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IV. Формы сацыяльнай падтрымм дзяцей i сямей 
Стварэнне сгстэмы дзяржауных органау i грамадсюх аргаш-

зацый па сацыяльнай абароие сямЧ i дзяцшства. У мэтах эфек-
тыунага функцыяшравання гэтай (истэмы створаны i здзяйсня-
юць канкрэтную работу з дзецьлл i сем'яш: 

1. Нацыянальная камк 'ш па правах дз1цящ. Яе асноуньы заданы: 
— распрацоука прафам падтрымга дзяцей i унясенне ix на 

разгляд Прэзщэнту i ураду Рэспублш Беларусь (так, у 1997 г. 
распрацавана праграма «Дзещ Benapyci» на 1997—2000 гады з 
пяццю падпраграмам1: 1) дзещ-ароты, 2) дзещ-1нвал!ды, 3) дзе-
щ Чарнобыля, 4) сацыяльнае абслугоуванне сям'1 i дзяцей, 5) аб 
разв1цщ шдустрьп дзщячага харчавання); 

— зацвярджэнне нацыянальных дакладау па пытаннях 
абароны правоу дзяцей для Камйэта ААН па правах дз1цяц1; 

— каардынацыя дзейнасщ мшктэрствау i шшых цэнт-
ральных органау юравання, органау рэпянальнага (мясцовага) 
юравання i самаыравання, грамадсюх аб'яднанняу па выканан-
ню заканадаучых i шшых нарматыуных акгау адносна абароны 
правоу i iHTapacay дзяцей; 

— кантроль за выкананнем артыкулау i палажэнняу Закона 
«Аб правах дзщящ»; 

— правядзенне рэспубл1кансюх дабрачынных акцый i шшых 
мерапрыемствау у падтрымку дзяцей, яюя аказалюя у экст-
рэмальных йтуацыях; 

— шырокае 1нфармаванне дзяцей, бацькоу, прадстаунжоу 
грамадскасщ аб выкананш Канвенцьп ААН аб правах дзщящ i 
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шшых заканадаучых i нарматыуных актау, вывучэнне ix у наву-
чальных установах. 

2. Рэгшналъныя дзяржауныя органы абароны дзяцшства. 3 мэ-
тай выканання функцый па абароне дзяцшства f абласных, 
гарадсюх i раённых управлениях адукацьп створаны адцзелы 
абароны дзяцшства. У ix штаты уведзены шспекгары па абароне 
дзяцшства i спецыялкты для аказання юрыдычнай, сацыяль-
най, дэфекталапчнай, пахолага-педагапчнай дапамоп дзецям, 
сем'ям, насельнщтву. 

3. Недзяржауныя арганшцыи Ix у Беларуси юрыдычна зарэ-
пстравана больш як 700. Мнопя з гэтых аргащзацый працуюць 
з сем'ям1, дзецыш, rpynaMi насельнщтва (ахвярам1 Чарнобыля, 
iHBanigaMi, cipoTaMi). Сярод мноства аргашзацый вылучаюцца 
недзяржауныя жаночыя, маладзёжныя i дз^цячыя арган1зацьп. 
Яны прадстауляюдь два напрамга: 1. Жаночыя арган1зацьн — уся-
го 11 (Jlira жанчын Беларуси, Саюз жанчын Рэспублш Беларусь, 
Жаночы хрысщянска-дэмакратычны рух Беларус1, Беларуси 
дабрачынны жаночы фонд «Вера, Надзея, Любоу», Беларуси 
жаночы фонд Е^фрасшн1 Полацкай i iHm.). 2. Дзщячыя i мала-
дзёжныя недзяржауныя арган1зацьй — усяго 42, 10 з яих аказ-
ваюць дапамогу i падтрымку дзецям Чарнобыля (Беларуси ка-
мггэт «Дзещ Чарнобыля», Беларуси дзщячы фонд, Беларуси 
фонд сацыяльнай падтрымй дзяцей i падлеткау «Мы — дзецям», 
М1жнародная дабрачынная арган1зацыя «Надзея — Экспрэс», 
Кампэт «SOS — дзщячая вёска у Pэcпyблiцы Беларусь», Бела-
руская асацыяцыя «Сямейны дз1цячы дом», Беларуская аса-
цыяцыя дапамоп дзецям-швалщам, Саюз моладз1 Беларус1 
i шш.). 

Остэма дзяржауных дапамог сем'ям, яюя выхоуваюць дзяцей. 
Заканадауствам Рэспубл1и Беларусь установлена, што перыяц, 
на працягу якога сям'1 патрабуецца матэрыяльная, маральная i 
прававая падтрымка на утрыманне i выхаванне дзяцей, 
працягваецца да дасягнення lMi 18 гадоу. Асабл1ва важнае зна-
чэнне мае сацыяльнае забеспячэнне жанчыны у перыяд яе ак-
тыунага мацярыНства, яи уключае цяжарнасць, роды i догляд 
дз1цящ ва узросце да 3 гадоу. 

Адным з механ1змау сацыяльнай абароны у пераходны 
перыяд з'яуляецца палпыка пераразмеркавання расходау на 
карысць тых щ шшых катэгорый сямей. Гэта палажэнне адлю-
стравана у Законе «Аб дзяржаунай дапамозе сем'ям, ягая маюць 
дзяцей» (1992 г.), што ycryniy у с1лу з 1 студзеня 1993 г. 

Дзяржауная дапамога i надбауи да яе назначаюцца i выплач-
ваюцца пастаянна пражываючым на тэрыторьп Рэспубл1и Бе-
ларусь сем'ям, яия выхоуваюць дзяцей. Замежныя грамадзяне, 
што маюць дзяцей, карыстаюцца у Рэспублщы Беларусь правам 
на дапамогу, кал1 гэта прадугледжана м1жнародным1 дагаворам1 
щ пагадненням1. 
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Комплекс мер па развщцю здольнасцей i дараванняу дзяцей. 
У гэтым комплексе мер выдзяляюцца: 1) стварэнне i развщцё 
сети устаноу новага тыпу; 2) аргашзацыя вольнага часу, ка- ». 
шкул, адпачынку дзяцей i моладз1; 3) стварэнне спецыяльнага 
фонду Прэзщэнта Рэспублш Беларусь па спецыяльнай пад-
трьшцы таленавггых навучэнцау i студэнтау i устанауленне сты-
пендый Прэзщэнта студэнтам дзяржауных вышэйшых навучаль-
ных устаноу (1996 г.). 

У адпаведнасщ з гэтым у 1996 г. зацверджаны: «Палажэнне 
аб заахвочванш пераможцау прадметных м^жнародных i рэспуб-
лнсансюх ал1мшяд, канферэнцый, конкурса^ i туршрау навучэн-
цау агульнаадукацыйных навучальных устаноу», «Палажэнне аб 
конкурсе астрантау на лепшую навуковую работу», «Палажэнне 
аб аказанш матэрыяльнай дапамоп студэнтам i навучэнцам, яия 
дасягнуи высотах паказчыкау у вучобе», «Палажэнне'аб стыпен-
дыях Прэзщэнта Рэспублш Беларусь студэнтам дзяржауных 
вышэйшых навучальных устаноу». 

Остэма дашкольнага выхаванвя. Функцьп дз1цячых дашколь-
ных устаноу за апошн1я 5 гадоу ктотна змяншся. Гэтыя уста-
новы стал1 больш эфектыуна забяспечваць сацыяльна-педага-
пчную абарону правоу i штарэсау дзяцей. Стыль ix работы мак-
с1мальна набл1жаны да сямейнага. Створаны розныя вщы i тыпы 
дашкольных устаноу з арыентацыяй на асобу дзщящ, яго па-
трэбнасщ, 4нтарэсы, схшьнасщ, з ул1кам занятасщ бацькоу 
(дзяржауныя, грамадсюя, прыватныя, змешаныя; дз1цячыя сады 
з пбым рэжымам работы; сямейныя ni дамашн1я дзщячыя сады; 
сады з паглыбленым наирункам у рабоце — па выяуленчаму 
мастацгву, музыцы, харэаграфи, замежнай мове; санаторныя 
сады для дзяцей, яюя часта i працягла хварэюць, i шш.). 

У мэтах больш эфекгыунага выхавання i разв1цця дзяцей, 
згодна з Канцэпцьый дашкольнага выхавання (1990 г.), установ-
лена аптымальная напауняльнасць труп у дзщячых садах (для 
узроставых груп 1—3 гадоу — 6—8 дзяцей, 3—5 гадоу — 8—10 
дзяцей, 5—6 гадоу — 10—12 дзяцей). Ствараюцца 5—6-групавыя 
дашкольныя установи з мэтай ix макамальнага наблйжэння да 
умоу сямЧ. Падрыхтаваны варыяцыйныя праграмы навучання i 
выхавання, у ягая уключаны пытанн1 аб правах дзяцей, абароне 
ix гонару i годнасщ, выхаванш самапаваг1, асэнсавант самакаш-
тоунасщ, задавальненн1 патрэбнасщ у прызнанн1 асаб1стай 
значнасщ бацькам1, аднагодкам1. Ажыццяуляецца укараненне 
асобасна арыентаванай мадэл1 аднос1н выхавальшка i дзяцей, 
якая па характару i стылю набл1жаецца да сямейных адносш. 
Адбываецца гуман1зацыя навучальна-выхаваучага працэсу. 
Распрацоуваюцца меры па абароне дзяцей ад жорсткага абы-
ходжання з iMi у сямЧ (пс1халапчнага, ф1з1чнага, сексуальнага 
насшля, 1гнаравання ix патрэбнасцей i штарэсау). 
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Апякунская (приёмная) сям'я. Яна атрымала юрыдычны ста-
тус у 1991 г. Рашэнне аб стварэнш апякунскай сям1, у якой мо-
жа выхоувацца ад 1 да 5 дзяцей, прымаецца раённым (гарад-
сим) выканаучым камгтэтам па прапанове раённага (гарадскога) 
органа иравання адукацыяй. Дзещ у гэтых сем'ях знаходзяцца 
на поуным дзяржауным забеспячэнт да заканчэння iMi наву-
чальнай установы i працауладкавання. На ix распаусюджваюцца 
льготы, яия установлены заканадауствам для дзяцей-cipoT i дзя-
цей, яия засталкя без бацькоускай апею. Апякунсия семЧ ма-
юць розныя матэрыяльныя i жыллёвыя умовы. Але ix аб'ядноу-
ваюць гуманныя, мшасэрныя, клапатл1выя адносшы да дзяцей, 
жаданне вырасцщь ix дастойньва грамадзянам1 i падрыхтаваць 
да самастойнага жыцця. Палажэннем аб апякунскай сямЧ пра-
дугледжваюцца кантакты дзяцей з ix б1ялапчным1" бацькам1, 
вяртанне у ранейшую сям'ю у выпадку аднаулення бадьи i мащ 
У бацькоусих правах пры умове, кал! тэта не супярэчыць 
штарэсам дзяцей. 

Дзщячы дом сямейнага тылу. Тагах дамоу значна менш, чым 
апякунспх сямей, таму што яны даражэй абыходзяцца дзяржаве. 
Акрамя штомесячнай грашовай дапамоп на кожнае дзщя, дзяр-
жава выплачвае зарплату бацькам-выхавалыпкам, забяспечвае 
сям'ю жыллём (звычайна выдзяляюцца дзве кватэры щ асобны 
катэдж), аплачвае усе расходы на абслугоуванне памяшканняу, а 
таксама паслуп с увяз!, набыццё медикамента^, спартыунага 
швентару, музычных шструментау i г. д. 

Асноуныя задачы дзщячых дамоу сямейнага тыпу: 1) рэаль 
зоуваць права кожнага дзщящ на пражыванне i выхаванне у 
сямЧ у атмасферы любв1 i узаемараз умения; 2) ажыццяуляць 
грамадска-дзяржауную дапамогу дзецям-аротам i дзецям, яюя 
засталкя без бацькоускай апеи; 3) абараняць правы гэтых дзя-
цей; 4) ствараць неабходныя умовы для паунацэннага развщця, 
падрыхтоуи да самастойнага жыцця i працоунай дзейнасщ. 

Дзщячая вёска. Гэта адзщ з варыянтау дзщячага дома сямей-
нага тыпу. Такая вёска пабудавана у г. Кобрыне Брэсцкай вобл, 
з дапамогай жыхароу зямл1 Пауночны Рэйн — Вестфаия з Гер-
мани. Дзщячая вёска размяшчаецца у маляушчай мясцовасщ на 
ускраше горада. У дзевящ двухпавярховых катэджах пражы-
ваюць 56 дзяцей розных узростау (ад 1 да 15 гадоу) i 12 мащ-
выхавальнщ. 

SOS-Knderdorf. У 1991 г. была створана грамадская аргань 
зацыя «Беларуси кампэт «SOS — дзщячыя вёсю». У 1992 г. па-
чалося будаунщтва першай у Беларуа SOS — дз1цячай вёси. 
Праект фшансавау фонд iMH Г. Гмайнера. 1 чэрвеня 1995 г. ад-
бьшося яе адкрыццё. У вёсцы у асобных двухпавярховых катэ-
джах пражывае 12 сельсих сямей: мащ разам з 6—8 дзецьм1 
(усяго 119 дзяцей розных узростау). У перспектыве у дзщячай 
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вёсцы будзе функцыяшраваць сацыяльны цэнтр мащ i дз1цящ " 
iMH Г. Гмайнера. 

Нацыяналыгае i мЬкнароднае усынауленне. У Беларуа усынау-
ленне рэгулюецца Кодэксам аб шлюбе i сямЧ i Законам «Аб пра- ' 
вах дзщящ». Усынауленне магчыма толыа у адносшах да непау-
налетшх i у ix штарэсах. Яно афармляецца рашэннем мясцовага 
распарадчага i выканаучага органа, якое рэпструецца у органах 
загса. Для усынаулення дзщящ, якое дасягнупа 10-гадовага узро-
сту, неабходна яго згода. Kani бацью дзщящ, якое усынауляецца, 
жывыя, то для усынаулення неабходна ix згода, за выключэннем 
тых выпадкау, Kani яны пазбаулены бацькоусюх право-, прызнаны 
ва устаноуленым парадку недзеяздольным1, npanayuibiMi без ве-
стак щ ухшяюцца ад выхавання дзщящ. 

Пры ажыццяуленш м^жнароднага усынаулення важнейшым1 
патрабаванням1 i умовам1 з'яуляюцца: 1) немагчымасць усынау-
лення дз1цящ У сваёй краше; 2) дэталёвае вывучэнне сацыяль-
нага, магэрыяльнага, пахалапчнага стану сям'!, якая хоча усы-
навщь дзвд; 3) устанауленне факта, што усынауленне канкрэт-
най сям'ёй найлепшым чынам адпавадае штарэсам дзщящ; 
4) суаднясенне заканадауства Беларуи з заканадауствам крашы 
пражывання усынавщеляу з мэтай выявления, щ забяспечвае 
яно абарону штарэсау дзяцей у выпадку Усынаулення; 5) прада-
стауленне органам! крашы, у якой пражывае усынавщель, рэ-
гулярнай шфармацьи аб працэсе адаптацыз дз1цящ у прыёмнай 
сям4; 6) рашэнне працэдурных пытанняу усынаулення ажыц-
цяуляецца цэнтральным1 кампетэнтньпш opranaMi абедзвюх кра-
iH у працэсе узаемных кантактау, перагаворау i nepanicici; 7) да-
звол KpaiHbi i яе 1м1грацыйнай службы на прыезд дзщящ; 8) не-
дапушчальнасць атрымання пэунай матэрыяльнай щ фшанса-
вай выгады KiM-небудзь з удзельшкау мiжнapoднaгa усынаулен-
ня; 9) вырашэнне працэдуры дадатковага кантролю па абароне 
правоу усыноуленых дзяцей i захавання ix кантактау з радз1май. 

1нтэграцыя у грамадства дзяцей-швалщау i дзяцей з асаб-
л1васцям1 пс]хаф1з1чнага развщця. 3 уткам канцэптуальных па-
дыходау i кнуючых у развитых крашах форм штэграванага наву-
чання гэтай катэгорьп дзяцей у Беларуси у пачатку 90-х гадоу 
створана экспериментальная мадэль штэграванага навучання 
дзяцей з асаблдвасцям1 пс1хаф1з4чнага развщця У звычайных 
школах i навучальных установах (раней яны навучалкя i вы-
хоувалкя у спецыяльных школах). Гэга мадэль уюпочае 6 вщау 
класау i школ. 

1. Класы штэграванага навучання з напауняльнасцю не 
больш за 20 вучняу. У ix можа быць не больш як 3 вучш з цяж-
кай паталопяй аднароднага характеру (rayxix, сляпых, разумова 
адсталых, з цяжюмй камбшаваньпш парушэннямО щ не больш 
як 6 вучняу з аднародным! неглыботи парушэнням1 (са слабым 
слыхам, зрокам, з затрымкай псшчнага развщця, з цяжюм1 
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" парушэнняш мовы, апорна-рухальнага апарату аутычных дзя-
цей). Макамальная колькасць дзяцей з неаднародныш па-
рушэнняш — 2—4 (2 з цяжкай паталопяй щ 4 з неглыбок1м1 

* парушэнням1, але не больш за два тыпы парушэнняу). Навучан-
не У класе сумесна з настаушкам ажыццяуляе дэфекголаг. 

2. Спецыяльныя класы у агульнаадукацыйнай школе з на-
пауняльнасцю ад 6 да 12 вучняу у залежнасщ ад профшю i цяж-
касщ парушэння^. Мэтазгодныя аргашзацыя груп падоужанага 
дня i правядзенне пазакласнай работы на штэграванай аснове 
сумесна з вучнямг звычайнай агульнаадукацыйнай школы. Аба-
вязковай умовай стварэння класау штэграванага i спецыяльнага 
навучання з'яуляецца наяунасць у школе квал1фжаваных настау-
шкау, важнейшых пахолага-педагапчных умоу i абсталявання, 
што неабходны для стварэння спрыяльнага рэжыму i аргашза-
цьи лячэбна-карэкцыйнай работа. 

3. Трупы вучняу у звычайнай сельскай агульнаадукацыйнай 
школе, для яюх аргашзуецца карэкцыйна-педагапчнае, кансуль-
таванне як спецыяльна аргашзаваная форма навучання. Яго 
ажыццяуляе настаушк-дэфектолаг адной са звычайных агульна-
адукацыйных щ спецыяльных школ. 

4. Спецыяльныя школы у гарадах, раённых цэнтрах з невя-
ш м кантынгентам вучняу (да 100 чалавек). Яны размяшчаюцца 
недалёка ад звычайнай агульнаадукацыйнай школы щ на адной 
з ёю пляцоУцы. У тагах школах магчыма навучанне дзяцей не 
толыа з аднародным1, але i неаднародньюм парушэнням) рознай 
ступеш складанасщ. 

5. Спецыяльныя школы-штэрнаты для навучання дзяцей, 
ягая маюць сур'ёзныя парушэнш у разумовым i ф1з1чным 
развщщ аднароднага характеру. Таюх школ-штэрнатау можа 
быць некалью. У ix дзещ змогуць вучыцца на працягу ад аднаго 
да некальюх гадоу щ праходзщь пэуны карэкцый на-рэабшта-
цыйны курс на працягу некалыах месяцау. 

6. 1ндывщуальнае навучанне дома ycix без выключэння дзя-
цей з цяжим! парушэнням} у развщщ. Такое навучанне праду-
гледжвае кантакты хворых дзяцей з ix нapмaльнымi адна-
годкамь 

Сацыялыю-похолага-педагапчная падтрымка дзяцей, ягая 
апынулкя у экстрэмальных спуацыях. Для гэтай катэгорьп дзя-
цей прагназ1руюцца наступныя захады. 

1. Стварэнне за кошт бюджэтных i спонсарсгах сродкаУ, ах-
вяраванняу у кожным рэпёне (вобласщ) сети невялшх дз1цячых 
прытулкау щ дзщячых дамоу, у яюх дзщя щ яго сям'я пры экст-
рэмальнай спуацьн змаш б атрымаць неабходную сацыяльную i 
пс1холага-педагапчную падтрымку. 

2. Стварэнне часовых прыёмных сямей, у яюх непрацяглы 
час могуць знаходзщца дзещ, што апынулкя у неспрыяльных 
жыццёвых спуацыях. 
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3. Аргашзацыя служб неадкладнай пахолага-педагапчнай да-
памоп, тэлефонау даверу, щдывщуальнага кансультавання: У кан-
цы 1996 г. у MiHCKy пачала функцыяшраваць першая у БеларуЫ 
сацыяльна-пахалапчная служба па папярэджанню ycix форм на- ' 
сшля над дзецьм! «Дзещ — не для насшля». Юрысты, медыю, 
пс1холап, педагоп аказваюць дапамогу дзецям i падлеткам — ах-
вярам насшля i жорсткага абыходжання з боку бацькоу yi незнаё-
мых людзей. У службу звяртаюцца таксама бацыа, каб атрымадь 
рэкамендацьп, як уберагчы сваё дзщя ад насшля, як дапамагчы 
яму у бядзе, як пазбегнуць магчымага выкрадання дзяцей i г. д. 

4. Сацыяльна-пахолага-педагапчная дапамога дзецям, яия 
знаходзяцца У пастаянным кантакце з бацькамьалкаголжам1. 
Такая дапамога ажыццяуляецца па методыцы, распрацаванай на 
факультэце сацыяльнай работы Стакгольмскага ушверсп-эта 
(Швецыя) i прыстасаванай да астэмы выхавання у Беларус!. 

5. Дэдэнтрал1зацыя i разбуйненне вялшх дзяржауных уста-
ноу для дзяцей з асацыяльным1 паводзшам1, у ягах макамальная 
колькасць выхаванцау не павшна перавышаць 50 чалавек. 

6. Сацыяльная i медыка-пахолага-педагапчная дапамога дзе-
цям i сем'ям, яия пражываюць на забруджаных радыенуюп-
дам1 тэрыторыях у вышку аварьи на Чарнобыльскай АЭС. Гэта 
дапамога аказваецца у самых розных формах: перасяленне ся-
мей на экалапчна больш чыстыя тэрыторьн, аздарауленне дзя-
цей у крашах бл)жняга i далёкага замежжа, гумаштарная дапа-
мога дзецям i сем'ям, стварэнне аздарауленча-адукацыйных цэнт-
рау, цэнтрау сацыяльна-шпхалапчнай рэабштацьп i шш. 

Напрыклад, на тэрыторьй Беларусi па праграме «ЮНЕСКА — 
Чарнобыль» адкрыты тры цэнтры сацыяльна-пахалапчнай 
рэабштацьп у Аксакаушчыне, Стрэшыне, Пяршаи 

Стварэнне цэнтрау сацыяльна-пахалапчнай рэабштацьп 
было абумоулена праблемам!, яюя паустал! перад нашым гра-
мадствам. Сярод ix: бядотнае становшча сямей у BbiHiKy ката-
строфы на Чарнобыльскай АЭС; раз'яднанне бацькоу i дзяцей у 
вын1ку адсялення; раз'яднанасць калекгывау i груп людзей; 
з'яУленне пачуцця страху, трывожнасщ, няупэуненасщ; страта 
работы; пагаршэнне маральнага i голхаф1з1чнага здароуя. 

Мэты i заданы цэнтрау: 
— умацоуваць сямейныя сувязц 
— выпрацоуваць культуру бацькоускага выхавання (уменш i 

навыи); 
— павышаць маральна-пахалапчны стан бацькоу i дзяцей, 

ycix сацыяльных груп насельнщтва; 
— заахвочваць людзей да самавыяулення i самастойнасц!; 
— разв1ваць пачуццё даверу i сацыяльнай адказнасщ; 
— садзейшчаць развщцю раёна пражывання праз рэащза-

цыю мясцовых iнiцыятыУ i праграм. 
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Принципы, методы i сродт работы цэнтрау: шдывадуальная i 
сямейная тэрап1я; работа з трупам! рызыю; устанауленне ад-

- носш унутры калектыву; наладжванне адносш з мясцовым1 
аргашзацыям1, cyceflHiMi калектывам1 i Остановам!; ажыц-
цяуленне пастаяннага кантролю i павышэнне прафеаянал1зму 
персаналу; рэгулярнае правядзенне ацэни дзейнасщ цэнтрау; 
ажыццяуленне прафеаянальнай каардынацьи на национальным 
узроуш. 

У праграму дзейнасщ цэнтрау уваходзяць: 
1. Ддукацыйная работа, мастацкая творчасць i занята спор-

там (навуковая дзейнасць, выкладанне замежных моу, абучэнне 
рамёствам, заняла спортам, музыкай, выяуленчым мастацтвам, 
лепкай, камп'ютэрная грамата). 

2. Рэабштацыйная работа з дзецым i сем'ям1 (гульнявая дзей-
насць, работа з rpynaMi падтрымю, шдывадуальныя, гр^павыя i 
сямейныя кансультацьп). 

3. Грамадская дзейнасць (работа клубау для пажылых людзей, 
аргашзацыя мунщыпальных сустрэч, правядзенне свят, экскур-
cift, паходау, паездак). 

4. Гнфармацыйная дзейнасць (шфармаванне насельшцтва, 
выдавецкая дзейнасць, эканам1чная дзейнасць). 

МЬкнародныя i рэспублжансюя акцьп, канферэицьи, семша-
ры, тэлеперадачы, конкурсы. Яны праводзяцца рэгулярна i за-
кранаюць розныя аспекты абароны дзяцшства i сямЧ У Бeлapyci. 

V. Пазгеыуиыя перамены i нявырашаныя праблемы 
Вывучэнне стану сацыяльнай абароны сям'1 i дзяцшства У 

Беларуси У апоштя 10 гадоу сведчыць як аб пазггыуных пера-
менах, так i аб нявырашаных праблемах. 

Да пазиыуных перамен варта аднесщ наступнае: 
1. У пачатку 90-х гадоу зроблена першая спроба аб'ектыУнага 

анал1зу становшча розных катэгорый дзяцей у Беларуа, вызна-
чэння сродкау i УмоУ, неабходных для выжывання i развщця 
дзщячага насельнштва. Канкрзтныя даныя гэтага анашзу прад-
стаУлены у брашуры Беларускага дзщячага фонду «Аб стано-
вшчы дзяцей у Рэспублщы Беларусь» (1992 г.); Перыадычным 
дакладзе Рэспублш Беларусь аб ажыццяуленш палажэнняУ Кан-
венцьи аб правах дз1цящ (1993 г.), яю прадстаулены у Кампэт 
па правах дзщящ ААН; аналггычнай зашсцы Мшстэрства аду-
кацьп аб агульным станов1шчы дзяцей у Беларуа (1995 г.); 
Нацыянальным дакладзе «Дзещ i жанчыны у Беларуси: сёння 
i заутра» (1995 г.), падрыхтаваным па сумеснай шщыятыве 
ЮН1СЕФ i Урада Рэспублш Беларусь. 

2. Урад Беларуа ратыфжавау Канвенцыю аб правах дзщящ 
(1990 г.) i nacTaeiy свой подтс пад Дэкларацыяй выжывання, 
развщця i абароны дзщящ. У 1993 г. прыняты Закон Рэспублш 
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Беларусь «Аб правах дзщящ», а у 1995 г. — Нацыянальны план 
дзеянняу па абароне правоу дзяцей на 1995—2000 гг. 

3. У кожным рэпёне (вобласщ) крашы пачауся працэс фар-
м1равання с1стэмы работы ycix галш улады, дзяржауных i не-
дзяржауных аргашзацый па сацыяльнай абароне сямЧ i дзяцей, 
намечаны комплекс аргашзацыйных, метадычных i практычных 
мерапрыемствау па выкананню Закона «Аб правах дз1цящ» i 
Нацыянальнага плана дзеянняу па абароне правоу дзяцей на 
1995-2000 гг. 

4. Пачауся працэс стварэння нацыянальнага мехашзму аба-
роны сямЧ i дзяцшства. Яго функцыяшраванне щзе па чатырох 
узаемазвязаных напрамках. Першы напрамак — палпычны (рас-
працоука i ажыццяуленне дзяржаунай палпъш у адносшах да 
дзяцей як асобай сацыяльна-дэмаграф1чнай катэгорьи гра-
мадства са спецыф1чным1 патрэбнасцям1 i штарэсамц паттыю, 
якая уключае щэалапчныя, экалапчныя, юрыдычныя, дэма-
граф1чныя меры, абашраецца на нацыянальную культуру, 
традыцьп, ycroi). Друп напрамак — заканадаучы (прывядзенне у 
адпаведнасць з Канвенцыяй аб правах дзщящ i Законам Рэс-
публш Беларусь «Аб правах дз1цящ» зместу ycix законау, яия 
распрацоуваюцца i прымаюцца у Бе л аруci, рэпянальных i мяс-
цовых нарматыуных актау, 1нструкцый i палажэнняу). Трэщ на-
прамак — праграмны (распрацоука, прыняцце i рэал1зацыя спе-
цыяльных праграм, нагараваных на паляпшэнне становшча ся-
мей i ycix катэгорый дзяцей). Чацвёрты напрамак — юраун1ци 
(стварэнне i функцыяшраванне на ycix узроунях спецыяльных 
дзяржауных органау, грамадсих аргашзацый, фондау i аб'яд-
нанняу, яюя непасрэдна займаюцца праблемшш сацыяльнай 
абароны сям4, бацькоуства, мацярьшства i дзяцшства). 

5. Праведзена работа па азнаямленню дзяцей, бацькоу, 
прадстаушкоу грамадскасщ з Канвенцыяй аб правах дз1цяц1 i 
Законам Рэспубл1га Беларусь «Аб правах дзщящ». У большасщ 
навучальных устаноу сктэмы адукацьп уведзены спецыяльны 
курс «Правы дзщящ». 

6. Упершыню у Беларус1 пачауся працэс штэграцы1 у гра-
мадства дзяцей-швалщау i дзяцей з асабл1васцям1 пс1хаф1з1чнага 
разв1цця. Створана эксперыментальная мадэль 1нтэграванага 
навучання дзяцей з асабл1васцям1 пс!хаф1з1чнага развщця у звы-
чайных школах i навучальных установах. 

Нявырашаныя праблемы. 
Пакуль што не удаецца спын1ць працэс росту колькасщ са-

цыяльных cipOT i дзяцей з асабл1васцям1 пс1хаф1з1чнага i 
Ф1з1чнага разв1цця. 

Не створаны неабходныя умовы для навучання ycix дзяцей-
швалщау i дзяцей з асабл1васцям1 пcixaфiзiчнaгa развщця, у 
прыватнасщ не хапае спецыяльных рэабш1тацыйна-дыягна-
стычных устаноу, у яих можна было б ставщь дыягназ i вызна-
48 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



чаць узрост для навучання гэтай катэгорьп дзяцей; марудна 
укараняецца сютэма штэграванага навучання дзяцей-швалщау у 
агульнаадукацыйных школах. 

Не рэал1зуецца у поунай меры права выбару дзецьм1 i ix 
бацькам), яия жывуць у сельскай мясцовасщ, тыпу навучальнай 
установы у адпаведнасщ з imapacaMi i схигьнасцям! дзяцей i 
жаданнем бацькоу. 

У падручнисах недастаткова поуна адлюстраваны палажэнга i 
W3i Канвенцьп аб правах дзщящ, Усеагульнай дэкларацьп 
право- чалавека. 

Вельм1 мала выдаецца навукова-папулярнай i метадычнай 
лггаратуры, якая спрыяла б пашырэнню i паглыбленню ведау 
дзяцей i бацькоу аб \нжнародных прававых актах i дакументах 
аб правах дзяцей, дапамагала б бацькам i дзецям у самаадука-
цьн, ва умацаванш свайго пспхаф1з1чнага, маральна-ггахалапч-
нага i духоунага здароуя. 
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