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УТУЛЬ НАСЦЬ 
I КАМ ФОРТ

Мес ца, дзе па бу да ва ны 

да мы ся мей на га ты пу, са-

праў ды зруч нае. По бач гi-

пер мар кет, шко ла, чы гу нач-

ны вак зал, га рад скi парк...

Ды i сам дом на два па вер-

хi — кам форт ны, су час ны, 

на ват з не вя лi кiм участ кам.

Ад ра зу рас ка жу пра ўнут-

ра ную «на чын ку». У пры-

го жым хо ле — вя лi кая ка-

на па i тэ ле вi зар-плаз ма. 

Гэ та мес ца для агуль ных 

ся мей ных пра гля даў. Ка ля 

сця ны — знач ных па ме раў 

аква ры ум. Да рэ чы, iх у до ме 

не каль кi. У кух нi — два ха-

ла дзiль нi кi, па су да мы еч ная 

ма шы на i ўсё, што па трэб на 

гас па ды нi. Па кой пад праль-

ню з су шыл кай. Пры бi раль-

нi асоб на для дзяў чы нак i 

хлоп чы каў, i так на абод вух 

па вер хах. Кож ны па кой раз-

лi ча ны на два iх дзя цей. У iх 

ста яць лож кi, стол, ша фа-

купэ, кам п'ю тар. Агуль ны 

па кой для гуль няў. Усё па-

ды зай нер ску ары гi наль на, 

утуль нас цi да дае драў ля ная 

пад ло га. Ка ра цей, дом цал-

кам пад рых та ва ны для та го, 

каб кам форт на тут жыць.

Шчы ра ка жу чы, та кiя ўмо-

вы ўраж ва юць. Да лё ка не 

кож ная сям'я мо жа са бе да-

зво лiць мець аса бняк. А што 

ка заць пра тыя сем'i, ад куль 

сю ды тра пi лi пры ём ныя дзет-

кi? Та му з гас па ды няй, ма-

цi-вы ха ва цель кай Ма ры най 

Ча бан, па чы наю раз мо ву 

ме на вi та з гэ та га. Цi спрыя-

юць кам форт ныя ўмо вы 

адап та цыi дзя цей у но вай 

сям'i? На маё пы тан не яна 

ад ка жа, але кры ху паз ней. 

А па куль за пра шае прай-

сцi ў гас цi ную, па ся рэ дзi не 

якой ста iць вя лiз ны драў ля-

ны стол з ма сiў ны мi крэс ла-

мi, i пра па нуе ку ба чак ка вы з 

цу кер ка мi. «Дзе цi не вель мi 

ядуць са лод кае, — за ўва жае 

яна, — iм больш да спа до бы 

мяс ныя пра дукты». Вось тут, 

за ста лом, i пра хо дзiць на ша 

раз мо ва.

«ГЭ ТА МНЕ 
НА КА НА ВА НА»

Ма ры на вяр та ец ца да 

пы тан ня на конт кам фор ту. 

Ус па мi нае, як у дзя цiн стве 

кан ца 90-х яе баць кi-на стаў-

нi кi, як i мно гiя, не шы ка ва лi. 

Бы ва ла, што i зар пла ту па 

не каль кi ме ся цаў не вы плач-

ва лi. Буль бу, якую са дзi лi на 

ле цi шчы, вель мi хут ка з'я-

да лi. Та му дзе цям — сва iм 

i пры ём ным — ста ра ец ца 

да нес цi i гэ ты факт. Каб 

яны так са ма ўме лi ца нiць 

да ста так.

Дык як зда ры ла ся, што 

ма ла дая сям'я з тры ма сва i-

мi дзець мi вы ра шы ла вы хоў-

ваць яшчэ пя цё ра чу жых? 

Та кiя ўчын кi заў сё ды зда ва-

лi ся ка лi не ге ра iч ны мi, то, 

ва ўся кiм ра зе, за слу гоў ва лi 

па ва гi. Неш та па доб нае ад-

чу ва ец ца пры зна ём стве са 

свя та ра мi — у абод вух вы-

пад ках ча ла век у знач най 

сту пе нi ах вя руе сва i мi ўлас-

ны мi па трэ ба мi. Дарэчы, 

i Ма ры на — ча ла век ве ру-

ю чы i на ват вы кла дае ў ня-

дзель най шко ле пры хра ме. 

Та му звяр ну лi ся па бла слаў-

лен не да свя та ра.

— Я ў дзя цiн стве вель мi 

доў га хва рэ ла, i мне ска за-

лi, што, маг чы ма, не бу дзе 

дзя цей. Пра гэ та рас ка за ла 

свай му му жу на пя рэ дад нi 

вя сел ля. Але для яго тое 

не ста ла пе ра шко дай, i мы 

па жа нi лi ся. Та ды муж даў 

абя цан не, што, на ват ка лi 

бу дуць свае дзе цi, мы ўсё ж 

усы на вiм яшчэ ад на го сi ра-

ту, возь мем чу жо га, — рас-

каз вае Ма ры на сваю гiс то-

рыю. — Муж ез дзiў у По лацк 

да свя та ра, рас ка заў, што 

ма ем трох сва iх дзя цей, але 

трэ ба вы ка наць абя цан не. 

I свя тар ска заў: ка лi вы га-

то вы — iдзi це. Муж сам пай-

шоў у ор га ны апе кi, з дзець-

мi яшчэ ра ней да мо вi лi ся. 

Бо ў нас та кi склад — чым 

больш на ро ду, тым лепш.

Ка лi ор га ны апе кi афарм-

ля лi да ку мен ты на ўсы наў-

лен не, там уба чы лi, што Ма-

ры на па пра фе сii пе да гог, 

пра ца ва ла вы ха ва це лем 

дзi ця ча га сад ка. Та ды су-

жэн цам i пра па на ва лi стаць 

пры ём ны мi баць ка мi для iн-

шых дзе так.

— I, што цi ка ва, муж 

пер шы зга дзiў ся на гэ та. 

Прый шоў да моў i ска заў, 

што даў па пя рэд нюю зго ду 

на ра бо ту баць ка мi-вы ха ва-

це ля мi, — ка жа Ма ры на. — 

Та кiм чы нам мы тра пi лi ў 

лiк кан кур сан таў на гэ ту, 

так бы мо вiць, па са ду. Нам 

ад да лi пе ра ва гу та му, што 

мы iш лi на гэ ты крок асэн-

са ва на.

Ка лi за клад ваў ся падму-

рак но ва га до ма ся мей на га 

ты пу, Ма ры на з му жам ве-

да лi, што iх ма ра не та кая 

да лё кая. I вось лi та раль на ў 

сту дзе нi яны пе ра еха лi ў гэ-

ты кам форт ны i пры го жы бу-

ды нак ра зам з тры ма сва i мi i 

пяц цю пры ём ны мi дзець мi.

У ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ 
ДА БРЫ НЯ 
I КЛО ПАТ

У ад дзе ле аду ка цыi Ле-

нiн ска га ра ё на Грод на з 

сям' ёй Ча ба ноў пад пi са лi 

кант ракт. Акра мя за ра бот-

най пла ты баць кi-вы ха ва-

це лi атрым лi ва юць што ме-

сяч ныя вы пла ты на ўтры-
ман не дзя цей. Як пра вi ла, 
у да мах ся мей на га ты пу iх 
жы ве ад пяці да дзесяці. 
Па сло вах га лоў на га спе-
цы я лiс та Але ны Шэў чык, 
пры яры тэт ма юць поў ныя 
сем'i, у якiх ёсць во пыт вы-
ха ван ня дзя цей, свае дзе цi 

i, па жа да на, пе да га гiч ная 

аду ка цыя. Ёсць няма-

ла прэ тэн дэн таў тра пiць 

у банк да ных баць коў-вы ха-

ва це ляў. Тут iс нуюць i свае 

плю сы — маг чы масць пра-

ца ўлад ка вання, зар пла та, 

са цы яль ныя гаран тыi.

— Бы вае, што прэ тэн ду-

юць тыя сем'i, якiя не мо гуць 

ства рыць паў на вар тас ныя 

ўмо вы для вы ха ван ня цi 

больш скi ра ва ны на мер кан-

тыль ныя iн та рэ сы. Мы ад-

да ём пе ра ва гу тым, у ка го 

iн шыя пры яры тэ ты — у пер-

шую чар гу лю боў да дзя цей 

i жа дан не iм да па маг чы, — 

рас тлу ма чы ла су раз моў нi ца.

Ця пер у Грод не сем да-

моў ся мей на га ты пу i яшчэ 

адзiн бу ду ец ца. Усе яны 

фi нан су юц ца дзяр жа вай. 

Ме на вi та та кая фор ма вы-

ха ван ня дзя цей, што за ста-

лi ся без апе кi ўлас ных баць-

коў, — ад на з най больш 

пры маль ных. У пры яры тэ-

це так са ма пры ём ныя сем'i, 

якiя бя руць чу жых дзе так у 

свае ква тэры.

— Мы iмк нём ся па збег-

нуць улад ка ван ня дзя цей у 

iн тэр на тныя ўста но вы, — 

ка жа Але на Шэў чык. — 

У пры ём ных сем' ях i да мах 

ся мей на га ты пу дзе цi лепш 

са цы я лi зу юц ца, зна ё мяц ца 

з ся мей ным по бы там, ад-

но сi на мi, якiя по тым мо гуць 

прае цы ра ваць на свае бу ду-

чыя сем'i. Гэ та доб ры прык-

лад для iх.

Не толь кi ў Грод не, але 

i ў воб лас цi пе ра важ ная 

боль шасць дзя цей-сi рот 

зна хо дзiц ца на так зва най 

пры ват най фор ме апе кi — 

у пры ём ных i апя кун скiх 

сем'ях, да мах ся мей на га 

тыпу. Апош нiх, на прык лад, 

на Гро дзен шчы не ка ля 30, 

тут на вы ха ван нi 200 дзя-

цей-сi рот i тых, хто за стаў ся 

без апе кi ба коў.

Пра фе сiй ныя баць кi — 

гэта свай го кшталту падуш-

ка бяс пе кi для ня дбай ных 

бiя ла гiч ных тат i ма цi. Яны 

да юць iм шанц аду мац ца, 

вы пра вiц ца i вяр нуць сва iх 

дзе так на зад. На ўсё да ец-

ца паў го да. Баць кi мо гуць 

на вед ваць сва iх дзя цей, 

пад трым лi ваць з iмi су вязь. 

Гэ та ро бiц ца для та го, каб 

яны зра зу ме лi, на якой мя-

жы ста яць, i знай шлi ў са бе 

моц не пе ра сту паць яе. Але 

та кое зда ра ец ца, на жаль, 

да во лi рэд ка.

ПРАБ ЛЕ МЫ 
З ЖЫЛ ЛЁМ 
I АЛ КА ГО ЛЕМ

Вось i Ма ры на Ча бан, як 

мо жа, спры яе род ным баць-

кам. У асноў ным усе яны 

маюць праб ле мы з ал ка го-

лем. Тыя, у ка го ёсць жа дан-

не вяр нуць дзя цей, пра хо-

дзяць рэ абi лi та цыю. У вы-

зна ча ны час да пры ём ных 

дзя цей Ча ба ноў пры хо дзяць 

iх ма цi. Баць кi-вы ха ва це лi 

ства ра юць умо вы для та го, 

каб дзе цi маг лi су стра кац-

ца з iмi.

— Ма цi нi хто не за ме-

нiць, — упэў не на Ма ры-

на. — На ват ка лi яны па-

збаў ле ны баць коў скiх пра-

воў. На мой по гляд, у ма iх 

пры ём ных дзя цей ня дрэн-

ныя ма цi, мне iх шка да. Ад-

на на ват улад ка ва ла ся на 

дзве ра бо ты, каб вяр нуць 

два iх дзе так. А тра пi лi яны 

сю ды з-за агрэ сiў на га баць-

кi. Жан чы на па да ла на раз-

вод, але ня ма, дзе жыць, 

трэ ба зды маць ква тэ ру, бо 

свая на ле жыць му жу, i ён 

лi чыць, што жон ка ад яго 

нi ку ды не дзе нец ца. Ба бу-

ля са ма вы клi ка ла мi лi цыю, 

каб за бра лi дзя цей, бо тыя 

раз ла ды па мiж баць ка мi 

дрэн на ўплы ва лi на малых.

Ад агрэ сiў на га баць кi 

па ку та ва лi i дзе цi. Аляк сей 

(iмя зме не на), яко му 11 га-

доў, рас ка заў Ма ры не, што 

та та не раз яго бiў. А вось 

са сва iм пры ём ным баць кам 

Мi ка ла ем вель мi па сяб ра ваў 

i не ады хо дзiць ад яго нi на 

крок.

Па сло вах Ма ры ны, ма цi 

Аляк сея зня ла ква тэ ру, хо-

дзiць на спе цы яль ныя кур сы 

па псi ха ло гii i мае ўсе шан цы 

вяр нуць дзя цей. Тым больш 

што i дзе цi цяг нуц ца да яе.

Цi вось яшчэ ад на гiс то-

рыя. Ма ла дая ма цi — 27 га-

доў, трое дзя цей. Пер шае 

дзi ця на ра дзi ла ў 16, жы ве 

без му жа, са сва ёй ма цi, 

якая вель мi «сяб руе» з бу-

тэль кай. Та му ор га ны апе кi 

па ста вi лi ўмо ву — аль бо ба-

бу ля прой дзе ля чэн не ад ал-

ка голь най за леж нас цi, аль бо 

ма цi зной дзе iн шае жыл лё. 

Так трое дзе так, ма лод ша му 

з якiх тры га ды, тра пi лi ў дзi-

ця чы дом ся мей на га ты пу. 

Два iх но вы баць ка во зiць у 

iн тэ гра ва ны клас.

ТЫЯ, 
ХТО ПАД СТА ВIЎ 
ПЛЯ ЧО

А па куль ад ны баць кi 

апус ка юц ца на дно, а iн шыя 

iмк нуц ца вы плыць з гэ та га 

вi ру, усе кло па ты аб iх дзе-

цях кла дуц ца на чу жых лю-

дзей. I тыя ро бяць усё маг-

чы мае, каб ма лыя рас лi без 

стрэ саў i стра ху.

Як пра вi ла, дзя цей ста-

ра юц ца не раз лу чаць з бра-

та мi i сёст ра мi. У Ча ба ноў, 

на прык лад, дзе цi з дзвюх 

сем' яў. Пры ём ныя баць кi iх 

са мi не вы бi ра юць, а пры-

ма юць тых, ка го вы зна чы ла 

апе ка. Не ўсе iдуць на кан-

такт — дзе цi скла да ныя. Але 

Ма ры на не зда ец ца:

— Ле на (iмя зме не на) ў 

нас са праўд ны ка лю чы во-

жык. Але я ра зу мею, што 

дзi ця траў ма ва на, у яе на ват 

ра ны на спi не. Яна не да вя-

рае да рос лым. Гэ та яе ахоў-

ная рэ ак цыя. Я толь кi ўга-

вор ваю яе, тлу ма чу, што тут 

нi хто не па крыў дзiць, та му 

не трэ ба свае iгол кi вы пус-

каць. I на стаў нi цы ў шко ле 

пра гэ та ка жу, каб не ўспры-

ма ла яе як хам ку. Бо ка лi з 

ёй абы хо дзiц ца не лас ка ва, 

яна на ўрад цi зме нiц ца, а бу-

дзе пра цяг ваць i на да лей 

гру ба ся бе па во дзiць.

Хоць пры ём ныя дзе цi жы-

вуць у Ча ба ноў уся го трэ цi 

ме сяц, Ма ры на пра кож на га 

мо жа мно гае рас ка заць. Бо 

час та ха дзi ла да iх у пры-

ту лак, на зi ра ла. Ця пер яна 

ве дае, як знай сцi кам пра-

мiс i пры ву чыць да но вых 

звы чай ных ся мей ных ры-

ту а лаў. На прык лад, збi рац-

ца ў вы хад ныя за вя лi кiм 

ста лом. Да рэ чы, за гэ тым 

са мым ста лом ся дзiм мы з 

Ма ры най за філіжаначкай 

ка вы. Мне зда ец ца, я ба-

чу, як хтось цi з дзя цей есць 

ка шу, хтось цi бу тэрб род цi 

тос ты. Тут лi чаць, што не 

вар та пры му шаць ес цi тое, 

што дзi ця не лю бiць, бо ежа 

так са ма па вiн на пры но сiць 

ра дасць. Так са ма як i знеш нi 

вы гляд. На прык лад, Ма ры на 

на ват до ма не но сiць ха ла-

таў i шта ноў. Толь кi су кен кi 

i спад нi цы, кры ху кас ме тыкi, 

пры бра ныя ва ла сы. Мужа 

су стра кае га ра чай ежай. 

Дзе цi гэ та ба чаць i бя руць 

прык лад, ка жа жан чы на. 

Яны i сваю сям'ю здо ле юць 

так па бу да ваць.

— Да мы ся мей на га ты пу 

i ство ра ны дзе ля та го, каб 

дзе цi ба чы лi прык лад даб-

ра быт най сям'i, вет лi вых ад-

но сiн, кло па ту па мiж яе чле-

на мi, — вы зна чае га лоў нае 

Ма ры на. — За ўва жа на, што 

вя лi кая сям'я спры яль ная 

для дзя цей: чым iх больш, 

тым яны больш падрыхтава-

ныя да са ма стой на га жыц-

ця. А ў ма цi не бу дзе ха паць 

ча су, каб «за цю каць» дзi ця 

сва ёй гi пер ува гай.

ПРАЗ 
ПЕ РА ШКО ДЫ

На жаль, не атры ма ла ся 

па гу та рыць з му жам Ма-

ры ны Мi ка ла ем, якi пра цуе 

цес ля ром на бу даў нi чым 

прад пры ем стве. Ды i дзе-

цi амаль усе бы лi ў шко ле, 

до ма — двое трох га до вых 

ма лых. Пад час гу тар кi за iмi 

на гля да ла ста рэй шая дач ка 

гас па ды нi. Жан чы на са ма 

па пра сi ла прый сцi ў та кi час, 

каб мож на бы ло спа кой на 

па га ва рыць. Ад чу ва ла ся, 

што яна са праў ды ка рыс-

та ец ца сва iм пе да га гiч ным 

во пы там, з ра зу мен нем 

ста вiц ца да роз на га кштал-

ту на вед ван няў i пра ве рак. 

Не ка то рыя пры ём ныя баць-

кi, па яе сло вах, не вы трым-

лi ва юць та ко га кант ро лю. 

Але з iн ша га бо ку — за гэ-

тых дзя цей iн спек та ры так-

са ма ня суць ад каз насць. Та-

му тэ ры то рыя па вiн на быць 

ад кры тая.

I, што га лоў нае, пры ём-

ныя баць кi не лi чаць свой 

но вы ста тус ней кай ах вя рай, 

а, на ад ва рот, ус пры ма юць 

яго як ра дасць. Пры чым гэ та 

лю дзi з да стат кам. У iх дзве 

но выя ма шы ны, ёсць свая 

ква тэ ра. Маг лi б спа кой на 

га да ваць уласных дзя цей i 

не мець лiш ня га кло па ту з 

чу жы мi ма лы мi, якiя да та-

го ж i скла да ныя: ня ма ла 

праб лем i з ву чо бай, i з па-

во дзi на мi — на ват пе да го гi 

не над та жа да юць мець у 

кла се та кiх дзя цей, бо ка мi-

сiя па спра вах не паў на лет-

нiх па ста ян на на зi рае за iмi, 

тры мае на кант ро лi.

Ма ры на ад на го не ра зу-

мее — ча му ў гра мад стве 

та кая iнi цы я ты ва ча сам ус-

пры ма ец ца не га тыў на. Ня-

даў на ўра зi лi ад но сi ны ка-

сi ра ў кра ме. Ка лi Ма ры на 

куп ля ла вок лад кi для кнiг, 

тая ча мусь цi абу ры ла ся, 

што, маў ляў, трэ ба гэ та ра-

бiць у па чат ку на ву чаль на га 

го да.

— Ка лi я ска за ла, што 

пра цую ў ся мей ным до ме, 

яна на огул за явi ла: сва iх не 

хо чуць на ра дзiць, а чу жых 

бя руць. Вось вам ад но сi ны... 

А iн шая ка сiр ка, на ад ва рот, 

па жа да ла пос пе хаў i цяр-

пен ня... Як бы што нi ка за лi, 

у дзя цiн стве па трэб ны кло-

пат i пя шчо та. Мно гае за бу-

дзец ца, а гэ та на заў сё ды за-

пом нiц ца, — ро бiць вы снову 

Ма ры на.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

фо та аў та ра.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ПЛЯ ЧО ДЛЯ НЯ ДБАЙ НЫХ БАЦЬ КОЎ

«У пры ём ных сем' ях 
i да мах ся мей на га 
ты пу дзе цi лепш 
са цы я лi зу юц ца, 
зна ё мяц ца з ся мей ным 
по бы там, ад но сi на мi, 
якiя по тым мо гуць 
пра ецы ра ваць на свае 
бу ду чыя сем'i. Гэ та 
доб ры прык лад для iх».

Пра фе сiй ныя баць кi — 
гэ та свай го кшталту 
па душ ка бяс пе кi 
для ня дбай ных 
бiя ла гiч ных тат i ма цi. 
Яны да юць iм шанц 
аду мац ца, вы пра вiц ца 
i вяр нуць сва iх дзе так 
на зад. На ўсё да ец ца 
паў го да.


