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Спе цы я ліс ты Цэнт ра так са ма

афарм ля юць да ку мен ты для 

пры ёму жы ха роў у да мы-ін тэр на ты, 

та кіх у ра ё не два: Рэ сцян скі агуль-

на га ты пу і псі ха не ўра ла гіч ны ў 

вёс цы Ра сін ка. Вы да юць бяс плат-

на (ін ва лі дам І гру пы) і на пра кат

тэх ніч ныя срод кі са цы яль най 

рэ абі лі та цыі (ха дун кі, ваз кі, ад мыс-

 ло выя бы та выя пры ста са ван ні), а 

так са ма афарм ля юць па пе ры на 

атры ман не дзі ця ча га хар ча ван ня 

для дзя цей да двух га доў тым, у 

ка го да ход не пе ра вы шае бюд жэ-

ту пра жыт ко ва га мі ні му му, і гро-

шай на на быц цё пад гуз ні каў для 

да рос лых ін ва лі даў І гру пы і дзя-

цей з чац вёр тай сту пен ню стра ты 

зда роўя.

На ву чаль ныя ўста но вы на кі роў-

ва юць у Цэнтр са цы яль най аба ро-

ны ліс ты, у якіх ін фар му юць пра 

раз мер ка ван не або вяр тан не ў ра-

ён ма ла дых лю дзей, якія ма юць 

ста тус дзя цей-сі рот. З апош ні мі 

дзяр жаў ная ўста но ва за клю чае 

да га во ры і аказ вае ім кан суль та-

цый ную і псі ха ла гіч ную да па мо гу, 

спры яе са цы яль най адап та цыі і 

аба ра няе іх пра вы і га ран тыі.

— Гля дзім, каб не па ру ша ла ся 

іх пра ва на атры ман не жыл ля, ці 

ёсць праб ле мы з пра ца ўлад ка ван-

нем. За раз у нас 17 ма ла дых ча ла-

век на ўлі ку. У ра ё не іх, ка неш не, 

больш, бо яны ма юць пра ва ад мо-

віц ца ад са цы яль на га па тра на ту, і 

мно гія жа да юць жыць са ма стой на 

аль бо з'яз джа юць у Ра сію, і та му 

ска соў ва юць да га вор. Але яны ве-

да юць, ку ды звяр нуц ца, ка лі ўзнік-

не па трэ ба ў да па мо зе, — рас тлу-

ма чы ла за гад чы ца ад дзя лен нем 

са цы яль най адап та цыі і рэ абі лі-

та цыі Іна ІСА ЕН КА.

Шанц на вяр тан не
У 2018 го дзе Ча вус кі ра ён ны 

Цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван-

ня на сель ніц тва да па ма гаў у ад-

наў лен ні да ку мен таў, праф ары-

ен та цыі і пра ца ўлад ка ван ні ся мі 

ча ла ве кам без пэў на га мес ца жы-

 хар ства. Як пра ві ла, гэ та муж чы ны 

пе рад пен сій на га або пен сій на га 

ўзрос ту, якія зло ўжы ва юць ал ка го-

лем. Та кія лю дзі пры хо дзяць са мі 

аль бо пра іх па ве дам ляе мі лі цыя. 

Ра шэн нем рай вы кан ка ма ў ін тэр-

 на це ад кры ты па кой для ча со ва-

га пра жы ван ня та кіх лю дзей. Су-

пра цоў ні кі Цэнт ра са бра лі ту ды 

по суд, пра дук ты, срод кі гі гі е ны. 

«Боль шасць з на сель ні каў па коя 

зноў вяр та ец ца да звык ла га ла ду 

жыц ця, але для не ка то рых гэ та — 

шанц, — ка жа Іна Іса ен ка. — За-

раз там пра жы вае два ча ла ве кі, і 

мы спа дзя ём ся, што ад на му з іх 

хут ка бу дзе вы дзе ле ны па кой у 

ін тэр на це».

З людзь мі, якія вы зва лі лі ся з 

мес цаў па збаў лен ня во лі, Цэнтр 

пра цуе ў ад па вед нас ці з ад мыс-

ло вай ін струк цы яй. Ім аказ ва ец ца 

псі ха ла гіч ная і са мая роз ная са-

цы яль ная да па мо га. Та кіх за раз 

сем ча ла век.

Уся го на пра ця гу мі ну ла га го-

да толь кі тых, хто звяр нуў ся сю ды 

пер шы раз, за рэ гіст ра ва на во сем 

ты сяч. З іх мно гія пры хо дзі лі по-

тым і тры, і шэсць ра зоў. Коль-

касць зва ро таў што год рас це. Не 

толь кі та му, што па вя ліч ва ец ца 

коль касць са цы яль на ўраз лі вых 

гра ма дзян, але і та му, што Цэнтр 

пра па нуе но выя па слу гі. На прык-

лад, ле тась тут ад кры ла ся са цы-

яль ная цы руль ня — іні цы я ты ва, 

рэа лі за ва ная ў рам ках пра ек та 

«Са дзей ні чан не раз віц цю на мяс-

цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы Бе-

ла русь», які фі нан суе Еў ра пей скі 

са юз і рэа лі зуе Пра гра ма раз віц ця 

ААН. Пас ля пе ра пын ку ад на ві ла 

сваю ра бо ту швей ная май стэр ня, 

якая па ніз кіх рас цэн ках аб слу гоў-

вае пен сі я не раў і ін шых, хто мае 

па трэ бу ў са цы яль най аба ро не.

— Мо жа яшчэ што-не будзь ад-

кры ем, — ве се ла за ўва жы ла На-

тал ля Ма ны ша ва.

— Ёсць за дум кі? — пы та ю ся.

— Па куль... ад па чы ва ем, — 

усмі ха ец ца спе цы я ліст. — Мы 

толь кі за вяр шы лі скла да ны пра-

ект «Са цы яль ная цы руль ня». Бы-

ло вель мі цяж ка, бо мы ўсё ра бі лі 

ўпер шы ню, мно гае не ве да лі. Бы-

ла ве лі зар ная спра ва здач насць. 

Са мі на бы ва лі аб ста ля ван не, пры 

гэ тым трэ ба бы ло за ха ваць шмат 

ня прос тых умоў. Пра во дзі лі май-

стар-кла сы. Усё гэ та пры вя ло да 

доб ра га вы ні ку, але мы не ме лі ні-

вод на га спа кой на га дня.

Су праць адзі но ты
Са мы, на пэў на, вя лі кі блок ра-

бо ты Цэнт ра — аб слу гоў ван не 

па жы лых лю дзей і ін ва лі даў до-

ма. 465 та кіх жы ха роў ра ё на рэ гу-

ляр на на вед ва юць 65 са цы яль ных 

ра бот ні каў. У за леж нас ці ад умоў 

пра жы ван ня па да печ ных і сту пе -

ні іх са ма стой нас ці ім аказ ва юць 

са мыя роз ныя па слу гі ро бяць па-

куп кі, ар га ні зоў ва юць га ра чае хар-

ча ван не, пры но сяць ва ду і дро вы, 

рас паль ва юць печ, чыс цяць снег, 

пры бі ра юц ца, уно сяць пла ту за 

ка му наль ныя па слу гі, аказ ва юць 

пер шую ме ды цын скую да па мо гу, 

да па ма га юць з афарм лен нем да-

ку мен таў і ро бяць яшчэ шмат ча го. 

Акра мя та го, у шта це Цэнт ра ёсць 

ся дзел ка, якая што дня з ра ні цы да 

ве ча ра да гля дае ля жа чую жан чы ну.

Асноў ную до лю па за бюд жэт-

ных срод каў у Цэнтр пры но сяць 

ме на ві та са цы яль ныя ра бот ні-

кі — іх па слу гі плат ныя. 40 % ад 

атры ма на га да хо ду ўста но ва мае 

пра ва на кі роў ваць на за роб кі сва іх 

су пра цоў ні каў, гэ та, на пэў на, да-

зва ляе тры маць да стат ко вы для 

ўсёй вя ліз най ра бо ты штат. Уся го 

ў Ча вус кім ра ён ным цэнт ры са цы-

яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц -

тва пра цуе 86 ча ла век, з іх 18 — 

у са мім Цэнт ры.

У дзень, ка лі жур на ліс ты «Звяз-

 ды» на вед ва лі гэ тую ўста но ву, там

бы ло шум на і шмат люд на: рых-

та ва лі ся да кан цэр та ўдзель ні-

кі клу ба са ма дзей най твор час ці 

«Су се дзі», пра ца ва лі цы руль ня і 

швейнае атэлье, іш ла ін тэ ле кту-

аль ная ба раць ба ў шах мат на-ша-

шач ным клу бе «Бе лае і чор нае», 

па да па мо гу пры хо дзі лі лю дзі. Ад-

дзя лен не дзён на га зна хо джан ня 

ін ва лі даў і гра ма дзян па жы ло га 

ўзрос ту пры мае столь кі лю дзей, 

коль кі па жа дае прый сці. І ка лі ад-

на ча со ва ў ад но па мяш кан не ўсе 

ах вот ныя не змя шча юц ца, то ба-

вяць час тут па змен на.

— Гэ та ма ла дыя пен сі я не ры, 

ак тыў ныя, — патлу ма чыла На тал-

ля Ма ны ша ва.

— Тут пяе мая ма ці, якая ўсё 

жыц цё пра пра ца ва ла га лоў ным 

бух гал та рам у бан ку. Яна не ве да-

ла, што мо жа пець. Пас ля вы ха ду 

на пен сію до ма ёй бы ло сумна. Ка-

лі ад кры ла ся гэ та ад дзя лен не, яна 

па чу ла пра клуб «Су се дзі», прый-

шла, і ця пер для яе гэ та та кая ад-

ду шы на! — да да ла Іна Іса ен ка. — 

Яны ла дзяць кан цэр ты, ез дзяць па 

да мах-ін тэр на тах, до раць ра дасць 

ін шым і са мі атрым лі ва юць за да-

валь нен не. Кож ны ве чар ма ці мне 

рас каз вае пра но вы рэ пер ту ар і 

свае ўра жан ні.

Па душ ка бяс пе кі 
ў ся мей най ка та стро фе

Больш за шэсць га доў та му 

ў Цэнт ры ад бы ло ся афі цый нае ад-

крыц цё кры зіс на га па коя. З та го 

ча су ім ска рыс та лі ся 16 жан чын 

і 20 дзя цей. Іх жыц цё выя сі ту а цыі 

бы лі роз ныя. Па за ле тась тут пра-

жы ва ла жан чы на з тры ма дзець мі, 

якая за ста ла ся без жыл ля і пад-

трым кі бліз кіх, да та го ж яна не 

маг ла ні як афор міць да па мо гу на 

ма лод шае дзі ця. Яна пра жы ла ў 

кры зіс ным па коі 36 дзён ра зам з 

ма лы мі. Знач ную су му на па куп ку 

пра дук таў для гэ тай сям'і та ды даў 

Дэй від Шо, ка ар ды на тар пра ек та 

«Ка над ская да па мо га ах вя рам 

Чар но бы ля», які як раз зна хо дзіў-

ся ў Ча ву сах. Цэнтр са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня па са дзей ні чаў, каб 

жан чы ну за ся лі лі ў жы лы блок за-

вод ска га ін тэр на та, су пра цоў ні кі 

Цэнт ра да па маг лі зра біць там ра-

монт. Ця пер жыц цё гэ тай жан чы ны 

на ла дзі ла ся, яна пе ра еха ла ў ін шы 

го рад, але ка лі бы вае ў Ча ву сах, 

заў сё ды за хо дзіць сю ды і рас каз-

вае пра ся бе.

З па цяр пе лы мі ад да маш ня га 

гвал ту тут пра во дзіц ца асоб ная ра-

бо та. Па-пер шае, мож на па зва ніць 

па тэ ле фо не да ве ру і атры маць 

псі ха ла гіч ную і юры дыч ную кан-

суль та цыю. Па-дру гое, су пра цоў ні-

кі ра ён на га ўпраў лен ня ўнут ра ных 

спраў, ка лі су ты ка юц ца з ах вя рай 

да маш ня га гвал ту, па ве дам ля юць 

ёй пра маг чы масць знай сці ча со вы 

пры ту лак у рай цэнт ры і скла да юць 

ін фар ма ва ную зго ду на пе ра да чу 

звес так пра скла да ную ся мей ную 

сі ту а цыю Цэнт ру са цы яль на га аб-

слу гоў ван ня на сель ніц тва. Та ды з 

ах вя рай гвал ту пра цуе псі хо лаг. 

За 2018 год бы ло скла дзе на 

67 ін фар ма ва ных згод. У па пя рэд-

ні год — 131.

— Нам прый шло ся на ву чаць 

участ ко вых ін спек та раў ад роз ні-

ваць ся мей ны скан дал ад да маш-

ня га гвал ту, бо гэ та роз ныя рэ-

чы, — заўважыла Іна Іса ен ка. — Але 

вы пра віць сі ту а цыю вель мі скла да-

на, бо час та гвалт для жан чы ны 

ста но віц ца нор май, а кры зіс ны па-

кой з'яў ля ец ца толь кі ка рот кай пе-

радыш кай. Да та го ж, сю ды ні ра зу 

не пры яз джа лі жан чы ны з ра ё на: ад 

му жа сха ва еш ся, але ж пра ца ваць 

трэ ба, а ад сюль на вяс ко вую фер-

му, ска жам, не на ез дзіш ся.

Цы руль ня на ко лах
У рам ках пра ек та «Са цы яль ная 

цы руль ня» Ча вус кі ра ён ны цэнт р

са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва на быў аў та ма біль — 

для ака зан ня па слуг пан сі я не рам, 

ін ва лі дам і ма ла за бяс пе ча ным 

гра ма дзя нам у ад да ле ных вёс-

ках, а так са ма до ма. Еў ра пей скім 

са юзам на гэ ты пра ект бы ло вы-

лу ча на больш за 12 ты сяч еў ра, 

су фі нан са ван не скла ла ка ля 

1,5 ты ся чы еў ра. На гэ тыя срод кі, 

акра мя пакупкі аў та ма бі ля, бы-

ло ад ра ман та ва на і аб ста ля ва на 

па мяш кан не, на бы тыя мэб ля, ін-

стру мен ты, рас ход ныя ма тэ ры я лы, 

пра ве дзе ны май стар-кла сы для 

лю дзей ста ла га ўзрос ту.

Пас ля на вед ван ня Цэнт ра мы 

ра зам з май страм Эль мі рай 

ЖЫР КЕ ВІЧ ад пра ві лі ся за 30 кі-

ла мет раў ад Ча вус у аг ра га ра док 

з вель мі пры го жай наз вай — Слас-

цё ны. Там ма біль ную цы руль ню 

ча ка лі пяць жан чын. Гэ та быў па-

за пла на вы вы езд, звы чай на лю-

дзей пры хо дзіць удвая больш.

— На ра ён вы яз джа ем адзін 

аль бо два ра зы на ты дзень — гле-

дзя чы па коль кас ці за явак, якія 

скла да юць са цы яль ныя ра бот ні-

кі, — рас ка за ла па да ро зе Эль мі ра 

Жыр ке віч. — Лю дзі вель мі ўдзяч-

ныя. І мне са мой вель мі па да ба ец-

ца ра біць лю дзей пры га жэй шы мі, 

ба чыць, як у іх па ды ма ец ца на-

строй.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ, 

Ча вус кі ра ён.

(Больш фо та на сай це zvіаzdа.bу).
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