
В. У. Чэчат, 
загадчык аддзялення проблем 
выхавання БелНДI адукацьи, 

кандидат педагаг1чных 
. навук, дацэшп, 

Л. /. Смагша, 
старшы навуковы 

супрацоушк лабараторы1 
дашкольнага i сямейнага 

выхавання, кандыдат 
педагогичных навук, дацэнт 

Адрас м'тасэрнасщ 

Дом, 
дзе сэрцу стане 
цёпла 
Педагагтнае даследаванне праблем 
фунщыятравання дзщячых дамоу 
сямейнага тыпу 

Коротка з гЬсторъи пытання 
Цяжю лес дзщящ-араты заусёды хвалявау грамадства. Гэта знахо-

дзша адлюстраваннё у прымауках, песнях, казках ("СЛрочае жыцдё — 
як гарох пры дарозе: хто щзе, той скубне", "CipaTy i лаюдь, i б'юць, i 
плакадь не даюдь", 

"Арэ cipaTa, ёй некал1 cecui, 
Прыйдзе свята — ёй нечага есцк.. 
Плача cipaTa ды i не ущраецца, 
Ды людз1 гавораць, што не умываецца", 
"Не nacui, не малюя, а дай прытулак араце", "Чужое дзщя прыносщь 

шчасце у хату"). 
У Pacii да рэвалюцьи 1917 г. свята шанавалгся дабрачыннасць i Mi-

ласэрнасць у адносшах да cipoT. Па шщыятыве Земства стваралкя мяс-
цовыя апякунствы, у абавязю яюх уваходз1у клопат аб бязродных дзе-
цях свайго бл1жэйшага акружэння. Закон "А.6 Апякунствах пры пачат-
ковых школах" (1907 г.) замацоувау высакародныя функцьн мясцовых 
Апякунствау, падахвочвау дабрачыннасць, якая уласщва чалавеку, 
прыносщь яму душэуны'пакой, раунавагу, задавальненне. 

Пасля Кастрычнщкай рэвалюцьи уводзяцда Дэкрэты аб ахове здароуя 
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мащ i дзщящ (1918 г.), аб аргашзацьи спецыяльнага м^жведамаснага 
"Савета абароны дзядей" (1919 г.). У 1924 г. дзяржава падтрымала щэю 
абналаджванш сямейнага патранату — перадачы дзяцей на выхаванне 
у семЧ. Указвалася на неабходнасць шырокага шфармавання грамад-
скасщ аб патранаце i стараннага адбору сямей з л!ку жадаючых узяць 
на выхаванне дзщя. 

У Беларуа у пачатку XX ст. праблема cipoT амаль не стаяла, бо ix 
было вельм1 мала. Аднак ужо у 20 — 30-ых гг., затым у другой палове 
40 — 50-ых гг. ix колькасць узрастае па радзе аб'ектыуных i суб'ек-
тыуных прычын (грамадзянская i Вялжая Айчынная войны, голад, раз-
руха, перасяленш, рэпрэси, разводы i шш.). Але i у дяжк1я часшы людз1 
праяулял! клопат аб дзецях-аротах. 1х брал1 на выхаванне родз1чы, удо-
вы i удауцы, проста аднавяскоуцы. 

У 60 — сярэдзше 80-ых гг. крызк у нашым грамадстве прывёу да 
дэфармацьп свядомасщ, пачуццяу i паводзш людзей. У вышку з'явшася 
пэуная катэгорыя "мацярок-зязюль" i "бацькоу-уцекачоу"; яны пак1-
дал1 ceaix родных дзяцей альбо нават, як сабачанят, выкщвал1 ix на 
вулщу. На пачатак 1992 г. у Рэспублщы Беларусь было звыш 20 тыс. 
cipoT i дзяцей, яюя застал1ся без aneKi бацькоу, прычым больш за 90% 
з ix (!) з'яуляюцца cipoTaMi пры жывых бацьках. 10 тыс. хлопчыкау i 
дзяучынак знаходзяцца у дамах дзщящ, дзщячых дамах, школах-
1нтэрнатах; больш за 8 тыс. выхоуваюцца у сем'ях, знаходзяцца пад 
апекай i наглядам. Штогод дамы дз1цяц1 рэспублЫ прымаюць да 800 
пак1нутых немаулят. 

Але побач з гэтай трапчнай з'явай icHye мшасэрнасць да кшутых дзя-
цей. Пачынаючы з 1988 г. у рэспублщы актыв1завауся працэс адрад-
жэння спакон уласщвых беларусам чулых, клапатл1вых аднос1н да cipoT 
(на жаль, гэты працэс не стау яшчэ масавым, але ён патроху шырыцца). 
З'явшася своеасабл1вая грамадска-дзяржауная установа па ix выхаванн1 
— дзщячьш дамы сямейнага тыпу (скарочана ДДСТ). 

Мтасэрнасць стала больш дзейснай i прыкметнай пасля прыняцця 20 
лютапада 1980 г. Генеральнай Асамблеяй ААН Канвенцьц аб правах дз1-
цящ, Дарэчы, у канцы 1990 г. з'яниуся праект Закона СССР аб правах 
дз1цящ (у Рэспубл1цы Беларусь на сённяшш дзень таксама распраца-
ваны так1 праект). 

У Беларуа створана 19 дз1цячых дамоу сямейнага тыпу, дзе жывуць 
i выхоуваюцца 46 родных i 110 прыёмных дзяцей розных узростау (ад 
некалыах месяцау да 16 гадоу). Сярод ix — семЧ Бушмаиных з Ня-
св1жа М1нскай вобласщ, дзе выхоувасцца 8 родных i прыёмных дзяцей; 
Глухавых з Бабруйска Маплёускай вобласц1 — 8; Дзячковых з пасёлка 
М1рны Магшёускага раёна — 9; 1стыкулавых з Пружан Брэсцкай воб-
ласц1 — 16; Карпов1чау з BCCKI М1колка Уздзенскага раёна М1нскай воб-
ласщ — 8; Кузняцовых з Мшска — 9; Кузьмянковых з Мшска — 8; 
Кулжоусюх з М1нска — 12; Кундз1кавых з Кл1чава Магшёускай воб-
ласщ — 8; Кутузавых з Гродна — 6; Мешчараковых з Гродна — 2; 
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Пашканэс з вёсю Белева Аршанскага раёна Вщебскай вобласц! — 9; 
Пытлякоу з вёск1 Халап'я 1вацэвщкага раёна Брэсцкай вобласщ — 9; 
Сагайдаравых з Жодзша Мшскай вобласщ — 12; Такмаковых з Рэчыцы 
Гомельскай вобласщ — 8; Церахавых з вёскл Копщ Вщебскага раёна — 
10; Кур'янау з Мшска— 7. 

Аб некоторых 
вышках даследавання 

На працягу 1990 — 1992 гг. мы наведал! гэтыя семЧ, правял1 гутаро 
з бацькам1-выхавацелям1 i дзедьм1 па спецыялАа падрыхтаванаму апы-
тальшку, зрабш апрацоуку анкет для бацькоу-выхавацеляу дзщячых 
дамоу сямейнага тыпу шшых суверэнных рэспублш i дэталёва ашсал1 
кожную з ix па наступных раздзелах: 1. Склад сям'ь Характарыстыка 
дзяцей. 2. Парадак адбору дзяцей. 3. Жыллёвыя умовы. Матэрыяльная 
база сямЧ. 4. Адаптация дзяцей у новай сямЧ. 5. Аргашзацыя жыццяд-
зейнасщ дзяцей i дарослых. 6. Прапановы, парады, рэкамендацьп баць-
коу-выхавацеляу. 

Для гэтых незвычайных сямей быу аргашзаваны рэспублшансю ceMi-
нар-свята (на базе адпачынку "Вшя", 29 мая — I чэрвеня 1991 г.), у 
праграму якога уваходзш лекцьп, "круглы стол", гутаркц абмен вопы-
там па актуальных праблемах жыцця, навучання i выхавання дзяцей у 
новай сямЧ, кансультацьп работшкау МЫстэрства адукацьп, эканам1-
ста, урача, пахолагау, педагогау, выхавацеляу дзщячых садоу. 

Апрацоука матэрыялау даследавання дазволша зрабщь некаторыя па-
пярэдшя вывады аб складзе дзщячых дамоу сямейнага тыпу, узросце 
бацькоу-выхавацеляу, умовах ix жыцця, матывах стварэння новых ся-
мей, адносшах да спецыяльнай адукацьп, да праблем навучання i вы-
хавання дзяцей, жыццёвых цяжкасцях i шш. Анал1з набытых даных дау 
давол! дакладны малюнак жыццядзейнасщ ДДСТ не тольк1 Рэспублт 
Беларусь, але i шшых суверэнных рэспублж (Pacii, Украшы, Малдовы 
i шш.). Тым болып што самыя вопытныя i защкауленыя бацьзд не аб-
мяжоувал1ся толью адказам1 на пытанш, а падрабязна anicani умовы 
жыцця дзяцей, ix ф1з1чнае i ncixi4Hae развщцё, хваробы, рысы харак-
теру, звычк1, а таксама узаемаадносшы у новай сямЧ, выпадк1 сутык-
ненняу з дзяржауным1 aco6aMi, кал1 тыя праяулял1 непаразуменне. 

У вышку абагульнення даных па 136 дзщячых дамах сямейнага тыпу 
высветлшася, што узрост бацькоу-выхавацеляу хктаецца у асноуным 
пам1ж 33 — 43 гадами Большасць з тых, хто адказвау на пытанш, — 
жанчыны. Педагапчную адукацыю маюць 42%, а 48% бацькоу-выха-
вацеляу л1чаць яе абавязковай щ пажаданай. Станоучыя адносшы да 
спецыяльнай адукацьп характэрны для пераважнай большасщ апыта-
ных (70,5%), абыякава да яе ставяцца 7%, астатшя 22,5% — адмоуна. 
Сярод найболын патрэбных для сямЧ ведау першае месца займаюць 
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пахалапчныя (70,5%), затым медыцынсюя (59,5%), педагагачныя 
(41,5%), прававыя (40%), эканам^чныя (38%). Значная большасць 
бацькоу-выхавацеляу аддае перавагу вочна-завочнай щ завочнай фор-
мам навучання, тольш 17% л(чаць неабходным стацыянарнае навучан-
нё. Гэта i зразумела, бо на руках у ix дзещ — па 2 — 4 родных i па 5 
— 10 прыёмных. Толью у 1991 г. зауважана тэндэнцыя, кал1 бяздзет-
ныя пары xaцeлi б стаць бацькам!-выхавацелям1 (19 з 136). Вщаць, 
праяуляецца тое, што дзяржауныя установы, нарэшце, зрабЫ крок ча-
сустрач людзям, я и я не маюць родных дзяцей i жадал1 б выхоуваць 
cipoT. 

Сярод прыёмных дзяцей — i немауляты, i 16-гадовыя юнак1 i дзяу-
чаты, але пераважны узрост — 2 — 8 гадоу. Як тлумачыць адна мащ, 
"дашкольшю щ малодшыя школьшю хутчэй i лепш прывыкаюць да но-
вай сямЧ i лягчэй выхоуваюцца". Аднак бацьк1-выхавацел1 не цураюц-
ца цяжкасцей: яны бяруць у сям'ю вельм! складаных па характеру i 
паводзшах 13 — 16-гадовых падлеткау i 1мкнуцца перавыхаваць ix. 
Пры гэтым некаторыя бацьк1 Л1чаць, што пры стварэнш дзщячага дома 
сямейнага тыпу спачатку трэба браць старэйшых па узросту дзяцей, 
каб яны был! памочн1кам1 у сямЧ, наз1рал1 за малодшым1 i выхоувал1 
ix. 

Зразумела, што матывы дзсйнасц1 людзей, як1я вырашьш прысвяц1ць 
сваё жыццё выхаванню дзяцей-cipoT, павшны быць станоучым1, i га-
лоуны з ix — бацькоуская любоу i спачуванне абяздоленым дзецям. 
Даныя даследавання пацвердзш наша меркаванне: у пераважнай боль-
шасщ бацькоу-выхавацеляу матывацыя носщь усвядомлены чалавечы 
i сацыяльна станоучы характар ('Чмкненне дапамагчы найбольш няш-
часным i хворым дзецям", "жаданне вярнуць дзецям цеплыню страча-
нага сямейнага ачага, ласку, любоу i клопат мащ i бацькГ', 'Чмкненне 
дапамагчы дзяржаве у вырашэнш праблемы абароны i выхавання дзя-
цей-cipoT"). Гэта асабл1ва яскрава пацвярджаюць i шматл1К1я прыклады 
клопату не тольш аб хворых прыёмных дзецях (a ix ва узятых дзяр-
жауных дз1ц^чых установах звыш 90%), але i аб самых цяжюх 
1нвалщах. Напрыклад, 37-гадовая мац! пящ дзяцей узяла яшчэ стольк1 
ж прыёмных, прычым адзш з ix — 2-гадовы бязноп хлопчык з хваробай 
на цэрэбральны парал1ч, другая — глухая дзяучынка без вушных ра-
кав!н, трэцяя — з хворым1 вачыма. 

Нас щкав1у таксама працэс адаптацьп дзяцей у новай сямЧ, яго пра-
цягласць i асабл1васщ. Як высветлшася, 35% дзяцей прывыкал1 усяго 
тыдзень, 29% — больш за месяц, столью ж — некальк1 месяцау i тольк1 
адзшю — каля года i больш. 35% бацькоу-выхавацеляу ацэньваюць 
гэты перыяд як складаны, 30% — не вельм1, а астатн^я 35% л1чаць 
3yciM простым, амаль непрыкметным. Некаторыя зауважьип, што спа-
чатку дзещ часта сварылкя, у хлопчыкау нават даходзша да бойк1, а 
зараз у большасщ ДДСТ (59,8%) сварю пам1ж дзсцьм1 адбываюцца 
рэдка. 
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Адным з найважнейшых для нас было пытанне аб адносшах да сямей-
ных дзщячых дамоу родных, суседзяу, сяброу, знаёмых i незнаемых 
людзей, i асабл1ва афщыйных дзяржауных асоб. Высветлипася, што 
лепш за ycix да гэтых сямей ставяцца родныя: 62% з ix успрымаюць 
прыёмных дзяцей добра, 21% — хутчэй станоуча, чым адмоуна. На 
друпм месцы — прадстаунГк! дзщячых грамадоах фондау: адпаведна 
46% i 20% (гэта i зразумела, бо Дзщячы фонд з'яуляецца своеасаб-
л!вым "хросным" бацькам ДДСТ). Але хвалюе тое, што 19% з ix ста-
вяцца да ДДСТ абыякава, а астатшя 15% — адмоуна. Настаушю i ура-
чы успрымаюць гэтыя семЧ так: па 63% лагодных. Далей щзе невялисае 
разыходжанне: абыякавых медыкау — 28%, а настаушкау — 25%, за-
тое сярод anomHix больш тых, хто адносщца адмоуна, бо, як тлумачыць 
адна з мацярок, "у нас цяжк1я дзещ". 

3 прадстаушкоу улады (rap- i райвыканкамау, сельсаветау) 42% ста-
вяцца да ДДСТ больш-менш станоуча, астатшя абыякава щ адмоуна. 
Гэта вельм1 трывожна, бо бацьк1-выхавацел1 часцей за усё звяртаюцца 
менав1та да ix, кал! сутыкаюцца з матэрыяльным1 i iHmbiMi цяжкасцямк 
У той жа час сацыяльна-эканам1чныя праблемы пав^нны быць выраша-
ны у першую чаргу, тым больш што 51% ДДСТ не мае шэфау, а 32% 
атрымл1ваюць дапамогу ад ix толыа зрэдку, эп1задычна. 

Непако1ць таксама адмоуная "грамадская" думка. Мнопя падазраюць 
бацькоу-выхавацеляу у карыслдвых намерах, зайздросцяць, што тыя не 
працуюць i атрымл1ваюць грошы на сябе i дзяцей. Але з мая 1991 г. 
бацька-выхавацель за сваю работу меу 390 руб. у месяц. У першы год 
выхавання на адно дзщя дашкольнага узросту выплачвалася 130 руб. у 
месяц, школьнага — 180 руб., у друп i наступныя гады адпаведна 100 
i 135 руб. У пачатку 1992 г. бацька-выхавацель зарабляу 970 руб. у 
месяц, на аднаго дашкольнжа давалася 550 руб., школьшка — 705 руб. 

ПапярэднЫ вывады i рэкамендацъй, 
якш могуць быць карысныли для работнтау• адукацьи, 

пс'исолагау, тых бацькоу, што прьшуць рашэнне стварыць 
дзщячыя дамы сямейнага тыпу, i иииых защкаулсных асоб 

1. Хаця вырашэннем праблемы дзяцей-cipoT i дзяцей, яюя засталшя 
без aneKi бацькоу, займаюцца дз1цячыя дамы i школы-1нтэрнаты <а у 
далейшым яшчэ будуць займацца i дзщячыя гарадк! сямейнага тыпу), 
выхаванне cipoT у роднасных i апякунск1х сем'ях, у дзщячых дамах ся-
мейнага тыпу з'яуляецца найбольш перспсктыуным шляхам з ycix ба-
коу — сацыяльна-эканам^чнага, медыка-пг1ендчнага, маральна-пс1ха-
лапчнага, педагаичнага. 

Так, кал1 утрыманне аднаго дзщящ у год у дз1цячым доме сямейнага 
тыпу абыходзщца дзяржаве у 1,2 — 1,6 тыс.руб., то у дзщячым доме i 
школе-штэрнаце — звыш 3 тыс.руб. (даныя узяты на пачатак 1991 г.). 
Кал1 у дзяржауных дз1цячых дамах i школах-1нтэрнатах у 90% выха-
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ванцау наз1раюцца расстройствы паханеуралапчнай сферы i агульная 
саматычная аслабленасць, а палова з ix мае таюя захворванш, як ды-
ябет, paxiT, энурэз, бранх1т, пнеумашя i шш., то у сямЧ гэтыя хваробы 
сустракаюцца у 10 разоу радзей. Хлапчую i дзяучынкь яюя пражьии у 
СямЧ щ у дзщячых дамах сямейнага тыпу 3 — 6 месяцау, у абсалютнай 
большасщ папрауляюцца, робяцца дужэйшымь рухавым1, перастаюць 
хварэць. Кал1 у выхаванцау дзщячых дамоу i школ-штэрнатау ва умо-
вах мацярынскай дэпрывацьп (ад англ. deprivation — нястача, абмежа-
ванне) фарм1руецца цэлы комплекс негатыуных якасцей (няуменне ус-
тупаць у знос1ны з paeecHiKaMi i дарослым1, затрыми ncixi4Hara раз-
вщця, няупэуненасдь, трывожнасць, замкнёнасць, агрэйунасць, жор-
сткасць, раздражняльнасць, запальнасць, непрадказальнасць у паводз!-
нах, варварсшя адносшы да прыроды, рэчау, адзення, крадзеж, сексу-
альныя адхшенш i iHui.), то у сямЧ мнопя з адмоуных рысау адсут-
шчаюць u,i зн1каюць у працэсе мэтанак1раванага уздзеяння мащ, баць-
Ki, сямейнага асяроддзя i укладу жыцця. Напрыклад, амаль ва ycix бе-
ларусюх дзщячых дамах сямейнага тыпу у першыя дн! i тыдн1 прыём-
ныя дзец1 хавал! пад падунш i матрацы хлеб, масла, сыр i !ншыя пра-
дукты, па начах праб1рал1ся на кухню i аб'ядалюя да дурнаты; да воп-
paTKi , абутку адносш1ся па-варварску. Але ужо праз месяц-два пасля 
адпаведнай бацькоускай работы у дзяцей знжала неабходнасць красщ 
ежу, а аднос1ны да рэчау раб1л1ся больш гаспадарчым!, беражл1вымь 

2. Дзщячыя дамы i школы-штэрнаты у бл!жэйшыя 10 — 15 гадоу за-
стануцца патрэбным1. Бо у любым грамадстве у людзей бьш i будуць 
памылк1 i трагедьи, а у вын1ку бед дарослых з'яуляюцца беды дзяцей 
(ароцтва, адзшоцтва, згубленыя бацькоуская любоу, клопат). i грамад-
ства пав1нна прыйсщ на дапамогу абяздоленым дзецям. Але ужо зараз 
трэба змяншаць будаунщтва i адкрыццё дзяржауных дз1цячых дамоу i 
школ-1нтэрнатау, а потым i 3yciM адмовщца ад ix у карысць ДДСТ. А 
пакуль што дзяржауныя установы трэба рэарган1зоуваць у напрамку 
разбуйнення i стварэння на ix аснове спецыяльных дз1цячых дамоу, у 
яюх бы пражывала не па 200 — 300 i больш дзяцей, а па 60 — 80, што 
дазволша б iM набл1жацца па структуры i cтылi адносш да сямЧ i дзiця-
чага дома сямейнага тыпу. Гэта дасць магчымасць больш эфектыуна 
ажыццяуляць шдывщуальны падыход да выхавання дзяцей, асабл1ва 
старэйшых (12 — 17 гадоу). 

У сувяз1 са сказаным, думаецца, трэба крытычна i асцярожна адно-
сщца да будаунщтва дарапх "манументальных" дзщячых гарадкоу ся-
мейнага тыпу на 150 — 200 чалавек, бо яны стануць, на думку баць-
коу-выхавацеляу, чарговай "дзщячай калон1яй", "рэзервацыяй для 
дзяцей-cipoT" (нават caMi дзещ не любяць гаварыць, што жывуць у дзЬ 
цячым доме сямейнага тыпу, а часцей кажуць "наша вялжая сям'я"). 
Таму найбольш разумна i правшьна будаун1чыя i грашовыя сродк1, што 
выдзяляюцца на стварэнне дз!цячых с1рочых гарадкоу, перадаваць 
сем'ям з прысмным! дзецьм). 
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3. Пры адборы дзяцей у дзщячы дом сямейнага тыпу бацькЬвыхава-
цел! павшны атрымаць адказы на таюя асноуныя пытанш: щ сапрауды 
гэтыя дзещ кшутыя? Як1 стан ix здароуя i ncixi4Hara развщця? У яюм 
узросце лепш за усё браць прыёмных дзяцей? 

Да адбору дзяцей трэба падыходзщь вельм! адказна, загадзя знаёмщ-
ца з iMi у дзщячым доме, школе-штэрнаце, у сямЧ, куды ix неабходна 
запрашаць у rocyi на выхадныя i святы. Наз1ранне спакваля у натураль-
ных абставшах дасць магчымасць бацькам спрагназ1раваць, щ змогуць 
прыёмныя дзещ аргашчна увайсщ у новы сямейны калектыу. Спачатку 
лепш не афармляць апякунства, каб прыгледзецца да дзяцей, перака-
нацца у тым, што ix магчыма выхаваць. 

Добра, кал1 выхаванцы розных узростау i полау, пажадана родныя 
(браты, сёстры, браты i сестры), i, што вельм1 важна, трэба каб сярод 
ix 6buii старэйшыя хлопчьки i дзяучыша, як^я б дапамагал1 .бацьку i 
мащ, наглядал1 за малодшым1, станоуча уплывал! на ix. Кал! бадью 
бяруць 1 — 2 дзяцей з аслабленым здароуем або адхшеннем у пах1чным 
развщщ, неабходна зменшыць агульную колькасць прыёмных дзяцей. 

4. Адаптацыя хлапчукоу i дзяучынак у новай сямЧ щзе значна хутчэй 
(1 — 2 месяцы), канфлжты пам1ж родным1 i прыёмным1 дзецьм1 прак-
тычна адсутшчаюць у тым выпадку, кал1 мащ, бацька, шшыя старэй-
шыя члены сямЧ з першых жа дзён стварэння ДДСТ займаюць пра-
вильную педагапчную пазщыю: праяуляюць да ycix дзяцей адзшыя 
бацькоуск1я патрабаванш; аднолькава ставяцца да родных i прыёмных 
дзяцей; ул!чваюць узроставыя пахалапчныя асабл1васщ дзяцей; прыт-
рымл1ваюцца культуры сямейных адносш пам1ж бацькам i мащ, дарос-
лым1 i дзецьмй 

5. Бацью-выхавацел1 павшны быць ncixiHHa i фiзiчнa здаровым1. Пе-
равага аддаецца тым, хто мае багаты станоучы вопыт выхавання улас-
ных дзяцей, асабл1ва ва умовах вял1«ай мнагадзетнай сямЧ. Перад тым 
як ствараць приёмную сям'ю, яны павшны прайсщ своеасабл1вы "л1к-
без", як1 дапаможа у правшьным адборы дзяцей, ix адаптацьй, наву-
чанш i выхаванш, а таксама атрымаць мипмум самых неабходных ведау 
па медыцыне, пахалогп, педагопцы, праве. 

6. Патрэбна стварэнне Асацыяцьп прыёмных сямей Беларускага дзь 
цячага фонду, якая б магла адстойваць правы бацькоу-выхавацеляу i 
ix дзяцей, дапамагаць ва умацаванш фшаксава-эканам1чнай базы сямЧ, 
паляпшаць умовы для паунацэннага навучання, выхавання i развщця 
дзяцей у TaKix вось незвычайных сем'ях — вялшх, утульных i вельм1 
неабходных маленьюм абяздоленым грамадзянам, як1я маюць таюя ж, 
як i усе астатшя дзещ, правы на шчасл1вае дзящнства, на родны дом, 
на цяпло шчырай бацькоускай любвь 
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Проект 

3 мэтай адраджэння культу сямЧ, danaMozi приёмным сем'ям, уз-
мацнення ix пазщый i аутарытэту у грамадстве aymapcmi вышэйдад-
зенага артикула В. У. Чэчатам i Jl. 1. СмагЫай распрацаваны пра-
ект Палажэння аб Асацыяцьи приёмных сямей Беларускага дзщячага 
фонду, як1 мы прапануем сёння увазе чытачоу. Спадзяёмся, што ат-
рымаем карысныя заувагЬ i прапановы. 

Палажэнне 
аб Асацыяцьи прыёмных сямей 

Беларускага дзщячага фонду 

Асацыяцыя прыёмных сямей Беларускага дзщячага фонду — сама-
стойная грамадская аргашзацыя. Яна аб'ядноувае на добраахвотнай ас-
нове семЧ, што усынавш, узял1 пад апеку i выхоуваюць дзяцей-cipoT i 
дзяцей, як1я застал 1ся без aneKi бацькоу. У сваёй дзейнасщ Асацыяцыя 
к1руецца заканадауствам Рэспублш1 Беларусь i Канвенцыяй аб правах 
дзщящ, якая прынята 20 лктапада 1989 г. Генеральнай Асамблеяй 
Аб'яднаных Нацый. Асацыяцыя з'яуляецца юрыдычнай асобай з yciMi 
правам! i абавязкам1, мае сваю пячатку i рахунак у банку. 

Дзейнасць Асацыяцьи забяспечваецца матэрыяльнай i прававой аба-
ронай Беларускага дз1цячага фонду. Асацыяцыя падтрымл1вае яго 
прынцыпы i задачы, садзейн^чае рабоце органа^ anexi па уладкаванш 
у семЧ дзяцей, яюя застал!ся без aneKi бацькоу. 

Мэты i задачы Асацыяцьи 
Асноуная' мэта Асацыяцьи — адраджэнне культу сямЧ як найбольш 

спрыяльнага i натуральнага асяроддзя для выхавання ycix яе члснау, 
асабл1ва дзяцей, устанауленне прыярытэту сямейнага выхавання. 

Асноуныя задачы: 
садзейн1чаннс развщцю разнастайных форм выхавання ycix дзяцей-

cipoT i дзяцей, як1я засталкя без бацъкоускай aneKi, незалежна ад ix 
разумовага i ф1з1чнага стану; 

забеспячэнне маральнай, сацыяльна-эканам!чнай i прававой абароны 
прыёмных сямей; 

вывучэнне, абагульненне i распаусюджанне станоучага вопыту рабо-
ты дзщячых дамоу сямейнага тыпу як адной з найбольш гуманных форм 
выхавання i грамадска-дзяржаунага клопату аб дзецях-cipoTax i дзецях, 
яыя застал1ся без aneKi бацькоу; 
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забеспячэнне прававой i медыцынскай падрыхтоуы бацькоу-выхава-
целяу, удасканаленне ix пахолага-педагапчнага майстэрства праз роз-
ныя формы навучання, аказанне дапамоп у канфлжтных i шшых экс-
трэмальных атуацыях; 

развщцё прамых кантактау пам1ж прыёмнылп сем'ям1 як на тэрыто-
ры1 рэспублМ, так i за яе межам1. 

Аргашзацыйная структура Асацыяцьп 
Членам Асацыяцьп можа стаць любая сям'я, якая усынавша, узяла 

пад апеку щ выхоувае прыёмных дзяцей, незалежна ад ix колькасщ. 
Акрамя таге, у Асацыяцыю могуць быць прыняты грамадзяне Рэспуб-
л т Беларусь щ шшых краш, семЧ, дзяржауныя i грамадск1я аргаш-
зацьп, установы, прадпрыемствы i кааператывы, як1я аказваюць матэ-
рыяльную падтрымку непасрэдна прыёмным сем'ям Асацыяцьп, садзей-
шчаюць вырашэнню яе задач. 

Асобы, як1я прымаюцца у Асацыяцыю на аснове заявы, атрымл1ваюць 
пасведчанне, плоцяць уступны узнос i штогадовыя членсюя узносы у 
размерах, як1я устаноулены прауленнем. 1м выдаецца членси бшет. 

Вышэйшым органам упраулення Асацыяцьп з'яуляецца рэспубл1кан-
ская канферэнцыя, якая склжаецца не радзей аднаго раза у 2 гады. 
Рашэнн! канферэнцьн прымаюцца агульнай большасцю галасоу. 

Для рэал1зацьн прынятых канферэнцыяй рашэнняу i рэкамендацый 
выб1раецца прауленне, колькасны склад якога вызначаецца на канфе-
рэнцьп. Адначасова выб1раюцца старшыня праулення i першы сакратар. 

Прауленне зацвярджае сакратара па аргашзацыйных пытаннях i 
склад камкш, як'ш могуць вырашаць наступныя праблемы: 

1нфармацы1 i прапаганды; 
пахолага-педагапчнай, медыцынскай i юрыдычнай дапамоп баць-

кам-выхавацелям; 
забеспячэння камун1кацыйнай дзейнасц1 Асацыяцьп; 
вывучэння станоучага вопыту выхавання прыёмных дзяцей з мэтай 

яго далейшага распаусюджання. 
Прауленне зб1раецца па меры неабходнасщ, але не радзей аднаго раза 

у квартал. Яно з'яуляецца калепяльным выканаучым i распарадчым ор-
ганам, як1 Kipye бягучай работай Асацыяцьп на аснове дадзенага Пала-
жэння i падсправаздачна канферэнцьн. 

Грашовы фонд Асацыяцьп складаюць членаая узносы i паступленн1 
спонсарау. Правшьнасць i мэтазгоднасць расходавання сродкау зацвяр-
джаецца рашэннем канферэнцьн. 

In the article by V.Chechet and L.Smagina results of 
summuring the experience of the Belarus Children's 
Houses(family type) and Draft of Status on adopted 
Families Association witk the Belarus Children Fund are 
given. 
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