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Ала Гля ка ва, 61 год:
— Ка лі я пра ца ва ла, у 

мя не бы ла поў ная сям'я і 

ўсё бы ло ў па рад ку, а ча су 

бы ло ма ла — мне бы ло не 

да гра мад скай пра цы. Але ў 

2017 го дзе па мёр муж, і маё 

жыц цё цал кам змя ні ла ся. 

Я за ста ла ся ад на. У мя не 

ёсць сын і да рос лы ўнук, 

але яны да лё ка. І мне бы ло 

вель мі цяж ка і сум на...

І тут мя не за пра сі лі ў яў-

рэй скую гра мад скую даб ра-

чын ную ар га ні за цыю «Хэ сэд-

Ра ха мім» (у пе ра кла дзе — 

«Кло пат і мі ла сэр насць»). Я 

прый шла, і мя не вель мі ду-

шэў на пры ня лі, ста лі за пра-

шаць на роз ныя ме ра пры ем-

ствы. А по тым я да ве да ла ся 

пра пра гра му «Пе ра адо лен не 

адзі но ты» і зра зу ме ла, што 

ма гу не толь кі браць, але і ад-

да ваць, бо, са ма прай шоў шы 

праз боль і адзі но ту, доб ра 

ра зу мею тых, хто апы нуў ся 

ў той жа сі ту а цыі. Так я ўвай-

шла ў іні цы я тыў ную гру пу 

гэ тай пра гра мы, якая скла-

да ец ца з 9 ча ла век, — гэ та 

наш кас цяк.

Па мя таю, ка лі я за ста ла-

ся без му жа, то, хоць і бы ло 

шмат сяб роў і сяб ро вак, ста-

ла за ўва жаць, што мне цяж-

ка вый сці з до ма — у кі но, у 

тэ атр, па гу ляць... Усё гэ та 

скла да на ра біць, ка лі ты ад-

на. У сяб ро вак свае сем'і, і 

ве даць, што нех та пай шоў з 

та бой з жа лю, кі нуў шы свае 

хат нія спра вы, — не пры ем-

на. Ця пер я ра зу мею, што і 

ін шыя мо гуць быць у та кім 

ста но ві шчы і ад чу ваць тое 

са мае. Та му я ста ла ха дзіць 

у роз ныя ар га ні за цыі, да кі-

раў ніц тва тэ ат раў і пы тац-

ца, ці нель га на шым пен сі-

я не рам, якія час та жы вуць 

адзі но ка і на ад ну толь кі пен-

сію, да ваць іль го ты на квіт кі. 

І ака за ла ся, шмат хто га то-

вы іс ці на су страч!

Я ў «Вай бе ры» зра бі-

ла чат, да да ла ту ды мно гіх 

на шых ба буль і дзя ду ляў і 

ця пер у ім вы клад ваю ін-

фар ма цыю пра тое, што і які 

тэ атр пра па нуе, а так са ма 

ін фар ма цыю пра бяс плат-

ныя ме ра пры ем ствы. Лю дзі 

за піс ва юц ца, і мы хо дзім ту-

ды ўсе ра зам.

Бы вае, ідзём кам па ні яй 

у 50 ча ла век! У нас у гэ тым 

ча це за раз 108 удзель ні каў. 

Мно гіх з іх, да рэ чы, на ву-

чы лі пра ца ваць са смарт-

фо нам ма ла дыя ва лан цё-

ры, і так са ма тут, у на шай 

ар га ні за цыі. А яшчэ лю дзі 

з на ша га ча та пе ра да юць 

ін фар ма цыю пра роз ныя 

ці ка выя ме ра пры ем ствы 

тым, хто не ка рыс та ец ца 

«Вай бе рам». На прык лад, 

ня даў на нам даў ільгот ныя 

бі ле ты на сваю шоу-пра гра-

му Ма ла дзёж ны тэ атр эст-

ра ды, і мы ха дзі лі ў Па лац 

Рэс пуб лі кі, дзе быў кан цэрт, 

вя лі кай кам па ні яй у 79 ча-

ла век! Уся го з на мі ў та кім 

пла не су пра цоў ні чае больш 

за 20 уста ноў куль ту ры.

Тэ ле фон у мя не ця пер 

зво ніць і зво ніць, і гэ та та-

кое шчас це!

У на шай іні цы я тыў-

най гру пе — зу сім роз ныя 

лю дзі. Са май ста рэй шай 

удзель ні цы, Ро зе Ра маш-

ка, 83 га ды, са мым ма лод-

шым па 61 го дзе, а ся рэд ні 

ўзрост удзель ні каў — 70+. 

Але на огул пры хо дзіць да 

нас мо гуць толь кі тыя, хто 

па цвер дзіў сваё яў рэй ства 

да ку мен та мі.

Усе лю дзі вель мі ці ка-

выя, у кож на га ёсць свая 

ра зы на чка. Мы, удзель ні кі 

іні цыя тыў най гру пы, па доў-

гу з імі раз маў ля ем, зна ё-

мім ся. Хтось ці ка жа: ува мне 

ні чо га ці ка ва га ня ма, я ўся го 

толь кі пра ца ва ла ў бан ку... 

Але ж яна мо жа на ву чыць 

ін шых ка рыс тац ца бан каў-

скі мі карт ка мі, рас ка заць, 

чым яны ад роз ні ва юц ца ад-

на ад ад ной! Пра даў шчы ца 

з кра мы, якая так са ма ду ма-

ла, што ёй ня ма ча го даць 

ін шым, у вы ні ку па дзя лі ла ся 

з усі мі, як вы бі раць доб рыя 

пра дук ты, на што звяр таць 

ува гу, чы та ю чы са стаў пра-

дук ту. А хтось ці вы дат на 

ўмее фар ба ваць во чы, і гэ-

та так са ма здо ра ва. У кож-

на га ёсць чым па дзя ліц ца з 

ін шы мі.

Эла Ка ба ко ва, 61 год:
— Я ма ру ства рыць у 

рам ках пра гра мы «Пе ра-

адо лен не адзі но ты» неш та 

на кшталт ку лі нар на га шоу. 

Ця пер мы да маў ля ем ся, 

што бу дзем пры но сіць з до-

му стра вы, зга та ва ныя па 

сва іх най леп шых рэ цэп тах, 

і ўсе ра зам дэ гус та ваць іх. 

Бу дзем дзя ліц ца ідэ я мі... 

Я заўва жы ла, што пры су-

стрэ чах мы час та аб мяр коў-

ва ем, хто што га туе, па якіх 

рэ цэп тах. А яшчэ я ня рэд ка 

чу ла, што шмат ка му ўсё зда-

ец ца ня смач ным, яны ўжо не 

хо чуць га та ваць толь кі для 

ся бе, усё ўспа мі на юць тыя 

ча сы, ка лі бы ла сям'я...

Яшчэ я — гас па ды ня «Цёп-

ла га до ма» ў Ка мен най Гор цы 

(адзін са ста ліч ных мік ра ра-

ё наў. — Аўт.). Гэ та так са ма 

адзін з пра ек таў на шай ар га-

ні за цыі. Мінск — го рад вя лі кі, 

і не ўсе ма юць маг чы масць 

пры ехаць сю ды, у цэнтр го-

ра да, дзе зна хо дзіц ца, так бы 

мо віць, штаб-ква тэ ра «Хэ сэд-

Ра ха мім». Та му ў роз ных раё-

нах го ра да бы лі ар га ні за ва-

ныя «Цёп лыя да мы» — і лю-

дзі, якія жы вуць не па да лёк, 

час та ма ла ма біль ныя, мо гуць 

прый сці ту ды, па гу та рыць з 

ін шы мі. Уво гу ле гэ та звы чай-

ная ква тэ ра, гас па ды ня якой 

вы ка за ла жа дан не пры маць у 

ся бе та кіх гас цей, і я — ад на з 

та кіх гас па дынь. Уся го ў Мін-

ску та кіх да моў ця пер 17.

Нэ ла Акі ма ва, 62 га ды:
— Я сю ды ста ла ха дзіць 

ня даў на. Я за ста ла ся ад на, 

без му жа, дач ка з'е ха ла: 

мо ла дзі трэ ба ўлад коў ваць 

сваё жыц цё... Вось мне су-

сед ка, ды і сяб роў ка так са-

ма, па ра і лі прый сці ў гэ тую 

ар га ні за цыю. І я тут з усі мі 

так па сяб ра ва ла!

Ка лі мы ўсе ра зам ідзём 

у тэ атр, то пас ля спек так ля 

час та не мо жам ад но з ад-

ным рас стац ца. Ужо ты ся чу 

разоў ска жам «да па ба чэн-

ня» і «па куль» — і ўсё роў на 

пра цяг ва ем аб мяр коў ваць 

уба ча нае. Ідзём ра зам на 

пры пы нак, там пра пус ка ем 

транс парт і ўсё не мо жам на-

га ва рыц ца...

Бо до ма ж раз маў ляць 

ня ма з кім. Я і са бач ку ўжо 

за вя ла, і кот у мя не быў, 

але, вя до ма, гэ та не за ме-

ніць зно сін з людзь мі. А тут у 

мя не з'я ві ла ся столь кі знаё-

мых! Усё гэ та ле та мы, на-

прык лад, ез дзі лі на эк скур сіі 

па кра і не.

Я жы ву на ву лі цы Мен дзя-

ле е ва, у нас тут у скве ры не-

да лё ка ўста ля ва лі ву ліч ныя 

трэ на жо ры. І я кож ны раз, 

ка лі гу ляю са сва ім са ба кам, 

ма ру, як мы, пен сі я неры, тут 

збя ром ся і пач нем зай мац-

ца фіз куль ту рай. Ду маю пра 

тое, каб ар га ні за ваць гру пу 

«Зда ро вы спо саб жыц ця», 

каб усе ах вот ныя пры яз джа-

лі сю ды і мы ра зам тут зай-

ма лі ся на гэ тых трэ на жо рах і 

гу ля лі. У нас не па да лёк ёсць 

ка нал з кач ка мі, шмат пту-

шак, по бач Ба та ніч ны сад і 

парк Ча люс кін цаў — так што 

марш рут вель мі пры го жы. 

Та кія за ня ткі і пра гул кі на-

огул мож на ар га ні за ваць у 

лю бым ра ё не, бо ў кож ным 

з іх ёсць парк.

Я ўжо ста ла на столь кі іні-

цы я тыў ная, што па ча ла зна-

ё міц ца з пен сі я не ра мі, якія 

жы вуць у ма ім до ме. У нас 

вя лі кі дом, 24 пад' ез ды, так 

што лю дзей шмат. І ў мя не 

на ват на ра дзі ла ся ідэя на пі-

саць аб' яву: «Да ра гія ба бу лі 

і дзя ду лі! Вы ходзь це ра ні цай 

на су мес ную пра гу лач ку!» 

Я ўпэў не на, што зной дуц ца 

ах вот ныя да лу чыц ца да мя-

не. А то ўсе ся дзяць па сва іх 

ква тэ рах і ту жаць, што дзе-

цям-уну кам з імі раз маў ляць 

ня ма ка лі, што тыя заўсёды 

за ня тыя, а яны — ні ко му не 

па трэб ныя...

Жыц цё пра цяг ва ец ца. 

Я, ка лі за ста ла ся ад на, тро-

хі па ту жы ла, але ця пер ужо 

прый шла ў ся бе. І шмат у 

чым дзя ку ю чы «Хэ сэд-Ра-

ха мі му» і на шым ча роў ным 

жан чы нам. Хо чам яшчэ ак-

ты ві за ваць і муж чын, хоць 

іх і ма ла...

Свят ла на БУСЬ КО.

«Тэ ле фон у мя не ця пер па ста ян на зво ніць, 
і гэ та та кое шчас це!»

Быць акру жа ным зна ё мы мі і сяб ра мі мож на ў лю бым уз рос це
 ГЭ ТА ЦІ КА ВА

МІ НІСТР МІ НІСТР 
ПА АДЗІ НО ЦЕПА АДЗІ НО ЦЕ

Праб ле ма адзі но ты 

і іза ля цыі лю дзей 

у су час ным све це 

на бы вае на столь кі 

вя ліз ныя маш та бы, 

што пра ба раць бу з 

гэ тай з'я вай па чы на-

юць ужо за дум вац-

ца ў са мых вы со кіх 

эша ло нах ула ды.

Ле тась у Вя лі ка бры та-

ніі на ват з'я віў ся мі ністр 

па пы тан нях адзі но ты. Гэ-

тая па са да бы ла ство ра на 

пры мі ніс тэр стве ахо вы 

зда роўя і рэ ка мен да ва-

на пар ла менц кай ка мі сі-

яй па пы тан нях ба раць бы 

з адзі но тай (аказ ва ец ца, 

іс нуе і та кая). Мяр ку ец ца, 

што дзей насць но ва га мі-

ніст ра за ся ро дзіц ца на 

пы тан нях роз на га кштал-

ту пад трым кі як для па-

жы лых лю дзей, так і для 

мо ла дзі з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі.

Да рэ чы, сле дам за Вя-

лі ка бры та ні яй за клі ка юць 

пры няць ме ры па ба раць-

бе з адзі но тай і ня мец кія 

па лі ты кі.

Іні цы я тыў ная гру па даб ра чын най ар га ні за цыі «Хэ сэд-Ра ха мім».

Мно гія па жы лыя лю дзі, ад каз ва ю чы на пы тан не 

аб тым, што са мае цяж кае ў ста рас ці, пры зна юц ца: 

адзі но та. Але між тым яна час та су пра ва джае 

ста расць, асаб лі ва ка лі хтось ці з су жэн цаў па мі рае. 

Як вы рвац ца з яе ціс коў, вый сці з іза ля цыі, 

пе ра адо лець рос пач і ад чу ван не бес сэн соў нас ці 

да лей ша га жыц ця? Пе рад ва мі гіс то рыі лю дзей, 

якія па спя хо ва прай шлі гэ ты шлях і ста лі 

да па ма гаць пе ра адоль ваць яго ін шым. 

Гэ та вель мі па зі тыў ныя апа вя дан ні, 

а са мае га лоў нае — ар га ні за ваць штось ці па доб нае 

мож на ўсю ды, бы ло б жа дан не.

НАШ КА МЕН ТА РЫЙ
Іры на РУДЗЬ КО, су пра цоў нік гра мад скай даб ра чын най ар га ні за цыі «Хэ сэд-

Ра ха мім», ка ар ды на тар пра гра мы «Пе ра адо лен не адзі но ты»:

— Мы пра цу ем па прын цы пе тэ о рыі сі лы, якія ўдзя ляе асаб лі вую ўва гу моц ным і 

зда ро вым якас цям кож най асо бы. Мы лі чым, што ў кож на га ча ла ве ка, на ват ка лі ён 

мае ней кія сла бас ці, тым не менш ёсць і сі ла, якая мо жа да зво ліць яму быць ак тыў-

ным, ра біць неш та на ка рысць ін шых і тым са мым да па ма гаць са бе пе ра адоль ваць 

сваю адзі но ту.

У рам ках пра гра мы «Пе ра адо лен не адзі но ты» мы ства ры лі ка ман ду — іні цы я тыў-

ную гру пу з дзевяці ча ла век, ва лан цё раў, і спа чат ку пра ца ва лі з імі. Па ра лель на мы 

пра вя лі пад ра бяз нае ан ке та ван не лю дзей, якія ма юць па трэ бу ў на шай да па мо зе. 

Апы та лі больш за 300 ча ла век! Да лей — рас пра ца ва лі шэ раг пра ек таў. Яны мо гуць 

мя няц ца, адап та вац ца пад рэ аль ныя па трэ бы лю дзей. На прык лад, пра ект «На су страч 

мас тац тву» — на вед ван не тэ ат раў і ін шых куль тур ных уста ноў, пра ект «За ла тыя ва-

ка цыі», які пра ду гледж вае роз ныя эк скур сіі, па езд кі, су стрэ чы з ці ка вы мі людзь мі... І 

гэ та ўсё — роз ныя кі рун кі ра бо ты ў рам ках пе ра адо лен ня адзі но ты. Шмат хто ка жа, 

што пра ект «Пе ра адо лен не адзі но ты» да па мог ім вяр нуц ца да іх звык ла га жыц ця, ка лі 

яны ме лі сям'ю. Ця пер ро лю сям'і ўзя ла на ся бе на ша ар га ні за цыя.

Вель мі ра дас на на зі раць, як лю дзі, якія да лу чы лі ся да нас, ажы ва юць і ста но вяц ца 

ак тыў ныя, са мі па чы на юць пра яў ляць іні цы я ты ву, неш та ар га ні зоў ваць. Шмат у ка го 

аказ ва юц ца ці ка выя ідэі. А са мае га лоў нае — што па жы лыя лю дзі, якія да лу чы лі ся 

да нас, больш не адзі но кія і ад гэ та га ў іх жыц ці з'яў ля ец ца больш ра дас ці. Яны не ў 

ця жар сва ім дзе цям, не ў ця жар дзяр жа ве. І пра цяг ва юць жыць з за да валь нен нем, а 

не з ад ча ем і ча кан нем кан ца.

КА РЫС НЫ ВО ПЫТ
Як атрым лі ва ец ца Як атрым лі ва ец ца 

пры цяг нуць і ўтры маць пры цяг нуць і ўтры маць 
ва лан цё раў?ва лан цё раў?

З ча го па чы на ец ца пра ект «Пе ра адо лен не адзі но ты»? 

— Мы су стра ка ем адзі но кіх лю дзей, якія прый шлі да нас, 

і пра во дзім ан ке та ван не, зна ё мім ся з імі, — апа вя дае 

Ала Гля ка ва, якая кі руе іні цы я тыў най гру пай пра гра мы 

«Пе ра адо лен не адзі но ты». — І гэ та не су хая ан ке та, мы 

з ча ла ве кам раз маў ля ем не менш за га дзі ну, і ён ад чу-

вае, што ці ка вы нам. По тым за пра ша ем яго на эк скур сію 

ці на шпа цыр і пры гэ тым да маў ля ем ся з гру пай: вось 

гэ тая жан чы на ў нас но вень кая, і мы бу дзем удзя ляць 

ёй мак сі мум ува гі.

І мы прос та ата ча ем яе ўва гай, што на зы ва ец ца, пе-

рад аём з рук на ру кі! І ча ла век, ад чу ва ю чы шчы рую 

ці ка васць да ся бе, ста но віц ца больш рас ка ва ны, больш 

апа вя дае пра ся бе. І мы пры гэ тым ба чым, што ці ка ва га 

ён мо жа даць усім нам. Мы заў сё ды ка жам: у нас не так, 

што ўсе бу дуць неш та ра біць для ця бе ад на го. Мы хо чам 

ве даць: чым ты мо жаш да па маг чы ўсім нам? Мо жа, ты 

здоль ны не ча му нас на ву чыць або зра біць штось ці? І 

ка лі ён хоць неш та зра біў для ўсіх, тут мы ўжо шчы ра 

вы каз ва ем яму сваю па дзя ку. Та му што адзі но кі ча ла век 

яшчэ больш мае па трэ бу ў пад зя цы і пад трым цы. Та му 

лю дзям хо чац ца ра біць усё больш і больш.

50+: жыць ці ка ва!50+: жыць ці ка ва!


