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ШЛЯХ З ЦЕ НЮ
(Заканчэнне. 

Пачатак 
на 1-й стар.)
Сён ня ў май-

стэр ню пры хо-
дзяць спе цы я ліс ты 
з уста ноў да дат-
ко вай аду ка цыі. 
«Для та го каб 
раз віць да дат ко-

выя на вы кі ў лю дзей з та кі мі аб ме жа ван ня мі, 
не да стат ко ва та го нар ма ты ву, які рэг ла мен туе 
Ко дэкс аб аду ка цыі. Так, у гурт ку на ад на го спе-
цы я ліс та па він на быць 10 вуч няў. Ад на спра ва 
даць ука зан ні дзе ся ці зда ро вым, ін шая — пра-
ца ваць з людзь мі з не за ха ва ным ін тэ ле ктам і 
роз ны мі фі зіч ны мі аб ме жа ван ня мі. Ча сам для іх 
і па пер ку роў на склас ці праб ле ма, не аб ход ныя 
спе цы яль ныя пры ста са ван ні, каб яны маг лі неш-
та ра біць», — за ўва жае На тал ля Амп ле е ва.

У май стэр ні ву чаць не толь кі пра ца ваць з 
кам п'ю та рам, ра біць неш та ру ка мі, але і тлу-
ма чаць, як апра нуц ца, ка лі ідзеш да най маль-
ні ка, як на пі саць рэ зю мэ, як са мо му атры маць 
пен сію на по шце.

Ча сам тое, што не да ец ца ад на му, мож на 
асі ліць удвух. Так, у ад на го хлоп ца не пра цу-
юць ру кі, ён не раз маў ляе, але ў яго за ха ва ны 
ін тэ лект і ён вы дат на ве дае го рад. У дру го га — 
ня ма па мя ці, яго год ву чы лі, каб толь кі ён змог 
са ма стой на да брац ца да май стэр ні. Але ў па ры 
хлоп цы раз во зяць да ку мен ты па Мін ску.

Больш чым па куп ка
На тал ля Амп ле е ва, акра мя май стэр ні, уз на-

чаль вае і «Ар тІ дэю» — ма лень кае па лі гра фіч-
нае прад пры ем ства. Ту ды сён ня ўлад коў ва юць 
са мых пад рых та ва ных хлоп цаў і дзяў чат з май-
стэр ні. Ме на ві та тут ін ва лі ды, якім, зда ва ла-
ся, ні чо га не «свя ці ла», атрым лі ва юць пер шы 
пра цоў ны во пыт, за роб кі. А пас ля тым, хто 
змог прай сці адап та цыю, да па ма га юць знай-
сці мес цы на роз ных прад пры ем ствах. За той 
час, як дзей ні чае «Ар тІ дэя», на ад кры ты ры нак 
пра цы вы ве дзе ны 21 ча ла век.

Зда ва ла ся б, не вя лі кая ліч ба. Але, каб вы-
вес ці з це ню ма ла дых лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі, трэ ба пры клас ці шмат на ма-
ган няў. Ся род тых, хто прай шоў увесь гэ ты 
шлях — Аляк сандр. Цяж ка па ве рыць, што на-
па чат ку хло пец на ват не мог пе ра ста віць з 
ад на го ста ла на дру гі паў шклян кі ва ды і не 
рас плёс каць — з-за хва ро бы ў яго трэс лі ся 
ру кі. Па ход ка ў хлоп ца бы ла та кой хіст кай, 
што ад ной чы яго за бра лі ў мі лі цыю — ду ма лі, 
не цвя ро зы. За два га ды ў май стэр ні ён на ву-
чыў ся вы шы ваць, пас ля ў «Ар тІ дэі» пра ца ваў 

пе ра плёт чы кам, а паз ней быў улад ка ва ны ў 
ка мер цый ную струк ту ру.

— У сі лу фі зіч ных ці псі хіч ных асаб лі вас цяў 
аб' ём вы ка на ных ра бот у лю дзей з ін ва лід нас-
цю на шмат мен шы, чым у зда ро вых. І я па він на 
як ар га ні за тар вы зна чыць, што з тэх на ла гіч на-
га пра цэ су ўбраць ці ма дэр ні за ваць, каб ча-
ла век пра ца ваў з боль шай ад да чай і каб гэ та 
не на нес ла яму шко ду, — рас каз вае На тал ля 
Амп ле е ва. — У нас пра ца на прад пры ем стве 
дзе ліц ца па эта пах. Гэ та як кан ве ер, на якім 
кож ны вы кон вае той від дзей нас ці, які доб ра 
да ец ца. На прык лад, мы ра бі лі ёлач ныя цац кі 
ў бе ла рус кім сты лі: нех та вы ра заў, дру гія вы-
шы ва лі, трэ ція за піх ва лі сін тэ пон...

На са цы яль ным прад пры ем стве спа чат ку да-
во дзі ла ся ву чыць ра бот ні каў і дыс цып лі не, бо па 
звыч цы не ка то рыя ста ві лі ся да яе, як да за ня ткаў 
у гурт ках, якія пры жа дан ні мож на і пра пус ціць. А 
так са ма тлу ма чыць, што та кое гро шы. Тут на ват 
дру ка ва лі ца цач ныя ку пю ры і ву чы лі, як імі ка рыс-
тац ца. Не як На тал ля Аляк санд раў на па ці ка ві ла ся 
ў сва іх ра бот ні каў, на што яны па тра ці лі пер шыя 
за роб кі. Адзін з хлоп цаў пры знаў ся, што ку піў 
за паль ні цу і цы га рэ ты, якія... пас ля вы кі нуў у 
смет ні цу, бо не ку рыць: «Я ха цеў па тра ціць 
за роб ле ныя гро шы так, як ха чу: ад чуць ся бе 
да рос лым ча ла ве кам».

— Важ на, што ў ма ла дых лю дзей ёсць 
маг чы масць атры маць пра цоў ныя на вы кі 
не па срэд на на прад пры ем стве, ку ды хлоп цы 
і дзяў ча ты з май стэр ні пры хо дзяць на прак-
тыч ныя за ня ткі. На жаль, та кія не аб ход ныя 
для лю дзей су пра ва джаль ныя ме ра пры ем-
ствы не маг чы ма рас па чаць на звы чай ных 
прад пры ем ствах. Іх мож на ар га ні за ваць 
аль бо ў май стэр нях, аль бо на са цы яль ных 
прад пры ем ствах, — за ўва жае На тал ля Амп-
ле е ва.

«Ар тІ дэя» пра цуе ў асноў ным на арэн ду, 
ка му нал ку і па да ткі, за роб кі ў ра бот ні каў ка ля 
60 руб лёў. Але ін ва лі ды ра ды і та кім ма лым гра-
шам. Акра мя та го, ка лі дзі ця-ін ва лід ста но віц ца 
ра бо чым ча ла ве кам, зна чыць, і яго ма ці мо жа 
ўлад ка вац ца на пра цу. Для мно гіх сем' яў гэ та 
іс тот ная па лёг ка, тым больш, што час та рас ціць 
хво рых дзя цей жан чы нам да во дзіц ца ў адзі ноч-
ку. Так, з 24 ча ла век, якія за раз пры хо дзяць у 
май стэр ню, толь кі ў два іх — поў ная сям'я.

Без умоў на, та кім прад пры ем ствам не вы-
жыць без пад трым кі. Але тут не про сяць ней кіх 
фі нан са вых улі ван няў. Трэ ба шу каць ін шыя 
шля хі.

— Ка лі, на прык лад, на сай це гар вы кан ка-
ма, Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
бу дзе зме шча ны спіс са цы яль ных прад пры ем-
стваў і па зна ча на, што ім мож на да па маг чы, 

ка лі раз мяс ціць там за каз — гэ та ўжо доб рая 
пры ві лея, — тлу ма чыць На тал ля Амп ле е ва. — 
У Ра сіі мож на су стрэць віт ры ны, па зна ча ныя 
зна кам «бо лей, чым па куп ка», дзе пра да ец ца 
пра дук цыя, зроб ле ная са цы яль ны мі прад пры-
ем ства мі ці са цы яль на не аба ро не ны мі людзь-
мі. Лю дзі, ка лі ро бяць там па куп кі, ра зу ме юць, 
што так яны да па маг аюць ін ва лі дам.

Улас на, і на шы чы та чы мо гуць да па маг чы 
лю дзям са скла да ны мі ды яг на за мі з «Ар тІ дэі», 
ка лі звер нуц ца сю ды па па лі гра фіч ную пра-
дук цыю ці су ве ні ры — ка лен да ры, ві зі тоў кі, 
на тат ні кі, бук ле ты, су ве нір ныя ка ро бач кі, за-
пра шэн ні на вя сел лі і г. д.

Маг чы ма, не аб ход на па ду маць і пра льго ты, 
якія бу дуць атрым лі ваць прад пры ем ствы, дзе 
пра цу юць лю дзі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця-
мі. Бо, на жаль, па куль не ах вот на іх бя руць у 
штат. Яно і зра зу ме ла: у зда ро ва га ча ла ве ка 
больш пра цяг лы пра цоў ны дзень, ка ра цей шы 
ад па чы нак, яму не трэ ба ства раць асаб лі вых 
умоў. А яшчэ ча ла ве ка з ін ва лід нас цю зволь-
ніць не маг чы ма.

Су пра ва джаль ная 
ра бо та

У «Ар тІ дэі» пра ца ўлад ка ва ны адзі ны ў 
Мін ску ча ла век з мен таль ны мі па ру шэн ня-
мі, пер шай гру пай ін ва лід нас ці. У Дзміт рыя 
цяж кія аб ме жа ван ні, ён не ўмее лі чыць, чы-
таць, пі саць, не га во рыць, але ў май стэр ні 
за ўва жы лі, што для хлоп ца шчас це — вы-
нес ці смец це, пра цер ці пыл. У якас ці экс пе-
ры мен та яго ўлад ка ва лі пры бі раль шчы кам. І 
сён ня хло пец вы дат на спраў ля ец ца са сва і мі 
аба вяз ка мі. Але да вя ло ся па пра ца ваць над 
тым, каб у ча ла ве ка з ін ва лід нас цю ра бо та 
да сяг ну ла аў та ма тыз му — прос та ха дзіць 
за ім і са чыць ці не за кож ным ру хам. Асво-
іць роз ныя ві ды дзей нас ці но вым ра бот ні-
кам у «Ар тІ дэі» да па ма гае асіс тэнт па су-
пра ва джаль ным пра ца ўлад ка ван ні Сяр гей 
Лап чык: «З кож ным ча ла ве кам пра роб ле на 
гі ганц кая пра ца, пры чым заў сё ды па ды ход 

ін ды ві ду аль ны. У нас ужо больш-менш 
пры звы ча і лі ся да та го, што лю дзі з ДЦП 
мо гуць вы кон ваць ней кую ра бо ту, а да 
та ко га ўспры няц ця ін ва лі даў з ін тэ ле кту-
аль ны мі па ру шэн ня мі гра мад ства толь кі 
па ды хо дзіць. Я га на ру ся ты мі, ка го мы 
пра ца ўлад ка ва лі на сва бод ны ры нак пра-
цы. Ба чу вя лі кія зме ны: лю дзі ад чу лі ся-
бе па трэб ны мі ў гра мад стве. Яны вель мі 
ад каз на ста вяц ца да сва ёй ра бо ты. Уя-
ві це, ча ла век улад ка ва ны за пай шчы кам 
па ке таў для карт ры джаў, але пры гэ тым 
кож ны дзень пры хо дзіць на ра бо ту ў дзе-
ла вым кас цю ме — на столь кі для яго гэ та 
важ на».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ. 
dzіadzіula@zvіazda.by

Бе ла рус кая аса цы я цыя да па мо гі дзе цям-ін ва лі дам і ма ла дым ін ва лі дам па спя хо ва 
ажыц цяў ляе пра ек ты па су пра ва джаль ным пра ца ўлад ка ван ні лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі на ад кры тым рын ку пра цы. Гэ та зна чыць, што бу ду ча га ра бот ні ка-ін ва лі-
да пад трым лі ва юць прак тыч на на ўсіх эта пах: ад су стрэ чы з най маль ні кам да да па мо гі і 
адап та цыі на пра цоў ным мес цы. Час та без та кой пад трым кі мно гія лю дзі з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі прос та не ад ва жы лі ся б вый сці з до ма. 

— У на шых пра ек тах мы пра цу ем з ма ла ды мі людзь мі з ін тэ ле кту аль най не да стат-
ко вас цю, якім патрабуецца пра цяг лая (ці па ста ян ная) пад трым ка на пра цоў ным мес-
цы, — за ўва жае Эду ард Шы пі цын, які су пра ва джае ін ва лі даў на ад кры тым рын ку 
пра цы. — Мы спра бу ем пра су нуць ідэю асіс ці ру е ма га, су пра ва джа е ма га пра ца ўлад ка-
ван ня. У Аў стрыі, на прык лад, з са міх ра бот ні каў прад пры ем ства вы дзя ля юц ца мен та ры, 
якія не ка то ры час су пра ва джа юць ра бот ні каў з ін ва лід нас цю. На шай дзяр жа ве таксама 
трэ ба пе рай маць та кі во пыт. Асіс тэн та мі мо гуць быць і ін ва лі ды, якія са мі ўжо асво і лі ся 
з пэў най пра фе сі яй, аль бо бліз кія хво ра га ча ла ве ка.

Прадукцыя «Ар тІ дэі»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

На га да ем, уве ча ры 8 каст рыч ні-
ка 2016 го да 17-га до вы Ула дзі слаў 
Ка за ке віч зай шоў у ганд лё вы цэнтр 
«Еў ро па» з бен за пі лой і ся ке рай і 
па чаў на па даць на лю дзей. У вы ні ку 
за гі ну ла 43-га до вая пра да вец, яшчэ 
дзве жан чы ны атры ма лі ра нен ні. 
Экс пер ты за пры зна ла, што хло пец 
быў у ста не свя до мас ці. Мак сі маль-
нае па ка ран не, якое па гра жае Ула-
дзі сла ву, — 15 га доў ка ло ніі агуль-
на га рэ жы му.

Для ма ці за гі нуў шай, Ма рыі Іва-
наў ны, жыц цё раз дзя лі ла ся на «да» 
і «пас ля».

— Не вы ка заць сло ва мі той боль, 
які мой муж і я пе ра жы ва лі з-за гі бе-
лі дач кі. Ня ма ні чо га больш страш-
на га, чым ха ваць сваё дзі ця, якое 
бы ло так па-звер ску за бі та. Гэ ты 
дзень, ка лі ска за лі, што Ле нач кі 
больш ня ма, для мя не стаў са мым 
страш ным... Я да гэ туль ча каю зван-
ка ад яе... — Ма рыя Іва наў на хва лю-
ец ца. Дры жаць ру кі, го лас, жан чы на 
не мо жа стры маць слёз. — Му жу 
ад ра зу не пры зна лі ся, ба я лі ся за яго 

зда роўе. Ска за лі, што Ле на ў баль-
ні цы ў цяж кім ста не.

Баць кі Ула дзі сла ва, па сло вах Ма-
рыі Іва наў ны, та ды не пра яві лі ні я кіх 
эмо цый. «Я ча ты ры дні бы ла ў Мін ску, 
пры яз джа ла на па ха ван не (жан чы на 
з му жам жы ве ў вёс цы ў Ня свіж скім 
ра ё не. — Аўт.). Ні зван ка ад іх. Толь кі 
за не каль кі тыд няў да су да яны вы ка-
за лі свае спа чу ван ні».

Сяст ра за гі нуў шай, На тал ля, ус-
па мі нае: ка лі ра ні цай 9 каст рыч ні ка 
да ве да ла ся пра смерць Але ны, не 
маг ла ў гэ та па ве рыць.

— Ад ра зу па еха ла да яе да моў. 
Скла да на бы ло знай сці сло вы пад-
трым кі для му жа сяст ры і пля мен-
ні цы. Баць кам па тэ ле фо не гэ ту 
на ві ну па ве дам ляць не ха це лі, па-
еха лі да іх у вёс ку... Сяст ра бы ла 
мне вель мі бліз кая, яна бы ла ма ёй 
най леп шай сяб роў кай. Слё зы не пе-
ра ста юць ліц ца з ва чэй, ка лі ўспа-
мі наю на шы су стрэ чы і пе ра гля даю 
фа та гра фіі. Не ма гу гля дзець, як 
ма ма кож ны раз пла ча... Лі чу, што 
ў тым, што зда ры ла ся, ёсць ві на не 
толь кі за бой цы, але і тых, хто па ві-
нен быў яго вы ха ваць, — баць коў.

Муж за бі тай Аляк сандр рас ка-
заў жур на ліс там, што за тры тыд ні 
да су да яны су стра ка лі ся з баць ка-
мі Ула дзі сла ва. Тыя пе рад алі сям'і 
за гі нуў шай ча ты ры ты ся чы руб лёў 
(уся го сям'я — ма ці Але ны, сяст ра, 
муж і дач ка — збі ра ец ца спаг наць у 
кошт кам пен са цыі ма раль най шко-
ды ка ля 230 ты сяч руб лёў).

— Мы бу дзем да бі вац ца мак-
сі маль на га па ка ран ня, — ад зна-
чыў муж чы на. — Я па гля дзеў 
яму (Ка за ке ві чу. — Аўт.) у во-
чы — ні я ка га спа чу ван ня. На ўрад 
ці ён мо жа вы пра віц ца.

У аб ві на вач а на га Ула дзі сла ва 
Ка за ке ві ча не бы ло бліз кіх сяб роў. 
З 15 га доў пад ле так жыў адзін у 
ква тэ ры. Кам плек са ваў з пры чы-
ны сва ёй знеш нас ці, не каль кі ра зоў 
спра ба ваў скон чыць жыц цё са ма-
губ ствам. З пер ша га кур са Між на-
род на га ўні вер сі тэ та «МІТ СО» быў 
ад лі ча ны за пра гу лы. Пад час до пы-

ту Ула дзі слаў пры знаў ся, што жа-
дан не ўчы ніць ма са вае за бой ства 
ўзнік ла ў яго яшчэ вяс ной 2016-га. 
Ча му? Па яго сло вах, ха цеў за бі-
ваць прос та «дзе ля за ба вы».

— 3 каст рыч ні ка я пай шоў у па-
лі клі ні ку па да вед ку аб про пус ку 
за ня ткаў. Не атры маў. Та ды ў мя не 
зноў уз нік ла жа дан не за біць як ма-
га больш ад на курс ні каў. Вы ра шыў, 
што цу доў ная ідэя — па пі ліць іх, — 
рас ка заў хло пец у су дзе. Вы гля даў 
ён вель мі спа кой на, на ват па смі хаў-
ся пры сут ным у за ле.

На на ступ ны дзень пай шоў у кра му 
куп ляць усё не аб ход нае — бен за пі-
лу, ся ке ру. Паз ней на быў ба лак ла ву, 
ахоў ныя аку ля ры, на вуш ні кі, спе-
цы яль ныя ахоў ныя пры ста са ван ні. 
6 каст рыч ні ка вы пра ба ваў пі лу на 
Цнян скім ва да схо ві шчы. А 7-га са-
браў ся з ін стру мен там ва ўні вер сі тэт.

— Я быў цвя ро зым. Вы клі каў 
так сі да до му. Па ехаў ва ўні вер сі тэт. 

У чах ле гі та ры ля жа лі пі ла і ся ке ра. 
У аў ды то рыі на лек цыі му сіў са брац-
ца ўвесь мой курс (каля 180 чала-
век. — Аўт.). Я ўвай шоў у бу ды нак, 
пе ра апра нуў ся ў прыбіральні. За вёў 
бен за пі лу. Але, ка лі вы хо дзіў, уда-
рыў яе аб дзвяр ны пра ём. Спра ба-
ваў ад ра ман та ваць — не атрым лі-
ва ла ся, прый шло ся па кі нуць уні вер-
сі тэт. По тым зра зу меў, што прос та 
за ча піў тор маз. Але бы ло поз на: 
лек цыя ўжо за кон чы ла ся, — даў 
па ка зан ні Ула дзі слаў.

У су бо ту Ула дзі слаў ха цеў вяр-
нуц ца ва ўні вер сі тэт, каб да вес-
ці за ду ма нае да кан ца. Але ехаць 
бы ло да лё ка, да та го ж ён пра спаў 
лек цыю. Та ды хло пец вы ра шыў 
учы ніць рас пра ву ў най блі жэй шым 
ганд лё вым цэнт ры. Вы піў 150 гра-
маў га рэл кі для храб рас ці. Па да ро-
зе пе ра апра нуў ся ў спец адзен не, у 
на вуш ні ках уклю чыў му зы ку. «Так 
ве ся лей», — па тлу ма чыў ён.

З са бой хло пец узяў пяр цо выя 
ба лон чы кі, каб з імі на па сці на ахо-
ву ганд лё ва га цэнт ра «Еў ро па», 
але ахо вы на ўва хо дзе не бы ло. З 
уклю ча най бен за пі лой Ула дзі слаў 
стаў кі дац ца на тых, хто пер шым 
тра піў на во чы. «Па пла не я ха цеў 
яшчэ ўзяць за лож ні ка і ча каць пры-
быц ця спец на за, каб у фі на ле мя не 
за бі лі», — па ве да міў аб ві на вача ны 
ў су дзе.

Сваю ві ну ён цал кам пры знае. 
Аб тым, што зра біў, не шка дуе. 
«Шка дую толь кі, што ма ла лю дзей 
за біў».

«Звяз да» бу дзе са чыць за су-
до вым пра цэ сам.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.byФо
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