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

ДАПАМАЖЫЦЕ
ВЫЗНАЧЫЦЬ

СТАТУС
На пы тан ні на шых чы та чоў 
ад каз ва юць спе цы я ліс ты 
Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны 
Бе ла ру сі.

— У мя не трое 

дзя цей. Ста рэй ша-

му сё ле та спаў ня-

ец ца 18 га доў. Ці за-

ста нец ца на ша сям'я 

шмат дзет най? 
(Ве ра ні ка 

КАШ ЛЕЙ,
 г. Ба ра на ві чы)

— Шмат дзет най з'яў ля ец ца 
сям'я, у якой на ўтры ман ні і вы ха-
ван ні зна хо дзяц ца трое і больш не-
паў на лет ніх дзя цей, гэ та зна чыць 
дзя цей ва ўзрос це да 18 га доў. Пры 
да сяг нен ні ста рэй шым дзі цем ва-
сям нац ца ці га до ва га ўзрос ту сям'я 
страч вае ста тус шмат дзет най.

Шмат дзет ныя сем'і ма юць пра-
ва на роз ныя ві ды дзяр жаў най 
пад трым кі, ім да юц ца да дат ко выя 
са цы яль ныя га ран тыі і льго ты ў 
сфе ры жыл лё ва-крэ дыт най па-
лі ты кі, пра цоў на га, пад атко ва га, 
пен сій на га за ка на даў ства, пры 
атры ман ні дзець мі аду ка цыі, па 
апла це жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг і ін шыя.

Але асоб ныя ві ды дзяр жаў ных 
га ран тый да юц ца та кім сем' ям і 
пас ля да сяг нен ня дзець мі 18 га-
доў:

— за хоў ва ец ца пра ва на стан-
дарт ны пад атко вы вы лік для або-
двух пра цу ю чых баць коў на дзя-
цей, ста рэй шых за 18 га доў, на 
ўвесь пе ры яд іх на ву чан ня;

— для атры ман ня шмат дзет-
ны мі сем' я мі льгот ных крэ ды таў 
або ад на ра зо вых суб сі дый на бу-
даў ніц тва (рэ кан струк цыю) або 
на быц цё жы лых па мяш кан няў у 
скла дзе сям'і ўліч ва юц ца дзе ці ва 
ўзрос це да 23 га доў;

— пра ва на атры ман не пен сіі з 
пры чы ны стра ты кар мі це ля ма юць 
дзе ці да 18 га доў, а ка лі ву чац ца — 
то да да сяг нен ня 23 га доў.

* * *
Мы з му жам 

вы хоў ва ем тра іх 

дзя цей. Але я ма ці 

толь кі два ім дзе-

цям. Трэ цяе дзі-

ця — му жа ад па пя-

рэд ня га шлю бу — 

пра жы вае ў на шай 

сям'і. Ці ма ем мы 

пра ва на па свед чан не шмат дзет-

най сям'і і льго ты, пра ду гле джа-
ныя для та кіх сем' яў?

— Згод на з арт. 59 Ко дэк са аб 
шлю бе і сям'і, сям'я, гэ та аб' яд нан-
не асоб, звя за ных па між са бой 
ма раль най і ма тэ ры яль най агуль-
на сцю і пад трым кай, вя дзен нем 
агуль най гас па дар кі, пра ва мі і аба-
вяз ка мі, якія вы ні ка юць са шлю бу, 
бліз ка га сва яц тва, усы наў лен ня. 
Гэ та зна чыць ад ной з пад стаў уз-
нік нен ня сям'і, апроч бліз ка га сва-
яц тва і ўсы наў лен ня, з'яў ля ец ца 
рэ гіст ра цыя шлю бу.

Та му з ус туп лен нем у шлюб 
дзе ці му жа і жон кі ад па пя рэд ніх 
шлю баў, якія пра жы ва юць у сям'і, 
пры зна юц ца чле на мі гэ тай сям'і. 
І та кая сям'я бу дзе раз гля дац ца 
як шмат дзет ная сям'я і змо жа ка-
рыс тац ца ад па вед ны мі пра ва мі і 
льго та мі.

Пад рых та ва ла 

Свят ла на БУСЬ КО.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Усё час цей су стра ка юц ца фак-
ты гвал ту ў сям'і. Гэ тыя не га тыў ныя 
са цы яль ныя з'я вы на клад ва юць 
свой ад бі так на сям'ю і руй ну юць 
ад но сі ны ў ёй. Ад ным з пры яры-
тэ таў дзяр жаў най па лі ты кі на шай 
кра і ны ў га лі не на ра джаль нас ці і 
рэ пра дук тыў ных па во дзін па він-
на стаць па шы рэн не маг чы мас цяў 
сем' яў для на ра джэн ня і вы ха ван-
ня дзя цей, рэа лі за цыя прын цы паў 
ад каз на га баць коў ства, за ха ван не 
і ўма ца ван не каш тоў нас цяў сям'і і 
шлю бу.

Пы тан ні дэ ма гра фіч най бяс пе кі 
зна хо дзяц ца на па ста ян ным кант-
ро лі ў кі раў ні ка дзяр жа вы. Сён ня 
ўжо мож на ад зна чыць пэў ныя па-
зі тыў ныя зру хі ў дэ ма гра фіч ным 
раз віц ці. За апош нія 20 га доў зні-
зі ла ся дзі ця чая смя рот насць, ад-
зна ча ец ца па ве лі чэн не ча ка най 
пра цяг лас ці жыц ця.

— Ка лі збі ра юц ца не абы яка выя 
лю дзі — гэ та і ёсць ба зіс ума ца-
ван ня ся мей ных каш тоў нас цяў. 
Кож ны па аба вяз ку сва ёй служ-
бы ста ра ец ца да нес ці на ша му на-
сель ніц тву пра важ насць сям'і, — 
ка жа на чаль нік ад дзе ла ме ды-

цын скай да па мо гі ма ці і дзе цям 

Га лоў на га ўпраў лен ня ар га ні за-

цыі ме ды цын скай да па мо гі, экс-

пер ты зы, зва ро таў гра ма дзян і 

юры дыч ных асоб Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі Люд мі-

ла ЛЁГ КАЯ. — Але праб лем, якія 

не маг чы ма вы ра шыць у рам ках 
ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі, 
на сён няш ні мо мант ня ма. Ёсць 
аб' ек тыў ныя пры чы ны, якія за-
ле жаць не толь кі ад сіс тэ мы ахо-
вы зда роўя. Мне зда ец ца, трэ ба 
больш ад да ваць ува гі дзе цям, 
больш га ва рыць аб тых каш тоў-

нас цях, якія бы лі ў сем' ях на шых 
дзя доў. Але, на жаль, зно сі ны па-
між дзець мі і баць ка мі ня рэд ка за-
мя ня юць га джэ ты.

Сён ня мы ні ку ды не па дзе-
нем ся ад агуль на су свет ных тэн-
дэн цый: лю дзі ста лі знач на паз-
ней ус ту паць у шлюб, жан чы ны 
паз ней на ра джа юць. У бу ду чых 
баць коў ва ўзрос це з га да мі з'яў-
ля ец ца «груз» хра ніч ных за хвор-
ван няў. Гэ та пры му шае нас хут-
чэй ука ра няць но выя тэх на ло гіі і 
ак тыў на іх вы ка рыс тоў ваць, каб 
да па маг чы рэа лі за ваць рэ пра-
дук тыў ныя пра вы кож най сям'і. 
Ка лі аб мяр коў ваць праб лем ныя 
пы тан ні — а гэ та абор ты, да па-
мож ныя рэ пра дук тыў ныя тэх на-
ло гіі, вы ходж ван не глы бо ка не да-
но ша ных дзя цей, вы ка ры стан не 
пе ры на таль ных тэх на ло гій, рост 
дзі ця чай ін ва лід нас ці, то без глы-
бо ка га ана лі зу гэ тых праб лем нам 
не вы ра шыць. Уліч ва ю чы, што я 
пе ды ятр, ха чу пад крэс ліць: пер-
шае, на што па він ны звяр таць 
ува гу баць кі, — гэ та зда роўе. 
Сён ня ў струк ту ры дзі ця чай 
смя рот нас ці чвэрць — гі бель ад 
знеш ніх пры чын. Гэ та са праўд ная 
са цы яль ная праб ле ма. Гі нуць па 
сут нас ці зда ро выя дзе ці. Вель мі 
важ на ад да ваць ува гу на ву чан ню 
баць коў, ура чы па ві ны ка заць ім 
пра тыя ры зы кі і не бяс пе кі, якія 
пад піль ноў ва юць дзя цей на роз-
ных эта пах раз віц ця. Пра цуе ўжо 
дзе сяць Цэнт раў па на ву чан ні 
баць коў ства рэн ню бяс печ ных 
умоў для дзя цей у бы це. Сё ле та 
ад чы няць дзве ры яшчэ ча ты ры 
та кія Цэнт ры ў рэ гі ё нах кра і ны.

— Ка мі тэт па ахо ве зда роўя ак-
тыў на пра цуе з роз ны мі даб ра чын-
ны мі і гра мад скі мі ар га ні за цы я мі 
па пы тан нях ума ца ван ня ін сты ту та 
сям'і, пра фі лак ты кі за хвор ван няў 
у дзяў чы нак і жан чын, — ад зна чае 
га лоў ны аку шэр-гі не ко лаг ка мі-

тэ та па ахо ве зда роўя Мін гар вы-

кан ка ма Іры на ІКА НА СТА СА ВА. 
Гэ тыя ме ра пры ем ствы но сяць ма-
са вы ха рак тар, і мы ўжо мо жам 
па хва ліц ца ста ноў чы мі вод гу ка мі. 
Ужо ў жніў ні гэ та га го да па він на 
стар та ваць се рыя ме ра пры ем-
стваў, на кі ра ва ных на аду ка цыю 
жа но ча га на сель ніц тва. Ме ра пры-
ем ствы бу дуць пра хо дзіць на ба зе 
на шых ме ды цын скіх уста ноў і ў 
буй ных ганд лё вых цэнт рах.

— Што мо жа зра біць дзяр жа-
ва, каб пад тры маць і ўма ца ваць 
сям'ю? — за да ец ца пы тан нем 
ды рэк тар Ін сты ту та кі раў ніц-

кіх кад раў Ака дэ міі кі ра ван ня 

пры Прэзідэнце Рэспублікі Бе-

ларусь, кан ды дат эка на міч ных 

на вук, да цэнт Ган на ЯШЧУК. — 

Мы ра зу ме ем, што сям'я — гэ та 
каш тоў насць і ас но ва, што зда-
роўе пер ша снае. Але ў ХХІ ста-
год дзі бе ла рус кія сем'і су ты ка юц-
ца з шэ ра гам праб лем. І та му эка-
на міч ныя сты му лы і пад трым ка 
дзяр жа вы зай ма юць не апош няе 
мес ца. Ма ла дая сям'я, пры ма ю-
чы ра шэн не аб тым, коль кі дзе-
так на ра дзіць, бу дзе раз ліч ваць 
свае сі лы і ў ма тэ ры яль ным пла-
не. За да ча дзяр жа вы — не ўтры-
ман скае ася род дзе ства рыць, а 
ака заць пад трым ку «на стар це», 
ка лі сям'я най больш ураз лі вая, 
пад час дэ крэт на га вод пус ку ма-
мы ці та ты.

Да 2013 го да на зі ра ла ся вель мі 
сум ная сі ту а цыя, бо 70 пра цэн таў 
сем' яў на той час бы лі ад на дзет-
ныя. З 2014 го да ста лі да па ма-
гаць не толь кі шмат дзет ным сем'-
ям, але і сем' ям з дву ма дзець мі. 
У пад трым цы больш за ўсё ма-
юць па трэ бу як раз ма ла дыя сем'і. 
Маг чы ма, вар та звяр нуць ува гу 
на ўскос ныя ме ры іх пад трым кі. 
На прык лад, на ся мей ныя аба не-
мен ты ў ба сейн, фіт нес-цэнт ры, 
за баў ляль ныя цэнт ры і ін шае.

— У Ко дэк се Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь аб аду ка цыі фар мі ра ван не 
сіс тэ мы ся мей ных каш тоў нас цяў 
з'яў ля ец ца ад ной з най важ ней-
шых за дач, а гэ так жа важ ным 
скла даль ні кам вы ха ван ня, — 
упэў не на на мес нік ды рэк та ра па 

ме та дыч най ра бо це На ву кова-

ме та дыч най уста но вы «На цыя-

наль ны ін сты тут аду ка цыі» 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла-

ру сі Люд мі ла РА МА НОЎ СКАЯ. 

— Дзяр жаў ная пра гра ма «Аду-
ка цыя і ма ла дзёж ная па лі ты ка» 
на 2016—2020 га ды аба вяз вае 
нас рас пра цоў ваць эфек тыў ныя 
ме та ды па вы шэн ня пе да га гіч най 
куль ту ры баць коў, пад трым лі ваць 
дзей насць баць коў скіх аса цы я-
цый, а для нас гэ та ў пер шую чар-
гу па пя чы цель скія са ве ты і баць-
коў скія ка мі тэ ты. Вель мі важ ны 
да ку мент быў пры ня ты ад нос на 
ня даў на: «Кан цэп ту аль ныя па ды-
хо ды да раз віц ця сіс тэ мы аду ка-
цыі да 2020 го да і на перс пек ты-
ву да 2030 го да». Гэ ты да ку мент 
вы зна чае, што вы ха ваў чы па тэн-
цы ял усёй сіс тэ мы аду ка цыі мае 
мэ тай сфар мі ра ваць на ву чэн ца 
як гра ма дзя ні на-па тры ё та, про-
фе сі я на ла-пра цаў ні ка і ад каз на га 
сем' я ні на. Іс нуе мност ва ме ха ніз-
маў па рэа лі за цыі гэ тых уста но-
вак і мност ва ві даў дзей нас ці, якія 
вы ка рыс тоў ва юц ца ўжо сён ня. 
Нель га ска заць, што фар мі ра-
ван не ся мей ных каш тоў нас цяў 
ада рва нае або іс нуе ад асоб ле на. 
Яно пра ніз вае ўвесь аду ка цый ны 
пра цэс, які ўклю чае як на ву чан не, 
так і вы ха ван не. Вель мі важ ныя 
ме ха ніз мы, якія да зва ля юць удас-
ка наль ваць на шу дзей насць, іс ну-
юць дзя ку ю чы пад пі са най пра гра-
ме су пра цоў ніц тва па між Мі ніс-
тэр ствам аду ка цыі і Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вой.

Кі раў нік Сі на даль най ка мі сіі 

Бе ла рус кай пра ва слаў най царк-

вы па пы тан нях сям'і, аба ро ны 

ма ця рын ства і дзя цін ства про-

та і е рэй Па вел СЯР ДЗЮК па ве да-
міў, што ка мі сія ўза е ма дзей ні чае з 
епар хі яль ны мі пад раз дзя лен ня мі, 
якія ку ры ру юць пы тан ні аба ро ны 
ся мей ных каш тоў нас цяў, ор га на-
мі дзяр жаў най ула ды, гра мад скі мі 
ар га ні за цы я мі.

— Мы аказ ва ем ду хоў ную, ін-
фар ма цый ную, псі ха ла гіч ную, 
пра ва вую пад трым ку сем' ям у 
цяж кіх жыц цё вых сі ту а цы ях. Прад-
стаў ні кі Ка мі сіі пры ма юць удзел, 
у тым лі ку ар га ні за цый ны, у між-
на род ных фо ру мах, рэс пуб лі кан-
скіх, рэ гі я наль ных і епар хі яль ных 
кан фе рэн цы ях і се мі на рах, пры-
све ча ных ак ту аль ным пы тан ням 
аба ро ны тра ды цый ных ся мей ных 
каш тоў нас цяў. За мі ну лы год пра-
вя лі 43 та кія ме ра пры ем ствы.

Мы рэ гу ляр на пра во дзім ана-
ліз змя нен няў дзе ю ча га за ка на-
даў ства па праб ле мах, якія ўва-
хо дзяць у кам пе тэн цыю ка мі сіі. 
Так, на прык лад, пры ма лі ўдзел 
у дыс ку сіі па пра ек це кан цэп цыі 
За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 
су праць дзе ян ні хат ня му гвал-
ту». Пра цу ем ва ўста но вах аду-
ка цыі, тэ ры та ры яль ных цэнт рах 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва, ня дзель ных шко лах. 
Ажыц цяў ля ем юры дыч нае і псі ха-
ла гіч нае кан суль та ван не сем' яў у 
кры зіс ных сі ту а цы ях і аказ ва ем 
ма тэ ры яль ную да па мо гу. У 2018 
го дзе бяс плат на ака за лі пра ва вую 
да па мо гу 80 сем' ям. У цэ лым за 
год су пра цоў ні кі ка мі сіі апра цоў-
ва юць ка ля 950 за пы таў. Для нас 
вель мі важ на, каб тра ды цый ная 
сям'я па-ра ней ша му за ста ва ла ся 
для лю дзей са праўд най каш тоў-
нас цю.

Пад рых та ва ла 

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

ТРА ДЫ ЦЫЙ НАЯ СЯМ'Я 
ЯК КАШ ТОЎ НАСЦЬ

?

?


