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I. ГЧстарычная даведка 

Кароткая статыстыка. У Беларуси на пачатак 1997 г. пра-
жывала 10,3 млн чалавек. Агульная колькасць сямей складае 
2 млн 760 тыс., у як1х пражывае больш за 9 млн дарослых 
1 дзяцей, гэта значыць — 92—94 % ад усяго насельнщтва 
крашы. Дзещ i падлетк1 ва узросце да 17 гадоу складаюць 
2 млн 618 тыс. ад усяго насельнщтва. Змяншаецца агульная 
колькасць дзяцей; у 1994 г. змяншэнне складала 41,8 тыс., 
у 1995 г. — 49,6 тыс., у 1996 г. — 55,0 тыс. У 1993 г. 
упершыню у Рэспублщы Беларусь агульная смяротнасць пера-
выс1ла нараджальнасць, а натуральны прырост насельнщтва 
стау вызначацца адмоуным лшам. Усё народжанае на 1000 
чал. насельнщтва у 1992 г. складала 12,4, у 1993 г. — 11,3, 
у 1994 г. — 10,7, у 1995 г. — 9,8, у 1996 г. — 9,3. На-
туральны прырост у 1992 г. складау плюс 1,1, у 1993 г. — 
мшус 1,1, у 1994 г. — мшус 1,9, у 1995 г. — мшус 3,2, у 
1996 г. — мшус 3,7. 

Працягласць жыцця жанчын у 1990 г. складала 75,6 го-
да, у 1994 г. — 74,3 года; мужчын — адпаведна 66,3 i 64,6 
года. 

500 тыс. дзяцей i падлеткау пражываюць у раёнах, за-
бруджаных у выншу катастрофы на Чарнобыльсхай АЭС. 
20 % тэрыторы! крашы, у асноуным ворныя земл1 i паша, 
забруджаны радыенуклщамь У 1996 г. колькасць дзяцей-
швалщау складала 21,9 тыс. (1994 г.—18,5 тыс., у 1995 г.— 
20,5 тыс.). 

Працягвае змяншацца колькасць шлюбау (у 1996 г. на 
13,3 тыс. менш у параунанш з 1995 г.), адпаведна расце 
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колькасць разводау на 1000 чал. насельнщтва (у 1995 г. — 
4,1, у 1996 г. — 4,2). У вынпсу распаду сям'а f 1994 г. 42,9 
тыс. дзяцей засталкя без аднаго з бацькоу, у 1995 г. да гэтай 
л1чбы дабав1лася ящчэ 40,5 тыс. дзяцей. У 1996 г. 14,3 тыс. 
дзяцей (амаль коясны сёмы) нарадзипся па-за шлюбам. Kaai 
р 1989 г. няпо^ных сямей было 338,8 тыс., то у 1995 г. ix 
стала 362,5 тыс. 

Па ацэначных даных, па стану на 01.01.1997 г. у Рэс-
публщы Беларусь натчваецца 20,2 тыс. дзяцей-cipoT i дзя-
цей, як1я застал1ся без бацькоускай aneKi (90 % з ix — са-
цыяльныя cipoibi пры жывых «бацьках»). 

У 1990 г. Беларусь ратыфжавала Канвенцыю аб правах 
дзщящ. Пасля яе ратыфжацьп на працягу трох гадоу iшлa 
актыуная работа па стварэнню Закона «Аб правах дзщящ», 
HKi быу прыняты Вярхоуным Саветам крашы у 1993 г. Для 
выканання Закона «Аб правах дзщящ» у 1995 г. зацвер-
джаны Нацыянальны план дзеянняу па абароне правоу дзяцей 
у Рэспублщы Беларусь на перыяд 1995—2000 гг. Адказным 
за яго рэал1зацыю з'я^ляецца MimcTspcTBa адукацьп. 

Нацыянальны план прадугледжвае наступныя асноуныя 
мерапрыемствы: 

— прадастауленне шфармацьп дзецям, бацькам, прад-
стауншам грамадскасщ аб змесце Закона «Аб правах дз1цящ» 
i яго выкананш; 

— юрыдычная падтрымка у мэтах выканання закона «Аб 
•правах дзщящ»; 

— аргатзатарская работа па абароне правоу ycix катэго-
рый дзяцей, асабл1ва дзяцей, як1я застал1ся без бацькоускай 
aneKi; дзяцей-швалщау; дзяцей, як1я пацярпел1 ад аварьп 
на Чарнобыльскай АЭС; дзяцей, явдя пражываюць у не-
спрыяльных умовах або апынул1ся у экстрэмальных ciTya-
цыях; 

— правядзенне навукова-даследчай работы, ымпоз1умау, 
канферэнцый, семшарау па праблемах сям'1 i дзяцшства; 

— каардынацыя намаганняу дзяржауных органау i гра-
мадск1х арган1зацый у дзейнасщ па абароне правоу дзяцей 
i-CHM'i. 

У мэтах сацыяльнай абароны сямей у пераходны да 
рыначных адносш перыяд у Беларус1 створаны розныя дзяр-
жауныя органы, як1я закл1каны акрэсл1ваць i каардынаваць 
сацыяльную палиыку дзяржавы. У сакратарыяце намесшка 
прэм'ер-мш1стра па сацыяльных пытаннях працуе саветнж 
па праблемах сямей, дзяцей i жанчын. У сацыяльных MiHi-
стэрствах арган1заваны аддзелы, як1я вырашаюць сацыяль-
ныя праблемы сямЧ i дзящнства: у М1шстэрстве сацыяльнай 
абароны — аддзел сямЧ i гендэрных праблем, М1н1стэрстве 
аховы здароуя —• аддзел аховы мацярынства i дзящнства, 
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Мвдстэрстве адукацьп — галоунае упрауленне сацыяльнай 
i выхаваучай работы. 

Агульнае щраунщтва ыстэмай сацыяльнай абароны на-
сельнщтва ажыццяуляе Мпистэрства сацыяльнай абароны. 
Яго галоуныя задачы: 1) аргашзацыя работы па вызначэнню 
стратэгп i напрамкау развщця шетэмы сацыяльнай абароны; 
2) распрацоука дзяржауных праграм па сацыяльнай абароне 
насельнщтва. 

Дапамогу мясцовым органам сацыяльнай абароны у выка-
нанш канкрэтных задач аказваюць прадпрыемствы, установы, 
аргатзацьи, калгасы i шшыя суб'екты гаспадарання, сельсмя 
Саветы дэпутатау. Асобныя пытанш сацыяльнай абароны ве-
тэранау i 1нвал1да^ вырашаюць ветэрансшя аргатзацьи, та-
варыствы iHBPJiiflay, таварыствы myxix i сляпых, таварыствы 
Чырвонага Крыжа, Фонд мйтсэрнасщ i здаро^я. 

II. Зыходныя акгаялапчныя прынцыпы сацыяльнай 
палиыга па ахове дзящнства i сямЧ 

Фарм1раванне f грамадстве новага погляду на сям'ю як 
найбольш спрыяльяае асяроддзе для паунацэннага развщця 
i выхавання дзяцей. Менав1та у сям'1 f атмасферы любв1, 
разумения, клопату i павагс ажыццяуляюцца маральнае, ду-
хоунае i пыхаф1з1чнае развщцё i выхаванне дзяцей. Закон 
Рэспублий Беларусь «Аб правах дзщящ» замацоувае права 
кожнага дзщящ на пражыванне у сямЧ з абодвума б1яла-
г1чньш1 бацькам1, у прыёмнай (апякунскай) сям'1, дзщячым 
доме сямейнага тыпу, дзщячай вёсцы, у тым Л1ку SOS-
дзщячай вёсцы. Замацоуваецца таксама сацыяльна значная 
роля сям! у фарм1раванш ф1з1чна i маральна здаровай, са-
цыяльна арыентаванай асобы. Тым самым прызнаецца важ-
насць прагназ1равання дзяржаунай пал1тыкх у дачынент 
да сямЧ, распрацоуш праектау i праграм фарм1равання куль-
туры бацькоускай самасвядомасщ, адносш' да бацько^ства 
i мацярынства як да найвышэйшых чалавечых каштоуна-
сцей. 

Прызнанне i ахова мацярынства у якасщ сацыяльнай 
дзейнасщ, што мае працоуны характар. Да канца 80-х гадоу 
у Беларуы. аддавауся прыярытэт жаночай занятасщ у сферы 
працоунай дзейнасщ. У сувяз1 з гэтым усе сацыяльныя льго-
ты прадастаулял1ся у адпаведнасщ з Кодэксам аб працы у 
залежнасщ ад працоунай занятасщ жанчын. Адсюль прыя-
рытэт аддавауся не мацярынек1м i сямейным, а сацыяльна-
прафездянальным функциям жанчын. Сёння пачауся працяг-
лы паз1тыуны працэс пераарыентацьп грамадскай думк1 на 
тое, што мацярынства з'яуляецца важнай сацыяльнай функ-
цыяй непрацуючай жанчыны. Рэал1зацыя гэтай функцьп маг-
чыма у перспектыве на аснове правядзення наступнага ком-
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плексу мерапрыемствау: 1) змена падыходау да вызначэння 
мер дзяржаунай падтрымш мацярынства; 2) аплата працы 
жанчыны-мащ у адпаведнасщ з нормам! высокаквал1фша-
ванай працы; 3) назначэнне пенсш i увядзенне матэрыяльнага 
i маральнага заахвочвання за мацярынскую працу нарауне з 
yciMi iHiiibiMi прадстауншам1 грамадскай вытворчасщ. 

Арыентацыя на умацаванне рол1 бацькоуства у пауна-
цэнным штэлектуальным, маральным, грамадзянсшм выха-
ванш дзяцей. У пачатку 90-х гадоу намещуся паварот да 
фарм1равання грамадскай думк1 аб важнасщ функцый баць-
коуства не толыи у аспекце традыцыйнага клопату аб ма-
тэрыяльным дабрабыце сямЧ, пытаннях стратэги i najiiTbiKi 
сямейнага жыцця, спадчыны, а'ле i р плане павышэння адказ-
насщ бацькоу за CBaix дзяцей, ix ф1з1чнае, эмацьшнальнае i 
маральна-пмхалапчнае здароуе, штэлектуальнае развщцё, 
падрыхтоуку да самастойнай працоунай дзейнасщ. 

Прыярытэт сямейнага выхавання над грамадсшм. Зы-
ходзячы са спецыф1чнасщ сямейнага выхавання i канцэпту-
альных палажэнняу гумашстычнай педагогш1, сямейнае вы-
хаванне разглядаецца як спецыф1чная зыходная форма са-
цыял1зацьи i выхавання дзяцей, што аргатчна спалучае 
аб'ектыуны уплыу нацыянальнай культуры, традыцый, звы-
чаяу народа, сямейна-бытавых умоу i працэс узаемадзеяння 
бацькоу з дзецьм1 з мэтай паунацэннага развщця асобы 
дзщящ. 

1нтэграцыя у дзейнасщ па ахове сямЧ i дзящнства ycix 
суб'ектау культурна-выхаваучай прасторы рэпёна (мшрасо-
цыуму). Аб'яднанне намаганняу навучальных устаноу, па-
лгсычных партый, дзяржауных i грамадск1х арган1зацый, 
структур 6i3Hecy i вытворчасщ, канфесш дае магчымасць 
ажыццяуляць па месцу жыхарства разнастайныя вз.ды дзей-
насщ бацькоу i дзяцей у розных клубах, майстэрнях, студи-
ях, секцыях, актавых i спартыуных залах, кафэ, на стадыё-
нах i г. д. Да работы з сям'ям1 прыцягваецца увесь сучасны 
штэлектуальна-творчы патэнцыял, як1 ёсць у дадзеным 
мисрасоцыуме. 

Расшырэнне дзейнасщ розных цэнтрау i служб у мэтах 
лшвщацьи выншау сацыяльна-эканам1чнага i маральна-nci-
халапчнага характару пасля катастрофы на Чарнобыльскай 
АЭС. Хоць пасля аварьп прайшло больш за дзесяць гадоу, яе 
вынш1 працягваюць аказваць негатыунае уздзеянне на 
ф1з1чнае, ncixi4Hae i маральнае здароуе бацькоу i дзяцей. Аб-
следаванне сямей перасяленцау з раёнау, забруджаных ра-
дыенуклщамЦ сведчыць аб узншнент мноства праблем: па-
гаршэнне ф1з1чнага здароуя бацькоу, змены у ix ncixi4HbiM 
стане — з'яуленне нервознасщ, стрэсау, пачуцця страху за 
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сваё здароуе i здароуе дзяцей; наяунасць у кожнай сям! дзя-
цей з храшчныги захворванням1 шчытападобнай залозы; дэ-
фармацыя M H o r i x функцый сямЧ як сацыяльнага шстытута 
(рэпрадуктыунай, эканагпчнай, камушкатыунай, выхаваучай 
i шш.); праяуленн! апатьи, нематываванай агрэыУнасщ, па-
чуцця няупэУненасщ i трывожнасщ, адчужэння бацькоУ ад 
дзяцей i"дзяцей ад бацькоу. 

Рэал1зацыя новая парадыгмы адукацьи на аснове Кан-
венцьп аб правах дзщящ i Закона РэспублМ Беларусь «Аб 
правах дзщящ». У адпаведнасщ з гэтым мэтаю выхавання i 
навучання з'яуляецца дзщя, здольнае да творчай самарэа-
л1зацьп, заснаванай на пачуцщ асаб1стай годнасщ, глыбока-
га асэнсавання правоу i абавязкау перад сабой i грамад-
ствам. 

Нацыянальны план дзеянняу па абароне правоу дзяцей 
на 1995—2000 гг. прадугледжвае шэраг аргатзацыйна-прак-
тычных мерапрыемствау па шфармаванню дзяцей, бацькоу, 
педагогау, прадстауткоу грамадскасщ аб змесце Закона «Аб 
правах дзщящ» i ходзе яго выканання; уключэнню асноуных 
адэй Канвенцьа i Закона у змест навучальных праграм i па-
дручншау для устаноу састэмы адукацьи, перападрыхтоум 
педагапчных, пыхалапчных i юрыдычных кадрау; падрых-
тоуцы рэкамендацый для педагогау, сацыяльных педагогау, 
работнжау дзяржауных органаУ абароны правоу дзяцей 
i сямЧ. 

III. Прававое становипча сямей i дзяцей 
у Беларум у 90-я гады 

Новы этап развщця беларускага заканадауства пачауся 
пасля распаду СССР i абвяшчэння незалежнасщ i дзяржаунага 
суверэштэту Рэспублж1 Беларусь. Паколыи саюзнае закана-
дауства практычна перестала дзейшчаць на тэрыторьи Бе-
ларуси узшкла неабходнасць стварэння cBaix нарматыуных 
актау па пытаннях, рэгуляванне яшх раней было аднесена да 
кампетэнцьп Саюза ССР, а таксама абнаулення шэрага рэс-
публжансмх заканадаучых актау, як1я ужо не адпавядалх 
новым грамадск1м адносшам. ВярхоУным Саветам Рэспублпи 
Беларусь был1 прыняты законы «Аб сацыяльнай абароне 
грамадзян, пацярпеушых ад катастрофы на Чарнобыльскай 
АЭС» (1991 г.), «Аб адукацьи у Рэспублщы Беларусь» 
(1991 г.), «Аб пеныённым забеспячэнш» (1992 г.), «Аб ахове 
здароуя» (1993 г), «Аб бежанцах» (1995 г.). Кожны з гэтых 
законау у пэУнай галше адносш щ У дачынент да асобных 
катэгорый насельнщтва замацоУвау i гарантавау правы i 
Умовы сацыяльнай абароны. 3 прыняццем у 1991 г. Закона 
«Аб сацыяльнай абароне швагпдау у Рэспублщы Беларусь» 
упершыню на заканадаучым узроУш было устаноУлена, што 
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кожны гнвалщ, як1 не у стане задаволщь свае жыццёва неаб-
ходныя патрэбнасщ Гласным! cLnaMi, мае права на гаран-
таваную дапамогу з боку дзяржавы. Гэты закон вызначау 
дзяржауную пал1тыку Рэспубл1к1 Беларусь у адносшах да 
швалцдау як наюраваную на ажыццяуленне эфектыуных мер 
па папярэджанню 1вал1днасщ, рэабШтацьи швалщау, забес-
пячэнню ix раунапраунага удзелу у жыцщ грамадства; га-
рантавау атрыманне швал1дам1 адукадьи, прафесьянальнай 
падрыхтоую i ix працауладкаванне. Законам установлена, 
што у мэтах прафьпактым шваладнасщ кожнае прадпрыем-
ства, установа, арганхзацыя забяспечваюць для ycix грама-
дзян, яюя працуюць на ix, бяспечныя умовы працы. Праду-
гледжана стварэнне неабходных умоу для атрымання швал1-
дам1 адукацьп i прафес1янальнай падрыхтоуы $ р'о'зных фор-
мах, уключаючы абучэнне дома i па шдывщуальных наву-
чальных праграмах. Для забеспячэння занятасщ на прад-
прыемствах, ва Остановах i аргашзацыях установлена бра-
траванне рабочых месцау для швал1дау не менш за 5 % ад 
колькасщ працуючых, а таксама прадугледжана стварэнне 
епецыял1заваных прадпрыемствау, цэхау i участка^ для вы-
карыстання працы швал1дау. 

Дзяржауная пал1тыка у адносшах аб'ектау. сацыяльнай 
шфраструктуры HaKipaBaHa на забеспячэнне швалддам неаб-
ходных умоу для свабоднага доступу да аб'ектау сацыяльнай 
шфраструктуры, жылых, грамадск1х, вытворчых пабудоу, 
бесперашкоднага карыстання грамадск1м транспартам i 
транспартным1 камуншацыям1, сродкам1 сувяз! i шфармацьп, 
месцам1 масавага адпачынку. Законам установлены наступ-
ныя в1ды сацыяльнай дапамоп 1нвал1дам: грашовыя выплаты 
(пенсп, дапамога, аднаразовыя выплаты), забеспячэнне тэх-
шчным1 i шшым1 сродкам1, уключаючы аутамабип, крэслы-, 
каляск1, пратэзна-артапедычныя вырабы, друкаваныя вы-
данш са спецыяльным шрыфтам, гукаузмацняльную апа-
ратуру i с1гнал1затары, а таксама аказанне паслуг па меды-
цынскай, сацыяльнай, прафес!якальнай рэаб1л1тацьи i быта-
вому абслуго^ванню. 

У развщцё палажэнняу закона^ 1991—1992 гг. прыняты 
Закон «Аб папярэджант швал!днасщ i р'эаб!л1тацьп шва-
л1дау» (1994 г.). 

У 1992 г. быу прыняты Закон «Аб дзяржа^ных дапамогах 
сем'ям, я т я выхоуваюць дзяцей», дзе установлены гаран-
таваны дзяржавай узровень матэрыяльнай падтрымк1 сямей, 
як1я маюць непауналетшх дзяцей, cicTaMa мппмальных сацы-
яльных гарантый у выглядзе дапамог, што слрыяюць забес-
пячэнню грамадзянам Рэспублшп Беларусь неабходных умоу 
для нараджэння i выхавання дзяцей. 
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Асноуным нарматыуным актам па абароне правоу дзяцей 
у Беларуси сёння з'яуляецца Закон «Аб правах дзщящ» 
(1993 г.). Дзеянне яго распаусюджваецца на дзяцей з моманту 
ix нараджэння i да дасягнення 18-гадовага узросту, кал! па 
закону яны раней не атрымал! грамадзянскую дзеяздольнасць 
у поуным аб'ёме. Закон баз1руецца на палажэннях Канвенцьп 
А А Н аб правах дзщящ i замацоувае так1я асноуныя правы, 
як раунапрауе, права на жыццё i ахову здароуя, права на 
грамадзянства, на неабходны узровень жыцця, недатыкаль-
насць, абарону ад ф1з1чнага i ncixiHHara насшля, свабоду 
веравызнання, атрыманне шфармацьп, свабоднае выказван-
не думак. Асобна вылучана права дзщящ на пражыванне 
у сямЧ, а у выпадку яе адсутнасщ — права быць уладкава-
ным у апякунскую (приёмную) сям'ю, дзщячы дом, у тым 
лшу сямейнага тыпу, щ f шшую сям'ю праз усынауленне. 
Асобна таксама вылучаны жыллёвыя i маёмасцыя правы 
дзщящ. 

Закон забараняе прымушэнне дзщящ да працы, якая 
пагражае яго здароую щ з'яуляецца перашкодай для 
атрымання базавай адукацьи.; атрыманне фшаксавых выгод 
ад усынаулення щ апякунства; прыцягненне да удзелу у ва-
енных дзеяннях i ва узброеных канфл1ктах; прапаганду 
вайны i наилля, стварэнне дзщячых ваен1заваных фарм1-
раванняу. 

Закон абараняе права дзщящ на асаб1стую свабоду. Пры 
затрыманн1 дз!цящ аб гэтым тэрмшова паведамляецца баць-
кам щ асобам, як1я ix замяняюць, а таксама органам пра-
куратуры. У выпадку прыцягнення непауналетняга да кры-
мшальнай адказнасщ удзел адваката i педагога (пс1Х0лага) 
з'яуляецца абавязковым пры правядзенЩ дазнання. Накхра-
ванне дз1цящ у спецыяльную выхаваучую установу право-
дзщца тольк1 судом па прадстауленню кам1сц па справах не-
пауналетшх. Правы дзяцей габяспечваюцца спецыяльна 
створаным1 у органах дзяржаунай улады органам! абароны 
дзящнства, пракуратурай i судом. 

Пры распрацоуцы новых кодэксау — Працо^нага, Грама-
дзянскага, Жыллёвага, Крымшальнага i Крым1нальна-пра-
цэсуальнага — ул!чаны прадшсанн! Закона «Аб правах дз1-
цящ». У 1995 г. Прэзщэнтам Рэспублпи Беларусь зацвер-
джаны Нацыянальны план дзеянняу па абароне правоу дзяцей 
на 1995—2000 гг. Урадам у 1996 г. прынята пастанова «Аб 
зацвярджэнт Часовага палажэкня аб парадку усынаулення 
(удачарэння) дзяцей — грамадзян Рэспубл1к1 Беларусь, яшя 
застал1ся без бацькоу екай aneKi, i устанаулення aneKi 
(папячыцельства) над iMi замежным1 грамадзянам1». 

(Заканчэнне будзе) 
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