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Кож ны чац вёр ты — 
пен сі я нер

У Пры дзвін скім краі ў па жы-
лым уз рос це ка ля 25,3 % — пры-
бліз на 298,6 ты ся чы — ча ла век. 
У мно гіх са цы яль ных «ноу-хау» 
воб ласць бы ла пер ша пра ход-
цам. По тым яны пе рай ма ла ся ў 
ін шых аб лас цях і ў пры гра ніч чы. 
Каб рэа лі зоў ваць но выя фор мы 
ра бо ты з са ста рэ лым на сель ніц-
твам, вы ву чаў ся пе ра да вы еў ра-
пей скі во пыт, вы ка рыс тоў ва лі ся 
свае на пра цоў кі.

Ця пер у пен сі я не раў, якія 
ма юць па трэ бу ў дзяр жаў ным 
кло па це, ёсць ба га ты вы бар: ад 
са на то рыя до ма да ад мыс ло-
вых «дзі ця чых сад коў» на дзень. 
А ка лі ўжо ёсць на мер жыць у 
дзяр жаў най уста но ве, умо вы са-
мыя год ныя.

Да рэ чы, стан спраў у іх вы-
ву ча лі на мес цы не так даў но 
дэ пу та ты аб лас но га Са ве та, па-
бы ваў шы ў Во ра наў скім до ме-ін-
тэр на це для са ста рэ лых і лю дзей 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 
Ві цеб ска га ра ё на. Тут ад на ча со-
ва мо гуць жыць ка ля 140 ча ла-
век. У па ко ях — па ад ным, два 
ча ла ве кі.

У «са док» на дзя нёк
Но вая па слуга ў гэ тай уста но-

ве — маг чы масць зна хо дзіц ца ў 

ін тэр на це не ўвесь час, а коль кі 
за хо чац ца: ад аднаго дня і больш. 
Жар там пер са нал і са мі ба бу лі-
дзя ду лі на зы ва юць гэ та «дзі ця-
чым сад ком для са ста рэ лых».

У ах вот ных, та кім чы нам, ёсць 
вы дат ная маг чы масць па жыць 
у цеп лы ні і кло па це, ка лі цяж-
ка па ліць у пе чы ў ха лод ны час 
го да. Не ка то рыя прос та хо чуць 
ці ка ва пра вес ці час, каб бы ло 
з кім па гу та рыць, за няц ца ру-
ка дзел лем. Ва ўста но ве больш 
за дзе сяць гурт коў: вы шы ван ня, 
пра ва слаў ны, за зда ро вы лад 
жыц ця. Ёсць і пад соб ная гас па-
дар ка, у якой вы рошч ва юць ага-
род ні ну. І мно гія пен сі я не ры з 
за да валь нен нем пра цу юць там. 
Як і ў май стэр нях, на прык лад па 
вы ра бе су ве ні раў з іль ну, штуч-
ных кве так.

Стар шы ня Ві цеб ска га аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў Ула-

дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ кан ста та ваў, 
што «ў воб лас ці ў та кіх ін тэр на тах 
са мыя год ныя ўмо вы. Праб лем з 
раз мя шчэн нем ня ма. Ка неш не, 
ні хто не за клі кае, як той ка заў, 
«зда ваць» сю ды ста рых. Але ж, 
ка лі ча ла век у па важ ным уз рос-
це жы ве адзін, зда роўе дрэн нае, 
дык ча му б не да жыць свой век у 
год ных умо вах?»

«Гас цям», а ме на ві та так па-
важ лі ва на зы ва юць тут пен сі я не-
раў, пра па ну юць так са ма рэ абі-

лі та цый ныя пра гра мы, вод ныя 
пра цэ ду ры.

Да рэ чы, у воб лас ці функ цыя-
нуе 15 ста цы я нар ных уста ноў 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня, у 
якіх пра жы вае звыш 3,5 ты ся чы 
ча ла век.

І до ма па кла по цяц ца
Ле тась у Пры дзвін скім краі 

па спя хо ва вы пра ба ва лі па слу-
гу — дзён ны комп лекс ны до гляд 
лю дзей у па важ ным уз рос це, 
якія яшчэ не ма юць пра ва на га-
ран та ва ныя дзяр жа вай сац пас-
лу гі. «Пер ша пра ход ца мі» ста лі 
Ар шан скі, Лёз нен скі і Па стаў скі 
ра ё ны.

Як удак лад ні лі ва ўпраў-
лен ні са цы яль най пад трым кі 
на сель ніц тва і ста цы я нар ных 
уста ноў ка мі тэ та па пра цы, за-
ня тас ці і са цы яль най аба ро-
не Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, 
вель мі не аб ход ны та кі кло пат 
лю дзям, якія, на прык лад, пас ля 
вы піс кі з баль ні цы зна хо дзяц ца 
до ма пас ля ін суль ту. Або ўзні-
кае шмат праб лем у тых, хто 
пе ра нёс апе ра цыю пас ля пе-
ра ло му шый кі сцяг на — вель-
мі не бяс печ ная сі ту а цыя. Та кія 
фак тыч на не мо гуць вый сці з 
до ма. Мно гім не аб ход на да-
па мо га, каб па мыц ца ці пе ра-
адзец ца. Па слу гі плат ныя, але 
да ступ ныя па ца не для лю дзей 

на ват з па раў наль на не вя лі кі мі 
да хо да мі.

Усё больш за па тра ба ва ная 
та кая па слу га, як хат ні са на-
то рый: пас ля агля ду ме ды каў 
пра во дзіц ца рэ ка мен да ва ны 
курс рэ лак са цыі, рэ абі лі та цыі. 
Ста рыя мо гуць до ма па пра віць 
на строй пры да па мо зе свят ло-
тэ ра піі, пад час пра слух ван ня 
пры ем най му зы кі, на ву чыц ца 
пра віль на му ды хан ню, якое ад-
наў ляе сі лы...

Ву чаць і са ма стой на зай мац ца 
скан ды наў скай ха дой. А ў Сен-
нен скім ра ё не ак тыў на ў свой 
час узя лі ся за на ву чан не пен сія-
не раў ка тан ню на ве ла сі пе дзе. 
«Ко лы», да рэ чы, мож на ўзяць 
бяс плат на.

Су пра цоў ні ча юць 
і ву чаць

Пя ты год Ві цеб шчы на су пра-
цоў ні чае з мас коў скім ге ран та-
ла гіч ным на ву ко ва-да след чым 
ме ды цын скім цэнт рам. Мэ та — 

зра біць ста рэн не ча сам, ка лі ча-
ла век мак сі маль на эфек тыў на 
жы ве.

У Маск ве ў ад ным з ін сты ту таў 
па вы шэн ня ква лі фі ка цыі са цы-
яль ныя ра бот ні кі з Ві цеб шчы ны 
ста лі слу ха ча мі кур са па ас но вах 
ме ды цын скіх ве даў па до гля дзе 
са ста рэ лых. Гэ та вель мі важ на, 
бо трэ ба ве даць і ме ды цын скія 
ню ан сы.

У сваю чар гу, вя лі кую 
цікавасць да бе ла рус ка га во пы-
ту пра яў ля юць у пры гра ніч ных 
рэ гі ё нах Ра сіі. У пры ват нас ці, пра 
гэ та рас ка за ла пер шы на мес-
нік гу бер на та ра Пскоў шчы ны 
Ве ра ЕМЯЛЬ Я НА ВА. Пад час су-
стрэ чы ў абл вы кан ка ме аб мяр-
коў ва лі ся пы тан ні су пра цоў ніц-
тва ў сфе рах са цы яль най аба-
ро ны, ахо вы зда роўя, за ня тас ці. 
Ра сі я не агу чы лі, што пла ну юць 
ука ра ніць у ся бе бе ла рус кія стан-
дар ты — на конт функ цы я на ван ня 
ін тэр на таў, на до мна га аб слу гоў-
ван ня пен сі я не раў ды ін шыя.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Зда ра ец ца, і да во лі час та, што пад ад ным да хам не 
мо гуць ужыц ца на ват род ныя, сва я кі: дзе ці з баць ка мі, 
ба бу лі, дзя ду лі — з уну ка мі. А бы вае, што чу жыя лю дзі 
ста но вяц ца бліз кі мі не па кры ві, а па ду шы.

У сям'і За нка віч з аг ра га рад ка Лю бань Ві лей ска га раё на 
пра жы вае ін ва лід дру гой гру пы Тац ця на Душ кі на. Дзяў-
чын ка на ра дзі ла ся з сін дро мам Даў на. Яе да гля да ла ма ці. 
Але жан чы на ады шла ў ін шы свет, а сяст ра цяж ка за хва-
рэ ла і не змаг ла ўзяць кло пат аб ня мог лай Тац ця не на 
ся бе. Вя до ма, сам-на сам з го рам са цы яль ныя служ бы 
не па кі ну лі б ін ва лі да, улад ка ва лі б у ін тэр нат. Ад нак 
лёс рас па ра дзіў ся інакш, вы пад ко ва звёў шы 53-га до вую 
жан чы ну з Воль гай За нка віч. Воль га Мі ка ла еў на з му жам 
вы га да ва лі трох да чок, да ча ка лі ся ўну каў. Зда ва ла ся б, 
жы ві ды ра дуй ся. Ад нак Воль га Мі ка ла еў на — са цы яль-
ны ра бот нік — ад на з тых, хто спа чу вае го ру ін ша га, чу-
жы боль ус пры мае як улас ны. Та му і вы ра шы ла ўзяць у 
сям'ю Тац ця ну. Муж Аляк сандр Ула дзі мі ра віч пад тры маў 
жон ку.

Для но ва га чле на сям'і ў ква тэ ры вы дзе лі лі асоб ны па-
кой. Жан чы на не мо жа ні пры га та ваць ежу, ні пры брац-
ца, ні ку піць пра дук ты. Усё гэ та ро біць за яе гас па ды ня. 
Больш за тое, ву чыць яе пі саць, чы таць, ма ля ваць, вя заць 
круч ком ды ва ны з пад руч ных ма тэ ры я лаў. Асаб лі ва за-
да во ле ная Тац ця на, ка лі Воль га Мі ка ла еў на ў воль ны час 
са дзіц ца ра зам з ёй гу ляць у шаш кі.

У На ра чан скім сель са ве це Ган на Кі сель са сва ім му жам 
пры ту лі лі 59-га до ва га Ана то ля Міц ке ві ча, у яко га ня ма ні 
сва я коў, ні бліз кіх, якія б маг лі па кла па ціц ца аб ін ва лі дзе 
дру гой гру пы.

У па сёл ку Пар ты зан скім Рэ гі на Зі но віч пус ці ла ў свой 
дом адзі но кую пен сі я нер ку 1932 го да на ра джэн ня Ган ну 
За ха ра ву, з якой сяб ра ва лі яе баць кі. А ка лі тыя па мер лі, 
то ста ла для яе як род ная ма ці. Са цы яль ныя ра бот ні кі 

ад зна ча юць, што жан чы ны вель мі сяб ру юць, у іх ха це 
заў сё ды чыс та, аку рат на, утуль на. Яны ра ду юц ца гас цям 
і вель мі цёп ла ад клі ка юц ца ад на аб ад ной. Та му да іх 
заў сё ды пры ем на на вед вац ца.

— Гэ тыя тры сям'і, якія ра ней бы лі пры ём ны мі, па га-
дзі лі ся пе рай сці ў ста тус за мя шчаль ных. Па між ра ён ным 
тэ ры та ры яль ным цэнт рам са цы яль на га аб слу гоў ван ня, 
пры ня тым і па моч ні кам за клю ча ны трох ба ко выя да га во-
ры. Па моч нік гэ та — фі зіч нае асо ба, якая аказ вае па слу гі 
ў фор ме са цы яль на га аб слу гоў ван ня ў за мя шчаль най 
сям'і, — тлу ма чыць за гад чы ца ад дзя лен ня са цы яль-
най да па мо гі до ма Ві лей ска га ТЦСАН Да ну та РА МА-
НОЎ СКАЯ. — У да ку мен це дак лад на вы зна ча ны ад рас 
пра жы ван ня, ад каз насць, аба вяз кі і пра вы ўсіх за ці каў-
ле ных ба коў, а так са ма па слу гі, якія па він на аказ ваць 
сям'я, па ра дак ска са ван ня да га во ра. Да дат ко ва пры ня тыя 
па гад нен ні, якія пра ду гледж ва юць кры ні цы фар мі ра ван-
ня агуль на га бюд жэ ту за мя шчаль най сям'і, і ар ты ку лы 
яго рас хо да ван ня. Па пя рэд не гэ тыя ўмо вы ўзгад ня юц ца 
з усі мі ўдзель ні ка мі пра цэ су. Бюд жэт скла да ец ца як са 
срод каў пры ня та га ў сям'ю, так і па моч ні ка.

Па моч нік за сваю ра бо ту не атрым лі вае зар пла ту, па-
коль кі не лі чыц ца ў шта це цэнт ра. Та му, зра зу ме ла, яму 
цяж ка ўзва ліць на ся бе да дат ко выя рас хо ды па ўтры ман-
ні но ва га чле на сям'і. А са ста рэ лым лю дзям і ін ва лі дам, 
якія час та хва рэ юць, не аб ход ныя ле кі, ча сам да ра гія, 
пра дук ты хар ча ван ня, адзен не, абу так, мый ныя срод кі. 
Акра мя та го, яны ка рыс та юц ца па слу га мі су вя зі, ка му-
наль на-бы та вы мі. Па моч ні кі, вя до ма ж, не па тра бу юць 
спра ва зда чы за кож ны ру бель. Усё вы бу доў ва ец ца на 
ўза ем ным да ве ры.

У Ві лей скім ра ё не ў 2016—2017 га дах бы ло во сем 
прыём ных сем' яў. У дзвюх з іх ста рыя ады шлі ў ін шы 
свет. У ста тус за мя шчаль ных пе рай шлі тры. Ас тат нія па-
куль ду ма юць.

Па вод ле но вай рэ дак цыі за ко на «Аб са цы яль ным аб-
слу гоў ван ні» пра цэ ду ра афарм лен ня ста ла больш скла-
да най, пра цяг лай, а рам кі больш жорст кі мі. Пры рай-
вы кан ка ме ство ра на спе цы яль ная ка мі сія, якая пры мае 
ад па вед нае ра шэн не, аба вяз ко ва за клю ча ец ца трох ба ко-
вы да га вор. Усё гэ та па тра буе да дат ко ва га ча су. У нар ма-
тыў най ба зе дак лад на ага во ра ны кры тэ рыі, якім па він на 
ад па вя даць за мя шчаль ная сям'я. Пры няць сю ды ця пер 
мож на толь кі не пра ца здоль на га адзі но ка га ча ла ве ка, 
які да сяг нуў 75 га доў, або ін ва лі даў пер шай і дру гой гру-
пы, што па ста ян на пра жы ва юць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 
Пры чым гра ма дзя нін, які бя рэ іх да ся бе, па ві нен быць 
дзея здоль ным ва ўзрос це ад 18 да 65 га доў. Акра мя та-
го, па тра бу ец ца ад па вед нае ра шэн не рай вы кан ка ма аб 
пе ра хо дзе ў но вы ста тус.

З ад на го бо ку, гэ тыя на ва цыі ня дрэн ныя, уно сяць дак-
лад насць і кан крэт насць у пра цэс. З дру го га, ста ла ву зей-
шым по ле дзей нас ці. У Ві лей скім ра ё не, на прык лад, ёсць 
пры ём ныя сем'і, дзе па моч ні кі да сяг ну лі 67—68 га доў. Па 
гэ тай пры чы не та кія сем'і не мо гуць стаць за мя шчаль нымі. 
Ра бот ні кі ТЦСАН вы яз джа юць у сель са ве ты, на мес цы 
вя дуць ра бо ту з сем' я мі, якія маг лі б узяць да ся бе са ста-
рэ лых, ін ва лі даў, тлу ма чаць ім, як гэ та най лепш зра біць. 
Па куль та кіх аль тру іс таў ма ла. Але хто мэ та на кі ра ва на 
пра цуе, той і дамагаецца вы ні каў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
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ГОД НАЯ СТА РАСЦЬ ДО МА ГОД НАЯ СТА РАСЦЬ ДО МА 
І НЕ ТОЛЬ КІІ НЕ ТОЛЬ КІ
Во пыт са цы яль на га аб слу гоў ван ня пен сі я не раў 
Ві цеб скай воб лас ці ці ка віць ра сі ян

РОД НЫЯ НЕ ПА КРЫ ВІ, РОД НЫЯ НЕ ПА КРЫ ВІ, 
А ПА ДУ ШЫА ПА ДУ ШЫ

У Во ра наў скім до ме-ін тэр на це для са ста рэ лых 
і лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.
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