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— Ідэя на ра дзі ла ся са ма 
са бой, — рас каз вае Сця пан 
Бай цоў. — У нас быў цэнтр 
воль на га ча су, дзе збі ра-
лі ся пен сі я не ры. По тым 
ра зы хо дзі лі ся па да мах. І ў 
мя не ўзнік ла дум ка — ства-
рыць для іх дом. Зі мой на 
са цы яль ныя лож кі ў баль-
ні цу іх не ах вот на пры ма-
юць. А тут пад вяр ну ла ся 
маг чы масць на пі саць ад-
па вед ны пра ект. Ска за-
на — зроб ле на. І пра ект 
пе ра мог. Кал гас даў паў-
раз бу ра ны дом, да па мог 
з бу даў ні чы мі ма тэ ры я ла-
мі. За гро шы між на род най 
да па мо гі пе ра ра бі лі па ра-
вое ацяп лен не, зра бі лі ра-
монт, на бы лі шкло па ке ты, 
дзве ры, лож кі, праль-
ную ма шы ну, тэ ле ві зар. 
І — ад кры лі ся. Ах вот ных 
там па жыць ха пае. Па слу-
га мі ка рыс та юц ца жы ха ры 
з уся го ра ё на. А жан чы не з 
Пруд ка на огул у Ла па ці чах 
так спа да ба ла ся, што яна 
ста ла ду маць пра тое, каб 
ку піць са бе тут дом.

Ла па ці чы — аг ра га ра док 
ся рэд ніх па ме раў, тут жы-
вуць 500 ча ла век. Але на-
сель ніц тва руп лі вае, тры-
мае 54 ка ро вы. Тэ ры то рыя 
да гле джа ная, амаль ня ма 
за кі ну тых хат. Дом се зон-
на га зна хо джан ня вы гля-
дае дых тоў на, ва кол шмат 
дрэў, птуш кі спя ва юць.

Ле там жыц цё ў гэ тым 
бу дын ку кры ху за па воль-
ва ец ца, але не ка то рыя 
жы ха ры зна хо дзяц ца тут 
круг лы год. Як, на прык лад, 
Ула дзі мір Ні кі цен ка. Ка лі 
мы пад' еха лі, ён як раз на 
лаў цы ка ля до ма ся дзеў — 
ды хаў све жым па вет рам. 
На гук ма шы ны вый шла 
са цы яль ны ра бот нік Лю-
боў Ку ля шо ва. «Вось, ча-
со ва пад мя няю на шу ра-
бот ні цу», — усмі ха ец ца 
яна і за пра шае ў дом. На 
кух ні пах не бар шчом. На 
ста ле — дзве міс кі з апе тыт-
ным ва ры вам, ры ба і чай. 
Ві та ем ся з яшчэ ад ным па-
ста яль цам. Вік тар Міз гай-
 ла, ня гле дзя чы на свае 

88 га доў, вы гля дае ба-
дзё ра і дзе ла ві та ці ка віц-
ца: «Вы з рай вы кан ка ма?» 
Ён сам там пра ца ваў 26 га-
 доў на роз ных па са дах і 
вель мі га на рыц ца, што мае 
зван не ве тэ ра на пра цы.

У «пры тул ку» Вік тар Іва-
на віч жы ве ўжо дру гі год. 
Дач ка з сы нам у Санкт-Пе-
цяр бур гу, абое атры ма-
лі вы шэй шую аду ка цыю. 
«Не як тэ ле фа на ва ла Лю ба, 
ска за ла: «Та та...» — муж-

чы на збі ва ец ца на слё зы. 
На маё пы тан не: ці даў но 
пры яз джа лі? — ад каз вае: 
«Ма ці ха ваў без іх». Яна, 
да рэ чы, па мер ла 15 га доў 
та му. «Зу сім не пры яз джа-
юць», — уз ды хае Лю боў 
Ку ля шо ва.

— А як дзень пра хо-
дзіць? — спра бую кры ху 
згла дзіць ня ём кі мо мант.

— Ды вось, ха джу па 
ву лі цы, на вед ваю кра му, 
з су се дзя мі су стра ка ю ся.

Да па слуг па жы лых 
не каль кі спаль ных па ко-
яў, за ла, кух ня, сан ву зел. 
Умо вы — ле пей не пры-
ду ма еш. Не трэ ба кла па-
ціц ца пра тое, каб неш та з 
адзен ня па мыць або ежу 
для ся бе пры га та ваць. Для 
гэ та га тут ёсць са цы яль ны 
ра бот нік. За пра жы ван-
не з па ста яль цаў гро шай 
не бя руць, яны пла цяць 
толь кі за ежу і ка му наль-
ныя па слу гі. Ле там за газ і 
свят ло на бя гае руб лёў 20, 
зі мой — да 70. Але зі мой 
і на ро ду тут па больш, так 

што для кож на га асоб на 
атрым лі ва ец ца не вель мі 
ад чу валь на.

Вік тар Іва на віч па каз-
вае па кой, які ён дзе ліць з 
«на пар ні кам». Сціп ла, але 
ўсё, што трэ ба для жыц ця, 
ёсць: лож кі, ша фа, крэс ла. 
На сце нах вя сё ла га ко ле ру 
шпа ле ры, на вок нах шкло-
па ке ты.

Гас цёў ня вы гля дае на-
ват рас кош на. Шы ро кая 
ка на па, тэ ле ві зар, крэс ла, 
ша фа. Што яшчэ трэ ба? 
Муж чы ны пры зна юц ца, 
што ім тут вель мі па да ба-
ец ца. Зі мой лю дзей па-
больш, але і ўдва іх ня кеп-
ска. Ула дзі мір Ні кі цен ка
так са ма са Слаў га ра да. 
У яго там ўжо ні ко га з бліз-
кіх не за ста ло ся. У Ма гі лё-
ве жы ве сяст ра, але яна не 
пры яз джае. Дзя цей ня ма, 
жон ка па мер ла.

Дзе ці — гэ та асоб ная 
раз мо ва. «Адзін дзя ду ля 
жыў у Па ця ра еў цы, по тым 

аслеп. Ад шу каў яго дач ку, 
па ве да міў, а яна ў ад каз —
гро шай пры ехаць ня ма, — 
абу ра ец ца Сця пан Бай-
цоў. — Не знай шло ся іх у яе
і ка лі баць ка па мёр, ха ва-
лі за кошт сель вы кан ка ма. 
Але дач ка на ват на ма гі лу 
не пры еха ла. Дом ста іць 
пус ты, так са ма ні ко му не 
па трэб ны...»

За раз у стар шы ні за да-
ча № 1 рэа лі за ваць яшчэ 
адзін са цы яль ны пра ект. 
На зы ва ец ца ён «Зя лё ны 
яр». «Ёсць у нас тут роў, па 
якім ру чай пра ця кае. Мес-
ца пры го жае, але шмат 
ста рых дрэў трэ ба знес ці, 
за пру ду зра біць, гуль ня-
выя пля цоў кі. На ўсё гэ та 
не ха пае гро шай. А вось 
між на род ная тэх ніч ная 
да па мо га бы ла б да рэ чы. 
Атры ма лі б цу доў нае мес-
ца для ад па чын ку да рос-
лых і дзя цей», — ка жа ён. 
Маг чы ма, і гэ тая ма ра не-
ка лі спраў дзіц ца...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Адзін з пры яры тэ таў са цы яль на 
ары ен та ва най дзяр жа вы — кло пат 
пра старэйшае пакаленне. Да гля даць сва іх 
ня мог лых бліз кіх у пер шую чар гу па він ны 
дзе ці і род ныя. Але жыц цё выя аб ста ві ны 
бы ва юць роз ныя, і ча сам па жы лыя лю дзі 
су стра ка юць ста расць у адзі но це. Та ды 
аба вя зак да па маг чы ўсклад ва ец ца на 
тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. Мы за пы та лі 
ў на шых чы та чоў, ці за па тра ба ва на 
да па мо га са цы яль ных уста ноў і як 
су ад но сіц ца яна з па трэ ба мі па жы лых 
гра ма дзян.

Ва сіль ЗА ХА РЭН КА, стар шы ня Клі-
ма віц ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:

— Сіс тэ ма са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
па жы ло га на сель ніц тва ство ра на і ад пра-
ца ва на даў но. Я не ба чу вя лі кіх не да хо паў 
у яе функ цы я на ван ні. Яна прад стаў ле на 
тэ ры та ры яль ны мі цэнт ра мі са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня. У рэ гі ё нах, дзе да зва ля-
юць срод кі і маг чы мас ці, пра цу юць фель-
чар ска-аку шэр скія пунк ты. Яны аказ ва юць 
тэр мі но вую да па мо гу пры не аб ход нас ці.

Для аб слу гоў ван ня адзі но кіх са ста рэ лых 
жы ха роў най ма юць са цы яль ных ра бот ні-
каў. Гэ та асаб лі ва ак ту аль на для вяс ко вай 
мяс цо вас ці, та му што там ця жэй жыць 
ста рым. Як пра ві ла, сац ра бот ні кі пра жы-
ва юць па су сед стве з ча ла ве кам, яко му 
не аб ход ны до гляд.

Ка лі па жы лы ча ла век жа дае атры маць 
да па мо гу, ён па ві нен звяр нуц ца ў тэ ры-
та ры яль ны цэнтр са цы яль на га аб слу гоў-

ван ня. Але тут трэ ба пад крэс ліць, што ўсе 
са ста рэ лыя адзі но кія лю дзі ста яць на ўлі ку 
ў сель вы кан ка ме. Ча сам мы са ма стой на 
пры во зім за явы ў цэнт ры ад хво рых, ня-
мог лых гра ма дзян. Мно гія ста рыя лю дзі 
не ве да юць пра маг чы мас ці да па мо гі ад 
са цы яль ных служ баў і мо гуць не звяр нуц-
ца ў час рэ аль най не аб ход нас ці.

Для па жы лых лю дзей, якія і да та кіх 
умоў не мо гуць пры ста са вац ца, ство ра ны 
да мы, дзе яны пра жы ва юць у ста цы я на-
ры.

Вік тар КОСТ КА, пер шы на мес нік 
стар шы ні са ве та Мін скай га рад ской 
ар га ні за цыі ве тэ ра наў:

— На ша ар га ні за цыя пра цуе ў су вя зі 
з ор га на мі са цы яль най аба ро ны і тэ ры-
та ры яль ны мі цэнт ра мі са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня. Ве тэ ра ны атрым лі ва юць ад 
іх не толь кі не аб ход ную да па мо гу, але і 
зай ма юц ца ў гурт ках па ін та рэ сах. Кож ны 
з ра ён ных цэнт раў мае свае ці ка выя іні-
цы я ты вы. Скар гаў на са цы яль ныя цэнт ры 
з бо ку ве тэ ра наў ня ма. Уста но вы вы ра-
ша юць усе пы тан ні, якія ўскла дзе ны на іх 
згод на з за ка на даў ствам. Мно гіх на шых 
ве тэ ра наў да гля да юць род ныя, але, ка лі 
ўзні кае не аб ход насць, мы звяр та ем ся да 
са цы яль ных служ баў.

Най больш за па тра ба ва на на сель ніц-
твам па слу га ака зан ня да па мо гі хво рым, 
адзі но кім ве тэ ра нам до ма. Тэ ры та ры яль-
ны цэнтр на кі роў вае свай го су пра цоў ні ка 
да гра ма дзя ні на, які не мо жа аб слу гоў ваць 
ся бе са ма стой на. І гэ ты са цы яль ны ра бот -

нік згод на з гра фі кам на вед вае па да печ на-
га, гу та рыць з ім, хо дзіць у ма га зін. Пад час 
вы ба раў са цы яль ныя служ бы з ка мі сі я мі 
за бяс печ ва юць ве тэ ра нам маг чы масць 
пра га ла са ваць до ма.

Для адзі но кіх лю дзей важ ная не толь кі 
да па мо га, але і маг чы масць ка му ні ка цыі, 
ад чу ван не, што пра ця бе па мя та юць. На-
прык лад, ня даў на жы ха ру Каст рыч ніц ка га 
ра ё на Мін ска, удзель ні ку вай ны, споў ні ла-
ся 100 га доў. На ша ар га ні за цыя су мес на з 
БРСМ, упраў лен нем са цы яль най аба ро ны 
він ша ва ла яго.

Свят ла на ЦІШ КЕ ВІЧ, ды рэк тар На-
ва по лац ка га тэ ры та ры яль на га цэнт ра 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва:

— У склад на ша га цэнт ра ўва хо дзяць са цы-
яль ны пункт і 7 ад дзя лен няў, якія аказ ва юць 
раз на стай ны спектр са цы яль ных па слуг. На 
тэ ры то рыі На ва по лац ка пра жы вае фак тыч-
на 21 ты ся ча ча ла век па жы ло га і са ста рэ ла га 
ўзрос ту. Што год спе цы я ліс та мі ар га ні за цыі 
пра вод зяц ца аб сле да ван ні ма тэ ры яль на-
бы та вых умоў жыл ля па жы лых гра ма дзян, 
ве тэ ра наў вай ны — для вы яў лен ня і ўлі ку 
па трэб у роз ных ві дах да па мо гі.

Ад на з пры яры тэт ных і за па тра ба ва-
ных фор маў са цы яль на га аб слу гоў ван ня — 
ра бо та ад дзя лен ня са цы яль най да па мо гі
до ма. У скла дзе ад дзя лен ня пра цуюць 
48 са цы яль ных ра бот ні каў. Ця пер на 
на до мным аб слу гоў ван ні зна хо дзяц ца 
482 адзі но кія і адзі но ка пра жы ва ючыя па-
жы лыя гра ма дзя ні ны.

Най больш за па тра ба ва ныя з пе ра лі ку 
бяс плат ных і агуль на да ступ ных па слуг — 
гэ та куп ля і да стаў ка да до му пра дук таў 
хар ча ван ня, пра мыс ло вых та ва раў пер-
шай не аб ход нас ці, уня сен не пла ты за ка-
му наль ныя па слу гі, віль гот ная пры бор ка 
пад ло гі, вы нас смец ця, да стаў ка ле каў.

Вя лі кай па пу ляр нас цю ка рыс та ец ца гру-
па «Пен сі я нер-ва лан цёр: я ча ла век воль-
ны, мне нескла да на да па маг чы». Па жы-
лыя ва лан цё ры не за мя ня юць са цы яль ных 
ра бот ні каў. Яны, хут чэй, сяб ры-ра вес ні кі і 
псі хо ла гі ў ад ной асо бе. Для эфек тыў нас ці 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
ў цэнт ры ўка ра нё ныя іна ва цый ныя фор мы 
ра бо ты з па жы лы мі гра ма дзя на мі — «Бры-
га да эк стран на га рэ ага ван ня» для вы ра-
шэн ня праб лем адзі но кіх па жы лых лю-
дзей, якія зна хо дзяц ца ў цяж кай жыц цё-
вай сі ту а цыі, «Шко ла бяс пе кі для па жы лых 
лю дзей і ін ва лі даў» , «Шко ла рэ абі лі та цыі 
і до гля ду» ў да па мо гу сва я кам па жы лых
гра ма дзян, якія стра ці лі здоль насць да са ма -
аб слу гоў ван ня. З'я ві ла ся но вая па слу га 
«Skуре-кан суль та ван не». Ма ла ма біль ныя 
па жы лыя гра ма дзя не і чле ны іх сем' яў мо-
гуць атры маць ква лі фі ка ва ную да па мо гу, 
не вы хо дзя чы з до му.

Пра цуе ў ад дзя лен нях і 11 гурт коў: за-
меж ных моў, пра ва вых ве даў, фіз куль тур-
на-азда раў лен чай, дэ ка ра тыў на-пры клад-
ной на кі ра ва нас ці, гур ток па іпа тэ ра піі. Не-
ка то рыя з іх вя дуць ва лан цё ры-сту дэн ты 
По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

МЕР КА ВАН НІ

АБА ВЯ ЗАК КЛА ПА ЦІЦ ЦААБА ВЯ ЗАК КЛА ПА ЦІЦ ЦА

ЯК ДО МА...ЯК ДО МА...
Як стар шы ня Ла па ціц ка га сель ска га Са ве та дэ пу та таў 

ра зам з са цы яль ны мі ра бот ні ка мі ства рыў умо вы 
для адзі но кіх са ста рэ лых жы ха роў Слаў га рад ска га ра ё на

С
ЦЯ ПАН Бай цоў — ча ла век на 
сва ім мес цы. Ну не лю біць ён, ка лі 
неш та ро біц ца не па-гас па дар ску. 

Ад ным з пер шых у ра ё не стаў пра ца ваць 
з між на род най да па мо гай. Пер шыя 
пра ек ты рэа лі зоў ваў у Ляс ной. Жы ха ры 
вы рошч ва лі эка ла гіч на чыс тую 
пра дук цыю на за бру джа ных пас ля 
чар но быль скай ава рыі тэ ры то ры ях. Ад 
буль бы і бу ра коў па сту по ва пе рай шлі да 
жы вё лы. Быў час, ка лі ак тыў ны стар шы ня 
зба віў аба ро ты, але за раз ён зноў увесь 
у пра ект най дзей нас ці. Дом се зон на га 
зна хо джан ня для па жы лых гра ма дзян 
у Ла па ці чах ство ра ны ме на ві та 
па яго іні цы я ты ве. Гэ так ён ра зам 
з са цы яль ны мі ра бот ні ка мі вы ра шыў лёс пус ту ю ча га 
бу дын ка і ад на ча со ва па кі ну тых у адзі но це зем ля коў.

Ра зам не так сум на.

Сця пан БАЙ ЦОЎ — 
ча ла век спра вы.

Сац ра бот нік Лю боў КУ ЛЯ ШО ВА да гля дае па ста яль цаў.


