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3 мэтай вывучэння гэтай актуальнай праблемы нам1 праа-
нал1завана замежная i айчынная пахолага-^педагапчная, сацыя-
лапчная i медыцынская л^таратура; праслуханы тэарэтычны курс 
"Сацыяльна-педагапчная работа з мужам»жонкай i дзецьм1, бацыа 
як1х злоужываюць алкаголем" (Стакгольмсю ушверсггэт, факультэт 
сацыяльнай работы, Л1стапад — снежань 1994 г.); вывучаны i лраа-
нал1заваны практычны вопыт работы швед«их сацыяльна-медыка-
педагапчных устаноу i службау, штоаказваюць адпаведнуюдапамо-
гу бацькам i дзсцям. Важнейшым! шляхам1 i формам! у аказанш 
пахолага-педагапчнай дапамол дзгцям, бадью яюх злоужываюць 
алкаголем, з 'яуляюцца наступныя: 

1. Падвядзенне пад пахолага-педагапчную дзейнасць моцнай i 
устойл^вай юрыдычнай асновы. Ва ycix агульных i сацыяльных зако-
нах абалкагал1зме1дзецях, ямя становяцца ягоахвярам1, замацава-
ны (актыуна выкарыстоуваюцца палажэнш аб абаронесямЧ i дзяцей 
ад алкагал!зму i алкаголшау (законы па догляду за дзецьм» 1902 i 
1904 гг.; закон 1916 г., у я ш прадугледжана прымусовае лячэние 
бацькоу ад алкагал1зму; закон 1954 г., дзе замацаваны прынцыпы 
дабравольнасц! пры лячэнш ад алкагал1зму; закон 1960 г., у як1м 
pa6iyca упор на прафигактычную работу здзецьм|; комплекс законау 
па сацыяльнаму i сямейнаму праву 1980-х гадоу: закон аб сацыяль-
ных службах, закон аб прымусовых мерах па лячэнш ад алкагал!зму, 
закон аб прымусовых мерах да дзяцей, як!я ужываюцъ алкаголь). 
Законы аараваны на паунацэннае развщцё i выхаванне, канкрэтную 
абарону дзяцей ад дарослых, догляд за iMi, непрымяненне ф1з1чных 
пакаранняу у адноанах да дзяцей i шш. 

2. Укараненне у рэальнае жыццё астэмы практычных дзяр-
жауных мер у адноанах да ycix дзяцей. Ажыццяуленне практычных 
мер праходзщь на 3-х узроунях: першы — структурны, кал1 щзе 
прагназ1раванне i рэал!зацыя канкрэткык планау i праектау з мэтай 
стварэння спрыяльнага мжраасяроддэя (г. зн. абавязковае бу-
даушцтва для канкрэтных дзяцей дзщячых садоу, школ, цэнтрау 
развщця, аздараулення, правядзення вольнага часу i адпачынку); 
друг» — узровень групы, групаьых штарэсау i патрэбнасцей, кал1щзе 

229 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



работа па стварэнш разнастайных вщау дзейнасщ для ycix дзяцей 
камуны ва yciM мшрасоцыуме; трэщ — 1ндывщуальны, асобасны, 

, кал! у канкрэтнай камуне ажыццяуляецца дапамога кожнаму канк-
рэтнаму дзщящ.у тым л1ку i таму, якое аказалася у экстрэмальнай 
сггуацьи. 

3. Вывучэнне пахалоги падлетка, бадью якога злоужываюць 
алкаголем. Пахалапчныя службы разам са школьным! педагогам! i 
урачам! вядуць работу па вывучэнш ncixanorii падлеткау. Анашз 
даследаванняу сведчыць, што падлетю, бацьм як1х злоужываюць 
алкаголем: 

1) бачаць прычыну у тым (у пераважнай большасщ хлопчыкО, 
што нехта з бацькоу п'е; 

2) утойваюць (замоучваюць), штобацька щ мащ п'юць; 
3) лаяльна (цяршма) адносяцца да бацькоу, шкадуюць ix; 
4) прыстасоуваюцца да таго, хто п'е, наносяць урон сваёй жыц-

цядзейнасщ (часта адказваюцца ад люб1май цацю, гульж, прагулю, 
канцэрта, экскурса, паездк!, KHiri, спарты^нага швентару i да т.п.); 

5) становяцца "бацькамГ ceaix бацькоу, г. зн. замяняюць ix у 
паусядзённай дзейнасщ, выконваюць за ix, хворых i нярэдка нямог-
лых, мнопя сямейныя функцьи (прыб1раюць кватэру, купляюць пра-
дукты харчавання, гатуюць ежу, даглядаюць малых дзяцей, падбад-
зёрваюць i суцяшаюць п'янага бацьку (мащ), укладваюць спаць, 
будзяць ранщай, каб своечасова адправщь бацьку на работу, i да 
т.п.). Пры наз1ранж за паводзшам1 падлеткау можна зауважыць, што 

» яны J параунанш з падлеткам1 з нармальных сямей часцей звярта-
юцца да урача са скаргай на галауныя бол!, бoлi у страунжу. 1м 
характэрны нервовыя расстройствы, несканцэнтраванасць у час за-
няткау у школе, пашжаны 1муштэт. 

4. Разгортванне разнастойных вщау i форм пс!холага-педа-
гапчнай дапамоп дзецям, бацьк1 як1х злоужываюць алкаголем. Ака-
занне дапамоп дзецям праходзщь праз спецыяльныя аргашзацьн i 
службы (у пераважнай боль, асщ анашмныя), у яюя кожны падле-
так, юнак щ йзяучына звяртаюцца за дапамогай ("Алацш" — аналаг 
таварыства "Анашмныя алкаголш" для падлеткау;) кансультацыя 
"Паваротны пункт" у Эрсце пры царкоунай абшчыне; аргашзацыя 
"Форум Фенжс" i кансультацыя па сацыяльна-медыцынсюх i 
пахолага-педагапчных пытаннях пры дзщячай аргашзацьи "Капю-
шон троля" у Гётэбаргу i шш. Так, асноуная форма работы у "Пава-
ротным пункце" — групавыя занята (сустрэчы) з падлеткамь Кож-
ная сустрэча мае сваю тэму (да тэмы падрыхтаваны вщэазашсы). 
Вось некаторыя тэмы: "Разумение сябе", "Аб ролях у сямЧ, "Прабле-
ма залежнасцГ', Тора i яго розныя этапы. Разумение працэсу гора", 
"Абмежаванне (адказ)", "Кантроль", "Як знайсщ духоунасць у са-
бе?", "Працэс папраукГ, "Самадапамога". 
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5. Вялшая увага удзяляецца шдывщуальнгай рабоце з дзедьм!, 
як!я перажываюць усё вельм1 балюча i якгм цяжка займацца у трупе. 
Пры гутарках сацыяльныя педагоп i работник! не ставяць пытанняу 
штымнага характеру Hi дзецям, Hi бацькам. Звычайна бацькам не 
падабаецца, што дзещ удзельшчаюць у падобных занятках, бо яны 
бачаць у ix пагрозу для сябе. -Па тэтам у заусёды щзе папярэдняя i 
канфщэнцыяльная работа з бацькам!, каб яны зразу мел i, што nkxix 
пагроз сямЧ i сямейным адносшам не icHye. 
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