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Ёсць у све це два су праць лег-

лыя ру хі: пра лай фе ры і чайлд-

фры. Пра лай фе ры вя дуць 

ба раць бу за жыц цё за ча тых 

дзя цей, зай ма юц ца асвет ніц-

твам, рас каз ва юць пра эмб-

ры я наль нае раз віц цё дзі ця ці, 

ад кры ва юць кры зіс ныя цэнт-

ры, дзе ця жар ная жан чы на 

мо жа ча со ва па жыць. Чайлд-

фры, на ад ва рот, зма га юц ца 

з пе ра на ся лен нем пла не ты, 

лі чаць, што ад сут насць дзя-

цей — пры ві лей раз ві то га гра-

мад ства.

А ёсць лю дзі, якім хо чац ца, каб 

ва ўсіх бы лі роў ныя маг чы мас-

ці, не за леж на ад по гля даў і пе-

ра ка нан няў, і та му прос та мя-

ня юць сваё жыц цё. Так зда ры-

ла ся з ма ла дой шмат дзет най 

ма май Да р'яй КЛАСКОЎ СКАЙ, 

у якой на ра дзі ла ся дач ка з сін-

дро мам Даў на.

РА ШЭН НЕ
Да ша на ра дзі ла ра ней за тэр мін 

з да па мо гай ке са ра ва га ся чэн ня. 

Не маў ля па вез лі ад ра зу ў РНПЦ 

«Ма ці і дзі ця», бо яна з'я ві ла ся на 

свет з ма лой ва гой, а ма ла дая ма ці 

за ста ла ся ў ра дзіль ні, каб ад на віц-

ца пас ля апе ра цыі.

«Ура чы мне ні чо га не га ва ры-

лі, — ус па мі нае Да р'я. — Я хва ля-

ва ла ся і ча ка ла та го мо ман ту, ка лі 

зма гу ўбы чыць сваю ма лую».

Пас ля вы піс кі жан чы на тут жа 

па еха ла ў Цэнтр да ма лой. Яна 

рых та ва ла ся бе да на ту раль на га 

карм лен ня, каб даць сва ёй да чцэ 

са мае леп шае. Але на на ступ ны 

дзень ўсё змя ні ла ся...

«Як у вас з нер ва мі, ма ту ля, га-

то вы ўспры маць ін фар ма цыю? — 

спы та ла ўрач у ма ла дой ма мы. — 

Мяр ку ем, у ва шай дач кі сін дром 

Даў на. Рых туй це ся атры маць пад-

цвяр джэн не».

Да ша рас ла ў той час, ка лі су-

стрэць дзя цей з та кім сін дро мам 

прос та на ву лі цы бы ло амаль не-

маг чы ма, та му яна на ват не маг ла 

ўя віць, што гэ та та кое.

«На ват ця пер ус па мі наю той 

мо мант і ня мею... Мне ка за лі жу-

дас ныя рэ чы, на кшталт та го, што, 

маг чы ма, ма лая не бу дзе ха дзіць, 

не бу дзе ра зу мець, што я ма ма, — 

га во рыць Да р'я. — Шчы ра, ха це-

ла ся б узяць маю Лю бу і па ка заць 

ім за раз...»

Пер шая дум ка, якая прый шла 

ў га ла ву та ды — ад мо віц ца ад 

дач кі. (Ма лая бы ла пер шын цам 

двац ца ці га до вых су жэн цаў.) Ура-

чы, уба чыў шы стан ма ла дой ма ці, 

па пра сі лі яе па ехаць да до му і ўсё 

аб ду маць. Да ша па еха ла.

Ма ла ды баць ка, да ве даў шы ся 

аб ды яг на зе, за стаў ся спа кой ны. 

Ён не вы сту паў ні заў зя тым пра-

ціў ні кам, ні заў зя тым аба рон цам 

дач кі. Га то вы быў пры няць лю бое 

ра шэн не сва ёй жон кі. Род ныя ма-

ла дой ма мы не па сме лі ціс нуць на 

яе. Ні хто б ні ко лі не асу дзіў Да р'ю 

за ра шэн не ад мо віц ца ад дач кі, 

ні хто не на стой ваў за бі раць ма-

лую.

«Ад каз насць за ра шэн не ля жа-

ла толь кі на мне. На той мо мант 

я бы ла ў най мац ней шым стрэ се, 

зда ва ла ся, што не спраў лю ся, што 

гэ тае дзі ця — крыж на ма ім жыц-

ці. Прос та вар' я це ла ад тых ду мак, 

што ра і лі ся ў ма ёй га ла ве. — Да ша 

на хві лі ну змаў кае. — Я не змаг ла 

 яе кі нуць. Вяр ну ла ся ў ра дзіль ню 

з ра шэн нем за браць Лю ба шу да-

до му».

ПЕ РА ШКО ДЫ 
І ПЕ РА АДО ЛЕН НІ

До ма Да р'я ста ла са ма шу каць 

больш ін фар ма цыі аб сін дро ме. Вя-

до ма, ура чы да па ма га лі ма ла дой 

ма ці: афор мі лі ін ва лід насць, кан-

суль та ва лі па пы тан нях, як рас ціць 

не да но ша ных дзя цей. Але Да р'і 

ніяк не ўда ва ла ся зра зу мець, як вы-

хоў ваць та кіх дзе так, на што звяр-

таць ува гу. Ка лі ма лой бы ло во сем 

ме ся цаў, Да ша су стрэ ла жан чы ну, 

у якой сын быў з сін дро мам Даў на, 

і тая па ра і ла ёй доб ра га дэ фек то-

ла га.

«Ака за ла ся, знай сці доб ра га не-

абы яка ва га і ўваж лі ва га спе цы я-

ліс та вель мі скла да на,— га во рыць 

Да ша. — З асаб лі вым дзі цем трэ ба 

зай мац ца ўзмоц не на і кож ны дзень. 

Я да ве да ла ся аб гэ тым, ка лі ста ла 

ха дзіць да доб ра га дэ фек то ла га. 

Ну, на прык лад, я ду ма ла, што Лю ба 

бу дзе ад ста ваць ва ўсім... Але ака-

за ла ся, што ў са цы яль на-бы та вым 

пла не яна не па він на ад ста ваць. 

Нам трэ ба бы ло з са ма га па чат ку 

ву чыць яе, як ка рыс тац ца лыж кай 

ці ку бач кам, не па він на быць ні я кіх 

па ту ран няў. Мне заў сё ды спе цы я-

ліс ты паў та ра лі: хо чаш вы ха ваць 

ін ва лі да — га дуй як «асаб лі вае» 

дзі ця, а хо чаш, каб ма лая жы ла ў 

гра мад стве, як звы чай ная, га дуй, 

як га ду юць звы чай ных дзя цей».

Асаб лі вас ці, ка неш не, усё роў на 

за ста ва лі ся, і ка лі ма лень кай Любе 

ўда ва ла ся іх пе ра адо лець, усе род-

ныя ўспры ма лі гэ та, як вя лі кую па-

дзею.Так, Лю ба бы ла не вель мі 

ду жай дзяў чын кай, і та му ў яе не 

атрым лі ва ла ся ха дзіць амаль да 

двух га доў. Ха дзі ла ўздоўж апор, 

а ка лі ад пус ка ла руч кі, то ад ра зу 

па да ла. І ка лі ўсё ж яна пай шла, 

гэ та бы ло свя та. Больш спа кой на 

да па доб ных да сяг нен няў ста лі ста-

віц ца толь кі пас ля на ра джэн ня дру-

го га дзі ця ці.

«Ад ва жыц ца на дру гое дзі ця бы-

ло вель мі цяж ка, — рас каз вае Да-

р'я. — Але мы ра зу ме лі, што ка лі ў 

на шай сям'і на ро дзіц ца яшчэ ад но 

ма лое, то гэ та бу дзе на ка рысць 

нам усім: мы б менш за цык лі ва лі ся 

на Лю бе, а ў яе з'я віц ца сяб ар і доб-

ры штур шок для раз віц ця».

Хут ка Лю бе трэ ба бы ло іс ці ў дзі-

ця чы са док. Вы бра лі ін тэ гра ва ную 

гру пу. Гру па зда ва ла ся гар ма ніч-

най, па куль ўсе звы чай ныя дзе ці не 

пай шлі ў шко лу. У сад ку за ста лі ся 

толь кі асаб лі выя, но вых ма лых на-

браць не ўда ло ся, так па сту по ва 

ін тэ гра ва ная гру па пе ра тва ры ла ся 

ў спец гру пу.

«Лю бе не ха па ла зно сін са звы-

чай ны мі дзець мі — яе сяб ры ўжо 

ву чы лі ся ў шко ле, — ус па мі нае 

Да р'я. — На шы вы ха ва це лі так са-

ма сыш лі: ад на ў дэ крэт, дру гая на 

пен сію. Но вым вы ха ва це лям, зда-

ва ла ся, не ці ка ва пра ца ваць з асаб-

лі вы мі дзець мі. Ад ной чы ўве ча ры 

прый шла па ма лую і ўба чы ла, як 

яна ад на ся дзіць у кут ку і раз маў-

ляе са ма з са бой. Гэ та бы ло апош-

няй кроп ляй — я за бра ла яе з гэ тай 

уста но вы на заў сё ды».

Але знай сці но вую гру пу для Лю-

бы ака за ла ся ня прос тай за да чай. 

Да р'я раз маў ля ла з за гад чы ца мі 

роз ных дзі ця чых сад коў, але ёй 

усю ды ад маў ля лі. Та ды жан чы на 

звяр ну ла ся ва ўпраў лен не аду ка-

цыі, і там ёй да па маг лі. Спе цы я ліст 

са ма ста ла зва ніць за гад чы цам і 

пра сіць за дзяў чын ку. І ў ад ным 

сад ку да лі зго ду, але толь кі з вы-

пра ба валь ным тэр мі нам.

«На па во дзіны Лю бы не бы ло на-

ра кан няў. Ка лі ў ін тэ гра ва най гру пе 

з ма лой пра ца ваў дэ фек то лаг, то 

ў но вым сад ку та кой рас ко шы не 

бы ло, за тое бы лі звы чай ныя дзе ці 

і но выя сяб ры, — рас каз вае жан-

чы на. — Яна зай ма ла ся на раў не з 

ўсі мі ма лы мі, і толь кі ка лі ёй бы ло 

не ці ка ва, то маг ла сыс ці. Але та кое 

зда ра ла ся вель мі рэд ка».

НО ВЫЯ СЭН СЫ
Ка лі надышоў час іс ці ў шко лу 

Любе, Да ша бы ла ўжо ма май трох 

да чок. За во сем га доў вы ха ван ня 

сва іх дзя цей жан чы на ста ла свед-

кай, як вай бер-суполка з не каль кіх 

сяб роў — баць коў дзе так з сін дро-

мам Даў на па шы ры ла ся і ста ла 

аб'яд ноў ваць больш за дзве сот ні 

ча ла век па ўсёй кра і не. Так на ра-

джа ла ся гра мад скае аб' яд нан не 

«Даўн. Сін дром. Ін клю зія». Сён ня 

жан чы ны, якім па ве дам ля юць аб 

тым, што ў іх на ро дзіц ца дзі ця з 

сін дро мам, ад ра зу атрым лі ва юць 

ін фар ма цыю аб гэ тай ар га ні за цыі. 

І ка лі жан чы на звяр та ец ца сю ды, 

то мае пад трым ку ад сот ні та кіх жа 

баць коў. Гэ та га так не ха па ла са-

мой Да р'і...

«Лю ба змя ні ла маё жыц цё, — 

га во рыць яна. — Ка лі б мая ста-

рэй шая дач ка на ра дзі ла ся без сін-

дро му, я б пра ца ва ла эка на міс там і 

ні ко лі не за дум ва ла ся б над тым, як 

не аб ход ны спе цы я ліс ты-пе да гогі, 

якія лю бяць дзя цей і сваю ра бо-

ту. Ме на ві та ад та кіх лю дзей за-

ле жыць, ці бу дзе шанц у дзі ця ці з 

асаб лі вас ця мі жыць у гра мад стве. 

Я б ні ко лі не за дум ва ла ся, на коль кі 

важ ная ін клю зія і пад трым ка баць-

коў не звы чай ных ма лых. Мне не 

хо чац ца за ста вац ца ўба ку, я ха чу 

да па ма гаць лю дзям».

Да ша па сту пі ла ў Ін сты тут ін-

клю зіў най аду ка цыі (пры БДПУ імя 

М. Тан ка) на спе цы яль насць «алі-

гаф рэ на пе да го гі ка». Да рэ чы, жан-

чы ны, якія вы хоў ва юць дзі ця-ін ва лі-

да, мо гуць па сту піць на бюд жэт ную 

фор му на ву чан ня, на ват ка лі ў іх 

ужо ёсць вы шэй шая аду ка цыя. Ня-

гле дзя чы на тое, што Да р'я ву чыц-

ца толь кі на пер шым кур се, яна ўжо 

знай шла са бе ра бо ту.

Шмат дзет ная ма ці ўпэў не на, 

што жан чы на, якая мае дзі ця з 

асаб лі вас ця мі, заў сё ды бу дзе за-

па тра ба ва ная як спе цы я ліст у та-

кой сфе ры, бо для яе гэ та не прос та 

ра бо та, а аса біс ты ін та рэс. Ін та рэс 

быць ка рыс най.

«Ліч ба вае» 
па ка лен не 
за га во рыць 
па-бе ла рус ку
У ін тэр нэт-пра сто ры 

вый шаў пер шы бе ла рус-

ка моў ны пад каст для 

пад лет каў «Пер шыя». 

Яго ства раль ні кі пра-

па ну юць школь ні кам 

ці ка вы ін фар ма цый на-

аду ка цый ны кан тэнт, які 

мо жа да па маг чы атры-

маць да дат ко выя ве ды 

ад аў та ры тэт ных экс-

пер таў: лек цыі, гу тар кі, 

ін тэр в'ю, май стар-кла сы 

ў аў ды я фар ма це.

За пла на ва на ад мыс ло вая 

се рыя та кіх вы пус каў. Пра цяг-

ласць кож на га за пі су — ка ля 

20 хві лін. За гэ ты час пра фе сі я-

на лы з роз ных сфер дзей нас ці 

ў гу тар цы з вя ду чым пад кас та 

Дзміт рыем СМІРНОВЫМ на 

ўлас ным пры кла дзе рас ка жуць 

пра тое, на коль кі важ на ва ло-

даць пра моў ніц кім май стэр-

ствам, каб ува со біць у жыц-

цё свае ідэі. У якас ці гас цей 

бу дуць за пра шац ца ці ка выя 

асо бы — вя до мыя спе цы я ліс-

ты ў га лі нах эка ло гіі, куль ту ры, 

ін клю зіі, тэх на ло гій і май стэр-

ства кра са моў ства.

У пер шым пад кас це Ірына 

ДУ БО ВІК — CEO, Project 

Marketіng, са вет нік па раз-

віц ці біз не су Іntetіcs, су за-

сна валь ні ца ак се ле ра та ра 

StartUpON — рас каз вае, як 

пе ра адо лець страх пуб ліч ных 

вы ступ лен няў, да нес ці сваю 

за ду му да аў ды то рыі і за ха-

піць слу ха чоў, якіх па мы лак 

вар та па збя гаць і як рэ ага ваць 

на пы тан ні з залы.

Бе ла рус ка моў ны пад каст 

для пад лет каў вый шаў у рам-

ках са цы яль на-аду ка цый на га 

пра ек та «Пер шыя», які рэа лі-

зу ец ца кам па ні яй А1 пры пад-

трым цы ар га ні за та раў кан фе-

рэн цый TEDxMіnsk. Кон курс 

удзель ні каў стар та ваў у каст-

рыч ні ку.

— Су час ныя дзе ці лю бяць 

тэх на ло гіі, лю бяць вы сту паць 

і дыс ку та ваць, — рас каз вае 

аб пра ек це «Пер шыя» спе-

цы я ліст гру пы па кар па ра-

тыў най са цы яль най ад каз-

нас ці кам па ніі А1 Ка ця рына 

СЕ ВАСЦ'ЯН ЧУК. — Мы ра-

зу ме лі, што не да стат ко ва 

бу дзе зра біць пра ект, у якім 

ёсць толь кі лек цыі і вы ступ-

лен ні ў шко ле. Нам ха це ла ся 

вы вес ці на шых удзель ні каў на 

шы ро кую аў ды то рыю, каб яны 

па ста я лі ў «чыр во ным кру зе» 

і ад чу лі, як гэ та — быць ва лан-

цё рам ру ху TEDx. Мы ра зу-

ме ем, што ўдзель ні кі на ша га 

пра ек та не дас ка на ла ва ло да-

юць бе ла рус кай мо вай, та му 

за яў кі пры ма ем і на рус кай 

мо ве. Але ўдзель ні каў вы ні-

ко вай кан фе рэн цыі бу дзем 

рых та ваць да вы ступ лен ня 

на бе ла рус кай.

Кож ны ўдзель нік кон кур су 

на праця гу на ву чаль на га го-

да рас пра цоў вае сваю ідэю ў 

ад ным з ча ты рох кі рун каў — 

эка ло гія, куль ту ра, ін клю зія ці 

тэх на ло гіі. Па тра ба ван не да 

кон курс ных пра па ноў толь кі 

ад но — яны му сяць змя няць 

на ва коль ны свет і жыц цё да 

леп ша га. Для ўдзе лу ў фі на-

ле бу дуць ада бра ныя дзе сяць 

стар ша клас ні каў.

«ХА ЧУ БЫЦЬ КА РЫС НАЙ 
ДЛЯ ІН ШЫХ»

Ма ма Да р'я 
з да чуш ка мі 
Ві тай, 
Лю ба шай 
і Ве рай.

Падрыхтавала 

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.
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