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Я ка лек цы я ную ка ва выя ку бач кі 
і аду сюль, дзе бы ваю, 
ста ра юся пры вез ці ха ця б адзін. 
Са мы кра наль ны экс па нат у ма ёй 
ка лек цыі — ку ба чак са спод кам, 
вы леп ле ны і рас пі са ны ўруч ную, 
тро хі кры ва ва ты, з да лі кат ны мі 
аква рэль ны мі квет ка мі. 
Ён вы лу ча ец ца ней кай цёп лай, 
без аба рон най пры га жос цю. 
Я ку пі ла яго ў су ве нір най кра ме 
ста ро га Та лі на. Ад ра зу ж, як уба чы ла 
на па лі цы, не змаг ла ад вес ці ва чэй... 
Ака за ла ся, гэ ты ку ба чак зроб ле ны 
ча ла ве кам з ін ва лід нас цю, 
а су ве нір ная крам ка бы ла са цы яль най.

Ця пер та кія са цы яль ныя кра мы, дзе мож на 
ку піць вы ра бы лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг-
чы мас ця мі, з'я ві лі ся і ў Бе ла ру сі, на прык лад у 
Ба ра на ві чах. Але да вай це па па рад ку...

Ра ней пры тэ ры та ры яль ных цэнт рах са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва ме лі ся 
толь кі са цы яль на-рэ абі лі та цый ныя май стэр ні 
для лю дзей з ін ва лід нас цю. Вы ключ на пра-
цоў ных май стэр няў не бы ло.

У чым роз ні ца па між са цы яль на-рэ абі-
лі та цый ны мі і пра цоў ны мі май стэр ня мі? 

Пер шыя, па сло вах спе цы я ліс таў, ста вяць 
сва ёй мэ тай ад наў лен не і раз віц цё па ру-
ша ных функ цый у лю дзей з ін ва лід нас цю, 
фар мі ра ван не кам пен са тор ных на вы каў па 
са ма аб слу гоў ван ні, вя дзен ні хат няй гас па-
дар кі, на ву чан не эле мен тар ным пра цоў ным 
апе ра цы ям. Лю дзі ў та кіх май стэр нях ле-
пяць, вы раб ля юць су ве нір ную пра дук цыю, 
але не пра да юць яе.

У пра цоў ных май стэр нях лю дзі з ін ва лід-
нас цю пра цу юць па тэр мі но вым пра цоў ным 
да га во ры і ў ад па вед нас ці з рэ ка мен да цы я мі 
МРЭК. І за сваю пра цу атрым лі ва юць за ра-
бот ную пла ту, да та го ж ім ідзе пра цоў ны 
стаж.

— Да вай це бу дзем шчы ры мі: лю дзі з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, якія ма юць псі-
ха фі зіч ныя асаб лі вас ці, сён ня не кан ку рэн та-
здоль ныя на рын ку пра цы, — ка жа ды рэк тар 
ТЦСАН Ба ра на ві чаў Але на ГЕР МАН. — Яны 
па ста не зда роўя не здоль ны на роў ных кан-
ку ра ваць са зда ро вы мі людзь мі. Як пра ві ла, 
та кія з дзя цін ства атрым лі ва юць пен сію па 
ін ва лід нас ці. Па мер яе без пра цоў на га ста жу 
не вы со кі... Ка лі ж ча ла век з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі змо жа афі цый на па пра ца ваць 
хоць бы не каль кі га доў, то яго пен сія па вя лі-
чыц ца і бу дзе іс ці ўжо як ра бо чая.

У май стэр нях дзён на га ад дзя лен ня 
ТЦСАН Ба ра на ві чаў адап та цыя ін ва лі даў 
да пра цоў най дзей нас ці ажыц цяў ля ец ца 
з 2008  го да. Гэ тая пра ца фі нан су ец ца са 
срод каў Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель-
ніц тва. У 2008 го дзе па ча ла сваю пра цу май-
стэр ня па вы ра бе прос тай дру ка ва най пра-
дук цыі, у якой ма ла дыя лю дзі асво і лі пра цэс 
вы ра бу бра шур, ча со пі саў, за піс ных кніг, 
паш то вак руч ной пра цы. Для май стэр ні бы лі 
на бы ты кам п'ю тар, ка пі ра валь ны апа рат, ка-
ля ро вы ла зер ны прын тар і інш. У 2010-м бы-
ла ство ра на май стэр ня, дзе ма ла дыя ін ва-
лі ды асво і лі пра цу са льном і льно ва лак ном 
і на ву чы лі ся вы раб ляць су ве ні ры і па но. У 

2012-м ад кры ла ся май стэр ня 
па вы ра бе па пя ро вых па ке таў 
для па да рун каў і кан вер таў. 
Пра дук цыя бяз вы плат на пе-
рад аец ца ў бюд жэт ныя ар га-
ні за цыі.

Да рэ чы, ма ла дыя ін ва лі ды, 
якія пра цу юць у ад ной з та кіх 
май стэр няў, атрым лі ва юць за-
ра бот ную пла ту. Яна скла дае 
2 180 126 руб лёў у ме сяц. Пас-
ля за кан чэн ня ра бот па адап-
та цыі да пра цоў най дзей нас ці 
ім пе ра раз ліч ва юць пен сію па 
ін ва лід нас ці на пра цоў ную.

Вось ужо дру гі год пры дзён-
ным ад дзя лен ні ТЦСАН пра цу-
юць дзве ра мес ніц кія май стэр-
ні. Іх на вед ва юць 16 ча ла век.

— Мы пра па на ва лі ма ла-
дым лю дзям стаць ра мес ні ка-
мі, — ка жа Але на Гер ман. — Бо 
тыя на вы кі, якім мы іх на ву чы-
лі ў пра цоў ных са цы яль на-
рэа бі лі та цый ных май стэр нях, 
пад па да юць пад ра мес ніц кую 
дзей насць. На шы па да печ ныя 

па спя хо ва прай шлі адап та цыю да пра цоў най 
дзей нас ці і за раз мо гуць са ма стой на пра цяг-
ваць пра ца ваць па за свое най пра фе сіі. За рэ-
гіст ра вац ца ра мес ні кам прос та: да стат ко ва 
за пла ціць ад ну ба за вую ве лі чы ню ў год — і 
ты мо жаш пра ца ваць. Так у лю дзей з ін ва лід-
нас цю з'яў ля ец ца маг чы масць рэа лі зоў ваць 
сваю пра дук цыю — на кір ма шах і ў рам ках 
даб ра чын ных ак цый у шко лах го ра да... Мы 
імк нём ся аказ ваць ім у гэ тым са дзей ні чан-
не. І ў нас гэ та атрым лі ва ец ца. А ўжо як яны 
са мі ра ды!

Свят ла на БУСЬ КО. 
buskо@zvіаzdа.bу
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АД НА « БА ЗА ВАЯ» —
І ТЫ РА МЕС НІК

Па сіль ная пра ца на паў няе жыц цё сэн сам

Ад па вед ны пра ект па ста но вы пад рых-
та ва ны і ця пер уз гад ня ец ца. Мяр ку ец ца, 
што да ку мент пач не дзей ні чаць у на ступ-
ным го дзе. Згод на з ім, ін ва лі дам бу дуць 
кам пен са ваць з бюд жэ ту су му, вы дат ка-
ва ную імі на срод кі рэ абі лі та цыі. Гэ та ты-
чыц ца дык та фо наў, плэ е раў, тэ ле фо наў 
са спе цы яль ны мі пра гра ма мі, пры ста-
са ван няў для апра на ння, за хо пу прад-
ме таў, су праць про леж не вых па ду шак 
і мат ра цаў і ін шых не аб ход ных рэ чаў. 
Так са ма пра ду гледж ва ец ца па шы рыць 
Дзяр жаў ны рэ естр тэх ніч ных срод каў 
са цы яль най рэ абі лі та цыі, якія вы да юц-
ца ін ва лі дам бяс плат на ці на льгот ных 
умо вах. У гэ ты пе ра лік уклю чаць яшчэ 
11 па зі цый.

Сён ня ў кра і не на ліч ва ец ца 545,5 ты ся чы 
ін ва лі даў (амаль шэсць пра цэн таў ад уся го 
на сель ніц тва). За бес пя чэн не срод ка мі рэ абі лі-
та цыі — толь кі ад на з іль гот, што дзей ні ча юць 
для гэ тай ка тэ го рыі. На прык лад, каб да па маг-
чы лю дзям з асаб лі вас ця мі ўлад ка вац ца на 
пра цу, мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па рад чыя 
ор га ны ўста наў лі ва юць бро ню. Сё ле та для ін-
ва лі даў за бра ні ра ва лі больш за дзве ты ся чы 
мес цаў. За дзе сяць ме ся цаў бя гу ча га го да на 
гэ тыя ва кан сіі ўлад ка ва лі ся 544 ча ла ве кі. Яшчэ 
ва сям нац ца ці вы да лі суб сі дыі на ад крыц цё 
сва ёй спра вы. З па чат ку го да за клю ча ны да га-
во ры з пяц цю най маль ні ка мі аб кам пен са цыі і 
фі нан са ван ні вы дат каў на ства рэн не 26 мес цаў 

для ін ва лі даў. На гэ тыя срод кі з Фон ду са ца ба-
ро ны на сель ніц тва пай шло 8 міль яр даў руб лёў. 
Ін ва лі ды І і ІІ гру пы ма юць пра ва на ска ро ча ны 
пра цоў ны ты дзень (не больш за 35 га дзін). Пры 
гэ тым най маль нік аба вя за ны на ліч ваць ім за-
ра бот ную пла ту ў поў ным па ме ры.

— Баць кі, якія вы хоў ва юць дзі ця-ін ва лі да, 
атрым лі ва юць па вя лі ча ныя вы пла ты, — ад-
зна чае на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Аляк сандр РУ МАК. — Па мер да па мо-
гі па до гля дзе дзі ця ці-ін ва лі да ва ўзрос це да 
трох га доў (сён ня яна раў ня ец ца 3,1 міль ё на) 
скла дае 45 пра цэн таў ад ся рэд ня ме сяч на га 
за роб ку па рэс пуб лі цы за квар тал. Гэ та на 
дзе сяць пра цэн таў больш за вы пла ты на пер-
шае дзі ця, і на пяць — за да па мо гу на дру го га 
і на ступ ных.

Іль го ты для ін ва лі даў пра ду гледж вае і сіс-
тэ ма аду ка цыі. Ма ла дыя лю дзі з асаб лі вас ця мі 
мо гуць раз ліч ваць на са цы яль ную сты пен дыю, 
ву чыц ца ў гру пах з мен шай на паў няль нас цю. 
Праў да, коль касць сту дэн таў ВНУ з ін ва лід нас-
цю за ста ец ца не вя лі кай. Па сло вах на чаль ні ка 
ад дзе ла спе цы яль най аду ка цыі Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Ан та ні ны ЗМУШ КО, ця пер ва ўні вер-
сі тэ тах ву чыц ца ка ля 1,2 ты ся чы та кой мо ла дзі. 
Най больш сту дэн таў з асаб лі вас ця мі зай маец-
ца ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным эка на міч ным уні-
вер сі тэ це (216 ча ла век).

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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ДЗЯР ЖА ВА КАМ ПЕН СУЕ
ІН ВА ЛІ ДАМ, ЯКІЯ СА МА СТОЙ НА НА БЫ ВА ЮЦЬ СРОД КІ РЭ АБІ ЛІ ТА ЦЫІ, 

БУ ДУЦЬ ВЯР ТАЦЬ ГРО ШЫ

Мець ста ту с ін ва лі да —на-
го да хут чэй для смут ку, 
чым для го на ру. Гэ тыя 
лю дзі жы вуць по бач з на-
мі, але мы імк нём ся іх не 
за ўва жаць. Яны жы вуць 
у асаб лі вым све це, пра 
іс на ван не яко га ча сам 
не зда гад ва юц ца на ват 
бліз кія...

Яны мо гуць быць не ве ра-
год на та ле на ві ты мі і ду шэў-
на ба га ты мі людзь мі, але 
гра мад ства за ця та імк нец ца 
ад ры нуць тых, хто не ўпіс ва-
ец ца ў «пра крус таў ло жак» 
усе агуль най па доб нас ці.

Мне 66 га доў, я стаў ін ва лі-
дам пер шай гру пы па жыц цё ва 
пас ля та го, як ня ўда ла ныр-
нуў і атры маў цяж кую траў му 
па зва ноч ні ка. Я па спра бую 
асэн са ваць па няц це «ін ва-
лід насць», па-свой му «ўзва-
жыць» гэ та лё са вы зна чаль нае 
сло ва ў да чы нен ні да ся бе.

Ін ва лід насць — гэ та, хут чэй 
за ўсё, лёс. Яна для мя не ста ла 
вы пра ба ван нем, на ву чы ла па-
мяр коў нас ці, а яшчэ — ду маць 
і пры маць свет та кім, які ён 
ёсць. Дзя ка ваць Бо гу за кож-
ную пра жы тую хві лі ну ў гэ тым 
све це. Ін ва лід насць — гэ та маг-
чы масць пе ра асэн са ваць і змя-
ніць да леп ша га сваё жыц цё. 
Да ка заць, што я не гор шы за 
ін шых, а ў не чым на ват пе ра-
ўзы хо джу паў на вар тас ных лю-
дзей па мэ та на кі ра ва нас ці, сі ле 
во лі, ду ху, та лен там, да дзе ным 
ад Бо га. Ка лі б я быў зда ро вым 
ча ла ве кам, на ўрад ці ха пі ла б 
мне ча су (ме на ві та ча су) па ду-
маць над тым, хто я і на вош та 
на ра дзіў ся на гэ ты свет. Мі тус-
ня і бы та выя кло па ты не да зва-
ля юць гэ та га зра біць. А пас ля 
атры ман ня траў мы па зва ноч ні-
ка з'я віў ся час па ду маць і зра-
зу мець, што са праў ды важна ў 
гэ тым жыц ці.

Ін ва лід насць — гэ та ба-
раць ба. Але пас ля доў гай ба-

раць бы пры хо дзіць па ко ра. 
Не, я не склаў ру кі. Зра зу меў: 
хо піць жыць з дум кай, што 
ка лі-не будзь вяр ну ся да мі-
ну ла га. Хоць ад на з га лоў ных 
праб лем, з якой су ты ка ец ца 
ча ла век, атры маў шы цяж кую 
траў му, — шка да ван не аб 
стра ча ным. Гэ тыя дум кі трэ-
ба ад кі нуць ім гнен на. Трэ ба 
зай мац ца са бой і па ра лель-
на пры ста соў вац ца, браць ад 
жыц ця мак сі мум і ўсі мі сі ла мі 
імк нуц ца быць ка рыс ным ін-
шым лю дзям.

Ін ва лід насць — не толь кі 
да дат ко вая на груз ка, але і 
сты мул да твор час ці. Ка лі б 
не яна, я не зай маў ся б тым, 
чым зай ма ю ся ця пер: жы ва-
пі сам (больш 800 прац), на пі-
сан нем на ры саў і апо вес цяў, 
удзе лам у края знаў чых вік та-
ры нах і кон кур сах, у тым лі ку 
у лі та ра тур ных кон кур сах (на-
мі на цыя «Про за»). Як вы нік — 
мност ва дып ло маў і гра мат. 
Су пра цоў ні чаю з ра ён най, 
аб лас ны мі і рэс пуб лі кан скі мі 
га зе та мі. У 2010 го дзе вый-
шла мая кні га «Спо ведзь ча-
ла ве ка ў ін ва лід най ка ляс цы». 
Дзя куй траў ме за жыц цё вую 
муд расць! Дзя куй за тое, што 
да па маг ла рэа лі за ваць ся бе 
на асаб лі ва скла да ных ад рэз-
ках лё су. Ма ёй траў ме 35 га-
доў, і вель мі цяж ка ска заць, 
кім бы я гэ ты час мог быць, 
ка лі б не ін ва лід насць. Мо жа, 
спіў ся б на бу доў лях і ады шоў 
у ін шы свет, як зда ры ла ся са 
шмат лі кі мі ма і мі зна ё мы мі, з 
які мі пра ца ваў ра ней?

Каб спраў ляц ца з бар' е-
ра мі, трэ ба па ста віць пе рад 
са бой пэў ную мэ ту і ўпэў не-
на да яе імк нуц ца. Га лоў ны 
бар' ер — гэ та наш страх і на-
ша ля но та. Як зма гац ца? Ра-
біць тое, ча го ба іш ся, і кож ны 
дзень, кож ную га дзі ну, кож-
ную хві лі ну пе ра адоль ваць 
сваю ля но ту. Гэ та ас но ва пос-
пе ху. Я ве даю. Сам та кі.

Сло ва «ін ва лід» не лі чу аб-
раз лі вым. Хоць трэ ба гля дзець, 
у якім кан тэкс це яно га во рыц-
ца. Я ж ад даю пе ра ва гу вы ра зу 
«ча ла век з ін ва лід нас цю», та му 
што га лоў нае — гэ та ча ла век, 
а з чым ён, з ін ва лід нас цю ці з 
ро ва рам, гэ та ўжо дру гас нае. У 
не ка то рых кра і нах ін ва лі ды — 
гэ та «лю дзі з па вы ша ны мі за-
па тра ба ван ня мі», у нас — гэ та 
«лю дзі з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі». Ад чуй це роз ні цу.

Да рэ чы, мною на пі са на ма-
тэ ры я лаў не на ад ну кні гу, іх 
ге роі — ін ва лі ды. Ка лі ж пе-
ра фра зі ра ваць сло вы К. Сі-
ма на ва, дык бя да ў тым, што 
гэ тыя ру ка пі сы — уся го толь кі 
ру ка пі сы, якім, па-мой му, вар-
та стаць кні га мі. Па куль гэ та 
мая бла кіт ная ма ра, якую, мо-
жа, хтось ці па чуе, і яна ажыц-
ця віц ца.

Бо жа, па збаў на шы ду шы 
ад ін ва лід нас ці!

Ва ле рый ВА СІ ЛЕЎ СКІ

�

43,1% хва ро бы сіс тэ мы кро ва зва ро ту

23,5% но ва ўтва рэн ні

7,8% хва ро бы мы шач на-кас ця вой сіс тэ мы і злу чаль-
най ткан кі
4,7% на ступ ствы траў маў, атруч ван няў і ін шых 
знеш ніх пры чын
4,6% псі хіч ныя рас строй ствы і рас строй ствы па во дзін

4% хва ро бы нер во вай сіс тэ мы

3,8% хва ро бы во ка і яго пры да тач на га апа ра ту

8,5% ін шыя

СТРУК ТУ РА ПРЫ ЧЫН ІН ВА ЛІД НАС ЦІ 
ДА РОС ЛА ГА НА СЕЛЬ НІЦ ТВА
ў 2014 го дзе (звест кі пра да стаў ле ны Бел ста там)

Пе ра адо лен неПе ра адо лен не  ��

Я САМ ТА КІ,
або Дзя куй траў ме за атры ма ную муд расць
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