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— Бе ла ру сы, якія не ма юць пра ва на 

пра цоў ную пен сію праз не да хоп ста жу 

пра цы з вы пла тай уз но саў, мо гуць атрым-

лі ваць толь кі са цы яль ную пен сію. Гэ та 

ка ля 110 руб лёў. Коль кі ча ла век у на шай 

кра і не атрым лі ва юць са цы яль ную пен-

сію? І ці пла нуе Мінп ра цы рас па чаць якія-

не будзь дзе ян ні, каб ска ра ціць іх коль-

касць?

Ва ле рый Ка валь коў:

— Та кіх пен сі я не раў 3,5 ты ся чы ча ла век. 

У цэ лым па мер пен сій за ле жыць ад пра цяг-

лас ці пра цоў на га ста жу і ўзроў ню за роб ку, 

з яко га вы пла ча ны стра ха выя ўзно сы. Гэ та 

зна чыць, аб' ём удзе лу гра ма дзя ні на на ле-

галь ным рын ку пра цы вы зна чае яго бу ду чае 

пен сій нае за бес пя чэн не. Мі ніс тэр ства пры-

мае шэ раг мер па сты му ля ван ні ле галь най 

пра цоў най дзей нас ці. Гэ та, у пры ват нас ці, 

са дзей ні чан не ў пра ца ўлад ка ван ні, вя дзен-

не агуль на рэс пуб лі кан ска га бан ка ва кан сій, 

ін фар ма ван не пра важ насць вы пла ты стра-

ха вых уз но саў і г. д.

— Ка лі бу дзе ска ро ча ны стра ха вы 

стаж для ма ці чац вя рых дзя цей? Так са-

ма ра ней па ве дам ля ла ся, што ў Бе ла ру сі 

мо гуць пе ра гле дзець вы пла ту да па мог 

сем' ям, у якіх вы хоў ва ец ца дзі ця-ін ва лід, 

то-бок пра цяг нуць вы пла ту да па мо гі на 

ін шых дзя цей, ста рэй шых за тры га ды, 

пас ля да сяг нен ня дзі цем-ін ва лі дам 18 га-

доў. Ка лі ма юць на мер пры няць гэ тыя 

зме ны?

Ва ле рый Ка валь коў:

— Та кія ме ры аб мяр коў ва юц ца, але ра-

шэн не па іх па куль не пры ня та.

— Ці бя рэц ца для раз лі ку пен сіі да па-

мо га па бес пра цоўі?

На тал ля Му раш ке віч:

— Пе ры яд атры ман ня да па мо гі па бес-

пра цоўі ўклю ча ец ца ў агуль ны стаж для пры-

зна чэн ня пен сіі, але пра цяг лас цю не больш 

за шэсць ме ся цаў. У раз лі ку за роб ку гэ ты 

пе ры яд уліч ва ец ца ў па ме ры 40 пра цэн таў 

ся рэд няй за ра бот най пла ты ра бот ні каў за 

ад па вед ныя ме ся цы.

— Па ла та прад стаў ні коў рых туе да ра-

ты фі ка цыі бе ла рус ка-эс тон скі да га вор 

аб са цы яль ным за бес пя чэн ні. А з які мі 

дзяр жа ва мі ў Бе ла ру сі ўжо дзей ні ча юць 

ад па вед ныя да га во ры?

На тал ля Му раш ке віч:

— Сён ня ў краіне дзей ні ча юць да га во-

ры, за сна ва ныя на пра пар цый ным прын цы-

пе (ка лі дзяр жа ва пла ціць пен сію за стаж, 

на бы ты на яе тэ ры то рыі), з Ра сі яй, Лат ві яй, 

Літ вой і Азер бай джа нам. На та кім жа прын-

цы пе ў 2018—2019 га дах Бе ла русь пад пі-

са ла да га во ры аб са цы яль ным (пен сій ным) 

за бес пя чэн ні з Чэ хі яй, Эс то ні яй і Поль шчай. 

Гэ тыя да га во ры на бу дуць сі лу пас ля за вяр-

шэн ня ў дзяр жа вах пра цэ дур іх ра ты фі ка цыі. 

Акра мя та го, у ця пе раш ні час з экс пер та мі 

гэ тых кра ін вя дзец ца ра бо та над пра ек та мі 

ад мі ніст ра цый ных па гад нен няў аб пры мя-

нен ні гэ тых да га во раў.

— За раз пен сій ныя сіс тэ мы ў дзяр-

жа вах ЕА ЭС пра цу юць па-роз на му. Але 

не так даў но ЕЭК ра бі ла за яву, што па-

гад нен не аб пен сій ным за бес пя чэн ні ў 

Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе (якім 

пра ду гле джа на га лоў нае — пры раз лі ку 

пен сій бу дзе за ліч вац ца стаж пра цы на 

тэ ры то рыі ўсіх дзяр жаў ЕА ЭС) пла ну ец-

ца за клю чыць ужо ў 2019 го дзе. На коль кі 

гэ та рэ аль ная перс пек ты ва?

На тал ля Му раш ке віч:

— У ця пе раш ні час у Бе ла ру сі пра водзяц-

ца ўнут ры дзяр жаў ныя пра цэ ду ры, не аб ход-

ныя для пад пі сан ня Па гад нен ня аб пен сій ным 

за бес пя чэн ні ра бот ні каў дзяр жаў — чле наў 

ЕА ЭС. Тэр мі ны пад пі сан ня Па гад нен ня бу-

дуць за ле жаць ад за вяр шэн ня гэ тых пра-

цэ дур ва ўсіх дзяр жа вах — чле нах ЕА ЭС. 

Па вод ле Па гад нен ня, пен сія бу дзе пры зна-

чац ца кож най дзяр жа вай за свой стаж пас ля 

ўступ лен ня яго ў сі лу.

— Ці пра пра цоў ва юц ца ў Мінп ра цы 

пра па но вы аб но вым па вы шэн ні пен сій-

на га ўзрос ту ў Бе ла ру сі? Ка лі так, то якія 

ва ры ян ты раз гля да юц ца?

Ва ле рый Ка валь коў:

— Па вы шэн не пен сій на га ўзрос ту па ча та 

зу сім ня даў на, з 2017 го да. Та му да вай це 

па куль да ча ка ем ся вы ні каў.

Ці пла ну ец ца ад мя ніць уз но сы ў ФСАН 

для пен сі я не раў, якія пра цу юць?

— У Бе ла ру сі трэ ба ад мя ніць уз но сы ў 

ФСАН для пен сі я не раў, якія пра цу юць, з та-

кой пра па но вай вы сту пі лі ле тась ра бот ні кі 

«Бе ла русь ка лію» на су стрэ чы з кі раў ні ком 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ляй Ка ча на-

вай. Яна абя ца ла даць ад каз пас ля та го, як 

гэ тае пы тан не раз гле дзяць і пра пра цу юць 

са спе цы я ліс та мі Мінп ра цы. Ці раз гля да лі ў 

Мінп ра цы гэ тае пы тан не? І ці мож на раз ліч-

ваць (і ка лі), што ў Бе ла ру сі ад ме няць уз но сы 

ў ФСАН для пен сі я не раў, якія пра цу юць?

На тал ля Му раш ке віч:

— Гэ тае пы тан не ха це ла ся б раз гле дзець 

кры ху ў ін шай плос кас ці. Ме на ві та вы пла та 

асо бай, якая да сяг ну ла агуль на ўста ноў ле-

на га пен сій на га ўзрос ту, у пе ры яд ра бо ты 

ўзно су ў па ме ры ад на го пра цэн та ін ды ві-

ду аль на га за роб ку да зва ляе, ад мо віў шы ся 

ад атры ман ня пен сіі, іс тот на па вя лі чыць яе 

па мер у да лей шым — за пяць га доў та кой 

ра бо ты ў 1,7 ра за. Пры гэ тым ад зна чу, што 

ся рэд ні пе ры яд атры ман ня пен сіі ў муж чын 

на блі жа ец ца да 17 га доў, у жан чын — пе-

ра вы шае 26.

— З гэ та га го да па вод ле Ука за № 500 

«Аб дзяр жаў ным са цы яль ным стра ха ван-

ні» фі зіч ныя асо бы, якія ажыц цяў ля юць 

не прад пры маль ніц кую дзей насць, мо гуць 

уно сіць уз но сы ў ФСАН на доб ра ах вот-

най асно ве. Ці шмат та кіх пла цель шчы каў 

сён ня?

Ва ле рый Ка валь коў:

— Па ста не на 19 чэр ве ня на ўлі ку ў якас ці 

пла цель шчы каў аба вяз ко вых стра ха вых уз-

но саў у ор га нах Фон ду са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва ма ец ца 140 фі зіч ных асоб, якія 

ажыц цяў ля юць дзей насць, што не ад но сіц ца 

да прад пры маль ніц кай. Най боль шая коль-

касць пры па дае на тых, хто аказ вае па слу гі 

рэ пе ты тар ства, цы руль ніц кія і кас ме тыч-

ныя па слу гі, а так са ма па слу гі па ма ні кю-

ры і пе ды кю ры; ажыц цяў ляе тын каль ныя, 

ма ляр ныя ра бо ты, ра бо ту па ўлад ка ван ні 

па крыц цяў пад лог і аб лі цоў цы сцен, аб клей-

ван ні сцен шпа ле ра мі, му ра ван ні (ра мон це) 

пе чаў і ка мі наў.

— Ці бу дзе да сяг ну ты сё ле та па каз чык 

су ад но сін па ме ру ся рэд няй пен сіі да ся-

рэд няй зар пла ты ў 40 пра цэн таў, які яго 

ўзро вень ця пер? Ці маг чы ма сё ле та, як і 

ле тась, па вы шэн не пен сіі?

Ва ле рый Ка валь коў:

— Ад ной з асноў ных за дач, якія ста яць 

пе рад на шым мі ніс тэр ствам, з'яў ля ец ца 

да вя дзен не су ад но сін ся рэд няй пен сіі па 

ўзрос це і ся рэд няй за ра бот най пла ты да 

ўзроў ню 40 пра цэн таў. У сту дзе ні — кра-

са ві ку 2019 го да гэ тыя су ад но сі ны скла лі 

38,3 пра цэн та. З мая гэ та га го да пра ве дзе-

ны пе ра раз лік пра цоў ных пен сій. У вы ні ку 

ся рэд ні па мер пен сіі па ўзрос це па вя лі чыў ся 

на 6,3 пра цэн та. Што да ты чыц ца пе ра раз-

лі ку пен сій, па ра мет ры і тэр мі ны яго пра-

вя дзен ня бу дуць за ле жаць ад сцэ на рыя 

раз віц ця эка но мі кі.

— У кан цы 2018 го да кі раў нік дзяр жа-

вы звяр нуў ува гу на тое, што за шэсць га-

доў дэ фі цыт Фон ду са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва вы рас у дзевяць ра зоў. Не-

да хоп срод каў у фон дзе ста біль на скла-

дае пры бліз на 10 %. У 2018 го дзе не да хоп 

срод каў у ФСАН так са ма быў на ўзроў ні 

10 %? З чым звя за ны дэ фі цыт срод каў? 

І як мож на вы ра шыць праб ле му?

Ва ле рый Ка валь коў:

— Па вы ні ках ра бо ты за 2018 год бюд-

жэт фон ду вы ка на ны з пра фі цы там у су ме 

315 міль ё наў руб лёў. Срод кі рэс пуб лі кан-

ска га бюд жэ ту для зба лан са ван ня бюд жэ ту 

фон ду, гэ та зна чыць на фі нан са ван не пра-

цоў ных пен сій і да па мог, не пры цяг ва лі ся. 

Бы лі пры цяг ну тыя суб вен цыі рэс пуб лі кан-

ска га бюд жэ ту ў аб' ёме 779,6 міль ё на руб лёў 

для фі нан са ван ня фон дам не стра ха вых вы-

плат, якія ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам 

па він ны фі нан са вац ца за кошт срод каў рэс-

пуб лі кан ска га бюд жэ ту.

У бя гу чым го дзе так са ма ча ка ец ца без-

дэ фі цыт нае вы ка нан не бюд жэ ту фон ду. 

Па вы ні ках пра цы за сту дзень — май пра-

фі цыт бюд жэ ту фон ду склаў 78,3 міль ё на 

руб лёў. Пры гэ тым так са ма пра ду гле джа ны 

суб вен цыі рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту на фі-

нан са ван не не стра ха вых вы плат у аб' ёме 

846 міль ё наў руб лёў.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

У ну ма ры за 16 мая быў апуб лі ка ва ны 

ар ты кул «Да гле дзець бліз ка га ча ла ве ка». 

У рэ дак цыю прый шоў ліст ад Га лі ны Кар-

жа неў скай. Пры вод жу яго з не ка то ры мі 

ска ра чэн ня мі:

«Над звы чай важ ная тэ ма пад ня тая ў 

ма тэ ры я ле аў та ра. Са ста рэ лыя хво рыя 

баць кі, якіх да во дзіц ца з вёс кі за бі раць 

у го рад і да гля даць, як дзя цей, не толь кі 

мя ня юць лад жыц ця, але пад час вы му-

ша юць пра ца здоль на га сва я ка па кі нуць 

ра бо ту.

Га вор ка ідзе ў асноў ным аб хво рых 

на дэ мен цыю. У на шым гра мад стве не 

пры ня та га ва рыць пра ўзрос та выя дэ-

мен цыі — ні бы та з-за па ва гі да ста рас ці. 

Ні дзе не пра чы та еш пра пер шыя пры кме-

ты, не зной дзеш рэ ка мен да цый, да ка-

го звяр тац ца ў та кіх вы пад ках. Хва ро ба 

раз ві ва ец ца па сту по ва, ча ла век пе ра стае 

аб слу гоў ваць ся бе, пла ціць за ка му наль-

ныя па слу гі, мо жа не па ес ці, за блу дзіц ца ў 

су сед нім два ры. Не ве даю, ча му, але та кія 

лю дзі час та за ста юц ца без ды яг на зу. Ста-

лыя дзе ці спіс ва юць ві да воч ныя ад хі лен ні 

на ста рэ чыя «дзі вац твы»: маў ляў, здзя ці-

неў, усе та кія бу дзем...

За до гляд ін ва лі да пер шай гру пы член 

сям'і атрым лі вае да па мо гу ад дзяр жа вы, 

але ў тым вы пад ку, ка лі апя кун не да-

сяг нуў пен сій на га ўзрос ту. Ка лі ж ты сам 

не ма ла ды і на за слу жа ным ад па чын ку, то 

ні я кай кам пен са цыі за до гляд не атры ма-

еш. Між тым у за ход ніх кра і нах «нянь кі»-

пен сі я не ры, як і ма ла дзей шыя, так са ма 

ма юць іс тот ную гра шо вую пад трым ку. 

Хоць бы на азда раў лен не і ад наў лен не 

са міх ся бе, каб маг лі і да лей — ме ся ца-

мі і га да мі — да гля даць без да па мож на га 

сва я ка, бо не ўсе ма юць «змен шчы ка», 

які б мог даць ад па чы нак на ват на не-

каль кі дзён.

Асаб лі ва цяж кая ў на шай кра і не сі туа-

цыя з хва ро бай А. (Аль цгей ме ра). Так, 

спец пры тул каў для іх у нас не пра ду гле джа-

на. Між тым да во дзі ла ся чуць мер ка ван не 

ву чо ных, што та кія хво рыя ўво гу ле не па-

він ны зна хо дзіц ца до ма, бо, па-пер шае, 

яны па тра бу юць што дзён на га ме дыч на га 

(сяст рын ска га) до гля ду, а па-дру гое — раз-

бу ра юць хат няе ата чэн не. Зра зу ме ла, што 

ні я кі са цы яль ны ра бот нік тут не да па мо жа. 

У Гер ма ніі, на прык лад, іх за бі ра юць з сем'-

яў у аба вяз ко вым па рад ку.

І яшчэ: хво рыя на А. цяж ка і доў га па-

мі ра юць (не вы нос нае ві до ві шча для род-

ных), але іх ад маў ля юц ца браць у хос піс, 

хва ро ба пра хо дзіць па лі ніі псі хі ят рыі. 

А ка лі плат на, то, ка лі лас ка, возь муць 

ку ды хо чаш. Толь кі су ма бу дзе не для ся-

рэд ня га ка шаль ка».

З вя лі кай удзяч нас цю за грун тоў ны 

вод гук-раз ва жан не не ма гу па га дзіц ца 

са спа да ры няй Га лі най толь кі ў ад ным, 

што ў нас за моўч ва ец ца тэ ма ўзрос та вай 

дэ мен цыі. Апош нім ча сам пра гэ та ста-

лі га ва рыць ме ды кі, псі хо ла гі, ра бот ні кі 

са цы яль най сфе ры. Пры жа дан ні мож на 

знай сці ін фар ма цыю і аб пры кме тах за-

хвор ван ня. З уся го пра чы та на га на гэ ту 

тэ му мне асаб лі ва за пом ніў ся прос ты тэст, 

які рэ ка мен ду юць пра во дзіць са ста лы мі 

сва я ка мі. Спе цы я ліс ты на зва лі яго «Ры-

са ван не га дзін ні ка». Ча ла ве ка про сяць 

на ма ля ваць круг, раз мяс ціць цы ферб лат 

з ліч ба мі і аба зна чыць стрэл кі, якія па каз-

ва юць за да дзе ны час, на прык лад, чвэрць 

на дзя вя тую. Ка лі ўсё нар маль на, ча ла век 

спра віў ся з за дан нем, вяр та ем ся да тэс-

та праз год. Ка лі на ма ля ваў ня пра віль на, 

на кі роў ва ем сва я ка да ўра ча.

Вось та кі над звы чай прос ты тэст вы яў-

ляе мі ні маль ныя ад хі лен ні па мя ці і ўказ-

вае на па чат ко выя пры кме ты дэ мен цыі. 

Вы ні кі ацэнь ва юц ца па 10-баль най шка ле. 

Пры ідэа льным ма люн ку — най вы шэй-

шы бал, пры мі ні маль най не ад па вед нас ці 

за да дзе на га ча су — 9 ба лаў і так да лей 

да гру бых па мы лак, ка лі стрэл кі не трап-

ля юць на огул у круг, ліч бы зна хо дзяц ца 

ў ха а тыч ным па рад ку аль бо па цы ент не 

мо жа круг аба зна чыць. Гэ ты спо саб на-

зы ва юць над та доб рым для тых, хто хо ча 

са ма стой на аца ніць стан сва іх бліз кіх. Але 

ж да лей шым кро кам аба вяз ко ва па ві нен 

стаць зва рот да ўра ча — не ўро ла га аль бо 

псі ха тэ ра пеў та.

Па вод ле да ных Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя, пас ля 65 га доў 8,6 пра цэн-

та на сель ніц тва па ку ту юць на дэ мен цыю, 

пас ля 85-ці гэ тая ліч ба раў ня ец ца 24 пра-

цэн там. І ліч бы, мяр ку ю чы па ўсім, ма юць 

толь кі ад ну тэн дэн цыю — да ўзра стан ня. 

Нам не як трэ ба з гэ тым жыць...

Пад усім ас тат нім, на пі са ным Га лі най 

Кар жа неў скай, я га то вая пад пі сац ца. 

У нас, на жаль, ня ма паў на вар тас най 

сіс тэ мы да па мо гі лю дзям з хва ро бай А. 

Каб яе ства рыць, ві даць, па трэб на прай-

сці пэў ны этап ста лен ня гра мад ства, бо 

пы тан не, як заў сё ды, у срод ках. І на 

ахо ву зда роўя час та не ха пае. Маг чы-

ма, вы бу да ваць цэ лую сіс тэ му ўста ноў 

но ва га ты пу бу дзе пад сі лу пры ват ным 

кам па ні ям. Мы час та га во рым аб са цы-

яль най ад каз нас ці біз не су. Па доб ныя 

ўста но вы маг лі б стаць доб рым склад-

ні кам на зва най ад каз нас ці. А для гэ та-

га трэ ба, каб біз нес у кра і не раз ві ваў ся 

лепш, ста на віў ся ста біль ным і моц ным. 

Усё ўза е ма звя за на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЯК ЖЫ ВЕ СІС ТЭ МА 
ПЕН СІЙ НА ГА 

ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЯ?
Спе цы я ліс ты Мінп ра цы і са ца ба ро ны ад каз ва юць на пы тан ні

Экс пер ты сцвяр джа юць, што ў 2040 го дзе 

кож ны трэ ці ча ла век, су стрэ ты на мі на 

ву лі цы, бу дзе па жы лы. А ўсё та му, што за 

мі ну лыя 100 га доў ся рэд няя пра цяг ласць 

жыц ця ў раз ві тых кра і нах па вя лі чы ла ся на 

25—30 га доў. Але як бу дуць рас па ра джац ца 

па жы лыя гэ тым цу доў ным па да рун кам — 

доў гім жыц цём? Чым на поў няць гэ тыя га ды? 

На огул, якія мэ та і сэнс жыц ця 

ў гэ ты пе ры яд? І як пад рых та ваць ма ла дых 

да больш пра цяг лай ста рас ці? Так доў га 

ў гіс то рыі ча ла вец тва яшчэ ні ко лі не жы лі, 

та му і паў стае столь кі пы тан няў — як пе рад 

кож ным з нас, так і пе рад гра мад ствам 

у цэ лым.

Наш час раз бу рае стэ рэа ты пы 
аб па жы лых

Япон цы, на прык лад, лі чаць ста расць уз рос там 

су зі ран ня. Ча сам для раз ва жан няў, вы сноў, удас-

ка на лен ня і на ват атры ман ня но вых на вы каў. Так, 

у ста лым уз рос це ча ла ве ку так са ма трэ ба бу дзе 

ву чыц ца но ва му. На прык лад, як ра да вац ца жыц-

цю, ка лі ты ўда ва. Або як ра да вац ца жыц цю, ка лі 

ар га нізм ужо па чы нае пе ра бу доў вац ца і ў чымсь ці 

пад во дзіць...

А яшчэ ста расць — гэ та час, ка лі мож на «да гнаць» 

тое, на што не ха пі ла ча су і сіл у больш ма ла дым 

уз рос це. То-бок, яна мо жа быць ча сам но вых маг-

чы мас цяў.

— Але нель га вы лу чаць па жы лых у асоб ную гру пу, 

дзе яны ма юць зно сі ны толь кі па між са бой, — упэў-

не на экс перт у са цы яль най сфе ры Пра гра мы пад-

трым кі Бе ла ру сі Фе дэ раль на га ўра да Гер ма ніі, 

член ка а лі цыі «Год нае даў га лец це» Ра і са СІ НЕЛЬ-

НІ КА ВА. — Ужо да ка за на, што са цы яль ныя су вя зі да-

па ма га юць нам жыць даў жэй і жыць паў на вар тас на, 

не ўпа даць у дэ мен цыю і не ста на віц ца «га род ні най» 

на ват у са мым ста рэ чым уз рос це.

Та му, ка лі мы не бу дзем змя шчаць па жы лых у за-

кры тае «ге та», нам не бу дзе страш ная ста расць. Яна 

бу дзе ўспры мац ца як нар маль ны этап жыц ця.

А сён ня лю дзі ба яц ца ста рэць і з усіх сіл імк нуц ца ад-

су нуць гэ ты пе ры яд. Та му і квіт нее ве лі зар ная ін дуст рыя 

па пе ра адо лен ні ста рас ці: кас ме та ло гія, эс тэ тыч ная 

хі рур гія і г. д. — і па сва ёй да ход нас ці яна ўжо на блі-

жа ец ца да ганд лю збро яй. Хоць вар та бы ло б за да цца 

пы тан нем: на што ча ла вец тва мар нуе свае рэ сур сы? На 

крэ мы ад мар шчын? Але ўзрост усё роў на возь ме сваё, 

яго не пад ма неш. І ста віц ца да яго трэ ба нар маль на. 

Не ба яц ца, не мас кі ра ваць і не ха ваць.

Так, у ста рас ці мо гуць быць роз ныя аб ліч чы. Ва 

ўсіх нас роз ныя жыц цё выя сцэ на рыі. Але ця пе раш-

няе па ка лен не лю дзей ва ўзрос це ўжо не на цэ ле на 

на да жы ван не, да ядан не і да нош ван не.

— Нас не трэ ба шка да ваць, — ка жа Ра і са Сі нель-

ні ка ва. — Але вель мі важ на ства рыць умо вы, каб 

ста расць бы ла нар маль най і знач най. Мы ўсе — са-

цы яль ныя іс то ты. Ча ла ве ку ў лю бым уз рос це вель мі 

важ на быць па ва жа ным, па трэб ным, мэ та на кі ра ва-

ным. І для гэ та га вель мі важ на ад да ваць тое, што 

ча ла век на за па сіў, на ва коль ным. Лю дзі ва ўзрос це 

мо гуць да па ма гаць ін шым: дзе цям — у ву чо бе ці ў 

ар га ні за цыі воль на га ча су; но вым ра бот ні кам і ма ла-

дым спе цы я ліс там — у адап та цыі да ра бо ча га мес ца; 

па ра дай і пад трым кай да па маг чы тым, хто тра піў у 

цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю...

І, як пра ві ла, па жы лыя лю дзі хо чуць быць са цы-

яль на ак тыў ны мі і ка рыс ны мі. Усе ве ды сён ня мож на 

знай сці ў ін тэр нэ це. Але ёсць та кая рэч як жыц цё вы 

во пыт, ён па-ра ней ша му важ ны, і праз ін тэр нэт яго 

не атры ма еш.

І вель мі важ на не куль ты ва ваць за леж насць і ўтры-

ман ства, лі чыць экс перт. Па жы лы ча ла век па ві нен 

сам нес ці ад каз насць за сваё зда роўе, са цы яль ныя 

су вя зі і г. д. І толь кі там, дзе ён не мо жа спра віц ца 

сам, трэ ба пры хо дзіць яму на да па мо гу. Па жы лым 

трэ ба ства раць умо вы для рэа лі за цыі. Ка лі ча ла век 

ва ўзрос це хо ча стаць ва лан цё рам, ён па ві нен ве даць, 

ку ды яму для гэ та га трэ ба звяр нуц ца. Ка лі ён хо ча 

на ву чыц ца ча мусь ці но ва му, па він на быць да ступ ная 

ін фар ма цыя, дзе і як гэ та мож на ажыц ця віць.

У цэ лым, па жы лыя лю дзі — гэ та не ней кая спе-

цы фіч ная гру па. У лю бым уз рос це лю дзі хва рэ юць. 

У лю бым уз рос це лю дзі мо гуць быць ін ва лі да мі. 

У лю бым уз рос це ў лю дзей мо гуць па ўстаць праб-

ле мы. І па жы лыя не на столь кі ўраз лі выя, як стэ рэа-

тып на ду ма юць мно гія. На прык лад, яны не са мыя 

бед ныя, ры зы ка бед нас ці ў іх ні жэй шая, чым у ма ла-

дых. Гэ та па цвяр джае афі цый ная ста тыс ты ка па ўсім 

све це, у тым лі ку і па Бе ла ру сі.

Зме ніц ца ры нак пра цы 
і ры нак па слуг, аду ка цыя 
і га рад ское ася род дзе...

— У па жы ло га ча ла ве ка ёсць па трэ бы і ёсць — 

маг чы мас ці, па тэн цы ял, — лі чыць на мес нік на чаль-

ні ка 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 Мі ніс тэр ства пра цы і 

са цы яль най аба ро ны Тац ця на ФЁ ДА РА ВА. — Наш 

кло пат — за да во ліць па трэ бы па жы лых гра ма дзян 

і ства рыць маг чы мас ці для рэа лі за цыі іх па тэн цы я-

лу. І ў гэ тым кі рун ку па він ны ўза е ма дзей ні чаць усе 

за ці каў ле ныя ве дам ствы: ахо вы зда роўя, аду ка цыі, 

куль ту ры, спор ту і ту рыз му і шэ раг ін шых.

За раз сіс тэ ма пра цуе ў асноў ным на за да валь-

нен не па трэб па жы лых лю дзей, пры чым па сіў ных. 

У на шай кра і не на сён няш ні дзень пра цу юць 146 тэ-

ры та ры яль ных цэнт раў са цы яль на га за бес пя чэн ня 

на сель ніц тва, 72 да мы-ін тэр на ты. Па слу гі аказ ва юц-

ца як до ма, так і ў ад дзя лен нях дзён на га і круг ла су-

тач на га зна хо джан ня. Так са ма ак тыў на ўка ра ня юц ца 

ў прак ты ку но выя фор мы са цы яль на га аб слу гоў ван-

ня, на прык лад, за мя шчаль ныя сем'і для па жы лых 

лю дзей і ін шыя.

Але, як сцвяр джае спе цы я ліст, на груз ка на сіс тэ му 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня ў су вя зі з па ве лі чэн нем 

коль кас ці па жы лых лю дзей бу дзе ўзрас таць. І ка лі 

па гля дзець на праб ле му ста рэн ня на сель ніц тва шы-

рэй, то мы ба чым яшчэ шэ раг пы тан няў, якія трэ ба 

вы ра шаць.

Так, з па ве лі чэн нем коль кас ці па жы лых па мян ша-

ец ца до ля пра ца здоль на га на сель ніц тва. Зна чыць, 

бу дзе мя няц ца сі ту а цыя на рын ку пра цы. Маг чы ма, 

праз 20 га доў у най маль ні ка ўжо не бу дзе вы ба ру: 

браць на ра бо ту ма ла до га ча ла ве ка ці па жы ло га, 

та му што ма ла дых бу дзе ма ла. Та му ўжо ця пер трэ ба 

ства раць умо вы, каб па жы лыя не толь кі спа жы ва лі, 

але і ўно сі лі свой уклад у гра мад ства. Бо 65-га до вы 

кан ды дат на ра бо ту па ві нен быць кан ку рэн та здоль-

ным на рын ку пра цы. Та кім чы нам, трэ ба ства раць 

маг чы мас ці, каб па жы лыя лю дзі і лю дзі пе рад пен сій-

на га ўзрос ту маг лі якас на пра ца ваць. Гэ та зна чыць, 

што па він на быць сфар мі ра ва на сіс тэ ма аду ка цыі 

на пра ця гу ўся го жыц ця. І на па вы шэн не ква лі фі-

ка цыі ра бот ні ка трэ ба бу дзе на кі роў ваць у лю бым 

уз рос це.

Ды і са ма пра ца, яе ха рак тар па ста ян на мя ня юц-

ца. За раз вель мі па пу ляр ныя кам п'ю тар ныя кур сы. 

Ча му? Та му што ін фар ма ты за цыя гра мад ства мя няе 

ўсё і са ма мя ня ец ца вель мі хут ка.

Ус пом ні це, ка лі ця пе раш нія 50-га до выя ха дзі лі ў 

пер шы клас, у мно гіх до ма не бы ло на ват тэ ле фо на. 

Ця пер тэх на ло гіі мя ня юц ца з вар' яц кай хут ка сцю. 

І ка лі ця пе раш нія 30- і 40-га до выя прый дуць да па-

жы ло га ўзрос ту, яны так са ма не бу дуць па спя ваць 

за імі. Але гэ ты мі тэх на ло гі я мі трэ ба ва ло даць, та му 

што гэ та част ка су час на га жыц ця. І ка лі мы ста нем 

па жы лы мі, з'я віц ца неш та яшчэ, маг чы ма, у це ла 

бу дуць ужыў ляць чы пы... І ўжо нас трэ ба бу дзе гэ-

та му ву чыць.

Та му, па сло вах Тац ця ны Фё да ра вай, ка лі па гля-

дзець ра сій скую стра тэ гію, там кам п'ю тар ная аду ка-

ва насць вы дзе ле на асоб ным бло кам, та му што без 

яе ўжо жыц цё не маг чы мае.

Так са ма па він ны быць да ступ ны мі ўста но вы куль-

ту ры, ства рац ца маг чы мас ці для раз віц ця твор чых 

здоль нас цяў у лю бым уз рос це. І спар тыў ныя ўста но-

вы па він ны стаць да ступ ны мі для ўсіх у лю бым уз рос-

це. Па він на фар мі ра вац ца без бар' ер нае ася род дзе. 

Трэ ба па-но ва му бу да ваць, каб бу дын кі бы лі зруч ны мі 

для ўсіх, у тым лі ку і для па жы лых або аслаб ле ных 

лю дзей. Ча сам лі та раль на дро бя зі мо гуць моц на па-

леп шыць жыц цё ча ла ве ка. На прык лад, ды ва нок у 

ван ную, які не сліз гае, зроб ле ныя по руч ні ў пры бі-

раль ні і ван най і г. д. На огул, спектр пы тан няў, якія 

па тра бу юць свай го ра шэн ня, шы ро кі. Трэ ба адап та-

ваць да ўмоў, якія мя ня юц ца, усё: і ры нак пра цы, і 

ры нак па слуг, і на ва коль нае ася род дзе.

Та му Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 

ця пер пра цуе над На цы я наль най стра тэ гі яй у ін та-

рэ сах па жы лых гра ма дзян (гэ та па куль ра бо чая наз-

ва) — пра гра май, якая бу дзе за кра наць усе сфе ры 

жыц ця дзей нас ці на ша га гра мад ства і бу дзе на кі ра-

ва на на гра ма дзян ва ўзрос це ад 55 га доў і ста рэй-

шых. Пла ну ец ца, што да 1 каст рыч ні ка гэ ты да ку мент 

бу дзе ўне се ны ва ўрад на раз гляд.

Вель мі важ на, па сло вах спе цы я ліс таў, з якім ба-

га жом ча ла век прый дзе да па жы ло га ўзрос ту. Які ў 

яго бу дзе па мер пра цоў най пен сіі, за ле жыць ад яго 

пра цоў най дзей нас ці. Які мі ён бу дзе ва ло даць ве да мі 

і ўмен ня мі — так са ма за ле жыць ад та го, як ён пра-

жыў усё сваё жыц цё. Ме на ві та та му гэ тая пра гра ма 

бу дзе за кра наць лю дзей па чы на ю чы з 55 га доў, г. зн. 

пе рад пен сій ны ўзрост.

А ў цэ лым, экс пер ты ўпэў не ныя, што нам усім ужо 

ця пер трэ ба ду маць аб сва ёй ста рас ці, не за леж на ад 

та го, коль кі нам га доў. Ка лі, вя до ма, мы хо чам за-

бяс пе чыць са бе год нае жыц цё ў ста лым ве ку. Мно гія 

лю дзі спа дзя юц ца на дзяр жа ву, але ўжо бач на, што 

маг чы мас ці дзяр жа вы мя ня юц ца, гро шай не ха пае і 

не заў сё ды ча кан не да па мо гі ад ула д апраў да на.

Свят ла на БУСЬ КО.

Тэ ма для роз ду муТэ ма для роз ду му

НО ВАЯ ФІ ЛА СО ФІЯ СТА РАС ЦІ
Хут ка гра мад ства пач не больш вы ка рыс тоў ваць па тэн цы ял па жы лых

Якія перс пек ты вы да лей ша га па вы шэн ня пен сій і маг чы мых на ва цый у сіс тэ ме 

пен сій на га за бес пя чэн ня? Ці бя рэц ца для раз лі ку пен сіі да па мо га па бес пра цоўі? 

Ка лі бу дзе за клю ча на па гад нен не аб пен сій ным за бес пя чэн ні ў ЕА ЭС? 

На сай тах Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны і Бел ТА 19 чэр ве ня прай шла 

ан лайн-кан фе рэн цыя па пы тан нях пен сій на га за бес пя чэн ня. У ёй пры ня лі ўдзел 

на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Ва ле рый КА ВАЛЬ КОЎ, 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня пен сій на га за бес пя чэн ня Мінп ра цы 

На тал ля МУ РАШ КЕ ВІЧ і на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня пен сій на га 

за бес пя чэн ня Ла ры са ЯШ КО ВА.

Пас ля чы тац ка га вод гу куПас ля чы тац ка га вод гу ку

КА ЛІ ГА ДЗІН НІК ПА КАЗ ВАЕ НЕ ЧАС

Рост коль кас ці лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту 

пры му шае гра мад ства звяр таць больш ува гі 

на іх па трэ бы, а яшчэ — шу каць шля хі вы ка-

рыс тоў ваць гэ тую ка тэ го рыю як рэ сурс для 

раз віц ця кра і ны.

Фо
 та

 А
на
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ля

 К
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