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Кароткая статыстыка . На пачатак 2003 г. у Рэспублщы Бела-
русь пражывал1 2171 тыс. 480 дзяцей ва узросце да 17 гадоу 
уключна, што складае 21,9% ад агульнай колькасщ насельш-
цтва крашы (9898 тыс. 590 чал.). 3 агульнай колькасин 636 864 -
дзец1 ва узросце да 6 гадоу (6,4%), 1 196 158 - ва узросце 7 -
15 гадоу (12,1%), 338 458 - ва узросце 16-17 гадоу (3,4%). 
Асобы мужчынскага полу складаюць 1 113 505 чал. (51,3%), 

жаночага - 1057 975 чал. (48,7%). 3 агульнай колькасщ дзяцей ва узросце да 17 
гадоу 1 557 940 дзяцей (71,7%) пражываюць у гарадской мясцовасш, 613 540 (28,3%) -
у сельскай. Колькасць дзяцейчнвалщау ва узросце да 18 гадоу на 01.01.2003 г. 
склала 30 253, ц1 1,4% ад ycix дзяцей крашы. 

На рэспублжансюм узроуш мэтанаюра-
вана працуе Нацыянальная камкля па пра-
вах дзщящ. У рэпёнах крашы створаны ад-
паведныя органы, напрыклад у 93 адцзелах 
адукацьп райгарвыканкамау дзейшчаюць сек-
тары щ аддзелы па ахове дзяцшства. Таму 
агульная колькасць спецыялютау у сектарах 
павшпчылася i складае 225 чал. У агульна-
адукацыйных школах Мшютэрства адукацьп 
Рэспублш Беларусь працуюць 2786 сацыяль-

ных педагогау i 1844 педагогь пахолап. Усяго 
ва установах адукацьп крашы у пачатку 2003 г. 
працавала 3428 сацыяльных педагогау i 3318 
педагогау-псколагау. 
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У верасш 1990 г. у Нью-Йорку адбылася 
Сусветная сустрэча на вышэйшым узроун1 
у штарэсах дзяцей, у якой прыняла удзел 
дэлегацыя Беларускай ССР. Ад шя Бела-
pyci Старшынёй Вярхоунага Савета была 
падп1сана Сусветная дэкларацыя аб забес-
пячэнн1 выжывання, абароны i разв1цця 
дзяцей. 

19 л1стапада 1993 г. Вярхоуным Саветам 
Р э с п у б л т Беларусь быу прыняты Закон 

Рэспубл! ю Беларусь "Аб пра-
вах дзщящ" (раней ycix бы-
лых саюзных рэспублж). У 
2000 г. у яго был1 унесены 
змяненш i дапауненн1, яюя 
знайшл1 адлюстраванне у За-
коне Рэспублт Беларусь "Аб 
унясенш змяненняу i дапау-
ненняу у Закон РэспублМ 
Беларусь "Аб правах дзщящ". 
Гэты Закон грунтуецца на 
Канстытуцьп Рэспубл1к1 Бе-

ларусь i Канвенцьп аб правах дзщящ (пры-
нятай Генеральнай Асамблеяй Аргашзацьн 
Аб'яднаных Нацый 20 лютапада 1989 г.), 
15-годдзе якой будзе адзначацца у 2004 г. 

Вттар Уладзшграв^ч Чэчат у 1960 годзе скончыу Гшелъсш пед-
тстытут шя В. П. Чкалова. Працуючы у Брэсцкш педтстытуце, 
прайшоу шлях ад аастэнта да загадчыка кафедры педагог/к! i 
псаалоги. 3 1980 года працавау у НД1 педагогш. Уцяперашш час 
— прарэктар па навукова-метадычнай рабоце 1ПК i перападрых-
moyKi кадрау БДПУшя М. Танка, доктар педагаг'тных навук, пра-
фесар, член Нацьшнальнай камки па правах дзщящ, заслужаны 
работшк адукацьп РэспублМ Беларусь. 
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10 ЛЕТ ЗАКОНУ «О ПРАВАХ РЕБЁНКА. 

Згодна з Законам, дзщем л1чыцца ф1з1чная па выкананш рашэнняу Сусветнай сустрэ-
асоба да дасягнення ёю узросту васемнац- чы 1990 г. Каб пазнаёмщца з iMi, звернемся 
цащ гадоу (пауналецця). да таблщы, якая дае магчымасдь убачыць 

Менавп-а у 90-ыя гг. XX ст. i у пачатку асноуныя напрамю шматбаковай дзейнасщ 
XXI ст. у Беларус! мэтанак!равана прагназу- крашы па абароне правоу дзяцей, стварэнш 
ецца i рэал!зуецца комплекс мерапрыемствау спрыяльных умоу для ix жыцця i развщця. 

1 9 9 3 Прыняты Закон Рэспублш Беларусь "Аб правах дз!цяш" 
Распрацаваны i прадстаулены Камгтэту ААН па правах дзщящ Першапачатковы даклад 
аб ходзе рэалтацьп Канвенцьп аб правах дзщящ у Беларуа 

1 9 9 5 Распрацаваны i зацверджаны Нацыянальны план дзеянняу па абароне правоу дзщящ на 
1995-2000 гг. 
Падрыхтаваны Нацыянальны даклад аб становгшчы дзяцей i жанчын "Дзещ i жанчыны 
Беларуси сёння i заутра" 
Адкрыта SOS-дзщячая веска у Бараулянах 
Уведзена выкладанне спецкурса "Правы дзщящ" ва ycix навучальных установах с1стэмы 
адукацьй 

1 9 9 6 Створана Нацыянальная камю1я па правах дзщящ 
1 9 9 8 Распрацаваны i прадстаулены Камггэту ААН па правах дз1цяц1 Першы перыядычны 

даклад аб ажьщцяуленш Канвенцьп аб правах дзщяц! 
Зацверджана прэзщэнцкая праграма "Дзещ Беларус1" з пяццю мэтавым! падпраграмам! 
"ДзещЧарнобыля", "Дзещ-швалщы", "Дзещ-ароты", "Развщцё сацыяльнага 
абслугоування сямМ i дзяцей", "Развщцё шдустрьи дзщячага харчавання" 
Створаны Нацыянальны цэнтр усынаулення дзяцей 
Уведзена выкладанне спецкурса "Правы чалавека" ва ycix навучальных установах 
сютэмы адукацьп 

1 9 9 9 Прыняты Закон Рэспублш Беларусь "Аб дзяржаунай падтрымцы маладзёжных i 
дзщячых грамадсюх аб'яднанняу у Рэспублщы Беларусь" 
Прьшяты Нацыянальны план развщця адукацьп у галше правоу чалавека на 1999-2004 гг. 
Прыняты i уведзены у дзеянне Кодэкс Рэспублш Беларусь аб шлюбе i сям'1 

2000 Прыняты Закон Рэспублш Беларусь "Аб унясенш змяненняу i дапауненняу у Закон 
Рэспублш Беларусь "Аб правах дзщящ" 
Падрыхтаваны i зацверджаны Нацыянальны даклад "Становшма дзяцей у Рэспублщы 
Беларусь у 1999 годзе" 
Падрыхтаваны i зацверджаны Нацыянальны даклад аб выкананш рашэнняу Сусветнай 
сустрэчы на вышэйшым узроун! у щтарэсах дзяцей (1990) 
Прынята i зацверджана прэзщэнцкая праграма "Дзещ БеларусР' на 2001-2005 гг. з 
падпраграмам! "Дзец1Чарнобыля", "Дзещ-йроты", "Дзец1-швал1ды", "Удасканаленне 
сацыяльнай абароны сямЧ i дзяцей", "Дзщячае харчаванне" 
Падрыхтаваны i зацверджаны Нацыянальны даклад "Становшиа дзяцей у Рэспублщы 
Беларусь у 2000 годзе" 

2002 Падрыхтаваны i зацверджаны Нацыянальныя даклады "Становшма дзяцей у Рэспублщы 
— Беларусь у 2001 -2002 гг." 

2 0 0 3 Распрацаваны i прадстаулены Камггэту ААН па правах дз!цяц1 Друп перыядычны даклад 
аб ажьщцяуленш Канвенцьп аб правах дзщящ 
Падрыхтаваны Нацыянальны план дзеянняу па абароне правоу дзяцей на 2004-2010 гг. 

B E C H I K 
АДУКАЦЬП 
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10 ЛЕТ ЗАКОНУ «О ПРАВАХ РЕБЁНКА. 

Разгледзгм некаторыя з напрамкау рабо-
ты па абароне правоу дзщячага насельнщт-
ва Беларусь 

Заканадаучае i нарматыуна-прававое за-
беспячэнне дзейнасщ па абароне правоу i 
штарэсау дзяцей, падтрымцы сем'яу. 

Закону Рэспублш Беларусь "Аб дзяржау-
ных дапамогах сем'ям, яюя выхоуваюць дзя-
цей" памеры дапамоп павял1чылюя у ся-
рэдшм на 25%. Матэрыяльная падтрымка 
пры нараджэнш i выхаванш дзяцей ва узрос-
це да 3 гадоу прадастауляецца yciM сем'ям 

1дзе рэспубл1кансю семшар 
удзельнжау эксперыменталь-
ных пляцовак па навучанш 
правам дз1цящ, асновам дэ-
макратьи, м1жнародным гума-
штарным праве. 

Намеснк дырэктара па вы-
хаваучай рабоце пмнази № 1 
1мя Ф.Скарыны г.Мшска 
М.АЛлына праводзщь трэншг 
па вьтрашэнт канфлжтау з 
апорай на прававыя веды. 

AcHoyHbiMi законам! i заканадаучьпш актам1 
з'яуляюцца наступныя: законы Рэспублт 
Беларусь "Аб правах дзщящ" (1993; 2000), 
"Аб дзяржауных дапамогах сем'ям, яюя вы-
хоуваюць дзяцей", "Асноуныя напрамю 
дзяржаунай сямейнай пал1тыю", "Кодэкс 
Рэспублпа Беларусь аб шлюбе i сям'Р', "Аб 
сацыяльнай абароне швалщау у Рэспубль 
цы Беларусь", "Аб сацыяльнай абароне 
грамадзян, яюя пацярпел! ад катастрофы 
на Чарнобыльскай АЭС", "Аб сацыяльным 
абслугоуванш", "Аб зацверджанш палажэн-
ня аб органах апею i папячыцельства", "Аб 
зацверджанш палажэння аб прыёмнай 
сямЧ", "Аб зацверджанш палажэння аб па-
радку усынаулення (удачарэння) дзяцей i 
устанауленш апею, папячыцельства над iMi 
замежньтп грамадзянам!, асобам1 без гра-
мадзянства i грамадзянам1 Рэспублш Бела-
русь, яюя пастаянна пражываюць на тэры-
торьн замежнай дзяржавы", "Аб зацвер-
джанш палажэння аб парадку выдачы пас-
ведчання мнагадзетнай сямМ", "Палажэн-
не аб органах аховы дзяцшства", прэзщэн-
цкая праграма "Дзещ БеларусГ' i шэраг пад-
законных актау. Так, у сувяз1 з увядзеннем у 
дзеянне 1 красавжа 2002 г. новай рэдакцьи 

B E C H I K 
АДУКАЦЬП 

без выключэння. На дзяцей пасля 3 гадоу 
дапамога прызначаецца адрасна з улкам ся-
рэдняга сукупнага даходу на члена сямЧ у 
месяц за папярэдш год. 

Наяунасць розных eiday дапамогг сем'ям i 
дзецям. 3 уликам складанасщ сацыяльна-эка-
намгчнай спуацьн у краше мэтанаюравана ро-
бщца усё магчымае для падтрымю дзяцей, 
стварэння умоу для ix паунацэннай жыцця-
дзейнасщ. 1снуюць розныя вщы дзяржаунай 
дапамоп сем'ям, што выхоуваюць дзяцей: 

• па цяжарнасщ i родах; 
® у сувяз1 з нараджэннем дзндаи; 
® па доглядзе за дзщем ва узросце да 3 
гадоу; 
® па доглядзе за дзщем-швалщам ва 
узросце да 18 гадоу; 
в \iaui. якая стала на улж у жаночай 
кансультацьи да 12-тыднёвага тэрмшу 
цяжарнасщ; 
® адзшокай \iani, якая выхоувае дзщя 
ва узросце да 1,5 года; 
• на дзяцей ва узросце ад 3 да 16 гадоу 
(швалщау, вучняу, яюя не атрымлша-
юць стыпендый, - да 18 гадоу); 
• на дзяцей, яюя шфщыраваны nipy-
сам 1мунадэфщыту щ хворыя на СН1Д. 

№11, 2003 
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10 ЛЕТ ЗАКОНУ «О ПРАВАХ РЕБЁНКА» 

Акрамя таго, прызначаюцца i выплачва-
юцца наступныя надбаую. да дапамоп: 

• на дзяцей адзшоюм мащ, разведзе-
ным мужчынам i жанчынам, кал! адзш 
з бацькоу ухшяецца ад выплаты ani-
ментау; 
• на дзяцей адзшоюм мащ з лису дзя-
цей-cipoT i дзяцей, яюя застал юя без 
aneid бацькоу, — былых выхаванцау 
дзщячых дамоу (школ-штэрнатау); 
• на выхоуваемых у сямЧ дзяцей-шва-
лщау ва узросце да 18 гадоу; 
• на дзяцей ваеннаслужачых тэрмшо-
вай службы. 

Дзяржауныя дапамога i надбаую да ix 
прызначаюцца i выплачваюцца пастаянна 
сем'ям, яюя пражываюць на тэрыторьи Рэс-
публш Беларусь i выхоуваюць дзяцей. 

Замежныя грамадзяне, яюя маюць дзя-
цей, карыстаюцца у Рэспублщы Беларусь 
правам на дапамогу, кал1 гэта прадугледжа-
на м1жнародныш дагаворам! щ пагадненням1. 

Рэалгзацыя прэзгдэнцкай праграмы "Дзещ 
Беларуа"на 2001—2005 гг. У 2002 г. на реали-
зацию гэтай праграмы са сродкау рэспубль 
канскага i мясцовага бюджэтау было выдат-
кавана 63 249,6 млн руб. У ажыццяуленш 
праграмы удзельшчаюць фактычна усе 
мшютэрствы, органы дзяржаунага ираван-
ня, мясцовыя выканаучыя i распарадчыя 
органы ycix узроуняу. 

Аказанне замежныли краталп бязвыплат-
най danaMoei maeapajni (маёмасцю). У 2002 г. 
у Рэспублжу Беларусь з 32 краш свету па-
ступша бязвыплатнай дапамоп на суму 88,2 
млн доларау ЗША, у тым л1ку: 

у выглядзе таварау (маёмасщ) на суму 45,8 
млн доларау ЗША; 

у выглядзе грашовых сродкау на суму 42,4 
млн доларау ЗША. 

Беларусйм дзщячым фондам падпюана 
пагадненне з англшскай, дабрачьшнай арга-
шзацыяй "Надзея i дамь1 — дзецям". На пра-
цягу года пяць пабудаваных катэджау пры-
нял! 50 дзяцей-cipoT. Агульны кошт праекта у 
2002 г. склау 145 тыс. доларау ЗША. 3 пачатку 
2000 г. пабудаваны 21 катэдж, дзе пражыва-
юць 213 дзяцей, у тым лку 168 дзяцей-cipoT. 
У праграму "М1жнароднае спонсарства" 
уключаны 148 дзяцей-cipoT i дзяцей з мала-

забяспечаных сем'яу. Штомесячна да пауна-
лецця дзяцей ад замежных спонсарау яны 
атрымл1ваюць ад 10 да 15 доларау ЗША. 

Аздарауленне дзяцей у Беларуа i замеж-
ных щютах. У 2002 г. за кошт сродкау рэспуб-
лжанскага бюджэту i сродкау дзяржаунага са-
цыяльнага страхавання бьш наираваны у са-
наторна-курортныя i аздарауленчыя устано-
вы крашы 698,5 тыс. дзяцей, з ix 7,4 тыс. дзя-
цей-швалщау i 11 тыс. дзяцей-cipOT. У 4111 аз-
дарауленчых лагерах з выкарыстаннем дата-
цый са сродкау дзяржаунага спецыяльнага 
страхавання адпачьш 453,7 тыс. дзяцей. У рам-
ках мгжнароднага гумаштарнага супрацоун1-
цгва 57,2 тыс. дзяцей прайшл! аздарауленне у 
24 замежных крашах. Гэта бьш дзещ з ycix 
рэпёнау Беларуси i найбольш — з Гомельс-
кай (23,6 тыс. дзяцей) i Магитёускай (13,3 тыс. 
дзяцей) абласцей. У ГгалИ na6breani 28,9 тыс. 
беларусгах дзяцей, у Германи — 10,4 тыс., у 
1спанй — 5,5 тыс., у 1рланды1 — 2,3 тыс., у 
Белый — 2,2 тыс., у Вялжабрытани — 1,9 
тыс., у Каралеустве Нщэрланды — 1,4 тыс., у 
ЗША — 1,2 тыс. дзяцей. 

Нацыянальнае i мгжнароднае усынауленне. 
У краше усынауленне рэгулюецца Кодэксам 
аб шлюбе i сям'1 i Законам Рэспублш Бела-
русь "Аб правах дзщящ". Усынауленне дазва-
ляецца толыа у адносшах да непауналетак i у 
ix штарэсах. У 1997 г. у Беларуа быу створаны 
Нацыянальны цэнтр усьшаулення — сацыяль-
ная структура, у задачы якой уваходзяць ар-
гашзацыя усынаулення дзяцей, што засталi-
ся без сямейнага акружэння, ажыццяуленне 
прававой i медыка-псгхолага-педагапчнай пад-
рыхтоуи кандьщатау ва ycьшaвiцeлi, каарды-
нацыя мясцовых органау абароны дзяцшства 
па нацыянальным i мгжнародным усьшауленш 
дзяцей. Пры ажыццяуленш мгжнароднага усы-
наулення важнейшым1 патрабаванням i умо-
BaMi з'яуляюцца: 

немагчымасць усынаулення дз1цящ у 
сваёй краше; 
дэталёвае вьшучэнне сацыяльнага, эка-
нам1чнага, псгхалапчнага стану сямЧ, 
якая жадае усынавщь дзщя; 
устанауленне факта, ui адпавядае усы-
науленне канкрэтнай сям'ёй [нтарэсам 
дзщяц1; 
суадносшы заканадауства Беларус1 з за-
канадауствам крашы пражывання усы-
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навщеляу з мэтай вызначэння таго, щ 
забяспечвае яно абарону штарэсау дзя-
цей у выпадку ix усынаулення; 
прадастауленне органам! крашы, у 
якой пражывае усынавщель, рэгуляр-
най шфармацьп аб працэсе адаптацьп 
дзщящ у прыёмнай сямЧ; 
рашэнне працэдурных пытанняу усы-
наулення вырашаецца центральным! 
кампетэнтным1 органам! абедзвюх краш 
у працэсе узаемных кантактау, пера-
гаворау i nepanicid; 
дазвол прымаючага боку i яго iMirpa-
цыйнай службы на прыезд дзщящ; 
недапушчальнасць атрымання пэуных 
матэрыяльных ui фшансавых выгад 
юмсьш з удзельшкау м1жнароднага 
усынаулення; 
рашэнне працэдуры дадатковага кан-
тролю па абароне правоу усыноуле-
ных дзяцей i захаванне ix кантактау з 
радзтмай. 

Значная колькасць дзяцей усынауляецца 
на нацыянальным узроунк На пачатак 2002 г. 
у Беларуа пражывала 8929 усыноуленых дзя-
цей-cipoT. У перьщц з 1991 па 2002 г. 6133 дзщящ 
6buii усыновлены грамадзянам1 Беларуа,1860 
— грамадзянам! замежных краш. Па вынжах 
2002 г. замежным1 грамадзянам114 краш было 
усыновлена 549 дзяцей ва узросце да 18 гадоу. 
3 ix грамадзянам11талй — 197 дзяцей, ЗША — 
172, Швецьп - 49, Канады - 40, Дани - 26, 
1рландьп — 20, ГерманИ — 13, Бельги — 12, 
Францьи — 7, 1зрашя — 6, Польшчы - 3, 
Украшы — 3, icnaHii — 1, Pacii — 1 дзщя. 

Узаемадзеянне дзяржауных органау, ня-
урадавых аргашзацый, грамадаах аб'яднан-
няу у мэтах абароны правоу i штарэсау дзя-
цей., У 2002 г. прайшла традыцыйная рэспуб-
лжанская i рэпянальная акцыя "Нашы дзещ". 
Яе удзельн1кам1 сташ 82 рэспубл] кансыя орга-
ны дзяржаунага гаравання, канцэрны, баню, 
грамадск1я a6^flHaHHi, у тым л1ку 22 
мшютэрствы, 13 кам1тэтау i дэпартаментау, 
12 буйных канцэрнау i дзяржауных аб'яд-
нанняу, 18 банкау. Канкрэтныя вщы дапа-
моп аказал1 Нацыянальны цэнтр прававой 
1нфармацьп Рэспубл1ю Беларусь, Нацыя-
нальны цэнтр законапраектнай дзейнасщ 
пры Прэзщэнце РэспублiKi Беларусь, Вяр-
хоуны суд, Вышэйшы гаспадарчы суд, Ка-
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м1тэт па справах рэлшй i нацыянальнасцей 
пры Савеце MiHicipay Рэспублш Беларусь, 
Беларусю дзяржауны навукова-прамысловы 
канцэрн парашковай металургп, Кам1тэт 
дзяржаунай бяспею, Нацыянальны банк, 
Мшютэрства жыллёва-камунальнай гаспа-
дарю, Мшютэрства спорту i турызму, усе 
аблвыканкамы KpaiHbi, Федэрацыя прафса-
юзау Беларуа i яе аб'яднанш рэспублжанс-
кага i рэг1янальных узроуняу, Беларусю 
дзщячы фонд i шш. 

Шмат карыснага для дзяцей робщь Бе-
ларусю дзщячы фонд. Пры рэагазацьп рэс-
публжанскай праграмы "Нашы дзещ" на-
пярэдадш Новага года i Каляд супрацоунш 
фонду уручыл! падарунк! дзецям, яюя зна-
ходзшся у бальнщах, дзецям-швалщам, што 
навучаюцца дома, дзецям-аротам. Падаруню 
атрымал1 звыш 19 тыс. дзяцей на суму больш 
70 млн руб. У 2002 г. акцыя "Дзщячае сэрца" 
стала буйной рэспублжанскай праграмай. 
Двойчы у Беларусь па шщыятыве i за кошт 
сродкау фонду i яго спонсарау запрашалася 
М1'жнародная брьггада кардыяспецыялютау, 
якая узначальвалася кардьвшрургам Вшья-
мам Новжам (ЗША). Урачам1 зроблены 33 
складанейшыя аперацьи на адкрытых сэр-
цах дзяцей. У адпаведнасщ з праграмай "Хво-
рыя дзещ" 10 дзяцей бьип наюраваны фон-
дам на лячэнне у замежныя клшю. Працяг-
валася акцыя "Падорым сонца дзетвары", 
у час якой беларусюя семЧ на канжулах пры-
нял1 4320 дзяцей-cipoT са школ-штэрнатау i 
дзщячых дамоу. Дзякуючы супрацоун1цтву 
Мядзельскага i Кал1нкав1цкага раёнау 26 дзя-
цей з Гомельшчыны аздараулял1ся у сем'ях 
Мядзельшчыны. За 2002 г. Беларуси дзщячы 
фонд пры рэал1зацьи CBaix дабрачынных 
праграм аказау дапамогу дзецям на суму 201 
300 доларау ЗША, перадау у семЧ, школы-
1нтэрнаты, бальтцы i шшыя дзщячыя уста-
новы 105,7 тоны гумаштарных грузау на суму 
266,7 тыс. доларау ЗША. 

Беларусю фонд "SOS-дзщячая вёска" 
(створаны па шщыятыве i фшансавай падг-
рымцы нямецкай дабрачыннай аргашзацьй) 
мае сёння 13 сямейных дамоу у SOS-дзщя-
чай вёсцы "Барауляны" (дырэктар — Mixa-
лев1ч Валерый М1хайлав1ч), у яюх пражы-
ваюць i выхоуваюцца звыш 100 дзяцей-cipoT. 
На тэрыторьп вёсю знаходзщца SOS-сацы-

№11, 2003 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ
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яльны цэнтр мащ i дзщящ гмя Г.Гмайнера, 
яю размяшчаецца у чатырох двухпавярховых 
дамах (адкрыты у 1995 г.). У цэнтры право-
дзщца сацыяльная рэабштацыя дзяцей — 
пацыентау Рэспублжанскага онкагематала-
пчнага цэнтра i аздарауленне дзяцей з мна-
гадзетных сем'яу з раёнау, яюя пацярпел1 
ад аварьп на Чарнобыльскай АЭС. У цэнтры 
тэрмшам ад двух да чатырох тыдняу пражы-
ваюць i праходзяць аздарауленне 25—30 дзя-
цей разам з мащ. 

У 2002 г. ажыццяулялюя праграмы: "SOS-
камп'ютэрны клас", "SOS-цэнтр выхавання 

цыяльнага абслугоування сям'1 i дзяцей i 83 
тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абс-
лугоування насельнщтва. Спецыялюты цэнт-
рау вырашаюць шматлшя праблемы: аднось 
ны мужа i жоню; псколага-педагапчную не-
кампетэнтнасць бацькоу у пытаннях выха-
вання дзяцей; алкагал1зм i наркаманпо абод-
вух щ аднаго з бацькоу; фгачную агрэспо з 
боку бацью. У сацыяльна-педагапчным цэн-
тры Гродзенскай вобласщ распрацаваны i рэ-
атзуюцца "Праграма похалапчнай карэкцьп 
пазнавальнай i эмацыянальна-валявой сфер 
асобы дзщящ старшага дашкольнага узросту", 

11;ICTLI\NIIUI I iMiia jii .V.' I i\w Ф.С'карьп-ы r.Mii-icica i.В.Валюта имдзс урок у III K.I. 
на I JMC "Дбарона праиоу л »iucii. ямя апыну.'пся у песпрыяльпых умовах" 

моладзГ, "SOS-дзщячая вёска "Мар'ша Гор-
ка" i ш т . На рэал1зацыю праграм нямецюя 
партнёры наюравалд у Беларусь бязвыплат-
най дапамоп у выглядзе грузау на суму каля 
67,0 тыс. доларау ЗША, грашовых сродкау 
на суму 660 тыс. доларау ЗША. 

Службы сацыяльна-псгхолага-педагаггчна-
га абслугоування сямЧ i дзяцей. Адным з пер-
спектыуных напрамкау работы па абароне 
правоу i штарэсау дзяцей з'яуляецца дзей-
насць па раншм выяуленьп сямейных няудач. 
За 5 апошшх гадоу у краше створана прын-
цьшова новая cicT3Ma i ндывщуал 1заванай са-
цыяльнай дапамоп сем'ям i дзецям, яюя зна-
ходзяцца у цяжкай жьщцёвай Ытуацьп, што 
уключае аказанне сацыяльна-псгхалапчнай, 
рэабштацыйнай i прававой дапамоп. 

У с1стэме Мшклэрства працы i сацыяль-
най абароны функцыяшруюць 24 цэнтры са-

"Праграма сацыяльна-пскалапчнай дапамоп 
сем'ям, што знаходзяцца у спуацьп разводу", 
"Праграма сацыяльна-пскалапчнай дапамоп 
СНЩ-шфщыраваным i ix бл1зюм". Асабл^ва рэ-
зультатыуна выкарыстоуваюцца "Праграма 
групавой сацыяльна-пскалапчнай работы з 
асобам1 падлеткавага i юнацкага узросту па 
прафшактыцы алкагольнай i наркатычнай за-
лежнасщ" (г.Ваукавыск); сацыяльна-пскала-
пчная праграма "Шанц", якая прадстауляе 
комплекс дыягнастычных, карэкцыйных i 
кансультацыйных формау работы з цяжюш 
дзецыш i ix сем'ям (г.Масты); щдывщуальныя 
праграмы работы у трэншгавых групах (трэншг 
мадыфкацьп паводзш 1.А.Фурманава, трэншг 
бацькоускай эфектыунасш АААладцзша); 
праграмы аказання сацыяльна-пскалапчнай 
дапамоп жанчынам i дзецям, яюя зведага на-
сише. 
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Ытэграцыя у грамадства дзяцей-твалг-
дау i дзяцей з асабл1васцям1 псххафЫчнага 
развщця. У 2002 г. навучанне, выхаванне i 
рэабштацыю дзяцей гэтай катэгорьи ажыц-
цяулял1 спецьшпзаваныя дамы-штэрнаты 
сютэмы Мшютэрства працы i сацыяльнай 
абароны: 46 спецыяльных (кампенсуючых) 
дзщячых дашкольных устаноу, 9 спецыяль-
ных дамоу, 73 школы-штэрнаты для дзяцей 
з асаблгвасцям! пскаф1з1чнага развщця, 19 
спецыяльных школ сютэмы Мшютэрства 
адукацьп. Акрамя таго, карэкцыйна-рэабш-
тацыйная, псколага-педагапчная дапамога 
i адукацыйна-выхаваучыя паслуп дзецям з 
асабл1васцям1 пскаф1з1чнага развщця аказ-
валюя у 1011 спецыяльных групах дашколь-
ных устаноу агульнага прызначэння, 405 спе-
цыяльных класах агульнаадукацыйных школ, 
3838 класах штэграванага навучання агуль-
наадукацыйных школ, 97 цэнтрах карэкцый-
на-разв1ваючага навучання i рэабштацьп, 867 
пунктах карэкцыйна-педагапчнай дапамоп 
пры дзённых агульнаадукацыйных школах i 
465 — пры дашкольных установах. 

У прафесшна-тэхшчных навучальных ус-
тановах атрымоуваюць веды 1127 навучэн-
цау з асаблгвасцям1 пскаф1з1чнага развщця. 
У сярэдшх спецыяльных навучальных уста-
новах праходзяць прафесшную падрыхтоуку 
833 швалщы, у вышэйшых навучальных ус-
тановах - 575. 

Актыуна щзе рэабштацыя дзяцей з асаб-
л1васцям1 пс1хаф1з1чнага развщця праз 
атпмпшсю рух "Спешыял AniMniKc". 

Навучанне правам чалавека, правам 
дз1цящ, мгжнароднаму гуматтарнаму праву. 
У 1994 г. Генеральная Асамблея ААН аб'явь 
ла 1995-2004 гг. Дзесящгоддзем адукацьп у 
галше правоу чалавека. Праблема адукацьп у 
галше правоу чалавека не ставшася у Бела-
pyci да 90-ых гг. XX ст. Каб выправщь гэты 
недахоп, ва Остановы адукацьп Рэспублпа 
Беларусь был1 уведзены спецкурсы "Правы 
дзщящ" (1995) i "Правы чалавека" (1998). 
Сёння у навучанш правам чалавека назапа-
шаны карысны i багаты вопыт: 

адпрацаваны аптымальны змест наву-
чання для ycix навучальных устаноу 
сютэмы адукацьп крашы; 
па сутнасщ створана шматступенчатая 
сютэма па вывучэнш правоу чалавека, 
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правоу дзщящ, мшнароднага гумаш-
тарнага права у розных тыпах навучаль-
ных устаноу; 
распрацаваны i укараняюцца у цэлас-
ны педагапчны працэс навучальных 
устаноу щтэрактыуныя тэхналогп i ме-
тады навучання; 
у навучальных установах, асабшва на эк-
сперыментальных пляцоуках, распраца-
ваны серьп урокау, матэрыялау для па-
закласнай работы, для вучэбна-мета-
дычных комплексау; 
асобныя эксперыментальныя пляцоую 
CTani цэнтрам1 вучэбна-метадычнага i 
навуковага забеспячэння (суправаджэн-
ня) эксперыментальнай i вучэбнай 
работы па правах чалавека. У г.Мшску 
тагам цэнтрам стала пмназгя № 1 1мя 
Ф.Скарыны (дырэктар — Н.Ул.Буш-
ная, каардынатар эксперымента - на-
месшк дырэктара Н.Д.Жауняк). На базе 
пмназН сютэматычна праходзяць рэс-
публжансюя i М1Жнародныя канферэн-
цьп, семшары, нарады, "круглыя ста-
лы" па праблеме правоу чалавека, пра-
воу дзщящ (гл. фотаздымю). 

Аб выншовых выводах Камшэта па пра-
вах дз1цящ Арганиацьи Аб'яднаных Наций. У 
Mai 2002 г. Кампэт па правах дзщящ разгле-
дзеу Друп перыядычны даклад аб ажыццяу-
ленш Канвенцьи аб правах дзщящ. Кампэт 
адзначыу i пазныуныя аспекты, што руха-
юць, i складанасщ, яюя стрьвшваюць пра-
цэс рэал1зацьп Канвенцьи, намещу агульныя 
мерапрыемствы па выкананш рэкамендацый, 
што выдзелены у Заключных заувагах да дак-
лада. 

Пазпыуныя аспекты: 
1. Прыняцце шэрага законау у мэтах да-

лейшай гармашзацьп заканадауства крашы 
з пaлaжэннямi Канвенцьп аб правах дзщящ 
(новы Грамадзянсю кодэкс, Кодэкс аб шлю-
бе i сям'1 (1999), новая рэдакцыя Закону «Аб 
правах дзщящ» (2000). 

2. Прыняцце Закону «Аб м1жнародных 
дагаворах» (1998), згодна з яюм нормы м1жна-
родных законау, таюх як Канвенцыя аб пра-
вах дзщящ, становяцца часткай заканадау-
ства, якое дзейшчае, i могуць, таюм чы-
нам, непасрэдна прьгмяняцца у судах. 
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7. Падтсанне Рэспублжай Беларусь Гааг-
скай Канвенцьп 1993 г. аб абароне дзяцей i 
супрацоунщтве у галше усынаулення дзя-
цей замежньпш грамадзянам1. 

Важнейшьша складанасцям1, яюя пераш-
каджаюць працэсу рэал1зацьп Канвенцьп, 
з'яуляюцца: 
эканашчньы цяжкасщ пераходнага перыяду; 
рост беднасщ, якая уплывае на дабрабыт се-
м'яу, у асабл1васщ мнагадзетных i сем'яу, яюя 
пражываюць у сельсюх раёнах; 
негатыунае уздзеянне вынжау аварьп на Чар-
нобыльскай АЭС на насельнщтва крашы у 
цэлым, на стан здароуя i развщцё дзяцей. 

АСНОУНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ I РЭКАМЕНДАЦЫ1 ПА РЭАЛ13АЦЫ1 КАНВЕНЦЬП 
АБ ПРАВАХ Д31ЦЯЦ1: 

Працягваць работу па комплексным пераглядзе юнуючага заканадауства у мэтах забес-
пячэння поунай адпаведнасщ нацыянальнага заканадауства прынцыпам i палажэнням 
Канвенцьп аб правах дзщящ. 

2- Забяспечыць стварэнне пастаяннага органа па каардынацьп працэсу рэал1зацьп i ма-
н1торынгу правоу дзщящ на нацыянальным i мясцовым узроунях. 

3- Стварыць незалежны i эфектыуны механизм у якасщ састауной части нацыянальнага 
шстытута па правах чалавека щ у якасщ самастойнага органа, такога як 1нстытут упауна-
важанага па правах дзщящ. 

4- Адпрацаваць мехашзм збору i астэматычнага анал!зу дадзеных аб дзецях да 18 гадоу, 
уключыць у яго дзяцей з сем'яу з шзюм узроунем даходау, дзяцей, яюя пражываюць у 
сельсюх раёнах, выхаванцау дзщячых дамоу i 1нтэрнатау, дзяцей-швалщау i дзяцей, яюя 
пацярпел! ад вышкау аварьп на Чарнобыльскай АЭС. 

5- Працягваць распрацоуку мер па прафшактыцы распаду сем'яу i умацаванш шстытута 
сям'1, удакладняць сютэму аказання сацыяльнай падтрымю сем'ям, каб дапамагчы iM у 
выкананш функцый па выхаванш дзяцей праз навучанне бацькоу, рэашацьп кансульта-
тыуных i грамадсюх праграм. 

6- Прымаць эфектыуныя меры па змяншэнш выпадкау паюдання i адказу ад дзяцей, 
умацаванш прыёмных сем'яу, дзщячых дамоу сямейнага тыпу i шшых формау альтэрна-
тыунага догляду, яюя заснаваны на выхаванш дзяцей у сямЧ. 

Рэал13оуваць праграму прафшактыю i барацьбы з жорстюм абыходжаннем i злоужы-
ванням1 у адносшах да дзяцей. 

Укараняць эфектыуны догляд у перинатальным перыядзе у мэтах зшжэння паказчы-
кау мацярынскай, перынатальнай i дзщячай смяротнасщ. 

9- Прымаць меры па фарм1раванш здаровага ладу жыцця дзяцей i падлеткау, яюя зло-
ужываюць наркотыкам1, алкаголем i курэннем. 

Ю- Ажыццявщь комплекс мер па аказанш дапамоп i падтрымю дзецям з парушэннягш 
разумовага i ф1з1чнага развщця, дзецям-швалщам (правядзенне машторынгу станов1шча 
дадзеных катэгорый дзяцей, шфармаванне грамадскасщ, выдзяленне неабходных сродкау 
для рэал1зацьп праграм, правядзенне даследаванняу па выяуленш прычын i спосабау пра-
духшення дзщячай швалщнасщ, штэграцыя дзяцей-швалщау у сютэму агульнай адукацьп). 

I Забяспечьщь сютэматычнае навучанне i актьшзацыю дзеянняу у галше правоу дзщящ 
для спецыялютау, яюя працуюць з дзецьм1 i для дзяцей (суддзяу, супрацоунжау праваахоу-
ных органау, медыцынсюх работнжау, настаунжау i адмшютратыунага персаналу школы). 
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