
Проект 

3 мэтай адраджэння культу сямЧ, дапамог1 приёмным сем'ям, уз 
мацнення ix пазщый i аутарытэту у грамадстве aymapaMi вышэйды 
зенага артикула В. У. Чэчатам i Л. / . Смагмай распрацаваны пра 
ект Палажэння аб Асацыяцьи приёмных сямей Беларускага дзщячаг 
фонду, яп мы прапануем сёння увазе чытачоу. Спадзяёмся, што am 
рымаем карысныя eayeazi 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 
дзяцей, яюя засталюя без aneKi бацькоу. У сваёй дзейнасщ Асацыяцьи 
юруецца заканадауствам Р э с п у б л т Беларусь i Канвенцыяй аб права) 
дзщящ, якая прынята 20 лктапада 1989 г. Генеральнай Асамблея{ 
Аб'яднаных Нацый. Асацыяцыя з'яуляецца юрыдычнай асобай з yciM 
правам! i абавязкам1, мае сваю пячатку i рахунак у банку. 

Дзейнасць Асацыяцьи забяспечваецца матэрыяльнай i прававой аба 
ронай Беларускага дзщячага фонду. Асацыяцыя падтрымл1вае яге 
прынцыпы i задачы, садзейшчае рабоце органау aneKi па уладкаванн 
у семЧ дзяцей, яюя засталкя без апею бацькоу. 

Мэты i задачы Асацыяцьи 
Асноуная мэта Асацыяцьи — адраджэнне культу сямЧ як найболыд 

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

Асноуныя задачы: 
садзейшчанне развщцю разнастайных форм выхавання ycix дзяцей-

cipoT i дзяцей, яюя засталкя без бацькоускай aneKi, незалежна ад ix 
разумовага i ф!з1чнага стану; 

забеспячэнне маральнай, сацыяльна-эканам1чнай 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, 
яюя засталкя без aneKi бацькоу; 
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нне п р а в а в о й i медыцынскай падрыхтоую бацькоу-выхава-
3 3 „ с п я ч ^ " а н а л е н н е iX пахолага-педагапчнага майстэрства праз роз-

ИыГформы н а в у ч а н н я , аказанне дапамоп у канфлжтных i шшых экс-
тоэмальных атуацыях; 

развщцё прамых кантактау пам1ж прыемным! сем ям1 як на тэрыто-
ры! рэспублш, так i за яе межам!. 

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

пад апеку щ выхоувае прыёмных дзяцей, незалежна ад ix колькасщ. 
Акрамя таго, у Асацыяцыю могуць быць прыняты грамадзяне Рэспуб-
л ш Беларусь щ iншыx краш, семЧ, дзяржауныя i грамадсюя аргаш-
зацьй, установы, прадпрыемствы i кааператывы, яюя аказваюць матэ-
рыяльную падтрымку непаерэдна прыёмным сем'ям Асацыяцьи, садзей-
шчаюць вырашэнню яе задач. 

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

Вышэйшым органам упраулення Асацыяцьи з'яуляецца рэспублшан-
ская канферэнцыя, якая склжаецца не радзей аднаго раза у 2 гады. 
Рашэнш канферэнцьй прымаюцца агульнай большасцю галасоу. 

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

Прауленне зацвярджае сакратара па аргашзацыйных пытаннях i 
склад камнлй, яюя могуць вырашаць наступныя праблемы: 

шфармацьп i прапаганды; 
пахолага-педагапчнай, медыцынскай i юрыдычнай дапамоп баць-

кам-выхавацелям; 
забеспячэння камушкацыйнай дзейнасщ Асацыяцьи; 
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, яю Kipye бягучай работай Асацыяцьи на аснове дадзенага Пала-
жэння i падсправаздачна канферэнцьй. 

Грашовы фонд Асацыяцьи складаюць членсюя узносы i пасту пленш 
спонсарау. Правшьнасць i мэтазгоднасць расходавання сродкау зацвяр-
джаецца рашэннем канферэнцьй. 

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 with the Belarus Children Fund are 
given. 
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