мі за ваць. Як бы ні бы ло скла да на, 
цяж ка, коль кі трэ ба для дзя цей — гэ та 
пры яры тэт. У пер шую чар гу дзе ці. По тым 
усё ас тат няе», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ўка заў 
на не аб ход насць кад ра вай ап ты мі за цыі 
з-за да во лі вя лі кіх су ад но сін аб слу го ва-
га пер са на лу і коль кас ці па цы ен таў. «З 
вас і пач нём ап ты мі за цыю ў сфе ры ахо-
вы зда роўя і аду ка цыі. Трэ ба за гру зіць 
лю дзей і даць ім нар маль ную зар пла ту, 
або яны са праў ды раз бя гуц ца ўсе па 
Ра сіі ці яшчэ не дзе», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы, звяр та ю чы ся да гу бер на та ра 
Мін скай воб лас ці Ся мё на Ша пі ры.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн-
кі, кі раў ні кам ля чэб ных уста ноў не аб-
ход на пра да ста віць пра ва па кі нуць у 
ар га ні за цы ях столь кі ра бот ні каў, коль-
кі не аб ход на, пры за ха ван ні іс ну ю ча га 
фон ду зар пла ты. «Ка лі лас ка, хоць адзін 
пра цуй, але па ві нен быць вы нік. Вось 
твае гро шы — дзя лі. А з мі ніс тэр ска га 
ка бі не та ні чо га не раз дзе ліш. Та ды яны 
бу дуць ца ніць і лі чыць гэ тыя гро шы і да 
нас прэ тэн зій не бу дуць прад' яў ляць», 
— ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Звяр та ю чы ся да чы ноў ні каў, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў не ча-
каць да дат ко вых нар ма тыў ных ак таў, а 
дзей ні чаць: «Пер шы квар тал прой дзе 
— па гля дзім».

Ва сіль Жар ко ад зна чыў, што за год 
у сфе ры ахо вы зда роўя ўжо на 1,4 тыс. 
ска ро ча на коль касць ра бот ні каў. Гэ та ў 
пер шую чар гу за кра ну ла ін жы нер ныя і 
кад ра выя служ бы, бух гал та раў і эка-
на міс таў.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:

«Дзе ці за ста юц ца пры яры тэ там 
у са цы яль най па лі ты цы дзяр жа вы»

У сувязі са святам наступны нумар газеты «Звязда» выйдзе 4 студзеня 2014 года.
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