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Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат  

Ку ды сям'і звяр нуц ца 
па пад трым ку?

У Мін ску ад крыў ся бяс плат ны па кой 
для ад па чын ку і раз віц ця дзя цей і пад лет каў

Ін тэ гра цый ны па кой «Свят лі ца» за пра ца ваў на ба зе 

Хрыс ці ян ска га са цы яль на га цэнт ра. Тут бу дуць бяс-

плат на аказ ваць пад трым ку шмат дзет ным сем' ям, 

баць кам, якія вы хоў ва юць дзя цей з ін ва лід нас цю, 

тым, хто зна хо дзіц ца ў са цы яль на не бяс печ ным 

ста но ві шчы. На прык лад, ма мы змо гуць пра кан-

суль та вац ца са спе цы я ліс та мі на конт сва ёй жыц цё-

вай сі ту а цыі ці па кі нуць ма ло га на час, каб за няц ца 

ўлас ны мі спра ва мі.

— Ча му вы бра лі гэ ты цэнтр? Тут ство ра ны ўмо вы 
для лю дзей з аб ме жа ван ня мі. Для па коя за ку пі лі цац кі, 
кам п'ю та ры, пра ек тар, каб дзе ці маг лі ад па чы ваць і раз-
ві вац ца. Пла ну ем су пра цоў ні чаць з тэ ры та ры яль ным 
цэнт рам са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Ле-
нін ска га ра ё на, та му што яны больш ве да юць сі ту а цыю 
і сем'і, якім па трэб на да па мо га, — рас ка заў ды рэк тар 

даб ра чын на га та ва рыст ва «Ка ры тас» Мін ска-Ма-

гі лёў скай епар хіі брат Анд рэй ЖЫ ЛЕ ВІЧ. Пра ект 
з'я віў ся пры пад трым цы гэ тай ка та ліц кай ар га ні за цыі, а 
так са ма Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Поль шчы. Яшчэ 
адзін ін тэ гра цый ны па кой не каль кі дзён та му ад крыў ся 
ў Ма гі лё ве пры па ра фіі свя то га Ан то нія.

Мін чан ка Ан жа лі ка Ра ма ней ка, якая вы хоў вае сы на 
з ін ва лід нас цю, ад зна чае: па доб ныя па коі на са мрэч па-
трэб ны. «Боль шасць мам асаб лі вых дзе так за стаюц ца 
сам-на сам са сва ёй праб ле май, а тут яны мо гуць раз-
ліч ваць на ма раль ную пад трым ку, вы брац ца ку дысь ці, 
па куль дзі ця пад на гля дам».

Спе цы я ліс ты, якія бу дуць пра ца ваць у па коі, прай шлі 
спе цы яль ныя кур сы. Для баць коў гэ та важ ны фак тар: 
мно гія ба яц ца ад пус каць ма лых, бо лі чаць, што, акра мя 
іх, ні хто як след пра дзі ця не па кла по ціц ца.

Важ насць па доб ных пра ек таў ад зна чыў міт ра па літ 

Мін ска-Ма гі лёў скі Та дэ вуш КАН ДРУ СЕ ВІЧ:

— Мо ладзь і дзе ці, як ка заў Ян Па вел ІІ, — гэ та бу ду-
чы ня све ту. Ні хто не на ра джа ец ца злым ча ла ве кам — 
зла чын ца мі ста но вяц ца. Мы хо чам не да пус ціць гэ та га, 
вы хоў ваць дзя цей на ду хоў ных каш тоў нас цях, каб лю дзі 
жы лі ў гра мад стве, з яко га мож на це шыц ца.

«Свят лі ца» бу дзе пра ца ваць з 13 да 17 га дзін па 
ад ра се: Мінск, ву лі ца Се ра фі мо ві ча, 19.

Трэ ба ад зна чыць, што сем'і, якія ака за лі ся ў ня прос-
тых жыц цё вых сі ту а цы ях, мо гуць так са ма атры маць 
да па мо гу ў тэ ры та ры яль ных цэнт рах па мес цы жы-
хар ства.

Ся мей ная арыф ме ты ка
Ле тась пяць бе ла ру сак раз вя лі ся 

ва ўзросце да 18 га доў
Ня даў на Бел стат апуб лі ка ваў «Дэ ма гра фіч ны 

што год нік». Пры во дзім не каль кі ці ка вых ліч баў 

з жыц ця сем' яў у на шай кра і не.

У мі ну лым го дзе ў Бе ла ру сі бы ло за клю ча на
66,2 ты ся чы шлю баў. З іх 55,3 ты ся чы — у го ра дзе. Для 
30 пра цэн таў «ма ла дых» гэ ты шлюб быў не пер шы.

Ёсць ін фар ма цыя на конт на цы я наль нас ці жа ні хоў і 
ня вест. Вя до ма, час цей за ўсё у па ру вы бі ра юць гра-
ма дзян Бе ла ру сі. Але на шы дзяў ча ты бяруць шлюб  
так са ма з ра сі янамі, укра ін цамі, па ля камі, аме ры кан-
цамі, нем цамі і із ра іль цянамі. Хлоп цы — з ра сі я нкамі 
і ўкра і нкамі.

Ся рэд ні ўзрост ня вес таў склаў 25,8 го да, жа ні хоў — 
27,9. У паў тор ны шлюб жан чы ны ўсту па юць у 38 га доў, 
а муж чы ны — у 41,2. Ха пае і тых, хто вы ра шае ства рыць 
сям'ю пас ля 60. Ле тась у за ла тым уз рос це ня вес та мі 
ста лі амаль ты ся ча жан чын, а жа ні ха мі — паў та ры ты ся-
чы муж чын. Ка лі ду ма е це, што роз на ўзрос та выя шлю-
бы не пра Бе ла русь, па мы ля е це ся. Так, во сем муж чын 
за 60 ажа ні лі ся з жан чы на мі, якім яшчэ не бы ло 30.

У мі ну лым го дзе за рэ гіст ра ва на 32 ты ся чы раз во даў. 
Зда ец ца не ве ра год ным, але пя ці дзяў ча там, якія ска са-
ва лі шлюб, не бы ло і 18 га доў. Кож ная сё мая па ра раз вя-
ла ся пас ля больш чым 20 га доў су мес на га жыц ця, а тры 
пра цэн ты бы лых му жоў і жо нак не змаг лі пра вес ці пад 
ад ным да хам і го да.

Ле тась у кра і не на ра дзі ла ся 102,5 ты ся чы дзя цей. 
Гэ та на 15 ты сяч менш, чым у па пя рэд нім го дзе. Уво гу ле 
на ра джаль насць па дае дру гі год за пар.

Ся род но ва на ро джа ных 80 % — гэ та пер шыя і дру гія 
дзе ці ў сям'і. На трэ цяе ма лое баць кі ад ва жы лі ся ў 15 % 
вы пад каў, а на прык лад, на шос та га і на ступ ных — 
толь кі ў 0,6 % вы пад каў.

Пер шае дзі ця бе ла рус кі на ра джа юць у ся рэд нім у 
26,5 го да (для па раў на ння: у 2000-м гэ ты па каз чык быў 
23,3 го да). Га ра джан кі ста но вяц ца ма ма мі амаль на два 
га ды паз ней за вяс ко вак.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Хто яны — аб вя за ныя асо бы, і ча му 

яны вы клі ка юць за кла по ча насць у 

кі раў ні коў ар га ні за цый? Аба вя за-

ны мі лі чац ца асо бы, у ад но сі нах 

да якіх ус ту пі ла ў за кон ную сі лу 

ра шэн не су да аб спаг нан ні рас-

хо даў, па не се ных дзяр жа вай на 

ўтры ман не іх дзя цей, якія зна хо-

дзяц ца ці зна хо дзі лі ся на дзяр жаў-

ным за бес пя чэн ні.

Згод на з Дэ крэ там Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь № 18 «Аб да дат ко вых 
ме рах па дзяр жаў най аба ро не дзя цей у 
праб лем ных сем' ях», аба вя за ныя асо бы 
па він ны пра ца ваць і што ме сяц кам пен-
са ваць рас хо ды на ўтры ман не дзя цей. 
Але ў боль шас ці вы пад каў гэ та дрэн на 
атрым лі ва ец ца.

У Іва цэ віц кім ра ё не для рэа лі за цыі 
ар га ні за цый ных і прак тыч ных ме ра пры-
ем стваў па дзяр жаў най аба ро не дзя цей 
у не ўлад ка ва ных сем' ях пры ма юц ца не-
аб ход ныя ўпраў лен чыя ра шэн ні па вы-
ка нан ні па тра ба ван няў Дэ крэ та № 18 
ка мі сі яй па спра вах не паў на лет ніх рай-
вы кан ка ма, ад дзе лам аду ка цыі, спор ту 
і ту рыз му рай вы кан ка ма, упраў лен нем 
па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба-
ро не, ад дзе лам унут ра ных спраў, сель-
вы кан ка ма мі, уста но ва мі аду ка цыі... Кі-
ру ец ца па тра ба ван ня мі Дэ крэ та № 18 
між ве да мас ны ка ар ды на цый ны са вет 
пад кі раў ніц твам на мес ні ка стар шы ні 
рай вы кан ка ма.

Ка ар ды на та рам ра бо ты ўста ноў аду-
ка цыі з праб лем ны мі сем' я мі, якія зна хо-
дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным ста-
но ві шчы, з'яў ля ец ца Са цы яль на-пе да-
га гіч ны цэнтр Іва цэ віц ка га ра ё на (СПЦ).
Ён вя дзе пер са ні фі ка ва ны ўлік да ных 
аб дзе цях, што пры зна юц ца та кі мі, якія 
зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным 
ста но ві шчы, і да ныя аб наў ляе што ме-
сяц. Ін фар ма цыя аб ся мей най не ўлад-
ка ва нас ці па сту пае ў ад дзел аду ка цыі, 
спор ту і ту рыз му з роз ных ве дам стваў, 
ар га ні за цый, ад лю дзей.

І тая шко ла, дзе вы яві ла ся праб ле-
ма, вы ву чае сі ту а цыю, пра во дзіць са-
цы яль нае рас сле да ван не, скла дае ак-
ты аб сле да ван ня. Па кож ным фак це з 
баць ка мі ад бы ва ец ца пра фі лак тыч ная 
гу тар ка. Па вы ні ках вы ву чэн ня ўмоў 
пра жы ван ня і вы ха ван ня дзя цей ка мі сія 
вы зна чае, ці зна хо дзяц ца дзе ці ў са цы-
яль на не бяс печ ным ста но ві шчы.

Так, у 2015 го дзе бы лі пры зна ны 
та кі мі, якія ма юць па трэ бу ў дзяр жаў-
най аба ро не, 11 дзя цей з 7 сем' яў, 
у 2016-м — 19 дзя цей з 12 сем' яў, у 2017-м — 
15 дзя цей з 8 сем' яў, сё ле та ў пер шым 
паў год дзі — 12 дзя цей з 8 сем' яў.

Мне зда ец ца, ад бі ран не дзя цей у 
баць коў — гэ та, з ад на го бо ку, пра-
віль ны крок, бо малых трэ ба ра та ваць, 
а з дру го га, ка лі па гля дзець на іх тату 
ці ма ці, для іх ад бі ран не дзя цей — гэ-
та аб рыў та ню сень кай і адзі най ні тач кі, 
якая яшчэ маг ла б стаць сты му лам для 
вы ка раск ван ня з баг ны ал ка го лю. Мы 
пры вык лі гля дзець на із го яў гра мад ства 
звер ху ўніз, з ад цен нем па гар ды: як гэ-
та для іх не са мае каш тоў нае дзе ці? На 
ўзроў ні ма ця рын ска га ін стынк ту дзе ці і 
для хво рых на ал ка га лізм са мае каш тоў-
нае. Яны га то вы па абя цаць пе рад усім 
све там, што бу дуць ста рац ца за браць 
дзя цей, вяр нуць лад у сям'ю... Але ска-
жы це, хто лі чыў, коль кі па він на за раб-
ляць аба вя за ная асо ба, каб вы ка наць 
усе па тра ба ван ні і па кам пен са ван ні 
дзяр жаў ных срод каў, на вы ха ван не дзі-
ця ці і па ства рэн ні для дзя цей на леж ных 
умоў і, са мае га лоў нае, зноў не пад да-
цца на ўга во ры сяб роў «за ма чыць» па-
ча так но ва га жыц ця?

Та ма ра ТУР КО, за гад чы ца сек та ра 

ахо вы дзя цін ства ад дзе ла аду ка цыі, 

спор ту і ту рыз му Іва цэ віц ка га рай вы-

кан ка ма, не адзін год зма га ец ца за вяр-

тан не да цвя ро за га ла ду жыц ця аба вя-
за ных асоб. Яны ж су па кой ва юць ся бе 
і яе абя цан ня мі, ве раць шчы ра, да юць 
клят вы з біц цём у гру дзі, але... гэ так жа 
лёг ка аб гэ тым за бы ва юць, як толь кі 
вяр та юц ца з ля чэб на-пра цоў на га пра-
фі лак то рыя (ЛПП). «Б'еш ся, б'еш ся, а 
ўсё да рэм на. Дзе ці ча ка юць, што ма ма 
іх аба вяз ко ва за бя рэ, а тыя ма мы вы-
зва ля юц ца з ЛПП, за бы ва юць пра ўсё і 
зноў сту па юць на тую ж сце жач ку...»

Ча му? Страх пе рад ад каз нас цю, пе-
рад тым, што гра шо вых срод каў па ста-
ян на не ха пае, што даў гі за ка му наль-
ныя па слу гі па га ша юц ца па воль на, што 
ня ма за што ку піць дзі ця ці та кую ж аб-
ноў ку, як куп ля юць яго ад на клас ні кам... 
Ды і шмат ін шых жыц цё вых аб ста він не 
да юць маг чы мас ці раз гар нуць пле чы. 
Трэ ба ўліч ваць, што ў тых, чыё жыц цё 
па ка ці ла ся ўніз, як пра ві ла, ня ма на-
дзей ных па моч ні каў, сяб роў, а толь кі са-
бу тэль ні кі, якія, як во ра ны, кру жаць над 
імі. Уяў ля е це, у які кут бы вае за гна на 
сям'я, ка лі ў ёй спе цы яль на ха ва юць для 
ка мі сіі «дзя жур ны» на бор пра дук таў, 
каб па ка заць, што ў іх жыц цё на ладж-
ва ец ца? Коль кі ча су пра жы ве ча ла век у 
та кім на пру жан ні, каб не са рвац ца?

— З кож най аба вя за най асо бай, не-
паў на лет нія дзе ці якой ма юць па трэ бу ў 
дзяр жаў най аба ро не, пра во дзіц ца ін ды-
ві ду аль ная ра бо та: ар га ні за цый ныя, ін-
фар ма цый ныя ме ры, рас тлу мач ва ец ца 
за ка на даў ства, іх пра вы і аба вяз кі, у тым 
лі ку аб авя зак кам пен са ваць у поў ным 
аб' ёме срод кі, за тра ча ныя дзяр жа вай 
на ўтры ман не іх не паў на лет ніх дзя цей, — 
тлу ма чыць Та ма ра Ля вонць еў на. — 
Вя дзец ца ра бо та па па мян шэн ні па ме-
ру рас хо даў, якія пад ля га юць спаг нан-
ню, і вы зва лен ні аба вя за ных асоб ад 
апла ты за па зы ча нас ці ў ад па вед нас-
ці з ар ты ку лам 10 Дэ крэ та № 18. На-
прык лад, у 2017 го дзе ад ной аба вя за-
най асо бе бы лі змен ша ны рас хо ды да 
90 пра цэн таў, а дру гой — спі са на за па-
зы ча насць у су ме 626,84 руб ля. Сё ле та 
яшчэ тром аба вя за ным асо бам спі са на 
за па зы ча насць у су ме 7478,42 руб ля. 
Ка лі ў сям'і вя лі кая за па зы ча насць па 
апла це за элект ра энер гію і ка му наль-
ныя па слу гі, то вы ву ча ец ца маг чы масць 
ака зан ня ёй ад на ра зо вай ад рас най да-
па мо гі. Толь кі б ча ла век аду маў ся.

Да рэ чы, на ўтры ман не дзі ця ці, якое 
зна хо дзіц ца на дзяр жаў ным за бес пя-

чэн ні, што ме сяч ныя вы пла ты (уз рост 
да 6 га доў) скла да юць 234,45 руб-
ля і 242,27 руб ля — ад шас ці га доў і 
больш. А ўзро вень па крыц ця рас хо даў 
за 2016 год склаў 53,9 пра цэн та, ле тась — 
46,8, за пер шы квар тал бя гу ча га — 
59,3 пра цэн та.

— Праб ле мы па спаг нан ні срод каў 
уз ні ка юць па пры чы не ад сут нас ці ў аба-
вя за най асо бы са лі дар на га ад каз чы ка і 
на яў нас ці двух і больш вы ка наў чых ліс-
тоў, — да дае Та ма ра Тур ко. — Не ма ла-
важ ным пры пра ца ўлад ка ван ні аба вя за-
ных асоб з'яў ля ец ца стан іх зда роўя, які 
не заў сё ды да зва ляе пра ца ўлад коў ваць 
іх на больш вы со ка аплат ныя ра бо чыя 
мес цы. Да лі ку праб лем ных пы тан няў 
мож на ад нес ці на зна чэн не су дом ад бы-
ван ня па ка ран ня ў след чым іза ля та ры 
(сён ня там зна хо дзяц ца два ча ла ве кі), 
дзе аба вя за ныя асо бы не ма юць маг-
чы мас ці пра ца ваць, што яшчэ больш 
па вя ліч вае за па зы ча насць па вы пла це 
срод каў.

Па каз чык эфек тыў нас ці ра бо ты ў 
на прам ку ахо вы дзя цін ства — улад ка-
ван не на вы ха ван не ў сям'ю дзя цей-сі-
рот і дзя цей, якія за ста лі ся без апе кі 
баць коў, і за ха ван не сям'і для дзі ця ці. 
За 2016—2017 га ды ўсе дзе ці, якія за-
ста лі ся без апе кі баць коў, бы лі ўлад-
ка ва ны ў пры ём ныя, апя кун скія сем'і, 
да мы ся мей на га ты пу — а зна чыць, не 
на кі роў ва лі ся ў ін тэр на тныя ўста но вы.

Толь кі за спа кой вац ца не пры хо дзіц-
ца, бо не ска ра ча ец ца коль касць дзя цей, 
у ад но сі нах да якіх баць кі бы лі па збаў-
ле ны пра воў: 2015 год — гэ та 4 баць-
коў у ад но сі нах да 6 дзя цей, 2016-ы — 
ад па вед на 8 баць коў і 8 дзя цей, 2017-ы — 
12 баць коў і 12 дзя цей. За мі ну лы год у 
ад дзел аду ка цыі, спор ту і ту рыз му рай-
вы кан ка ма і СПЦ па сту пі ла 228 па ве-
дам лен няў аб ся мей най не бяс пе цы ў 
да чы нен ні да 1380 дзя цей.

За мі ну лы год ад праў ле на 826 таб-
ліц-спра ва здач, якія рас сы ла юц ца што-
ме сяц, аб вы ка нан ні Дэ крэ та № 18, сё-
ле та іх ча ка ец ца не менш.

Асноў най пры чы най са цы яль на га 
сі роц тва па-ра ней ша му за ста ец ца ал-
ка га лізм. Маг чы ма, ёсць сэнс на кі ра-
ваць на ма ган ні ад па вед ных служ баў 
най перш на да па мо гу баць кам — ля-
чэн не (не ка дзі ра ван не) іх ад гэ тай хва-
ро бы?

Ва лян ці на БОБ РЫК
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«ЦЯЖ КІЯ»... ДА РОС ЛЫЯ
Ка го най перш ра та ваць — го ра-баць коў ці іх дзя цей?

У Бе ла ру сі пра ца ўлад ка ва ныя У Бе ла ру сі пра ца ўлад ка ва ныя 
ка ля дзвюх ты сяч ня дбай ных баць коўка ля дзвюх ты сяч ня дбай ных баць коў

Як за яві лі «Звяз дзе» ў Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба ро ны, пра-
ца ўлад ка ван нем аба вя за ных асоб зай ма юц ца ор га ны па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не ра ён ных і га рад скіх вы кан ка маў. Каб пра ца ўлад ка ваць 
гэ тую ка тэ го рыю гра ма дзян, ра шэн ня мі абл вы кан ка маў і Мінск ага гар вы кан-
ка ма вы зна ча ны пе ра лік ар га ні за цый, у які на 1 лі пе ня 2018 го да ўклю ча на 
6966 прад пры ем стваў. Па вод ле да ных Мінп ра цы і са ца ба ро ны, па пра ца ўлад-
ка ван не ў пер шым паў год дзі 2018 го да звяр ну лі ся 1936 аба вя за ных асоб, 
1934 з якіх бы лі пра ца ўлад ка ва ныя.

Свят ла на БУСЬ КО.
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