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6 чэрвеня 2012 г.

 Свае і чужыя

МУЖЧЫНА Ў РАКУ,
ЖАНЧЫНА — У КАЛОДЗЕЖ

ДОБРА ТАМ, ДЗЕ НАС ЛЮБЯЦЬ
НАВІНЫ

і, адпаведна, ільготы на аздараўленне,
паступленне ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы, жыллё. Прыёмная маці, калі працуе на прафесійнай аснове, з'яўляецца работніцай
сістэмы адукацыі і атрымлівае зарплату
педагога, а на дзяцей — дзяржаўную
грашовую дапамогу. Акрамя таго, яна
мае водпуск працягласцю 58 дзён, які
аплачваецца, — канстатуе Аксана Пачасуй. — У Маскоўскім раёне сталіцы
сёння 31 прыёмная сям'я і 17 дзіцячых
дамоў сямейнага тыпу.
...Даша са сваім малодшым братам
Іванам ужо пабывалі ў сацыяльным прытулку. Іх маці перастала піць, уладкавалася на некалькі работ, змагла разлічыцца па запазычанасці за камунальныя паслугі, зрабіла дома касметычны
рамонт, а дзецям накупіла абноў... Але
паўгода таму ў сям'і зноў пачаліся праблемы: жанчына ўзялася за старое. Тым
не менш, спецыялісты цэнтра спадзяюцца, што яна справіцца з цяжкасцямі.
Жанчына лечыцца ў нарколага, часта
наведвае дачку і сына.
Даша і Ваня сумуюць па доме.
— Нам добра жывецца ў прытулку, —
гаворыць дзяўчынка. — Кормяць шэсць
разоў на дзень. Даюць і катлеты, і кураціну з гарнірам, і садавіну. Але мама ўсё
роўна смачней гатуе.
— Мая мама таксама моцна выпівае.
Аднойчы пакінула нас з братам адных
дома на цэлыя тры дні. Але яна ўсё роўна самая лепшая на свеце, — упэўнены
Барыс.
Мікіта трапіў ў прытулак разам з
сястрой. Мама і дзядуля злоўжываюць
спіртным. «Мама нас наведвае кожны
дзень, прыносіць што-небудзь смачнае.
Хутка мы паедзем дадому», — сцвярджае хлопчык.
Ніводзін выхаванец не сказаў нічо-

У Жодзiне работнiкi МНС выратавалi мужчыну, якога
па шыю засыпала пяском.

га дрэннага пра сваіх маці. «Звычайна нашы падапечныя ідэалізуюць сваіх
матуль, хоць многіх з іх гэтыя жанчыны
пакідалі адных на некалькі дзён. Дзеці
былі рады нават скарынцы хлеба. Тым
не менш, у гэтым яны ніколі не прызнаюцца, — распавядае Аксана Васільеўна.
— Траплялі да нас і такія дзеці, якія баяліся Дзеда Мароза, Снягуркі і казачных
персанажаў, бо такія дзівосы бачылі ў
сваім жыцці ўпершыню.
Педагогі згадваюць і такія выпадкі, калі дзеці самі прыходзілі ў прытулак і пісалі
заявы з просьбай забраць іх ад бацькоў,
паколькі дома невыносная атмасфера.
— Нам жывецца добра, ёсць разнастайныя гурткі па інтарэсах, спартыўныя
секцыі, творчыя майстэрні. Выхавацелі
водзяць нас у школу і нават выдаюць
«ссабойку», дапамагаюць рыхтаваць

урокі, вучаць маляваць, шыць, вышываць, рабіць розныя цікавыя рэчы, —
расказалі мне насельнікі прытулку.
«Але ж і дадому трэба, не ўсё жыццё
тут быць», — выказаў меркаванне адзін
разважлівы хлопчык, выслухаўшы тыраду сваіх сяброў.
— Апошнім часам выхаванцы пераехалі на новае месца жыхарства. Для
іх створаны ўсе ўмовы: актавая зала,
цудоўныя спальныя і вучэбныя пакоі, —
падзялілася радаснай навіной Аксана
Пачасуй. — Але якімі б цудоўнымі не
былі ўмовы, мы заўсёды рады бацькам,
сваякам, а таксама ўсім ахвотным узяць
дзяцей на выхаванне. Іх чакаюць у любы
час па адрасе: г. Мінск, вул. Розы Люксембург, 104.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



Старадаўнюю зброю
знайшлі ў катлаване

БЫЦЬ ТАКІМІ, ЯК УСЕ
Фота Андрэя ПАМЕЦЬКІ.

Спецыяліст па сацыяльнай рабоце Рэната ДАНІЛЬЧЫК
ЧЫК,,
загадчыца аддзялення Ірына СТЭХ
СТЭХ,, кіраўнік гурткоў
Таццяна ВАХОВІЧ са сваімі выхаванкамі Вольгай РУКОЙЦЬ,
КОЙЦЬ,
Вольгай ВІТКОЎСКАЙ і Настассяй КУРЫЛА
ЛА..

та было сапраўды карысна і цікава. Цяпер жа,
мяркую, гэта ў нас атрымліваецца някепска, бо
са мной працуюць яшчэ два спецыялісты. У нас
ёсць расклад па днях, хто што робіць, — расказвае Ірына Стэх. — Але асноўную задачу мы
бачым у тым, каб навучыць маладых інвалідаў
жыць самастойна, не разлічваць толькі на дапамогу бацькоў, калі яны ёсць. Перш за ўсё арыентавацца ў элементарных бытавых пытаннях.
Як прыгатаваць сабе ежу, як разлічыцца ў краме
ці на пошце. Ідзём разам з імі і паказваем.
— Атрымліваецца?
— Так. Напрыклад, Вольга Рукойць, якая
жыве адна, у гэтых справах ужо цалкам самастойная. Але станоўчая дынаміка назіраецца і ў іншым — у настроі, паводзінах нашых
выхаванцаў. Памятаю, спачатку былі і насцярожанасць, і варожасць, і нават агрэсіўнасць.
Цяпер яны ўжо не такія — настрой іншы, ды
і самаацэнка павышаецца.
З 2010 года ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Астравецкага раёна пры падтрымцы Гродзенскай
абласной арганізацыі Беларускага таварыства
Чырвонага Крыжа рэалізуецца праект «Нашы дзеці» па аказанні сацыяльнай падтрымкі
сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей з анкалагічнымі захворваннямі. Яны ўдзельнічаюць ва
ўсіх мерапрыемствах аддзялення дзённага
знаходжання інвалідаў, іх наведваюць дома.
А ў другім праекце пад назвай «Калі мы разам,
мы — моцныя!», зноў жа пры дапамозе Чырвонага Крыжа, у валанцёрскую групу «Прамень»
пры тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага аб-

слугоўвання насельніцтва ўвайшлі падапечныя
Ірыны Стэх і яе калег. Маладыя інваліды самі
сталі валанцёрамі! І ўжо ўдзельнічалі ў многіх
дабрачынных акцыях. У прыватнасці, збіралі сродкі для набыцця адзення, канцтавараў,
развіваючых гульняў, падарункаў дзецям, якія
знаходзяцца ў сацыяльным прытулку, а таксама дзецям з анкалагічнымі захворваннямі.
Займаліся нават прафілактыкай дарожнага
траўматызму разам з ДАІ.
Дарэчы, дапамога аддзяленню дзённага
знаходжання інвалідаў магла б мець не толькі
матэрыяльнае ўвасабленне. З боку прадпрымальнікаў ёсць прапановы па выкананні не
надта складаных заказаў. І тут справа зусім
не ў камерцыйнай выгадзе. Для інвалідаў важна не толькі карыстацца дапамогай іншых, не
толькі атрымліваюць пенсію, але і рэальна
зарабляць самім. А прадпрымальнік, які будзе
плаціць за выкананне заказу, рэалізуе сваё
жаданне дапамагчы ім у больш шырокім сэнсе, чым проста купляючы нейкія рэчы.
Безумоўна, пытанне гэта неадназначнае,
асабліва калі датычыцца інвалідаў, якія адносяцца да так званай нерабочай групы. Але
і тут варта падыходзіць індывідуальна, з улікам рэальных магчымасцяў канкрэтнага чалавека па выкананні ім канкрэтнай работы.
І, безумоўна, створаных для гэтага ўмоў.
Магчыма, з пашырэннем у Астраўцы аддзялення дзённага знаходжання маладых
інвалідаў і стварэннем пры ім майстэрняў
з'явяцца перспектывы і ў гэтым кірунку.
Барыс ПРАКОПЧЫК

Старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гродзенскага аблвыканкама Анатоль ЗІМНАВОДА:
— Людзі з абмежаванымі магчымасцямі — асаблівая частка нашага грамадства. Маладыя інваліды не маюць шырокіх кантактаў з
іншымі людзьмі, у іх малы досвед стасункаў са здаровымі равеснікамі. Нярэдка шкодзіць ім і так званая гіперапека бацькоў, якія хочуць
усяляк дапамагчы, вызваляюць дзіця-інваліда ад адказнасці за сябе,
а ў выніку затарможваюць развіццё яго самастойнасці і актыўнасці.
Што потым негатыўна адбіваецца на перспектывах яго занятасці на
рынку працы. У такіх сітуацыях, ды і ўвогуле ў пераходны перыяд ад
дзяцінства да дарослага жыцця, і павінны працаваць прафесіяналы, якія дапамогуць будаваць гарманічныя стасункі паміж маладым
чалавекам, яго сям'ёй і грамадствам. З гэтай мэтай у Беларусі пры
тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва
прадугледжана стварэнне аддзяленняў дзённага знаходжання інвалідаў. Іх мэта — аказанне сацыяльна-бытавой, працоўнай і псіхалагічнай
рэабілітацыі, у тым ліку выпускнікам цэнтраў карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі сістэмы Міністэрства адукацыі.
На Гродзеншчыне створана 20 аддзяленняў дзённага знаходжання
інвалідаў, якія наведваюць 542 чалавекі (на 1 красавіка сёлетняга года).
Там працуюць 138 клубаў і гурткоў рознай накіраванасці. Арганізавана
абучэнне шыццю на швейных машынках, гатаванню ежы і вядзенню
дамашняй гаспадаркі (прыбіранне кватэры, мыццё і прасаванне бялізны
і г.д.). Працуюць 12 рэабілітацыйна-працоўных майстэрняў. Напрыклад,
у Слоніме маладым інвалідам можна навучыцца майстэрству шыцця,
апрацоўцы драўніны. У майстэрні «Свячны двор» у Мастах вучаць дэкарыраваць свечкі, і ўжо вырабілі шэраг цікавых калекцый. А ў Воранаў-

скім раёне ў рамках сацыяльнага праекта для працоўнай рэабілітацыі
інвалідаў створана плодаагароднінная гаспадарка.
Інваліды, якія паспяхова прайшлі навучанне ў майстэрнях, маюць
магчымасць скарыстацца працоўнымі месцамі, створанымі са сродкаў Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і
сацыяльнай абароны. Сёння ў вобласці ў тэрытарыяльных цэнтрах
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва на працоўных месцах, якія
аплачваюцца, створаных на сродкі Фонду, працуюць пяць інвалідаў.
Аддзяленні дзённага знаходжання маладых інвалідаў не першы
год паспяхова супрацоўнічаюць з Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа. Напрыклад, у Мастах
пачыналі з гуртка «Музычны тэатр», а цяпер на яго базе рэалізуецца
праект «Мельпамена» — па развіцці творчых здольнасцяў маладых
інвалідаў праз абучэнне іх акцёрскаму майстэрству. Будуць выраблены і касцюмы для тэатра мод і міні-спектакляў.
А традыцыйны ўжо абласны фестываль маладых інвалідаў «Калі
мы разам — мы моцныя!», які раней прымалі ў Ашмянах, Навагрудку
і Лідзе, сёлета пройдзе ў Ваўкавыску.
Дарэчы, у Астравецкім аддзяленні дзённага знаходжання інвалідаў да гэтага фестывалю ўжо рыхтуюцца. Дзякуючы фінансавай
падтрымцы раённага аддзялення Фонду міру купілі музычныя інструменты — гітары, маракасы, кастаньеты, бубны. Мяркуецца,
што ансамбль з Астраўца выступіць у вобразе... Зрэшты, няхай гэта
пакуль застанецца ў сакрэце.



«БЕЛАВIЯ» АДКРЫЛА РЭЙС
У НОВАСIБIРСК
Нацыянальная авiякампанiя «Белавiя» адкрыла новы
рэйс Мiнск — Новасiбiрск — Мiнск, якi стаў 39-м па лiку
i самым дальнiм па працягласцi палёту пунктам прызначэння ў маршрутнай сетцы авiякампанii.

Фонды абласнога краязнаўчага музея днямі папоўняцца
знойдзенымі падчас археалагічных раскопак у Віцебску
шаблямі і шашкамі, а таксама нагруднымі знакамі адрозненняў.

Маладыя інваліды не толькі праходзяць сацыяльна-бытавую
рэабілітацыю, але і займаюцца валанцёрскай дзейнасцю

— Лялек робім. Вось, бачыце, нават баксёр ёсць. Гэта ўжо больш дарослая лялька,
для вас, — усміхаецца Вольга.
Лялькі, на мой погляд, выраблены на даволі
высокім узроўні, прычым асноўным матэрыялам для іх з'яўляюцца... жаночыя калготкі.
А яшчэ адзін тутэйшы «эксклюзіў» — арыгінальнае па форме мыла (накшталт пірожнага),
якое звычайна дораць спонсарам аддзялення.
Вучаць тут і працы на зямлі. На падаконніку — расада, якая затым перасаджваецца
ў адкрыты грунт каля будынка цэнтра сацыяльнага абслугоўвання. Прычым у кожнага з
выхаванцаў свая «спецыялізацыя» — агуркі,
памідоры, цыбуля, радыска... Пры гэтым яны
вядуць дзённікі назірання за раслінамі. Настасся Курыла, параўноўваючы свае запісы з
мінулагоднімі, радуецца, што сёлета насенне
ўзышло хутчэй. А калі пачынаецца праца непасрэдна на агародзе, дык тут ужо да якасці
праполкі асабліва ўважліва ставіцца Вольга
Рукойць.
У аддзяленні дзённага знаходжання маладых інвалідаў зараз 16 чалавек. З абсталяваннем (мяккая канапа, мэбля, халадзільнік, тэлевізар з DVD, камп'ютар, швейная
машына) дапамаглі райвыканкам і раённае
аддзяленне Фонду міру. Калі пра аддзяленне
дзякуючы інфармацыі ў раённай газеце і шэрагу акцый даведаліся мясцовыя прадпрымальнікі, то і яны не засталіся абыякавымі.
Адзін купіў мікрахвалевую печ, другі падарыў
электрапліту. Ёсць ужо і неабходны посуд.
— Спачатку было праблематычна наладзіць
стасункі з выхаванцамі аддзялення так, каб гэ-

— На месцы здарэння высветлiлася, што, калi па вулiцы
Новай вялiся земляныя работы (рыхтавалася траншэя для
пракладкi газавай трубы), адна з яе сценак абрынулася. У
вынiку пяском па шыю засыпала 50-гадовага сталяра ААТ
«БелАЗ», — расказаў рэдакцыi галоўны спецыялiст цэнтра
прапаганды i навучання пры Мiнскiм абласным упраўленнi
МНС Аляксей Рак. — Выратавальнiкi пры дапамозе шанцавага iнструменту дэблакiравалi пацярпелага, пасля чаго яго
агледзеў фельчар хуткай медыцынскай дапамогi. У шпiталiзацыi мужчына патрэбы не меў.

Ніна ПАЎЛЮЧЭНКА з дачушкамі Алінай і Аляксандрай.

 Па-людску

Міласэрнасць, спагада, дабрачыннасць
— абавязковыя нормы ў адносінах грамадства да людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Аднак для многіх з іх важна
не толькі прымаць дапамогу ад іншых,
але і самім аказваць яе тым, хто ў гэтым
мае патрэбу. Напрыклад, у Астраўцы
маладых інвалідаў не толькі вучаць, як
паводзіць сябе ў розных бытавых сітуацыях, але і далучаюць да актыўнай
валанцёрскай дзейнасці. Ірына Стэх,
загадчыца аддзялення дзённага знаходжання маладых інвалідаў пры раённым
тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага
абслугоўвання насельніцтва, якое было
арганізавана ў Астраўцы напрыканцы
2009 года, знаёміць са сваімі выхаванцамі. Цікаўлюся ў адной з іх, Вольгі Рукойць: «Чым вы тут займаецеся?»

— Дапамогу выклiкалi вiдавочцы. Калi падраздзяленнi
прыбылi на месца (насупраць дома №23 па вулiцы Даўмана),
51-гадовы мужчына знаходзiўся за 40 метраў ад берага. З
дыягназам «агульнае пераахаладжэнне, алкагольнае ап'яненне» яго даставiлi ў гарадскую клiнiчную бальнiцу №2, —
паведамiлi ў Мiнiстэрстве па надзвычайных сiтуацыях.
А ў Iўi па вулiцы Пiянерскай у двары жылога дома ранiцай
у калодзеж упала жанчына. Апошнi быў глыбiнёй каля 8 метраў, дыяметрам 1,2 метра. Узровень вады складаў 2 метры.
Жанчына трымалася на плыву. Яе крыкi аб дапамозе пачула
суседка, калi пасля 6 гадзiн ранiцы выйшла са свайго дома.
У калодзежы яна ўбачыла 53-гадовую сястру суседкi, якая
прыехала ў госцi. Пацярпелая не змагла патлумачыць, якiм
чынам яна патрапiла туды i як доўга знаходзiлася ў вадзе.
Работнiкi МНС выцягнулi жанчыну з калодзежа. Пацярпелую
даставiлi ў прыёмны пакой Iўеўскай цэнтральнай раённай
бальнiцы.

АДКАПАЛI ПАЦЯРПЕЛАГА З ТРАНШЭI

ПАДЗЕІ

У дзіцячы прытулак, створаны на базе сацыяльна-педагагічнага цэнтра Маскоўскага раёна Мінска, Ніна Сяргееўна
прыйшла з канкрэтнай мэтай — узяць
на выхаванне яшчэ аднаго хлопчыка. Такое рашэнне прынялі на сямейнай радзе.
На «агледзіны» маці ўзяла з сабой дачушак Аляксандру і Аліну. Дзяўчынкам, ды
і самой жанчыне, вельмі спадабаўся дашкольнік Алег. У хлопчыка незайздросны
лёс. Маці злоўжывае алкаголем. За сваё
кароткае жыццё ён зведаў і голад, і абразы, і здраду самага блізкага чалавека:
за шэсць месяцаў яго маці не знайшла
хвілінкі, каб наведаць малога, хоць жыве
побач. Па сутнасці, «зязюля» адмовілася
ад сына яшчэ да рашэння суда аб пазбаўленні яе бацькоўскіх правоў.
— Вельмі важна, што ў гэтай сям'і і
дарослыя, і дзеці гатовы прыняць хлопчыка, — падкрэслівае педагог-псіхолаг
сацыяльна-педагагічнага цэнтра Аксана
Пачасуй.
Першага хлопчыка жанчына ўсынавіла ў 1995-м, праз год — яшчэ аднаго.
Потым былі Аліна і Аляксандра.

— Што значыць для вас дзеці? — пацікавілася ў Ніны Сяргееўны.
— Гэта маё жыццё. Калі б не яны,
то не змагла перажыць гібель сына, —
шчыра прызнаецца мая субяседніца. —
Шмат клопатаў з імі, асабліва з хлопчыкамі. Як і ў кожнай сям'і ёсць і радасці,
і праблемы. Але шчаслівых момантаў
больш. Мае дзеці абсалютна розныя і,
разам з тым, аднолькавыя. Усе хочуць
зрабіць мне прыемнае, парадаваць.
На дачы літаральна закідваюць мяне
кветкамі, кожны імкнецца паднесці букет першым. А самы маленькі, Уладзік,
прыносіць штодня з садзіка пачастунак:
то яблык, то апельсін. І колькі б ні пераконвала не рабіць гэтага, упарта стаіць
на сваім.
У прытулку сёння жывуць 29 хлопчыкаў і дзяўчынак ад трох да шаснаццаці
гадоў. Іх бацькі, як правіла, злоўжываюць алкаголем. Знаходзяцца дзеці тут
да шасці месяцаў. Калі таты і мамы за
гэты час не становяцца на шлях выпраўлення, іх пазбаўляюць бацькоўскіх правоў. Не ўсе дарослыя развітваюцца з
заганнай звычкай нават дзеля таго, каб
вярнуць назад самае дарагое, што ёсць
у жыцці. Звычайна штогод у біялагічныя сем'і вяртаюцца адсюль 30-40 працэнтаў дзяцей. Калі ж бацькі не ўзяліся
за розум, супрацоўнікі цэнтра шукаюць
для малых апякунскія, прыёмныя, замяшчальныя сем'і. Усе патэнцыяльныя
кандыдаты на званне бацькоў праходзяць карпатлівы адбор і падрыхтоўку,
з імі працуюць педагогі, псіхолагі. Неабходныя дакументы дапамагаюць аформіць спецыялісты цэнтра і ўпраўлення
адукацыі Мінгарвыканкама.
— Прыёмная сям'я мае права ўзяць
ад 1 да 4 дзяцей, а ў дзіцячым доме
сямейнага тыпу могуць выхоўвацца да
10. Падапечныя маюць статус сіраты

Гэтыя цікавыя артэфакты былі знойдзены ў катлаване будаўнічай пляцоўкі, недалёка ад Заходняй Дзвіны, дзе ўзводзіцца
новы будынак абласнога ўпраўлення КДБ. Пакуль што «чэкісты»
працуюць у будынку былога губернатарскага палаца, які запланавана перадаць музейшчыкам.
— Пры правядзенні археалагічных раскопак было знойдзена
шэсць узораў старадаўняй халоднай зброі: шаблі, шашкі, якія
былі зроблены ў прамежку паміж 1884 і 1920 гадамі. Акрамя
зброі, знайшлі мноства нагрудных знакаў адрозненняў, прызначаных як для вайскоўцаў, так і для прадстаўнікоў грамадзянскіх
ведамстваў. У прыватнасці, значкі з чырвонай зоркай, якія знаходзіліся ў «абароце» ў Чырвонай Арміі ў перыяд 1918-1920 гадоў,
значкі конных атрадаў і матарызаваных часцей Чырвонай Арміі
часоў грамадзянскай вайны, — паведамілі ў Віцебскім абласным
краязнаўчым музеі. — Знаходка ляжала кампактна, на глыбіні 8
метраў, у куце рэшткаў драўлянай пабудовы, якія былі прадметам
вывучэння археолагаў. Археолагі мяркуюць, што яна ўяўляе сабой
адзіную прыватную калекцыю, схаваную не пазней за 1930-я гады
мінулага стагоддзя.
Пасля апрацоўкі і вывучэння ўнікальныя прадметы перададуць
у фонды Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Работа
для непаўналетніх
Штогод звыш 30 тысяч дзяцей забяспечваюцца часовай
працоўнай занятасцю.
Паводле слоў кансультанта ўпраўлення народанасельніцтва,
гендарнай і сямейнай палітыкі Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны Беларусі Святланы БЯЛАШ, пры жаданні папрацаваць у
вольны ад вучобы час дзеці ва ўзросце да 18 гадоў могуць звярнуцца па садзейнічанне ў свае вучэбныя ўстановы або цэнтры пазашкольнай работы. Юных работнікаў прымаюць на работу паводле
працоўнага дагавора, выплачваюць заробак. Фінансаванне ў гэтых
выпадках забяспечвае Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва.
Святлана БАРЫСЕНКА.

Як паведамiлi ў аддзеле маркетынгу НАК «Белавiя», рэйсы ў Новасiбiрск будуць выконвацца сумесна з авiякампанiяй
«Сiбiр» на паветраным судзе «Боiнг-737» два разы ў тыдзень
з наступным павялiчэннем частаты. Час палёту — 4 гадзiны
40 хвiлiн.
Супрацоўнiцтва памiж беларускiм авiяперавозчыкам i
«Аэрапортам Талмачова» (буйнейшы за Уралам транзiтны
авiявузел на важнейшых кiрунках памiж Еўропай i Азiяй)
дазволiць развiваць авiязносiны памiж дзвюма дзяржавамi,
а таксама павялiчваць транзiтны пасажырапаток праз Мiнск.
Значная колькасць пасажыраў першага рэйса была якраз
транзiтнымi пасажырамi, што накiроўвалiся праз беларускую
сталiцу ў Парыж, Прагу, Калiнiнград, Рыгу, Кiеў.

НЕ ТАМУ ТРЭБА ВУЧЫЦЬ
На возеры Iванаўскае ў аднайменным раёне работнiкi
Глыбоцкай мiжрайiнспекцыi затрымалi грамадзянiна,
якi разам з сямiкласнiкам здабываў рыбу брэднем.
Прыладу лоўлi канфiскавалi, 53 асобiны розных вiдаў рыбы — таксама. Шкода ацэненая ў 19 мiльёнаў рублёў. Праваахоўныя органы зараз вырашаюць пытанне крымiнальнай
адказнасцi грамадзянiна за браканьерства. Акрамя таго, тут
прасочваецца састаў злачынства, якi цягне крымiнальную
адказнасць па iншым артыкуле — уцягненне непаўналетняга
ў здзяйсненне процiпраўных дзеянняў.

ХАЦЕЎ ПРЫСВОІЦЬ КАЗУЛЮ
Супрацоўнікі міліцыі ў паляўнічых угоддзях Астравецкай раённай структуры таварыства паляўнічых і
рыбаловаў затрымалі аўтамабіль, у багажніку якога знаходзілася туша еўрапейскай казулі. Выклікалі
дзяржінспектараў.

ФАКТЫ

Для прыёмнай маці дзіцячага дома
сямейнага тыпу Ніны Паўлючэнкі
чужых дзяцей не бывае. «Дзіця чужое да таго часу, пакуль не возьмеш яго на рукі ды не памыеш»,
— упэўнена Ніна Сяргееўна. Жанчына выхоўвае 10 дзяцей. Сёлета
дзвюм дзяўчынкам споўнілася 17
гадоў, яны паступілі ва ўніверсітэт,
але адна з іх адмовілася пераязджаць у студэнцкі інтэрнат. Нядаўна дзяржава выдзеліла ёй сацыяльнае жыллё, ды дзяўчына не жадае
развітвацца з мамай, брацікамі і
сястрычкамі. «На мой погляд, так і
павінна быць, каб дзеці выраслі, а
пакідаць роднае гняздо не хацелі»,
— упэўнена Ніна Паўлючэнка.

Удзень у сталiцы работнiкi МНС прыйшлi на дапамогу
рыбаку, якi ўпаў у Свiслач.

— Падчас праверкі было ўстаноўлена, што пры правядзенні індывідуальнага палявання на нарміраваныя віды паляўнічых жывёл непрацуючы грамадзянін здабыў самца казулі.
Аднак утаіў гэты факт ад кіраўніка палявання — іншымі словамі, не «закрыў» у егера паляўнічую пуцёўку, — сказалі ў
Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. — Праз нейкі час грамадзянін спрабаваў прысвоіць тушу жывёлы. Канфіскаваны
дзве паляўнічыя стрэльбы і 30-кілаграмовы трафей. Шкода
ацэнена ў 6 мільёнаў рублёў. Браканьеру пагражае крымінальная адказнасць.

СТРЭЛІЎ РАЗ — АДКАЖА ЯК ЗА СЕМ
Работнікі Быхаўскай міжрайінспекцыі і Слаўгарадскай
раённай структуры таварыства паляўнічых і рыбаловаў у паляўнічых угоддзях вышэйназванага карыстальніка затрымалі 46-гадовага непрацуючага. Той
незаконна здабыў самку дзіка з шасцю эмбрыёнамі.
Канфіскавана 100 кілаграмаў мяса дзічыны, а таксама
незарэгістраваная паляўнічая стрэльба з боепрыпасамі і паляўнічы нож. Заведзена крымінальная справа. Незаконная
здабыча сямі дзікоў нанесла шкоду прыроднаму асяроддзю
ў асабліва буйным памеры — на 42 мільёны рублёў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

 Рэпрадуктыўнае здароўе

УСЁ, ШТО ПАТРАБУЕЦЦА
АД МУЖЧЫНЫ...
Мiжнародныя даследаваннi паказваюць, што больш уважлiвае стаўленне
мужчын да свайго здароўя i здароўя
жонкi магло б знiзiць вастрыню многiх праблем. Мiж тым, мужчыны паранейшаму значна радзей за жанчын
звяртаюцца да ўрачоў у прафiлактычных мэтах, мала цiкавяцца пытаннямi
кантрацэпцыi i менш разборлiвыя ў
iнтымных сувязях.
Так, паводле даных даследавання «Гендарны аспект эпiдэмii ВIЧ/СНIД у Рэспублiцы Беларусь», доля мужчын, якiя ўказалi
на наяўнасць непастаяннага сэксуальнага
партнёра на працягу апошняга года, амаль
у два разы большая, чым жанчын, якiя мелi
непастаяннага партнёра. Прыкладна такiя
ж суадносiны зафiксаваны i па iншым крытэрыi: за 12 месяцаў, якiя папярэднiчалi
апытанню, сэксуальныя кантакты з больш
як адным партнёрам мелi 22 працэнты мужчын i 10 працэнтаў жанчын ва ўзросце 1549 гадоў.
Па статыстыцы, якую прыводзiць Рэсурсны цэнтр ЮНФПА, сярод мужчын больш
распаўсюджаны iнфекцыi, якiя перадаюцца
палавым шляхам (ІППШ). Захваральнасць
на сiфiлiс сярод беларускiх мужчын у 1,5
раза вышэй, чым сярод жанчын (16 новых
выпадкаў на 100 тыс. мужчынскага насельнiцтва ў 2010 годзе, 10 — на 100 тыс. жаночага насельнiцтва), ганакокавай iнфекцыяй

— больш як у 3 разы (60 выпадкаў на 100
тыс. мужчын i 19 — на 100 тыс. жанчын).
Каля 60 працэнтаў зарэгiстраваных у нашай краiне выпадкаў ВIЧ-iнфекцыi прыпадае на мужчын. Пры гэтым жанчыны часцей
за мужчын заражаюцца падчас палавых
кантактаў, i значыць, кожны новы выпадак
ВIЧ-iнфiцыравання сярод мужчын нясе значную пагрозу жаночаму здароўю.
Даследчыкi называюць некалькi прычын,
якiя абумоўлiваюць неадказныя паводзiны
мужчын да свайго здароўя.
1. Сацыяльныя ўстаноўкi. На захаванне
здароўя бацькi традыцыйна арыентуюць
выключна дзяўчынак. З мужчын такая адказнасць чамусьцi здымаецца.
2. Мужчыну традыцыйна дазваляецца
большая сэксуальная свабода.
3. Прафiлактычныя агляды лiчацца абавязковымi толькi для дзяўчынак i жанчын.
Мiж тым, пра фагляд хлоп чык можа
прайсцi ў дзiцячага хiрурга, а пазней — у
падлеткавага ўрача. Акрамя таго, падлеткi
могуць звярнуцца ў Цэнтры дружалюбных
адносiн, дзе кансультуюць бясплатна i канфiдэнцыяльна. Такiх цэнтраў у рэспублiцы
25. I, па сутнасцi, яны павiнны быць надзвычай запатрабаванымi. Усё ж такi паводле
прызнанняў самiх падлеткаў, 40 працэнтаў
14—17-гадовых маюць вопыт сэксуальных
адносiн. Пры гэтым каля 70 працэнтаў мужчын атрымлiваюць такi вопыт да 17 гадоў.

Адначасова i асноўная маса носьбiтаў
IППШ (каля 70 працэнтаў) — гэта 15—29гадовыя.
Як адзначаюць урачы-уролагi, з узростам
да мужчын усё ж такi прыходзiць адказнасць
за сваё здароўе. Ва ўсякiм выпадку, некаторыя пацыенты пачалi прыходзiць на прыём
для таго, каб падрыхтавацца да стварэння цi
павелiчэння сям'i. I гэта правiльна, бо любая
iнфекцыя, якая перадаецца палавым шляхам, патрабуе лячэння абодвух партнёраў,
нават калi яна выяўлена толькi ў аднаго з iх.
Такiя захворваннi могуць нiяк сябе не праяўляць. Да 70 працэнтаў жанчын i значная
частка мужчын з ганакокавай цi хламiдыйнай iнфекцыяй наогул не адчуваюць нiякiх
сiмптомаў. Iнфекцыйныя ж хваробы рэпрадуктыўнай сiстэмы — гэта высокая рызыка заражэння ВIЧ, развiццё раку палавых
органаў, асноўная прычына бясплоднасцi ў
абодвух палоў, выкiдышы на раннiх тэрмiнах,
нараджэнне дзiцяцi з цяжкiмi парокамi.
Наогул самы лаканiчны адказ даў бацькам, у тым лiку i будучым, кiраўнiк доследных праектаў брытанскага Iнстытута пытанняў бацькоўства Эдрыян Бургес: «Частка
бацькоўства — гэта проста быць побач са
сваёй жанчынай i дзiцем. Часам усё, што
патрабуецца ад бацькi — гэта любоў». А
любоў, вядома, не можа быць неадказнай.
Святлана БАРЫСЕНКА



