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

Пра стра ха вы 
стаж і ад каз насць 
за не атры ман не 

пен сіі
На пы тан ні на шых чы та чоў ад-

каз ва юць спе цы я ліс ты ўпраў-

лен ня пен сій і да па мог ка мі тэ та 

па пра цы Мін гар вы кан ка ма.

— Што та кое стра ха вы стаж і якія ві-

ды дзей нас ці ўклю ча юц ца ў яго? Ка лі 

па трэб ны стра ха вы стаж ад сут ні чае, ці 

пры зна ча ец ца які-не будзь від пен сіі?

Стра ха вы стаж — гэ та пе ры я ды ра бо ты 
(ці ін шай дзей нас ці) з вы пла тай аба вяз ко-
вых стра ха вых унёс каў у Фонд са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва.

Пры гэ тым вар та мець на ўва зе, што 
ўмо ва вы пла ты аба вяз ко вых стра ха вых 
унёс каў у ФСАН пры мя ня ец ца ў да чы нен ні 
да пе ры я даў ра бо ты пас ля 1 лі пе ня 1998 го-
да. Да ку мен таль на па цвер джа ныя пе ры я-
ды ра бо ты, якія ме лі мес ца да гэ тай да ты, 
уклю ча юц ца ў стаж пра цы, у тым лі ку і ў 
стра ха вы стаж, без да дат ко ва га па цвяр-
джэн ня фак та вы пла ты аба вяз ко вых стра-
ха вых унёс каў у ФСАН.

Ін шыя ві ды дзей нас ці, якія пад ля га юць 
уклю чэн ню ў пра цоў ны стаж для пры зна-
чэн ня пен сіі, на прык лад, ву чо ба на дзён-
най фор ме атры ман ня аду ка цыі, служ ба 
ў ар міі, ад па чы нак па до гля дзе за дзі цем і 
до гляд за дзець мі да да сяг нен ня імі ўзрос ту 
3 га доў (але не больш за 9 га доў уво гу ле), 
до гляд ін ва лі да І гру пы або дзі ця ці-ін ва лі да 
ва ўзрос це да 18 га доў, а так са ма за са-
ста рэ лым, які да сяг нуў 80-га до ва га ўзрос-
ту і мае па трэ бу па за клю чэн ні МРЭК або 
дзяр жаў най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя ў 
па ста ян ным до гля дзе, атры ман не да па мо гі 
па бес пра цоўі (але не больш за шэсць ме ся-
цаў уво гу ле) і не ка то рыя ін шыя ў стра ха вы 
стаж не ўклю ча юц ца.

Што да ты чыц ца ад ка зу на дру гое пы-
тан не, то, ка лі не аб ход ны стра ха вы стаж 
ад сут ні чае, то пра ва на пра цоў ную пен сію 
гра ма дзя нін не атрым лі вае, але яму мо жа 
быць пры зна ча на са цы яль ная пен сія — 
жан чы нам пас ля да сяг нен ня 60-га до ва га 
ўзрос ту, муж чы нам — у 65 га доў. Па мер яе 
скла дае 50 пра цэн таў ад ве лі чы ні бюд жэ-
ту пра жыт ко ва га мі ні му му (БПМ) і з 1 мая 
2019 го да гэ та 112,01 руб.

* * *
— Ка лі да ку мен ты для пры-

зна чэн ня пен сіі па да дзе ны ва 

ўпраў лен не са цы яль най аба ро-

ны са спаз нен нем, ці пра ду гле-

джа на ад каз насць ра бо та даў ца 

за не свое ча со вае афарм лен не да ку мен-

таў і ў чым яна за клю ча ец ца?

Пен сія не пры зна ча ец ца аў та ма тыч на. 
Яе пры зна чэн не но сіць за яў ляль ны ха-
рак тар, та му, каб рэа лі за ваць сваё пра ва 
на пен сію, вы па він ны звяр нуц ца з ад па-
вед най за явай ва ўпраў лен не са цы яль най 
аба ро ны. Ка лі вы пра цу е це, то аба вя зак 
па афарм лен ні да ку мен таў, не аб ход ных 
для на зна чэн ня пен сіі, і іх прад стаў лен ні ў 
на зва ныя ор га ны ўскла дзе ны за ка на даў-
ствам на ра бо та даў ца па мес цы апош няй 
ра бо ты.

Ра бо та даў цы ня суць ма тэ ры яль ную 
ад каз насць пе рад пен сі я не рам за шко ду, 
пры чы не ную не свое ча со вым і ня поў ным 
афарм лен нем да ку мен таў, не аб ход ных для 
на зна чэн ня і пе ра раз лі ку пен сіі, а так са ма 
прад стаў лен нем да ку мен таў, якія змя шча-
юць не дак лад ныя звест кі.

Та кім чы нам, ка лі ў су вя зі з ня поў ным і 
не свое ча со вым афарм лен нем да ку мен таў 
вам на не се ны ма тэ ры яль ны ўрон, які вы ка-
заў ся ў не атры ман ні пен сіі аль бо яе атры-
ман ні ў мен шым па ме ры, вы ма е це пра ва 
звяр нуц ца не па срэд на да ра бо та даў ца для 
яго кам пен са цыі ў доб ра ах вот ным па рад ку 
аль бо па даць іск у суд для ад наў лен ня па ру-
ша на га пра ва і спаг нан ня не да атры ма ных 
сум пен сіі.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

65 % ма лень кіх бе ла ру саў 

пад вяр га лі ся ў сям'і 

гвал ту — фі зіч на му 

або псі ха ла гіч на му. 

Пры гэ тым 8 % апы та ных 

баць коў лі чаць 

гэ та нор май.

Та кая ста тыс ты ка 

бы ла агу ча на ў Мін ску 

на круг лым ста ле 

«Баць коў ства-2019», 

за якім са бра лі ся 

прад стаў ні кі гра мад скіх 

і рэ лі гій ных ар га ні за цый, 

пе да го гі і псі хі ят ры.

— Толь кі ка ля 33 % дзя цей 
у Бе ла ру сі вы хоў ва юц ца ў сям'і 
без гвал ту, а баць кі раз маў ля-
юць з дзі цем праз прось бы і 
тлу ма чэн ні, — ска за ла га лоў ны 

спе цы я ліст На цы я наль на га 

ста тыс тыч на га ка мі тэ та Бе ла-

ру сі Юлія ПА НА СЕН КА. — Пад-
час да сле да ван ня спе цы я ліс ты 
вы свят ля лі, якія ме та ды ўздзе-
ян ня вы ка рыс тоў ва юць да рос-
лыя пры вы ха ван ні дзя цей ва 
ўзрос це ад 2 да 14 га доў. Для 
апы тан ня ў сям'і вы бі ра ла ся 
ад но дзі ця. Да сле да ван не па-
ка за ла, што най боль шая коль-
касць дзя цей пад вяр га лі ся псі-
ха ла гіч ным ме та дам вы ха ван ня, 
а 34 % — фі зіч ным па ка ран ням. 
Пры гэ тым толь кі 8 % рэ спан-
дэн таў за яві лі, што да дзя цей 
трэ ба ўжы ваць фі зіч нае па ка-
ран не. Гэ та ад люст роў вае су-
пя рэч лі васць па між по гля да мі і 
дзе ян ня мі да рос лых.

Уво гу ле, усю тэ ма ты ку круг-
ла га ста ла мож на бы ло аб' яд-
наць сло га нам: «Біць або не 
біць?» Гэ та яск ра ва свед чыць: 
част ка гра мад ства яшчэ не 
ўпэ не на ў тым, што мож на па-
збег нуць гвал ту пры вы ха ван ні 
дзя цей.

СЯМ'Я 
СТРАЧ ВАЕ 
ЎПЛЫЎ

— Мы га то выя па чуць усе 
пунк ты гле джан ня на гэ тую 
тэ му,— ска заў пад час свай го 
вы ступ лен ня ды рэк тар са цы-

яль на-асвет ніц кай уста но вы 

«Баць коў ства» Аляк сандр 

ВЯ ЛІЧ КА. — Сён ня яе ак ту аль-
насць не толь кі рас це, а пе ра-
тва ра ец ца ў ней кую «ба лю чую 
зо ну» як у гра мад скай пра сто-
ры, так і ў дзяр жаў ных струк-
ту рах.

Гра мад скі дзе яч лі чыць, што 
сён ня ро ля сям'і па сту по ва вы-
цяс ня ец ца з пра цэ су вы ха ван-
ня дзя цей. Яе пе ра кла да юць на 
шко лу, ор га ны апе кі і пра ва па-
рад ку. А гра мад ства, грун ту ю-
чы ся на не га тыў ных пры кла дах 
ня доб ра сум лен ных баць коў, 
аб агуль няе гэ ты во пыт і на яго 
пад ста ве ства рае ма дэ лі вы ха-
ван ня, якія ўсё менш раз гля да-
юць сям'ю як цэнтр вы ха ваў ча-
га пра цэ су, ад цяс ня юць яе на 
пе ры фе рыю і аб мя жоў ва юць 
сфе рай ма тэ ры яль на га за бес-
пя чэн ня.

— Але мы ўпэў не ныя, што 
ме на ві та сям'я па він на за ста-
вац ца цэнт рам вы ха ван ня дзя-

цей, — тлу ма чыць Аляк сандр 
Вя ліч ка. — Па-пер шае, та му 
што сям'я най больш за ці каў ле-
ная ў шчас лі вай бу ду чы ні дзі ця-
ці. Па-дру гое, у шко ле на ад на го 
пе да го га пры хо дзіц ца ад 10 да 
35 дзя цей, і пер шыя прос та не 
здоль ныя за бяс пе чыць на леж ны 
ін ды ві ду аль ны ўплыў на дру гіх. 
Сем' ям лепш да па ма гаць у пы-
тан нях вы ха ван ня, а не ўмеш-
вац ца ў гэ ты пра цэс. Тым больш 
што ін сты тут сям'і ва ло дае ве лі-
зар ным до све дам ў вы ха ван ні, 
які вар та вы ка рыс тоў ваць, а не 
пра вя раць на тры ва ласць. Вы-
хо дзіць, што ад каз насць за дзя-
цей, у тым лі ку юры дыч ная, уз-
рас тае, але ў той жа час пра вы, 
якія за бяс печ ва юць рэа лі за цыю 
та кой ад каз нас ці, з кож ным го-
дам ска ра ча юц ца. Сям'я ні бы та 
страч вае ўплыў на дзі ця.

Ка неш не, ёсць і та кая праб-
ле ма як зло ўжы ван не баць коў-
скай ула дай і пра ва мі. Але гэ та 
бы ло і бу дзе не толь кі ў сфе ры 
вы ха ван ня, а ў лю бых сфе рах 
гра мад ства. Бу да ваць сіс тэ му 
ўза е ма ад но сін, сы хо дзя чы з сіс-
тэ мы каш тоў нас цяў не вя лі кай 
част кі на ша га гра мад ства як 
мі ні мум ня пра віль на, — лі чыць 
ак ты віст.

— Вы ха ван не дзя цей тры-
ма ец ца на трох кі тах, — да дае 
Аляк сандр Вя ліч ка. — Гэ та, 
па-пер шае, аса біс ты прык лад, 
па-дру гое — за ах воч ван не і ад-
аб рэ нне, па-трэ цяе — ка рэк цыя 
і дыс цып лі на ван не. Грэ ба ван не 

ад ным з гэ тых ме та даў пры во-
дзіць да дыс ба лан су вы ха ваў ча-
га пра цэ су. Сён ня па тра бу ец ца 
пе ра асэн са ван не тра ды цый най 
ма дэ лі сям'і ад нос на су час ных 
гра мад скіх рэа лій і за ма ца ван-
не пры яры тэт ных баць коў скіх 
функ цый у сям'і.

НЕ МЕ ТАД, 
А АКТ АД ЧАЮ

— Са мае бяс печ нае мес ца 
для дзі ця ці — гэ та яго сям'я, але 
ў той жа час усё час цей ме на ві-
та ў сям'і мы ба чым ак ты гвал ту 
ў да чы нен ні да дзя цей, — за яві-
ла га лоў ны па за штат ны дзі-

ця чы псі хі ятр Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Воль га ЛІТ ВІ-

НА ВА. — Трэ ба ра зу мець, што 
дзе ці вель мі ўраз лі выя. Дзі ця 
ўспры мае як нор му ўсё, што з ім 
ад бы ва ец ца ў сям'і. І ка лі на яго 
ва чах ад бы ва ец ца гвалт, на ват 
не ў ад но сі нах да яго, а па між 
да рос лы мі, яно па чы нае ўспры-
маць гэ та як ва ры янт нор мы, 
па куль са мо не вы рас це.

Псі хі ятр удак лад ні ла, што 
ў кож на га ча ла ве ка ёсць свая 
ўлас ная ма дэль вы ха ван ня, 
якая пе рад аец ца з сям'і ў сям'ю. 
Вы ні кі да сле да ван ня па ка за лі, 
што мно гія баць кі на ват не ра зу-
ме юць, што здзяйс ня юць ак ты 
гвал ту.

Спе цы я ліст рас тлу ма чы ла, 
што гвалт бы вае роз ны — фі-
зіч ны, сек су аль ны, псі ха ла гіч ны, 

ды на ват па кі нуць дзі ця ў не бяс-
пе цы так са ма гвалт. Лю бое на-
сіл ле вы клі кае страх. Страх — 
са мая ста ра жыт ная эмо цыя 
стрэ су. Пад час стрэ су ўсе сі лы 
дзі ця ці ідуць не на раз віц цё, 
а на тое, каб збе раг чы ся бе і 
вы жыць. Та кія дзе ці звы чай на 
за мкну тыя, у іх час та зда ра юц-
ца дэ прэ сіі, не склад ва юц ца ад-
но сі ны з ад на год ка мі.

— Да рос лыя, якія іг на ру юць 
дзі ця эма цы я наль на ці ка ра юць 
яго фі зіч на, час та прос та не ве-
да юць ін шых ме та даў уз дзе ян-
ня, — лі чыць спе цы я ліст. — Вы-
ха ван не і па ка ран не без гвал ту 
маг чы мае! Яно грун ту ец ца на 
без умоў най лю бо ві да дзі ця ці. 
Ма лое па він на ра зу мець, што 
яго лю бяць не за доб рыя ад зна-
кі і доб рыя ўчын кі, а та му што, 
яно ёсць у гэ тай сям'і. Кож нае 
дзі ця ўні каль нае і мае пра ва рэ-
ага ваць на жыц цё не так, як яго 
баць кі.

Але што ра біць, ка лі баць-
кі ўсё ж вы пус ці лі дзі ця з-пад 
ува гі і яму ўжо не аб ход на ка-
рэк цыя па во дзі наў? Псі хі ятр лі-
чыць: пер шае, што не аб ход на 
зра біць у та кіх вы пад ках баць-
кам, — пры знаць сваю па мыл-
ку, а не біць дзі ця. А по тым 
па чаць ву чыц ца пры мя няць да 
дзі ця ці не гвал тоў ныя ме та ды 
вы ха ван ня.

З чым бы лі згод ныя ўсе 
ўдзель ні кі круг ла га ста ла, дык 
гэ та з тым, што час та баць кі 
прос та не ве да юць та кіх ме та-
даў.

Та му пе рад тым як зра біць 
ад каз насць баць коў больш 
жорст кай, не аб ход на спа чат-
ку на кі ра ваць вы сіл кі на па вы-
шэн не аду ка ва нас ці да рос лых у 
вы ха ван ні дзя цей. Толь кі та кім 
чы нам мож на па ні зіць гра дус 
на сіл ля ў сем' ях.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

?

?

Без гвал туБез гвал ту ВЫ ХА ВАН НЕ 
І ПА КА РАН НЕ

Ці маг чы ма зра біць ста сун кі ў сям'і больш гу ман ны мі

Вы ні кі да сле да ван ня 
па ка за лі, што мно гія 
баць кі на ват не ра зу ме юць, 
што здзяйс ня юць ак ты 
гвал ту.

Да ве да ма
На па ча так 2019 го да ў на шай кра і не бы ло ка ля 1,9 млн 

дзя цей, з іх 80 % жы вуць у го ра дзе. Ле тась на ра дзі ла ся 
94 ты ся чы дзя цей. У тым лі ку ў не за рэ гіст ра ва ным шлю-
бе — 12 ты сяч дзя цей, або 13 % ад агуль най коль кас ці. 
У сель скай мяс цо вас ці дзе ці па-за шлю бам на ра джа юц ца 
час цей, чым у го ра дзе. У боль шас ці сва ёй ма ці на мо мант 
на ра джэн ня дзі ця ці бы ло ад 30 да 34 га доў.

У кра і не па-ра ней ша му вы со кая ста тыс ты ка па 
раз во дах: на два шлю бы пры хо дзіц ца адзін раз вод. 
У 2018-м рас па ла ся 33 ты ся чы сем' яў, з іх 58 % — сем'і 
з дзецьмі.

У 2018 го дзе ад знеш ніх пры чын за гі ну ла 135 дзя цей, 
у па раў на нні з 2005-м коль касць па мен шы ла ся ў тры 
ра зы.


