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— Для та го каб зра зу мець, якая да па мо га па тра бу-
ец ца кан крэт на му па жы ло му ча ла ве ку, мы па ста ян на 
пра во дзім аб сле да ван ні до ма, — рас каз вае ды рэк тар 
Жыт ка віц 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 Ні на РА МА НО ВІЧ. — У 
пры ват нас ці, сён ня ў Чыр во нен скі сель скі Са вет вы еха ла 
шэсць ча ла век.

Што ты дзень су пра цоў ні кі цэнт ра з Жыт ка ві чаў ажыц-
цяў ля юць два-тры вы ез ды ў ра ён. І ўсё для та го, каб на 
мес цы зра зу мець і ра за брац ца, ка му якія па тра бу юц ца 
па слу гі. Тут лі чаць, што трэ ба зра біць усё, каб па жы лы ча-
ла век як ма га даў жэй змог жыць у ся бе до ма. Пры гэ тым 
яму пра па ну юць са цы яль нае аб слу гоў ван не, га во рыць 
Ні на Мі ка ла еў на:

— Звы чай на пры аб сле да ван ні за хо дзім у дом, пра вя-
ра ем ра бо ту са цы яль на га ра бот ні ка, ажыц цяў ля ем кант-
роль срод каў рэ абі лі та цыі, гля дзім, ці пры бра на ў до ме, ці 
мо жа ча ла век дро вы са бе пры нес ці або пры га та ваць ежу, 
ці да па ма га юць сва я кі яго аб слу гоў ваць. Ка лі сва я коў ня-
ма — пра па ну ем на шы па слу гі. Бы вае так, што спа чат ку 
лю дзі ка тэ га рыч на ад маў ля юц ца. Та ды мы на кі роў ва ем 
у гэ ты дом псі хо ла га. Да маў ля ем ся, што сац ра бот нік па-
пра цуе ме сяц-два. Га во рым: ка лі не за да во ліць да па мо-
га — ад мо ві це ся. Як пра ві ла, по тым са цы яль ныя ра бот ні кі 
ста но вяц ца амаль што род ны мі і на да лей па жы лыя лю дзі 
ўжо не ўяў ля юць жыц ця без іх да па мо гі.

Ні на Мі ка ла еў на ад зна чае, што на па чат ку го да на 
аб слу гоў ван ні ў цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва бы ло 930 ча ла век, сён ня іх — 950. І гэ та з 
улі кам та го, што кож ны ме сяц 14-15 лю дзей ста ла га ве ку 
ў ра ё не па кі да юць гэ ты свет. Але ж коль касць тых, ка го 
цэнтр аб слу гоў вае, ста но віц ца боль шай.

Рас пы таць па жы ло га ча ла ве ка пра яго што дзён ныя 
праб ле мы — аба вяз ко вая мі сія су пра цоў ні каў цэнт ра. Вы-
слу хоў ва юць прэ тэн зіі, праб ле мы, прось бы пра мед да па-
мо гу. Та му звы чай на ра бо та ідзе яшчэ і ра зам з ме ды ка мі. 
Зда ра ец ца, што вяс ко вую ба бу лю трэ ба тэр мі но ва шпі та лі-
за ваць, што і да па ма га юць зра біць ін спек та ры з ра ё на.

— Ця пер у на шым ра ё не ча ты ры да мы зі моў кі, — га-
во рыць Ні на Ра ма но віч. — На ха лод ны пе ры яд звы чай-
на ра зам збі ра юц ца бліз кія сва я кі: род ныя ці стры еч ныя 
сы хо дзяц ца ў адзін дом, каб бы ло ве ся лей і зруч ней. На 
сён няш ні дзень мы пла ну ем і пры ём ныя сем'і — уне се на 
ад па вед ная пра па но ва ў бюд жэт на ступ на га го да. А яшчэ 
ў нас прак ты ку ец ца так зва ны са на то рый до ма. У на се-
ле ным пунк це да маў ля ем ся з ней кай гас па ды няй. У яе 

до ма збі ра юц ца па жы лыя лю дзі, ба вяць час не толь кі 
за гар ба тай. Да іх пры хо дзяць су пра цоў ні кі сель са ве та, 
До ма куль ту ры, ФА Па, са цы яль ныя ра бот ні кі. На пра ця гу 
ме ся ца пра во дзім ме даг ляд, у тым лі ку пры зна ча юц ца 
пэў ныя кур сы ля чэн ня.

І гэ та да лё ка не ўсе ме ра пры ем ствы, якія прак ты ку-
юц ца ў ра ё не для лю дзей ста ла га ве ку. Во сен ню і ран няй 
вяс ной ужо тра ды цый на пра хо дзіць ак цыя «Чыс ты дом і 
чыс ты двор». Спе цы я ліс ты цэнт ра да па ма га юць зра біць 
ге не раль ную пры бор ку ў тых да мах і два рах, дзе гэ та 
асаб лі ва не аб ход на.

Усім, хто на аб слу гоў ван ні, су пра цоў ні кі цэнт ра пра-
па ну юць «зя лё ную ап тэ ку»: за га дзя на рых та ва ныя тра вы 
бяс плат на раз но сяць ін ва лі дам і адзі но кім пен сі я не рам.

— Ця пер вось выра шы лі, што да дня ін ва лі да ў нас бу-
дзе даб ра чын ны кан цэрт, — ад зна чае Ні на Мі ка ла еў на. — 
Кож ны ку піў па тры бі ле ты: адзін для ся бе, а два — для 
ін ва лі даў і адзі но кіх. Ім мы бі ле ты бяс плат на раз да ём і 
пры во зім у Жыт ка ві чы на кан цэрт.

Да та го ж 44 па жы лыя жы ха ры Жыт ка ві чаў па ста ян на 
зай ма юц ца ў спар тыў най за ле, яшчэ ка ля 90 — не па-
ста ян на. Для гэ та га ёсць тут два трэ на жо ры, але Ні на 
Мі ка ла еў на спа дзя ец ца, што з'я вяц ца і яшчэ не каль кі. 
Па пу ляр най у ра ё не ста ла скан ды наў ская ха да. Ця пер 
пен сі я не ры з глы бін кі шпа цы ру юць са спе цы яль ны мі пал-
ка мі па на ва кол лі. Таксама ж ак тыў на хо дзяць у гурт кі: 
зай ма юц ца ру ка дзел лем, асвой ва юць кам п'ю тар і на ват 
з за да валь нен нем тан цу юць.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Са на то рый до ма 
і гурт кі для па жы лых

га лоў на га ўпраў лен ня са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
і са цы яль най да па мо гі Тац ця на ФЁ ДА РА ВА.

Пер шы ва ры янт: ка лі ча ла век мае пра ва на па ся лен не 
ў дом-ін тэр нат для са ста рэ лых і ін ва лі даў (тут ма юц ца на 
ўва зе перш за ўсё ме ды цын скія па ка зан ні), то, каб пра-
вес ці во сень і зі му ў кам форт ных умо вах і пад ме ды цын-
скім на гля дам, ён мо жа па ся ліц ца ту ды на ча со вае (да 
ад на го го да) або ка рот ка тэр мі но вае (да ад на го ме ся ца) 
пра жы ван не.

Па пы тан нях улад ка ван ня ў дом-ін тэр нат для са ста рэ-
лых і ін ва лі даў не аб ход на звяр тац ца ў ор ган па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не па мес цы жы хар ства. Да-
дзе ная па слу га да ступ ная ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны.

Дру гі ва ры янт: не пра ца здоль ным гра ма дзя нам, якія не 
мо гуць пра жы ваць са ма стой на, на зі му мо жа быць ар га-
ні за ва на ка рот ка тэр мі но вае зна хо джан не ў ад дзя лен нях 
круг ла су тач на га зна хо джан ня для гра ма дзян па жы ло га 

ўзрос ту і ін ва лі даў у тэ ры та ры яль ных цэнт рах са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. Сён ня функ цы я ну юць 
62 та кія ад дзя лен ні на 2103 мес цы.

Трэ ці ва ры янт: мяс цо выя ор га ны ўла ды апош нім ча сам 
ука ра ня юць та кую но вую фор му жыц це ўлад ка ван ня не-
пра ца здоль ных гра ма дзян, як да мы са ма стой на га (се зон-
на га) пра жы ван ня, у якіх па жы лыя лю дзі жы вуць пра цяг лы 
тэр мін аль бо толь кі ў асен не-зі мо вы пе ры яд, са ма стой на 
ар га ні зу юць сваё хар ча ван не, са лі дар на аплач ва юць ка-
му наль ныя па слу гі.

Чац вёр ты ва ры янт: па жы лыя вяс коў цы мо гуць аб' яд-
нац ца для су мес на га пра жы ван ня ў зі мо вы пе ры яд і ў 
ад ным з на яў ных у іх да моў. Та кая фор ма жыц це ўлад ка-
ван ня вяс ко вых пен сі я не раў атры ма ла наз ву до ма зі моў кі. 
А тэ ры та ры яль ны мі цэнт ра мі пры не аб ход нас ці ар га ні зу-
ец ца са цы яль нае аб слу гоў ван не па жы лых лю дзей, якія 
пра жы ва юць су мес на.

* * *
На слы ху за раз і та кая но вая фор ма са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня, як за мя шчаль ныя сем'і. Яна бы ла ўве дзе ная на 
за ка на даў чым уз роў ні з 25 снеж ня мі ну ла га го да. Гэ та, па 
сло вах на мес ні ка мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба-
ро ны Аляк санд ра РУ МА КА, ака зан не сац пас луг паў-
на лет ня му не пра ца здоль на му гра ма дзя ні ну ва ўмо вах 
су мес на га пра жы ван ня і вя дзен ня агуль най гас па дар кі 
яго і та го ча ла ве ка, які аказ вае сац пас лу гі. Пры гэ тым не-
пра ца здоль на му гра ма дзя ні ну па він на быць за бяс пе ча на 
пра жы ван не ў асоб ным жы лым па коі.

Са цы яль ныя па слу гі ў за мя шчаль най сям'і аказ ва юц ца адзі-
но кім не пра цу ю чым ін ва лі дам І або ІІ гру пы і адзі но кім не пра-
цу ю чым гра ма дзя нам, якія да сяг ну лі 70-га до ва га ўзрос ту.

Па моч ні кам, які аказ вае са цы яль ныя па слу гі, мо жа 
быць дзея здоль ны гра ма дзя нін ва ўзрос це ад 18 да 65 га-
доў, не ін ва лід І або ІІ гру пы і не асо ба, аба вя за ная па за-
ко не ўтрым лі ваць не пра ца здоль на га гра ма дзя ні на.

Аляк сандр Ру мак ад зна чае, што са цы яль нае аб слу гоў-
ван не ў за мя шчаль най сям'і ажыц цяў ля ец ца на пад ста ве 
да га во ра ака зан ня са цы яль ных па слуг. Ра шэн не аб яго за-
клю чэн ні пры ма ец ца мяс цо вым вы кан ка мам. Для за клю-
чэн ня да дзе на га да га во ра трэ ба звяр нуц ца ў тэ ры та ры яль-
ны цэнтр па мес цы рэ гіст ра цыі (мес цы жы хар ства).

Так са ма ў апош нія га ды ста лі з'яў ляц ца і «пры ём ныя 
сем'і» для лю дзей ста ла га ве ку — яны аб' яд ноў ва юць пад 
ад ным да хам сям'ю і па жы ло га ча ла ве ка, які мае па трэ бу 
ў да па мо зе. Трап ля ю чы ў сям'ю, па жы лы ча ла век атрым-
лі вае з бо ку «пры ём ных дзя цей» ува гу і кло пат, сам аказ-
вае ім па сіль ную да па мо гу па до гля дзе дзя цей і вя дзен ні 
гас па дар кі.

Свят ла на БУСЬ КО.

па скар дзіц ца на ба ляч кі. Та му і ба чыц ца га лоў ным для 
са цы яль на га ра бот ні ка ўмен не слу хаць.

Тац ця на Мі ка ла еў на на гэ тай ра бо це з 2009 го да. Ра ней 
пра ца ва ла паш таль ё нам, так са ма ўвесь час да во дзі ла ся 
ка му ні ка ваць з людзь мі. А ўмен ню па спа чу ваць дру го му 
ча ла ве ку ву чы ла ся ўсё жыц цё, якое яе не пес ці ла. Яна 
ад на га дуе дзвюх да чок. Муж па мёр пяць га доў та му. Ця-
пер ста рэй шая ўжо пер ша курс ні ца, ма лод шая ву чыц ца ў 
дзя ся тым кла се. Дзяў чын кі рас туць па моч ні ца мі ма ці і не 
толь кі ў сва ёй улас най гас па дар цы. Ка лі трэ ба, на ка ні ку-
лах і ба буль кам пад бя гуць да па маг чы.

На мес нік ды рэк та ра Бя ро заў ска га тэ ры та ры яль-
на га цэнт ра аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Люд мі ла 
МА РОЗ ка жа, што Тац ця на Рад ке віч на ле жыць да тых ра-
бот ні каў, пра якіх мож на ска заць: ча ла век на сва ім мес цы. 
Два га ды та му Тац ця на Мі ка ла еў на бы ла ўзна га ро джа на 
пад зяч ным ліс том Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма. Та ды яна 
да гля да ла ля жа чую хво рую. Ха дзі ла да па да печ най па 
тры ра зы на дзень, а не трой чы ў ты дзень, як па тра буе 
служ бо вая ін струк цыя, і на огул ад не сла ся як да род на га 
ча ла ве ка.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Бя ро заў скі ра ён.

СЛО ВАМ
са цы яль на га ра бот ні ка 
слу хаць і га ва рыць

Таццяна РАДКЕВІЧ з Надзеяй Іосіфаўнай ГАЛАВІНОЙ.

ТРЭ ЦІ ВЯС КО ВЕЦ — ПЕН СІ Я НЕР

За гад чык ад дзя лен ня са цы яль най да па мо гі до ма Лю боў МА КУ ШЭН КА 
і адзі но кая 86-га до вая Зо ся ЧА БА ТА РО ВА з Жыт ка ві чаў.

На 1 каст рыч ні ка гэ та га го да ў 39 да мах са ма-
стой на га (су мес на га) пра жы ван ня зна хо дзі лі ся 
194 ча ла ве кі, у трох да мах се зон на га пра жы ван-
ня і 283 да мах зі моў кі — 584 ча ла ве кі.
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