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— Пер шая: змя нен не па ды хо-
ду да фак ту нар кас па жы ван ня ў 
пра ва пры мя няль най прак ты цы. 
Ка лі ра ней лю бы кан такт з нар-
ко ты кам за кан чваў ся рэ аль ным 
кры мі наль ным тэр мі нам, цяпер 
пяр віч ны кан такт заў сё ды абы-
хо дзіц ца без па збаў лен ня во лі. У 
леп шым для нар ка ма на вы пад ку 
— з да дат ко вым па ка ран нем у вы-
гля дзе пра хо джан ня пры му со ва-
га на гля ду і ля чэн ня ва ўста но вах 
ахо вы зда роўя па мес цы жы хар-
ства. Пры чым ме ха нізм вы ка нан ня 
та ко га ра шэн ня су да за ка на даў-
ча не пра пі са ны. Та му ле чац ца 
асу джа ныя ці не — не вя до ма. А 
ка лі ня ма рэ аль на га па ка ран ня, 
зна чыць, яны і не бу дуць ба яц ца 
спа жы ваць зноў. Дру гая пры чы на 
па ве лі чэн ня коль кас ці хво рых — 
вы яў лен не ла тэнт ных нар ка ма наў. 
Ува саб лен не ме та до на вай пра гра-
мы ле га лі за ва ла част ку з тых, хто 
ра ней не трап ляў у по ле зро ку пра-
ва ахоў ні каў і нар ко ла гаў. Трэ цяй і 
са май іс тот най пры чы най, я лі чу, 
ста ла ле таш няе пры няц це за ко на 
аб нар ка тыч ных срод ках, псі ха-
троп ных рэ чы вах, іх прэ кур со рах 
і ана ла гах. З 2012 го да ўве дзе ны 
тэр мін «ана ла гі нар ка тыч ных срод-
каў». Ана лаг мае ба зіс ную асно ву 
кла січ най фор му лы нар ка тыч на га 
срод ку, толь кі не ка то рыя кам па-
не нты за ме не ны. Та кое рэ чы ва 
ра ней уво гу ле не трап ля ла ў спіс 
нар ка тыч ных срод каў, ха ця ва ло-
да ла ты мі ж нар ка тыч ны мі эфек та-
мі, як і рас лін ны нар ко тык. Пас ля 
ўвя дзен ня па няц ця «ана лаг» фак-
тыч на што ме сяц па шы ра ец ца спіс 
нар ка тыч ных срод каў. А ка лі па-
вя ліч ва ец ца коль касць за ба ро не-
ных нар ко ты каў, зна чыць, рас це 

і коль касць за рэ гіст ра ва ных зла-
чын стваў і тых, хто іх здзяйс няе.

— Да вай це па спра бу ем на ма-
ля ваць уз рос та вы і са цы яль ны 
парт рэт су час на га нар ка ма на.

— Што ты чыц ца ўзрос ту, аб са-
лют ная боль шасць — ад 21 і да 
40 га доў, што цал кам за ка на мер-
на. Мо ладзь яшчэ ся бе поў нас цю 
не «пра яві ла». Тым больш, што 
сён ня ад сут ні ча юць нар ма тыў-
ныя ме ха ніз мы па ста ноў кі на ўлік 
спа жыў цоў «спай су». У нас ня ма 
ме то ды кі, па якой мы мо жам вы-
явіць гэ тыя рэ чы вы. Вель мі да ра гі 
пры бор пад наз вай «хра ма та мас-
спект ро метр» ёсць да лё ка не ва 
ўсіх аб лас ных га ра дах. А без ад-
па вед на га ла ба ра тор на га па цвяр-
джэн ня мы не мо жам аб ві на ва ціць 
ча ла ве ка ў тым, што ён спа жы вае 
нар ко ты кі. Нар ка ма ны сён ня ста лі 
жыць даў жэй. Яны амаль не па мі-
ра юць ад пе ра да зі роў кі. Ся род 30 
па мер лых нар ка ма наў у воб лас ці 
сё ле та 19 ска на лі ад ВІЧ. Што ты-
чыц ца «са цы яль на га парт рэ ту» — 
ся род 2110 ча ла век, якія за раз на 
ўлі ку як нар ка ма ны, сё ле та тра пі лі 
ў ка ло нію 18. Боль шасць з нар кас-
па жыў цоў (больш за 1000) ні дзе 
не пра цуе і не ву чыц ца. Тым не 
менш ёсць сту дэн ты ВНУ і ка ле-
джаў, а так са ма ПТВ. 77 школь-
ні каў Го мель шчы ны ма юць ха ця 
б ад ну да ка за ную спро бу спа жы-
ван ня нар ко ты ку. Больш за па ло ву 
нар ка ма наў ні ко лі не ме лі сем' яў. 
Пры клад на сё мая част ка ад агуль-
най коль кас ці мае не паў на лет ніх 
дзя цей.

— Але ж ёсць, ві даць, і тыя, 
хто змог «за вя заць»?

— Тыя, хто ўтрым лі ваў ся ад 
спа жы ван ня нар ко ты каў звыш 

трох га доў, лі чац ца ўжо зда ро-
вы мі. Сё ле та іх 26. Ле тась бы ло 
41. Гэ та па каз чык вель мі не ста-
біль ны.

— З 2007 го да ў кра і не па-
ча ла ся рэа лі за цыя пра гра мы 
за мя шчаль най тэ ра піі ме та до-
нам. Якім чы нам мож на аха рак-
та ры за ваць яе вы ні кі?

— Ад но з на ступ стваў рэа лі-
за цыі гэ тай пра гра мы — част ка 
«схаваных» нар ка ма наў ста лі 
вя до мы мі. Нар ка ма ну, які зна хо-
дзіц ца ў пра гра ме за мя шчаль най 
тэ ра піі, у дзень па тра бу ец ца на 
«рас хо ды» $1. А ка лі ён удзель-
ні чае ў не за кон ным аба ро це 
нар ко ты каў, яму ў дзень па тра-
бу ец ца не менш за $50, з яко га 
трэ цяя част ка пой дзе не па срэд на 
на яго нар ка тыч ны «пра корм», а 
2/3 — на атры ман не пры быт ку 
ўсім ас тат нім у гэ тым лан цу гу. 
Ка лі пад лі чыць з перс пек ты вай 
на блі жэй шыя 10 га доў і вы ха дам 
на 1300 опі ум ных нар ка ма наў у 
рэс пуб лі цы, якія бу дуць удзель-
ні чаць у пра гра ме за мя шчаль-
най тэ ра піі, за тра ты дзяр жа вы 
на гэ та скла дуць ка ля $0,5 млн 
у год. Пры нам сі, тая ж коль касць 
нар ка ма наў за гэ ты час пры ня-
се $28 млн пры быт каў не ле галь-
на му рын ку. Атрым лі ва ец ца, іх 
на мно га зруч ней утрым лі ваць 
дзяр жа ве, бо гэ тыя лю дзі вы-
клю ча юц ца з не за кон на га аба ро-
ту і з кры мі наль на га ася род дзя. 

Згаданая пра гра ма дзей ні чае за 
гро шы гран та Гла баль на га фон-
ду. У 2014 го дзе фі нан са ван не па 
гэ тым гран це бу дзе за вер ша на.

— Але ж ёсць мер ка ван ні і 
аб не эфек тыў нас ці пра гра мы 
за мя шчаль най тэ ра піі ме та до-
нам. Га лоў ныя ва шы апа не нты 
га во раць, што за мя шчаль ная 
тэ ра пія не з'яў ля ец ца пра гра-
май ля чэн ня нар ка ма ніі.

— Гэ та так. Ёсць тры склад ні кі ў 
пы тан ні эфек тыў нас ці: ме ды цын скія 
па каз чы кі, эка на міч ныя і са цы яль-
ныя. Што да апош ня га, 1300 нар-
ка ма наў, якія зна хо дзяц ца на ме та-
до на вай пра гра ме, гэ та лю дзі, якія 
пры вя за ны да мес ца, дзе атрым лі-
ва юць вы шэй зга да нае рэ чы ва, і імі 
больш-менш мож на кі ра ваць. Раз 
на дзень нар ка ма ны пры хо дзяць 
па сваю «пай ку», на пра ця гу дня 
не ма юць дыс кам фор ту і зай ма юц-
ца спра ва мі, пры ня ты мі ў со цы у-
ме. Да рэ чы, ме та дон дзей ні чае на 
пра ця гу су так — у ад роз нен не ад 
ге ра і ну, які вы во дзіц ца з ар га ніз ма 
праз 6-8 га дзін. Тэ ра пеў тыч ная до-
за сін тэ тыч на га ме ды цын ска га нар-
ко ты ку не вы клі кае эй фа рыі, толь кі 
зды мае аб сты нент ны сін дром (так 
зва ную «лом ку»). Ужы ва юць рэ чы-
ва ў вы гля дзе рас тво ру. Між ін шым, 
ме та дон не ўжы ва юць для ля чэн ня 
нар ка ма ніі ў яе па чат ко вай ста дыі. 
Удзель ні ка мі ме та до на вай пра гра-
мы ста на ві лі ся толь кі нар ка ма ны 
са ста жам, якія да гэ туль спа жы ва лі 
са мыя цяж кія нар ко ты кі. На прык-
лад, у аб лас ным цэнт ры та кіх па-
цы ен таў 170. Амаль усе яны ма юць 
спа да рож ныя ды яг на зы: ВІЧ, ге па-
тыт С. Да рэ чы, по шук эфек тыў ных 
шля хоў пра фі лак ты кі ВІЧ-ін фек цыі, 
якая рас паў сюдж ва ец ца бруд ны мі 
ігол ка мі ў нар ка ман скім ася род дзі, 
пры му сіў у кан цы 90-х га доў мі ну ла-
га ста год дзя шэ раг кра ін звяр нуц ца 
да за мя шчаль най тэ ра піі. У све це 
сён ня больш за міль ён ча ла век спа-
жы ва юць ме та дон.

— Ад нак ме та дон вы раб ля-
юць фар ма цэў тыч ныя кам па ніі, 
якія і фі нан су юць гэ тыя пра гра-

мы. Атрым лі ва ец ца — ме на ві-
та для та го, каб мець ле галь ны 
ры нак збы ту нар ко ты каў?

— За мя шчаль ная тэ ра пія — гэ-
та ва ры янт ля чэн ня нар ка за леж-
нас ці, які не пра ду гледж вае поў-
най ад ме ны нар ко ты каў, але ж у 
ме жах яе са цы яль на-псі ха ла гіч на-
га су пра ва джэн ня ад бы ва ец ца па-
ста ян ны кант роль нар ка за леж ных. 
Па цы ен ты атрым лі ва юць ква лі фі-
ка ва ную псі ха ла гіч ную да па мо гу, 
на вед ва юць ура ча-ін фек цы я ніс та, 
ін шых спе цы я ліс таў, пры ма юць, 
ка лі па трэб на, су праць рэт ра ві рус-
ныя прэ па ра ты. Ме ды кі атрым лі-
ва юць маг чы масць больш эфек-
тыў на ля чыць ВІЧ і СНІД, ге па тыт 
С, су хо ты і ін шыя хва ро бы, на якія 
звы чай на па ку ту юць нар ка ма ны. 
Ха ця за мя шчаль ная тэ ра пія толь кі 
ў 4-5% вы пад каў пры во дзіць да 
вы ля чэн ня ад нар ка ма ніі. Прак-
ты ка так зва най «за мя шчаль най 
тэ ра піі» ёсць не толь кі ў Го ме лі, 
але і ў ін шых вя лі кіх га ра дах воб-
лас ці. Уво гу ле ж ка ля двац ца ці 
га ра доў кра і ны ўдзель ні ча юць у 
ме та до на вай пра гра ме. На Го-
мель шчы не — ка ля 400 ча ла век. 
І гэ та трэ цяя част ка ў маш та бах 
Бе ла ру сі. Рэ аль най аль тэр на ты вы 
гэ тай пра гра ме па куль ня ма.

— Та кім чы нам, вы сум лен на 
пры зна я це ся, што бяс сіль ныя 
вы ле чыць ад нар ка ма ніі?

— І не толь кі ў да чы нен ні да яе. 
Ёсць хра ніч ныя хва ро бы, з які мі 
ча ла век жы ве да ско ну. Нар ка ма-
нія — та кая ж хра ніч ная хва ро ба, 
якая ні ку ды не знік не. Прос та ў 
гра мад стве дзе ляць хва ро бы на 
пры стой ныя і не пры стой ныя. Нар-
ка ма нія лі чыц ца не пры стой най. 

Што ты чыц ца ўра чэб най эты кі, для 
нас гэ та ўсё роў на хво ры ча ла век, 
які цер піць ад сва ёй хва ро бы, а 
мы па він ны яму да па ма гаць...

— Дзміт рый Ге надзь е віч, якія 
фак та ры ўплы ва юць на рас паў-
сюдж ван не нар ка ма ніі?

— Знач на больш, чым мы мо-
жам уз га даць. На прык лад, вы руб-
ка ля соў у Ама зо ніі пры вя ла да 
та го, што нар кат ра фік у Еў ро пу 
па вя лі чыў ся ў не каль кі ра зоў: зям-
лю за са дзі лі план та цы я мі ка ка і ну. 
Гла баль нае па цяп лен не пры вя ло 
да та го, што на поўд ні Бе ла ру сі 
доб ра вы спя ва юць не толь кі ка-
ву ны, але і... мак і ка ноп лі.

— Ду маю, вы ана лі за ва лі і са-
цы яль ныя фак та ры, якія ўплы-
ва юць на рост нар ка ма ніі? Ча му 
лю дзі спа жы ва юць за ба ро не ныя 
рэ чы вы? Ча го ім не ха пае?

— Лепш, чым Леў Талс той, я не 
ска жу. Ён ка лісь ці на пі саў на гэ-
тую тэ му вя ліз ны ар ты кул, у якім 
та кая вы сно ва: «ужы ван не адур-
мань ва ю чых рэ чы ваў вы клі ка ец-
ца за па тра ба ван нем за глу шыць 
го лас сум лен ня, для та го, каб не 
ба чыць раз ла ду жыц ця з па тра-
ба ван ня мі свя до мас ці». Сён ня ў 
кра мах ня ма чэр гаў і пры на яў-
нас ці гро шай мож на на быць усё, 
што па трэб на. Але ж гэ та толь кі 
спа жы ван не. Да та го ж у сем' ях 
аб мяр коў ва юц ца толь кі ма тэ ры-
яль ныя пы тан ні. Ка лі ў дзя цей 
ёсць усё, што толь кі мож на ўя віць, 
ім ста но віц ца не ці ка ва жыць. Са-
праўд ныя каш тоў нас ці ча ла ве ка 
на са мрэч не ма тэ ры яль ныя.

— Ад куль пад рас та ю чае па-
ка лен не час цей за ўсё да вед ва-
ец ца аб эфек тах нар ка тыч ных 
рэ чы ваў?

— Не каль кі га доў та му ад на з 
гра мад скіх ар га ні за цый Шве цыі 
пра фі нан са ва ла са цы я ла гіч нае 
да сле да ван не ся род вуч няў го-
мель скіх школ. Згод на з ім, дзе ці 
ве да юць усё пра спа жы ван не роз-
ных псі ха ак тыў ных рэ чы ваў: наз-
вы, як дзей ні ча юць, якія эфек ты 
атрым лі ва юц ца. Не ўпэў не ны, што 
та кая да свед ча насць і ін фар ма ва-
насць на шых дзя цей ка рыс ная для 
іх. Асноў ныя кры ні цы, ад куль яны 
атрым лі ва юць гэ тую ін фар ма цыю, 
— ра вес ні кі і ін тэр нэ т. Але ж і спе-
цы я ліс ты ахо вы зда роўя, аду ка цыі, 
СМІ ў роз ных ва ры ян тах увод зяць 
та кую ін фар ма цыю ў дзі ця чую га-
ла ву. Ка лі мы ка жам, што неш та 
нель га ра біць, што гэ та дрэн на, у 
пад лет каў ме на ві та гэ та і вы клі кае 
пэў ны ін та рэс: ка лі за ба ро не на, да-
вай це аба вяз ко ва па спра бу ем. Мы 
ка жам: на ку рыш ся спай су — са-
рве «дах». А ім ці ка ва — як гэ та? 
Па спра ба ва лі — са праў ды са рва-
ла, бы ло за над та ве се ла... Пра па-
ган да ча сам пра цуе на ад ва рот. І 
тут трэ ба не ін фар ма ван нем у пад-
лет ка вым ася род дзі зай мац ца, а 
га ва рыць пра на ступ ствы: лю бы 
кан такт з атру тай вя дзе вы ключ на 
да су да і тур мы.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра

�

Вель мі да ра гі пры бор 
пад наз вай «хра ма та мас -
спект ро метр» ёсць 
да лё ка не ва ўсіх 
аб лас ных га ра дах. 
А без ад па вед на га 
ла ба ра тор на га 
па цвяр джэн ня мы 
не мо жам аб ві на ва ціць 
ча ла ве ка ў тым, што ён 
спа жы вае нар ко ты кі. 

Раз на дзень нар ка ма ны 
пры хо дзяць па сваю 
«пай ку», на пра ця гу дня 
не ма юць дыс кам фор ту 
і зай ма юц ца спра ва мі, 
пры ня ты мі ў со цы у ме.

За гад чык ар га ні за цый на-ме та дыч на га кан суль та тыў на га ад-
дзе ла Го мель ска га аб лас но га нар ка ла гіч на га дыс пан се ра 
Дзміт рый ЦЯ РЭ ШЧАН КА на пра ця гу дзе ся ці год дзя ана лі зуе 
ста тыс ты ку нар ка ма ніі на Го мель шчы не. За мі ну лы год у 
воб лас ці за хва раль насць на нар ка ма нію скла ла больш за 30 
ча ла век на 100 ты сяч на сель ніц тва, а па за ле тась бы ло ка ля 
27 ча ла век. Дзміт рый Ця рэ шчан ка ба чыць як мі ні мум тры 
пры чы ны та ко га ста тыс тыч на га рос ту.

Гла баль нае па цяп лен не 
пры вя ло да та го, 
што на поўд ні Бе ла ру сі 
доб ра вы спя ва юць 
не толь кі ка ву ны, 
але і... мак і ка ноп лі.

У снеж ні на чаль нік упраў лен ня па спра вах мо ла дзі 
Мі на ду ка цыі Ві таль Брэль за явіў, што Бе ла русь 
іні цы я ва ла пра вес ці ў 2016 го дзе Год ва лан цё ра ў 
СНД. Пры тым, што ў са мой Бе ла ру сі з ва лан цёр-
ствам склад ва ец ца да во лі дзіў ная сі ту а цыя.

Мі ла сэр насць не па тра буе «па пе рак»
Мно гія га то выя прый сці на да па мо гу блізкаму, і са ма 

па са бе та кая з'я ва, як ва лан цёр ская дзей насць, у нас 
іс нуе. Але ў тым і спра ва, што — са ма па са бе... Ні як 
за ка на даў ча яна не аформ ле на, і ча сам гэ та вы клі кае 
спрэч кі. Бо, з ад на го бо ку, дзей насць доб ра ах вот ні ка 
ні хто не кант ра люе (а ча сам бы вае і та кое, што ва лан-
цё ры мо гуць на нес ці шко ду), а з дру го га бо ку, ён не мае 
ні я кіх са цы яль ных га ран тый.

На прык лад, ча ла век да па ма гае пра во дзіць ар хеа ла-
гіч ныя рас коп кі аль бо ад наў ляць пом нік ар хі тэк ту ры. І 
зда ра ец ца так, што пад час пра цы ва лан цёр атрым лі вае 
фі зіч ную траў му. Пры гэ тым з пунк ту гле джан ня за ка-
на даў ства гэ ты ча ла век уво гу ле не па ві нен быў пра во-
дзіць там ней кія ра бо ты без да ку мен таль на га да зво лу 
на гэ та. Та му за зда роўе ва лан цё ра ў та кіх вы пад ках 
ад каз насць ня се толь кі ён сам. Яшчэ адзін іс тот ны мо-
мант: пра фпры дат насць ва лан цё ра да та го ці ін ша га 
ві да дзей нас ці ні хто па цвер дзіць не мо жа.

Каб хоць не як рэ гу ля ваць сі ту а цыю, мно гія ва лан-
цёр скія ар га ні за цыі ў Бе ла ру сі пра па ну юць ства рыць 
адзі ны паш парт ва лан цё ра. Та кія ўжо ёсць, на прык лад, 
у Маск ве. Іс ну юць на ват спе цы яль ныя бан каў скія карт кі 
для ва лан цё раў, пры раз лі ку які мі мож на атрым лі ваць 
зніж ку ў кра ме. Больш за тое, для абі ту ры ен таў і сту-
дэн таў, якія зай ма юц ца доб ра ах вот ніц кай дзей нас цю, 
уве дзе ны льго ты пры па ступ лен ні ў ВНУ і раз мер ка ван ні 
на пра цу. Звы чай ная прак ты ка за мя жой: для та го, каб 
па сту піць ва ўні вер сі тэт на спе цы яль насць, звя за ную 
з са цы яль ным аб слу гоў ван нем, абі ту ры ент му сіць год 
па пра ца ваць ва лан цё рам. Та кі па ды ход за бяс печ вае 
пры ход у са цы яль ную сфе ру не «вы пад ко вых» лю дзей, 
а тых, хто мо жа ад даць ду шу і сэр ца сва ёй спра ве.

Што да за ка на даў ча га за цвяр джэн ня ста ту су ва лан-
цё ра, у нас па куль што ма ла хто пра гэ та за дум ва ец ца. 

Праў да, на дум ку не ка то рых, за кон аб ва лан цёр стве 
не аб ход ны, бо да зво ліць сіс тэ ма ты за ваць доб ра ах-
вот ніц кую дзей насць і да па мо жа вы ра шыць мно гія 
са цы яль ныя праб ле мы. А хтось ці лі чыць, што гэ та 
пры ня се толь кі ліш нюю бю ра кра тыч ную «ця га ні ну» і 
аб ме жа ван ні ў ака зан ні да па мо гі. Але пры не аб ход-
нас ці для доў га тэр мі но ва га су пра цоў ніц тва мож на за-
клю чыць да га вор з ва лан цё рам, такі дакумент бу дзе 
рэ гу ля ваць пэў ныя мо ман ты яго дзей нас ці. Маг чы ма, 
у гэ тым ёсць ра цыя: каб ра біць да бро, па трэб ны зу сім 
не стос за цвер джа ных «па пе рак», а лю боў да бліз кіх 
і мі ла сэр насць.

«Не ма гу ду маць 
толь кі пра свой кам форт»

Хтось ці лі чыць ва лан цё раў «звыш людзь мі», хтось-
ці ня рэд ка су мня ва ец ца ў іх «нар маль нас ці», маў ляў, 
які адэ кват ны ча ла век бу дзе без уся ля кай уз на га ро ды 
да па ма гаць ін шым, ка лі ў са мо га праб лем поў ны рот? 
Але на са мрэч яны — звы чай ныя лю дзі, якія жы вуць 
ся род нас. Прос та сэр цы ў іх чул лі выя да чу жой ня ста-
чы. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» знай шла тых, хто знач ную 
част ку свай го жыц ця пры свя чае ва лан цёр скай спра ве, 
і пе ра ка на ла ся: ра біць да бро мо жа кож ны з нас.

Ай цец Ан тон, грэ ка-ка та ліц кі 
свя тар з Мін ска, даў но зай ма ец ца 
даб ра чын най дзей нас цю, але пры 
гэ тым за ўва жае, што яго «не ха пае» 
на ўсіх.

— Маё ва лан цёр ства звя за на з ве-
рай. Я хрыс ці я нін і не ма гу жыць, ду-
ма ю чы толь кі пра свой кам форт. Заў-
сё ды па мя таю пра тых, ка му цяж ка, 

хто за сму ча ны, хто пла ча, ка му па трэб на да па мо га і су ця-
шэн не. Вось ужо не каль кі ме ся цаў мы з сяб ра мі на вед ва ем 
са цы яль на-пе да га гіч ны цэнтр з пры тул кам Фрун зен ска га 
ра ё на. Дзе ці над звы чай ад кры тыя, і ад чу ван ні пад час ві зі-
таў да іх вель мі па зі тыў ныя. Дзет кі да юць за рад ба дзё рас ці 
і ра дас ці. Так што хо чац ца да іх яшчэ пры хо дзіць.

Мне зда ец ца, ма ле ча най больш цэ ніць не па да рун кі, 
якія шмат хто до рыць, асаб лі ва на Но вы год, а па ста-
ян ную ўва гу, ка лі мы на вед ва ем іх кож ны ты дзень, каб 
па раз маў ляць, спы таць, як іх спра вы, пра вес ці доб ра 
час. Ка лі ёсць маг чы масць, то ста ра ем ся пад рых та ваць 
для іх якую-не будзь пра гра му. Або прос та раз маў ля ем, 
гу ля ем у гуль ні, ма лю ем ра зам.

Ураж вае, як дзет кі, асаб лі ва мен шыя, су стра ка юць, 
аб ды ма юц ца і, ка лі сы хо дзіш, пра вод зяць да са мых 

дзвя рэй і ту ляц ца да ця бе. Ві даць, што ім не ха пае 
лю бо ві.

Асаб лі вых скла да нас цяў пад час ва лан цёр ства не 
ўзні кае. Праў да, ча сам ня прос та бы вае знай сці мо ладзь 
на да па мо гу, бо да во лі цяж ка, ка лі ты адзін на 5—10 
дзе так.

«Усё час цей чу ем «так»
А стар шы вы клад чык ка-

фед ры сур да пе да го гі кі і ка-
фед ры пе да го гі кі і псі ха ло гіі 
ня спын най аду ка цыі пры Ін-
сты ту це па вы шэн ня ква лі фі ка-
цыі і пе ра пад рых тоў кі кад раў 
БДПУ імя М. Тан ка, ма ці два іх 
дзя цей Свят ла на Пят роў ская 
ўжо чац вёр ты год да па ма гае 
лю дзям з асаб лі вас ця мі псі ха-
фі зіч на га раз віц ця.

— Пры на вед ван ні ад ной з за кры тых уста ноў ін тэр-
на тна га ты пу да вя ло ся на зі раць, як мае ма ла дыя ка ле гі, 
якія яшчэ не аб ды ма лі сва іх дзя цей, у пра мым сэн се 
сло ва пад клад ва юць ру кі пад ля жа чых хво рых, кор мяць 
іх, вы во зяць на пра гул ку, як шчас лі ва га раць во чы ва 
ўсіх. Я зра зу ме ла, што не пад тры маць гэ та га нель га.

Ця пер ва лан цёр ская ра бо та на ба зе фа куль тэ та спе-
цы яль най аду ка цыі БДПУ па шы ры ла ся і пра во дзіц ца ў ме-
жах га рад ско га ва лан цёр ска га цэнт ра «Мі ла да ра». На ша 
асноў ная за да ча — са дзе ян не раз віц цю ін клю зіі, па шы рэн-
не эма цый най і фі зіч най пра сто ры для на шых па да печ ных. 
Ка мусь ці мо жа здац ца дзіў ным, але на ша су пра цоў ніц тва 
ўза ем на ўзба га чае: пры су стрэ чах з сяб ра мі (ме на ві та так 

мы на зы ва ем тых, ка му аказ ва ем да па мо гу) атрым лі ва еш 
та кі за рад шчы рас ці, лю бо ві, ад кры тас ці, ра зу мен ня, яко га 
ха пае на мно гія ме ся цы цёп лых ус па мі наў. Хоць на па чат-
ку на шай дзей нас ці ўзні ка ла па чуц цё ня ём кас ці, ка лі мы 
ха це лі на ве даць з асаб лі вы мі людзь мі гра мад скія мес цы, 
а нам ад каз ва лі «У нас ня ма спе цы я ліс таў, якія маг лі б су-
стрэць вас» ці прос та кі да лі тэ ле фон ную труб ку. Ця пер усё 
час цей чу ем «так». Яшчэ ад на праб ле ма, якая за ста ец ца 
для нас ак ту аль най, — гэ та ма тэ ры яль нае за бес пя чэн не 
на шых пра ек таў. Уся ва лан цёр ская дзей насць тры ма ец ца 
вы ключ на на іні цы я ты ве.

Што да нар ма тыў ных да ку мен таў, якія б рэ гу ля ва лі 
дзей насць ва лан цё раў, яны па він ны быць аба вяз ко ва. 
Ха це ла ся б, каб у іх бы лі пра пі са ны функ цыі ва лан цё раў 
у роз ных сфе рах з ука зан нем не аб ход нас ці пра хо джан ня 
на ву чан ня па тым ці ін шым кі рун ку. Але пры гэ тым га лоў-
нае — не згу біць ду шу і не заа рга ні за ваць сіс тэ му.

«Умець ба чыць ра дасць»
Сту дэнт 4 кур са мінск ага фі-

лі яла Ра сій ска га дзяр жаў на га 
са цы яль на га ўні вер сі тэ та Іван 
Ве сял коў ву чыц ца па спе цы-
яль нас ці «Са цы яль ная ра бо та». 
Ва лан цёр ская дзей насць для яго 
— тое, што да па мо жа стаць доб-
рым спе цы я ліс там. Хло пец пі ша 
на ву ко вае да сле да ван не на тэ-
му ва лан цёр ства, удзель ні чае ў 
се мі на рах і трэ нін гах і хо ча быць 
ка рыс ным для гра мад ства, дзяр-
жа вы і сва ёй сям'і.

— Ка лі па сту піў ва ўні вер сі тэт, яшчэ не меў уяў лен-
ня пра тое, на ка го ву чу ся. Ад ной чы мне пра па на ва лі 
паў дзель ні чаць у трэ нін гу па пад рых тоў цы ва лан цё раў 
«роў на га на ву чан ня» па пра фі лак ты цы ВІЧ-ін фек цыі 
«Ве дай! Ра зу мей! Дзей ні чай!», які пра во дзі ла Бе ла рус-
кая аса цы я цыя клу баў ЮНЕС КА. Ця пер я вя ду ак тыў-
ную ва лан цёр скую дзей насць у га рад ской ар га ні за цыі 
«Па зі тыў ны рух». На яго ба зе пра цуе цэнтр са цы яль на га 
су пра ва джэн ня «Скры жа ван не», дзе пра во дзіц ца са-
цы яль ная пра фі лак ты ка, кан суль та ван не, ды яг нос ты ка 
са цы яль ных праб лем лю дзей, якія жы вуць з ВІЧ, спа-
жыў цоў ін' ек цый ных нар ко ты каў, а так са ма іх бліз кіх.

У лю бой ра бо це ёсць праб ле мы, і не важ на, з кім 
та бе да во дзіц ца мець спра ву. Пра цу ю чы ва лан цё рам, 
я час та ба чыў боль і па ку ты лю дзей. Та му пры доб ра-
ах вот най пра цы вель мі важ на ўмець ба чыць ра дасць, 
шчас це, лю боў і даб ра быт.

Як пра ві ла, тыя, хто пра цу юць ва лан цё ра мі, вель мі 
ад каз ныя лю дзі. Кож ны ва лан цёр атрым лі вае маг чы-
масць асо бас на га і кар' ер на га рос ту, ад чу ван не сва ёй 
за па тра ба ва нас ці, а га лоў нае — ста ноў чы до свед да па-
мо гі бліж нім, на які мно гія за бы ва юц ца ў імк лі вым ві ры 
жыц ця. А гэ та ж, на пэў на, і ёсць са мае важ нае — не 
даць знік нуць ча ла веч нас ці на Зям лі.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

По бач з на міПо бач з на мі  ��

ВА ЛАН ЦЁ РЫ — ЛЮ ДЗІ, ЯКІЯ ТРЫ МА ЮЦЬ СВЕТ

МЕ ТА ДОН «У ЗА КО НЕ»
Нар ка ма ны вы хо дзяць з пад пол ля

Ма ла дыя бе ла ру сы, скон чыў шы 
шко лу, як пра ві ла, на цэ ле ны ад-
ра зу ж па сту піць у ВНУ. А вось у 
Гер ма ніі што год амаль сто ты сяч 
ма ла дых лю дзей (гэ та пры бліз на 
10% ад усёй мо ла дзі) пас ля за кан-
чэн ня шко лы бя руць так зва ны 
са цы яль ны год і на пра ця гу гэ та-
га тэр мі ну пра цу юць ва лан цё ра мі. 
Ча му ж ма ла дыя нем цы тра цяць 
цэ лы год на бес ка рыс лі вую да па-
мо гу ін шым лю дзям, у той час як 
боль шас ці бе ла ру саў та кі ва ры янт 
раз віц ця па дзей на ват не пры хо-
дзіць у га ла ву?

«ГЭ ТА ВЫ ДАТ НАЯ ІН ВЕС ТЫ ЦЫЯ 
Ў МАЗ ГІ»

— У мно гіх ма ла дых лю дзей у раз-
мо ве ўсплы вае сло ва «ары ен та цыя» 
(ма ец ца на ўва зе пра фе сій ная), — рас-
па вёў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» док-
тар Енс КРОЙ ЦЭР, кі раў нік сек та ра 
Фе дэ раль най доб ра ах вот най гра ма-
дзян скай служ бы Фе дэ раль на га мі-
ніс тэр ства па спра вах сям'і, па жы лых 
гра ма дзян, жан чын і мо ла дзі ФРГ. — 
Кла січ ны прык лад — гэ та ма ла ды ча ла-
век, які скон чыў шко лу і яшчэ не ве дае, 
чым бы яму ха це ла ся за няц ца, якую пра-
фе сію вы браць. А ёсць і та кія ма ла дыя 
лю дзі, якія ад чу ва юць, што ха це лі б пра-
ца ваць у са цы яль най сфе ры, але яшчэ 
не вы зна чы лі ся дак лад на, чым кан крэт на 
хо чуць за няц ца. І ёсць тыя, хто ўжо дак-
лад на ве дае, кім хо ча быць (на прык лад, 

ура чом), але, перш чым па чаць доў гае 
на ву чан не, ха цеў бы па спра ба ваць, што 
ж гэ та та кое.

— Аса біс та мне зда ец ца най больш 
ці ка вай сі ту а цыя, ка лі ма ла ды ча ла век 
вы бі рае кар' е ру, не звя за ную з са цы яль-
най сфе рай, на прык лад , жур на ліс та або 
ад ва ка та, але ідзе на тое, каб на пра ця гу 
ад на го го да атры маць ура жан ні, якія ён 
інакш ні ко лі ў жыц ці не змог бы атры-
маць, — пра цяг вае наш су раз моў ца. — 
Ка лі я быў ма ла дым, у ма ім ася род дзі не 
бы ло ні вод на га ча ла ве ка з ін ва лід нас цю. 
Мы не пе ра ся ка лі ся, яны не бы ва лі там, 
дзе бы ваў я... І я лі чу, што ме на ві та дзя-
ку ю чы ва лан цёр скай пра цы ў мно гіх лю-
дзей ёсць маг чы масць уба чыць та кія ба кі 
жыц ця, якія яны ў ін шым вы пад ку ні ко лі 
б не ўба чы лі. По тым яны бу дуць пра цяг-
ваць ра біць кар' е ру, за раб ляць гро шы 
— усё гэ та цу доў на. Але яны бу дуць ве-
даць і па мя таць, як гэ та бы ло, ка лі яны 
мя ня лі пя лён кі дзі ця ці з аб ме жа ван ня мі. І 
я ўпэў не ны, што яны бу дуць ба чыць ней-
кія рэ чы па-ін ша му пас ля та ко га во пы ту. 
З май го пунк ту гле джан ня, ва лан цёр ства 
— гэ та вы дат ная ін вес ты цыя ў маз гі, гэ-
та ўклад, які да зва ляе лю дзям уба чыць 
неш та но вае ў жыц ці, на ву чыц ца, па шы-
рыць свой жыц цё вы да ля гляд.
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— Ка лі вы спы та е це ча ла ве ка на ву лі-

цы, на вош та іс нуе ва лан цёр ская служ ба, 
ён з вя лі кай до ляй ве ра год нас ці ад ка жа, 
што яна не аб ход на, та му што па трэб на 
да па мо га ў са цы яль най сфе ры, — га во-
рыць Енс Крой цэр. — Але гэ та ня праў да. 

Не, вя до ма, да па мо га па трэб на. Але гэ та 
не пры чы на, па якой сён ня ў нас іс нуе ва-
лан цёр ская служ ба. Асноў ная пры чы на 
ля жыць у тым, што дзяр жа ва хо ча, каб 
ма ла дыя лю дзі атры ма лі во пыт да па мо гі 
ін шым. Га вор ка ідзе перш за ўсё аб доб-
ра ах вот нас ці гэ тай служ бы. 

За да ча не за клю ча ец ца ў тым, каб за-
бяс пе чыць, ска жам, у Мюн хе не ў до ме 
са ста рэ лых з'яў лен не ва лан цё ра. І ка лі, 
на прык лад, заўт ра ўсе ва лан цё ры вы ра-
шаць пра ца ваць толь кі з дзець мі, то, вя-
до ма, бу дзе шмат праб лем, але, тым не 
менш, ні хто не бу дзе гэ та пра ду хі ляць або 
спра ба ваць не як урэ гу ля ваць. Дзяр жа ва 
ні як не кі руе ва лан цёр скай дзей нас цю.

ДЗЯР ЖА ВА ПАД КЛЮ ЧЫ ЛА СЯ, 
КАБ ПАД ТРЫ МАЦЬ ГА ТОЎ НАСЦЬ 
ДА ПА МАГ ЧЫ ЛЮ ДЗЯМ

Сё ле та доб ра ах вот най ва лан цёр скай 
служ бе Гер ма ніі спаў ня ец ца 60 га доў. 
Тое, што па чы на ла ся ка лісь ці як за клік 
да ма ла дых хрыс ці ян скіх жан чын ака-
заць да па мо гу хво рым і ста рым, з га да мі 
пе ра рас ло ў са праўд ны са цы яль ны рух.

Але ва лан цёр ства, па сло вах Ен са 
Крой цэ ра, — гэ та ідэя не дзяр жа вы, гэ та 
бы ло ра шэн не і га тоў насць са міх лю дзей. 
І толь кі на ней кім эта пе пад клю чы ла ся 
дзяр жа ва — з тым, каб пад тры маць гэ-

тую га тоў насць да па маг чы ін шым. У вы-
ні ку ўжо ў ся рэ дзі не мі ну ла га ста год дзя ў 
Гер ма ніі з'я віў ся ад па вед ны за кон аб ва-
лан цё рах. Дзяр жа ва да ла гэ тым лю дзям 
ле галь ны ста тус, на блі жа ны да ста ту су 
ма ла дых лю дзей, якія пра хо дзяць на ву-
чан не. Так, ва лан цёр, як і лю бы ін шы 
на ву чэ нец у Гер ма ніі, за стра ха ва ны на 
вы па дак хва ро бы, бес пра цоўя, ня шчас-
на га здарэння і г.д.
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Ма ла дыя лю дзі, якія ўзя лі «са цы яль ны 

год», у боль шас ці вы пад каў пра цяг ва юць 
жыць са сва і мі баць ка мі, і тыя аплач ва-
юць усе вы дат кі на хар ча ван не і ін шае — 
па сут нас ці, усё ад бы ва ец ца гэ так жа, як 
ка лі б яны яшчэ адзін год ха дзі лі ў шко лу. 
Ва лан цёр толь кі атрым лі вае ад ар га ні за-
цыі, у якой пра цуе, да па мо гу на кі шэн ныя 
вы дат кі ў па ме ры 400 еў ра. «Але ма ла-
дая дзяў чы на, баць кі якой бес пра цоў-
ныя, а яна са ма за ця жа ра ла ў 18 га доў, 
не ста не ва лан цё рам, — раз ва жае наш 
су раз моў ца. — А зна чыць, трэ ба яшчэ 
мець маг чы масць для гэ та га».

Пе ра важ ная боль шасць ня мец кіх ва-
лан цё раў пра цу юць у са цы яль най сфе-
ры, г. зн. у баль ні цах, да мах са ста рэ лых, 
да мах для лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг-
чы мас ця мі, шко лах. Але ёсць ва лан цё ры, 
якія пра цу юць у спар тыў най ці куль тур най 
сфе ры, ахо ве на ва коль на га ася род дзя, 
служ бе вы ра та ван ня і інш. Вы бар мес ца 
пра цы аб умоў ле ны вы ключ на ін та рэ са мі 
і па жа дан ня мі са мо га ва лан цё ра.

Свят ла на БУСЬ КО

�

А як у іх?А як у іх?  �� «Яны бу дуць ве даць і па мя таць, 
як гэ та — мя няць пя лён кі дзі ця ці з аб ме жа ван ня мі...»

Сён ня ў Гер ма ніі ўся го ка ля 100 тыс. 
ва лан цё раў (у кра і не жы ве 
пры клад на 80 млн ча ла век).

За кон аб ва лан цёр стве да зво ліць 
сіс тэ ма ты за ваць доб ра ах вот ніц кую дзей насць. 
А хтось ці лі чыць, што гэ та пры ня се 
толь кі ліш нюю бю ра кра тыч ную «ця га ні ну».

Ма ле ча най больш цэ ніць не па да рун кі, 
а па ста ян ную ўва гу, ка лі мы на вед ва ем іх 
кож ны ты дзень, каб па раз маў ляць, спы таць, 
як іх спра вы, пра вес ці доб ра час.

ФактФакт  ��

«МА БІЛЬ НЫ» 
ЭК СТРЫМ

Бе ла рус кая ка ман да 
«МАЗ-СПОР Таў то» і ма-
біль ны апе ра тар Velcom 
пра вя ра юць на тры ва-
ласць між на род ны роў-
мінг у эк стрэ маль ных 
умо вах ра лі-рэй ду «Да-
кар—2014»

Бе ла ру сы пад час гон кі ка-
рыс та юц ца бяс плат най ма-
біль най су вяз зю ад Velcom. 
На пад ста ве атры ма ных ад 
гон шчы каў звестак ма біль-
ны апе ра тар мо жа аца ніць 
якасць су вя зі ад ра зу ў трох 
кра і нах — Ар ген ці не, Ба лі віі і 
Чы лі. Асаб лі вую ці ка васць для 
спе цы я ліс таў уяў ля юць ма ла-
за се ле ныя тэ ры то рыі, у тым 
лі ку пус ты ня Ата ка ма.

Чле ны экі па жаў узя лі з 
са бой на «Да кар» звы чай-
ныя тэ ле фо ны. Толь кі адзін з 
удзель ні каў па ехаў на гон ку 
са смарт фо нам. Экі па жы пад-
час гон кі ка рыс та юц ца спа да-
рож ні ка вай су вяз зю, але яна 
мож на быць ма ла пры дат най 
у вы пад ку, ка лі га ры зонт за-
сла ня юць го ры.

Ка му ні ка цыя па спа да-
рож ні ка вых ка на лах су вя зі 
больш зруч ная ў пла не шы-
ро ка га па крыц ця і не за мен-
ная там, дзе ня ма тэх ніч-
най маг чы мас ці ўста на віць 
выш ку, на прык лад, у акі я не 
ці на мо ры. А пе ра ва га ма-
біль най су вя зі за клю ча ец ца 
ў па раў наль на не да ра гім 
кош це зван ка. Акра мя та го, 
аба не нту да стат ко ва звы-
чай на й ма біль най пры ла ды, 
каб да зва ніц ца на ну мар спа-
да рож ні ка ва га ка му ні ка та ра. 
Сён ня ма біль ная су вязь у эк-
стрэ маль ных умо вах та кая ж 
эфек тыў ная, як і спа да рож-
ні ка вая.

Да рэ чы, апе ра тар Velcom 
ужо трэ ці раз вы сту пае тэх-
ніч ным парт нё рам бе ла рус кай 
ка ман ды на «Да ка ры».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

На іг леНа іг ле  ��


