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Яна пад крэс лі ла, што ў краі-

не шмат пра ва вых ін стру мен-

таў для пад трым кі па жы лых лю-

дзей — у га лі не ахо вы зда роўя, 

са цы яль най сфе ры і пен сій на га 

за бес пя чэн ня. Тым не менш для 

аб' яд нан ня на ма ган няў пад эгі дай 

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны ство ра на ра бо чая гру па 

з 35 спе цы я ліс таў, якая пра цуе над 

но вым да ку мен там — На цы я наль-

най стра тэ гі яй дзе ян няў у ін та рэ-

сах па жы лых лю дзей. У каст рыч ні-

ку — ліс та па дзе бя гу ча га го да пра-

ект па сту піць на аб мер ка ван не.

Як не ка то рыя з но вых іні цы я тыў 

ужо рэа лі зу юц ца ў ста лі цы, рас ка-

за ла на мес нік стар шы ні ка мі тэ та 

па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-

най аба ро не Мін гар вы кан ка ма 

Іры на ДУД КА. У Мін ску жы ве 

419,4 ты ся чы пен сі я не раў, гэ та 

зна чыць кож ны чац вёр ты. З іх 35 % 

(больш за 169 ты сяч) пра цяг вае 

пра ца ваць. Пры гэ тым ва ўзрос це 

ад 70 да 79 га доў пра цуе больш 

за 17,2 ты ся чы ча ла век, ва ўзрос-

це ад 80 да 89 га доў — 863 ча-

ла ве кі, і 16 мін чан пра цяг ва юць 

пра ца ваць ва ўзрос це больш за 

90 га доў. Пе ра важ ная боль шасць 

з іх за ня та ў сфе ры аду ка цыі — гэ-

та вы клад чы кі ВНУ і ін шых на ву-

чаль ных уста ноў. Да рэ чы, у та кіх 

ста лых га дах у Мін ску 6,5 ты ся чы 

жы ха роў. А тых, хто пе ра сяг нуў 

сто га до вы ру беж, — 67 ча ла век, 

пры чым ся род іх уся го пяць муж-

чын, ас тат нія жан чы ны.

— Мы ўка ра ня ем но выя фор-

мы са цы яль на га аб слу гоў ван ня, 

каб па жы лыя лю дзі маг лі як ма га 

даў жэй са ма стой на ся бе аб слу-

гоў ваць і жыць до ма. Най перш 

гэ та сэр ві сы па да стаў цы і за бес-

пя чэн ні не аб ход ны мі пра дук та мі і 

прад ме та мі. Для тых пен сі я не раў, 

якія не пра цу юць, на ба зе тэ ры та-

ры яль ных цэнт раў ство ра ны ад-

дзя лен ні дзён на га зна хо джан ня, 

дзе функ цы я ну юць гурт кі і клу бы 

па ін та рэ сах. Не пер шы год мін-

ча не ва ўзрос це 60+ ву чац ца ва 

ўні вер сі тэ це трэ ця га ўзрос ту, і ён 

ка рыс та ец ца вя лі кай па пу ляр нас-

цю, — пе ра ліч вае Іры на Дуд ка. — 

Асаб лі вую ці ка васць вы клі ка юць 

ме ра пры ем ствы па зда ро вым ла-

дзе жыц ця. Вяс ной і ле там мін ча-

не з за да валь нен нем зай ма юц ца 

ёгай, скан ды наў скай ха дой у тым 

жа Ло шыц кім пар ку.

У СТА РАС ЦІ 
ЖА НО ЧАЕ АБ ЛІЧ ЧА

На ста не зда роўя па жы ло га 

ча ла ве ка, ад яко га за ле жыць яго 

са цы яль ная ак тыў насць, за ся ро-

дзі ла ўва гу на мес нік га лоў на га 

ўра ча Рэс пуб лі кан ска га клі ніч-

на га шпі та ля ін ва лі даў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны імя П. М. Ма-

шэ ра ва, кі раў нік Рэс пуб лі кан-

ска га ге ран та ла гіч на га цэнт ра 

(ак тыў на га даў га лец ця), га лоў-

ны па за штат ны спе цы я ліст па 

ге ран та ло гіі Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Люд мі ла ЖЫ ЛЕ ВІЧ:

— Каля 98 % па жы лых лю дзей 

зна хо дзіц ца на дыс пан сер ным 

улі ку ва ўра чоў роз ных спе цы яль-

нас цяў. На ла джа на ў нас сіс тэ ма 

ін тэ гра ва най да па мо гі — ме ды ка-

са цы яль най і па лі ятыў най. У кра і не 

пра цуе 103 баль ні цы сяст рын ска га 

до гля ду, у кож най воб лас ці ёсць 

хос піс. А ва лан цёр ства та кіх жа па-

жы лых лю дзей — гэ та так зва ная 

са цы яль ная ма ты ва цыя, прык лад 

іх па да печ ным, што трэ ба жыць 

і спраў ляц ца, ня гле дзя чы на хва-

ро бы.

Па куль у на шай кра і не ста расць 

мае жа но чае аб ліч ча. А роз ні ца ў 

пра цяг лас ці жыц ця муж чын і жан-

чын скла дае 10 га доў.

— На ад зна цы ў 65 га доў мы 

губ ля ем 40 % муж чын. Жан чы на 

за ста ец ца ад на. А адзі но та ў па-

жы лым уз рос це — той фак тар, які 

ўплы вае на па та ла гіч нае ста рэн не. 

Та му ге ран та ла гіч ная служ ба шу-

кае шля хі, якія да зво ляць вы ра-

шыць гэ тыя праб ле мы, най перш 

па доў жыць пра цяг ласць жыц ця 

моц най па ло вы, — пад крэс лі ла 

Люд мі ла Жы ле віч.

Ге не раль ны сак ра тар Бе ла-

рус ка га Та ва рыст ва Чыр во на га 

Кры жа Воль га МЫЧ КО рас ка за-

ла пра ад ну з ці ка вых іні цы я тыў, 

якая бы ла пад гле джа на ў Сін га-

пу ры і рэа лі за ва на ў Пар ты зан скім 

ра ё не ста лі цы. Тут ар га ні за ва ны 

парк для па жы лых лю дзей, дзе 

яны мо гуць па са дзіць ага род ні ну 

ці квет кі, пра гу ляц ца па да рож ках, 

за няц ца скан ды наў скай ха дой ці 

ін шы мі ві да мі ак тыў нас ці. У пла нах 

Чыр во на га Кры жа — ства рэн не 

пунк та аб ме ну срод ка мі рэ абі лі-

та цыі, дзе мож на бу дзе атры маць 

функ цыя наль ны ло жак, ха дун кі і 

ін шыя пры ста са ван ні.

СКАН ДЫ НАЎ СКАЯ 
ХА ДА, АРТ-ТЭ РА ПІЯ 
І ВА КАЛ

Ці ка выя пра ек ты рэа лі зу юц ца 

і ў ма лень кіх га ра дах. ПРА АН у 

Бе ла ру сі ар га ні за ваў шэ раг мяс-

цо вых іні цы я тыў, на кі ра ва ных 

на пра соў ван не зда ро ва га ла ду 

жыц ця і па вы шэн не фі зіч най ак-

тыў нас ці ся род па жы лых лю дзей, 

а так са ма на ву чан не ка рыс ным 

на вы кам. У Жа бін каў скім ра-

ё не пра вя лі май стар-кла сы па 

скан ды наў скай ха дзе, лы жах і 

ін клю зіў най гім нас ты цы. Іх прай-

шлі 250 пен сі я не раў, 75 % з якіх 

змаг лі па вы сіць уз ро вень фі зіч най 

ак тыў нас ці.

— У нас ёсць вы дат ныя пры-

кла ды — 74-га до вы Ва ле рый 

Ка за коў, бы лы ва ен ны, пе ра нёс 

ін сульт. Апош нія га ды ён не па кі-

даў ме жы свай го два ра, а ця пер 

за ах во ціў ся скан ды наў скай ха дой і 

рэ гу ляр на зай ма ец ца. Сцвяр джае, 

што яго стан зда роўя іс тот на па-

леп шыў ся, — рас каз вае су пра-

цоў нік па ка му ні ка цыі і пра соў-

ван ні ПРА АН у Бе ла ру сі Аляк сей 

ЧЫСТАДА РСКІ.

У Смар гон скім ра ё не бы ла ар-

га ні за ва на шко ла зда роўя, дзе пад 

кі раў ніц твам тэ ра пеў таў 600 пен сія-

не раў атры ма лі на вы кі вы мя рэн-

ня ар тэ рыя льна га ціс ку і ўзроў ню 

цук ру ў кры ві, а так са ма зда ро ва га 

хар ча ван ня. У Пру жан скім ра ё не 

ад кры лі кам п'ю тар ны клас, дзе ста-

лыя лю дзі ву чы лі ся кан так та ван ню 

з да па мо гай ан лайн-сэр ві саў, дзей-

ні ча лі шко ла пры га жос ці і зда роўя 

і клас ва ка лу. У роз ных ме ра пры-

ем ствах паў дзель ні ча ла восем ты-

сяч ча ла век. У Бя ро заў скім ра ё не 

быў ад кры ты цэнтр псі ха ла гіч най 

раз груз кі. Па жы лыя лю дзі маг лі 

атры маць кан суль та цыю псі хо ла га 

і пры няць удзел у ра бо це гурт ка 

арт-тэ ра піі і кі но.

У ста лі цы ж з каст рыч ні ка да 

мая 80 жан чын прай шлі на ву чан не 

ў шко ле сты лю, дзе не толь кі да-

ве да лі ся пра сак рэ ты ідэа льна га 

знеш ня га вы гля ду, але і атры ма лі 

на вы кі па зі ра ван ня і вы ра бу ак се-

су а раў. За ня ткі пра хо дзі лі пры ўні-

вер сі тэ це трэ ця га ўзрос ту, пра ект 

атры маў пра цяг у Сло ні ме, Баб-

руй ску і Пін ску.

Але на КРА ВЕЦ.

Су час ныя лю дзі ся рэб ра-

на га ве ку раз бі ва юць мно гія 

стэ рэа ты пы — пры зна ем ся, 

на ват пі саць пра гэ та ўжо 

ста ла стэ рэа ты пам. І тым 

не менш... Ду ма е це, пен сія 

і мо да ма ласу мя шчаль ныя? 

А як на конт мо ды на зда-

роўе? А якое зда роўе мо жа 

быць без фі зіч най ак тыў нас-

ці? На фес ты ва лі мож на бы-

ло паў дзель ні чаць у роз на-

га кштал ту май стар-кла сах. 

На прык лад, па спар тыў ным 

ары ен та ван ні і ары ент-шоу. 

Свят ла на Ата ма но віч — на-

стаў ні ца ма тэ ма ты кі вы шэй-

шай ка тэ го рыі, у якой, акра-

мя пе да га гіч най дзей нас ці, 

ужо шмат га доў ёсць хо бі. 

Па чы на ю чы з 1986 го да яна 

пра во дзіць па ла тач ныя лет-

ні кі, дзе штогод ад па чы вае 

да сот ні дзя цей і іх баць коў. 

Яна ва дзі ла ў пе шыя па хо-

ды ў Са яны і на Кам чат ку, 

а па чы на ю чы з 1996 го да 

кож нае ле та ар га ні зуе бай-

да рач ныя па хо ды па азё рах 

і рэ ках Бе ла ру сі.

* * *
Пен сій ны ўзрост: пра ца-

ваць ці не? Як знай сці ра бо-

ту, ка лі вам гэ та па трэб на? 

Сва ім во пы там па на ву чан ні 

і пе ра на ву чан ні лю дзей ста-

рэй ша га ўзрос ту па дзя лі лі-

ся спе цы я ліс ты сет кі ап тэк 

ADEL. Ды і ў цэ лым, на ад ным 

з круг лых ста лоў, ар га ні за-

ва ных на фес ты ва лі, пад ня-

лі пы тан ні пра ца ўлад ка ван ня 

лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту 

ў Бе ла ру сі, у тым лі ку па га-

ва ры лі і пра дыс кры мі на цыю 

па ўзрос це — эйджызм на 

ра бо чых мес цах.

Усё больш лю дзей ця пер 

спра бу юць за ра біць у ін тэр-

нэ це. Гэ та му быў пры све-

ча ны май стар-клас Іры ны 

Кас ка «Шко ла ста біль на га 

за роб ку на Facebook». Іры на 

Кас ка пры еха ла з На ва по-

лац ка, яна 20 га доў пра ца-

ва ла на чаль ні кам сек та ра 

мар ке тын га вых да сле да-

ван няў на ААТ «Наф тан», 

а ця пер — трэ нер па пра соў-

ван ні біз не саў у са цы яль ных 

сет ках, біз нес-трэ нер клу ба 

прад пры маль ні каў но ва га 

па ка лен ня «Да ро га да мільё-

на». Маг чы ма, і ўдзель ні каў 

фес ты ва лю змаг ла натхніць 

па спра ба ваць ся бе на но вай 

ні ве.

* * *
Вы дат кі на хар ча ван-

не — гэ та асноў ныя тра ты, 

якія зай ма юць іль ві ную до-

лю бюд жэ ту пен сі я не раў. 

Та му ку лі нар ная біт ва «Ха-

ла дзіль нік пен сі я не ра — 

не вы чэрп ная кры ні ца ку лі-

нар на га на тхнен ня», пра ве-

дзе ная Ма ры най Бан да ро-

віч — брэнд-шэф-по ва рам, 

ды е то ла гам, тэх но ла гам 

хар ча ван ня — так са ма вы-

клі ка ла не ма лую ці ка васць 

усіх пры сут ных. За 20 хві-

лін ка ман дам трэ ба бы ло 

зра біць з вель мі сціп ла га 

на бо ру пра дук таў ку лі нар-

ныя стра вы. І яны спра ві лі-

ся — ства ры лі са праўд ныя 

шэ дэў ры, не толь кі смач ныя, 

але і ка рыс ныя, а яшчэ — 

пры го жыя!

І зноў вер нем ся да мо ды. 

Не так ужо да яе і абы яка выя 

су час ныя лю дзі на пен сіі, ва 

ўся кім ра зе, тыя, ка му су гуч-

ныя гэ тыя сло вы — энер гія 

ўзрос ту. Бо, як ска заў пер-

шы на мес нік стар шы ні Бе-

ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 

ге ран та ла гіч на га гра мад-

ска га аб' яд нан ня, док тар ме-

ды цын скіх на вук, пра фе сар 

Кі рыл Пра шча еў: «За га ды 

ра бо ты ге ран то ла гам я пе-

ра ка наў ся: уз рост ча ла ве ка 

не мае зна чэн ня. Ён па ві нен 

пе ра стаць быць аб' ек там 

спе ку ля цый і ма ні пу ля цый і 

стаць пад ста вай для го на-

ру». А ка лі ўзрост — пад ста-

ва для го на ру, то ча му б яму 

не быць пры го жым? На мод-

ным па ка зе ад ма дэль най 

шко лы Цэнт ра ак тыў на га 

даў га лец ця ма дэ лі ўзрос ту 

60+ пра дэ ман стра ва лі, што 

пры го жай і стыль най жан чы-

на мо жа быць на лю бым эта-

пе свай го жыц ця. І на тхні лі 

сва ім пры кла дам да лё ка не 

ад ну з гас цей фес ты ва лю!

А пар фу мер ны сты ліст 

Воль га Азі за ва на сва ім 

май стар-кла се «Мая за-

да ча — мой во дар — маё 

ра шэн не» па ка за ла, як з 

да па мо гай во да раў мож на 

ўзмац ніць жа ноц касць («Ча-

му б і не? Хай вам хоць 100+, 

жан чы на за ста ец ца жан чы-

най», — лі чыць Воль га Азі-

за ва). А яшчэ — ад чу ваць 

ся бе ба дзё ра на пра ця гу 

дня, су па ко іць нер вы, ад ра-

дзіць па гас лыя па чуц ці, на-

ла дзіць ад но сі ны з дзець мі... 

Ва ўсім гэ тым аказ ва ец ца, 

мо гуць да па маг чы пра віль-

ныя во да ры.

А яшчэ на фес ты ва лі 

мож на бы ло па ву чыц ца тан-

ца ваць зум бу і ар ген цін скае 

тан га, па га ва рыць пра ан-

ты ўзрос та вую тэ ра пію і ва-

лан цёр ства, па зна ё міц ца з 

рэ абі лі та цый най ка рэк цый-

най ля чэб най пра гра май 

для су ста ваў і па зва ноч ні ка 

(ля чэб ным комп лек сам на 

асно ве пі ла тэ су, ёгі, кі тай-

скай гім нас ты кі і ды хан ня), 

на ву чыц ца ра біць ляль ку-

абя рэг, аб мя няц ца во пы там 

сва іх па да рож жаў...

Фес ты валь «Энер гія 

ўзрос ту» быў да кра ёў на-

поў не ны ці ка вы мі су стрэ ча-

мі, лек цы я мі, май стар-кла-

са мі, тан ца мі і кан цэр та мі. 

Ме ра пры ем ства па доб на га 

ро ду і та ко га ўзроў ню ў нас 

прай шло фак тыч на ўпер шы-

ню, але яно ўда ло ся. А ар-

га ні за та ры ўжо за ду ма лі ся 

пра на ступ ны фес ты валь.

Свят ла на БУСЬ КО.

СТА РЭН НЕ — НЕ ПА ГРО ЗА

Ак тыў ныя, пры го жыя, ці ка выя...
«Энер гія ўзрос ту» па ка за ла, якім мо жа быць жыц цё на пен сіі

Ар га ні за та ры 
фес ты ва лю — 
гра мад ская ар га ні за цыя 
«Бе ла рус кая аса цы я цыя 
са цы яль ных 
ра бот ні каў» 
і ту рыс тыч ная кам па нія 
«Бе не фіс-Тур».

«Ця пер ва ўсім све це ду ма юць, як па доў жыць 

ак тыў нае даў га лец це. Нам ча каць ня ма ка лі. 

Дэ віз на ша га фэс ты ва лю — па куль ін шыя 

пла ну юць, мы ўжо ро бім!» — гэ ты мі сло ва мі 

ў па чат ку ве рас ня пад Мінск ам ад крыў ся 

між на род ны фес ты валь «Энер гія ўзрос ту», 

на які з'е ха лі ся прад стаў ні кі Лат віі, Укра і ны, Ра сіі 

і Бе ла ру сі.


