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У
СЕ ве да юць, што та кое Чыр во ны 
Крыж. Усе ве да юць, што яны 
да па ма га юць. Чым кан крэт на? 

Вось тут ужо ўзні ка юць за мін кі. Наш 
ка рэс пан дэнт су стрэў ся і па гу та рыў 
з на мес ні кам ге не раль на га сак ра та ра 
Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га 
Кры жа Ра ма ні яй Ска ма рош ка, каб 
вы свет ліць, як сён ня пра цуе ар га ні за цыя. 
Ра ма нія Ра ма наў на так са ма з'яў ля ец ца 
чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі, та му не абы шло ся і без 
пы тан няў пра гэ ту част ку яе жыц ця.

Хто, як і для ча го?
— Лю дзі больш-менш уяў ля юць, чым 

зай ма ец ца Між на род ны рух Чыр во на га 
Кры жа і Чыр во на га Паў ме ся ца. У агуль-
ных ры сах, але без кан крэ ты кі. Што Бе-
ла рус кае та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа 
зра бі ла важ на га за ня поў ны 2018 год?

— На жаль, рас ча рую вас. Бе ла ру сы ў 
боль шас ці сва ёй не вель мі вы раз на ўяў-
ля юць, чым зай ма ец ца Бе ла рус кі Чыр во ны 
Крыж. Боль шасць тры мае ў па мя ці ін фар-
ма цыю аб гу ма ні тар най да па мо зе ў га ра-
чых кроп ках (гэ тым, да рэ чы, зай ма ец ца 
Між на род ны Ка мі тэт Чыр во на га Кры жа) і 
аб ва лан цёр скім ру ху. Вя до ма, гэ та на ступ-
ствы не да хо пу ін фар ма цыі пра Бе ла рус кі 
Чыр во ны Крыж.

Ка лі ка заць у цэ лым, то На цы я наль нае 
та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа аказ вае 
пад трым ку дзяр жа ве ў вы ра шэн ні важ ных 
са цы яль ных праб лем. Бе ла рус кі Чыр во ны 
Крыж — са мая буй ная гу ма ні тар ная ар га ні-
за цыя ў кра і не. Без умоў на, у нас ёсць свая 
стра тэ гія. Га лоў ныя кі рун кі БТЧК су гуч ныя з 
на прам ка мі Між на род на га ру ху Чыр во на-
га Кры жа: ме ды ка-са цы яль ная да па мо га, 
пад рых тоў ка і рэ ага ван не на над звы чай-
ныя сі ту а цыі, аба ро на ін та рэ саў ураз лі вых 
катэгорый лю дзей, ін фар ма ван не і на ву-
чан не, рас паў сюдж ван не ве даў аб між на-
род ным гу ма ні тар ным пра ве і ўма ца ван не 
па тэн цы я лу са мой ар га ні за цыі.

— Як і ка му да па ма гае БТЧК?
— Сён ня БТЧК — гэ та шэсць аб лас ных, 

Мін ская га рад ская і Да рож ная ар га ні за цыі, 
больш за во сем ты сяч пяр віч ных ар га ні-
за цый, ка ля 400 су пра цоў ні каў і 17 ты сяч 
ва лан цё раў.

Ме ды цын скія і ма лод шыя сёст ры мі ла-
сэр нас ці да гля да юць до ма адзі но кіх лю-
дзей у па жы лым уз рос це, лю дзей з ін ва лід-
нас цю, псі хіч ны мі рас строй ства мі, цяж кі мі 
хра ніч ны мі за хвор ван ня мі, у тым лі ку з ан-
 ка ло гі яй, хво рых на су хо ты, ВІЧ/СНІД. 
У шта це Чыр во на га Кры жа ка ля 200 сёст раў 
мі ла сэр нас ці. У ад ной сяст ры мі ла сэр нас ці 
ў ся рэд нім 7—9 па да печ ных.

Асоб ны вя лі кі блок ра бо ты — пра фі-
лак ты ка ін фек цый ных і не ін фек цый ных 
за хвор ван няў, па пу ля ры за цыя ся род жы-
ха роў Бе ла ру сі зда ро ва га ла ду жыц ця.

У ра бо це па пад рых тоў цы і рэ ага ван-
ні на над звы чай ныя сі ту а цыі так са ма за-
дзей ні ча ны і су пра цоў ні кі, і ва лан цё ры. На 
шчас це, Бе ла русь — мір ная кра і на, та му 
над звы чай ныя сі ту а цыі, на якія га то ва рэ а-
га ваць БТЧК, час цей за ўсё звя за ныя са 
сты хі яй: ма ра за мі, ха ла да мі, моц ны мі сне-
га па да мі, па вод кай, спя ко тай. Тут мы цес на 
пра цу ем з МНС і МУС.

У кож най воб лас ці ство ра ны ва лан цёр-
скія атра ды хут ка га рэ ага ван ня. У склад 
атра даў ува хо дзяць роз ныя лю дзі: гэ та і 
сту дэн ты, і тыя, хто пра цуе: пра гра міс ты, 
па жар ныя-ра та валь ні кі, ста ма то ла гі, псі хо-
ла гі, ва дзі це лі. Пры чым не толь кі муж чы ны, 
але і жан чы ны. Я га то вая ў по яс па кла ніц ца 
гэ тым лю дзям, та му што яны зна хо дзяць 
час не толь кі для ра бо ты і сям'і, але і для 
да па мо гі ін шым. Ва лан цё ры пра хо дзяць 
спе цы яль нае на ву чан не і ў вы пад ку не аб-
 ход нас ці га то вы апе ра тыў на рэ ага ваць як 
на над звы чай ныя сі ту а цыі, так і на по шук 
лю дзей, што згу бі лі ся.

Мно гія аса цы ю юць Чыр во ны Крыж з ар-
га ні за цы яй, у якой мож на і трэ ба атрым-
лі ваць ма тэ ры яль ныя да бро ты. Вя до ма, у 
эк стран ных вы пад ках мы ста ра ем ся да па-
маг чы — пра дук та мі хар ча ван ня, срод ка-
мі гі гі е ны, адзен нем. Бе ла рус кі Чыр во ны 
Крыж лі чыць ра зум ным па ды ход, ка лі з 
пра мой да па мо гай спа лу чаюц ца аса біс тая 
ак тыў насць ча ла ве ка, жа дан не і ўмен не 
са мо му са бе да па ма гаць. Па зі цыя на шай 
ар га ні за цыі — пра ца ваць з ча ла ве кам, ра-
за брац ца ў яго праб ле ме, да па маг чы яму 
змя ніць стаў лен не да жыц ця або сі ту а цыі.

Да нас рэ гу ляр на звяр та юц ца па да па-
мо гу лю дзі з ал ка голь най, нар ка тыч най 
за леж нас цю, з ін ва лід нас цю і роз ны мі за-
хвор ван ня мі, ма ла за бяс пе ча ныя.

Аб пла нах
— Чым ва ша ар га ні за цыя зой мец ца 

ў на ступ ным го дзе?
— Мы, вя до ма ж, пра цяг нем да па ма гаць 

лю дзям у скла да ных жыц цё вых сі ту а цы ях. 
Важ ным лі чым і фар мі ра ван не ўстой лі ва га 
парт нёр ства з дзяр жаў ны мі струк ту ра мі, 
ін шы мі НДА. Пла ну ем у тым лі ку пра ца-
ваць над ума ца ван нем ар га ні за цый на га 
па тэн цы я лу.

Пра цяг нец ца ра бо та па ака зан ні да па-
мо гі па жы лым лю дзям у іх до ма.

У 2019 го дзе Бе ла русь ча ка юць дзве важ-
ныя па дзеі, у якіх Чыр во ны Крыж так са ма 
ўдзель ні чае. Пер шая — кра і на бу дзе ад зна-
чаць 70-год дзе пад пі сан ня Жэ неў скіх кан вен-
цый. Гэ та доб рая на го да рас ка заць аб гу ма ні-
тар най дзей нас ці Чыр во на га Кры жа, пра тое, 
што та кое Жэ неў скія кан вен цыі і як у мір ны час 
пра цуе на цы я наль нае та ва рыст ва.

Ін шая па дзея — гэ та дру гія Еў ра пей скія 
гуль ні, якія прой дуць ле там. Мы пад пі са-

лі па гад нен не з Ды рэк цы яй Еў ра пей скіх 
гуль няў — на ву ча ем ва лан цё раў аказ ваць 
пер шую да па мо гу і псі ха са цы яль ную пад-
трым ку ў вы пад ку ня штат ных сі ту а цый, а 
так са ма ву чым пра ца ваць з на тоў пам.

У на ступ ным го дзе мы пла ну ем яшчэ 
больш уклю чыц ца ў ра бо ту з людзь мі, 
якія вы зва лі лі ся з мес цаў па збаў лен ня во-
лі. Чыр во ны Крыж мо жа пры нес ці ў кра і ну 
во пыт ін шых на цы я наль ных та ва рыст ваў, 
ака заць псі ха ла гіч ную і гу ма ні тар ную пад-
трым ку, спры яць фар ма ван ню ў лю дзей з 
за хвор ван ня мі пры хіль нас ці да ля чэн ня.

Мы па ча лі ра бо ту па тэ ме жа но ча га 
ал ка га ліз му. На ву ча ем та кіх жан чын пра-
фе сі ям, ма ем зно сі ны з сем' я мі, аказ ва ем 
псі ха са цы яль ную пад трым ку.

Да па ма жы бліз ка му свай му
— БТЧК да па ма гае лю дзям ад шу каць 

сва я коў, стра ча ных у вы ні ку сты хій-
ных бед стваў і ўзбро е ных кан флік таў. 
Якая гіс то рыя за пом ні ла ся вам больш 
за ўсё?

—Ад наў лен не ся мей ных су вя зяў — гэ та 
толь кі не вя лі кая част ка пра цы Чыр во на га 
Кры жа. У БТЧК ёсць парт нё ры ў цэ лым шэ-
ра гу на цы я наль ных та ва рыст ваў у мно гіх 
кра і нах. Да нас пры хо дзяць за пы ты, мы 
збі ра ем па кет да ку мен таў, по тым на кі роў-
ва ем яго ў не аб ход ную кра і ну. Але хут касць 
ад ка зу роз ная, мно гія за пы ты раз гля да юц-
ца ме ся ца мі.

Яр кія гіс то рыі? Яны бы лі роз ныя. На прык-
лад, укра ін ская сям'я — муж і ця жар ная жан-
чы на з дзі цем вы ра шы лі пе ра ехаць у Бе ла-
русь з зо ны кан флік ту. Баць ка ся мей ства 
пай шоў раз ві тац ца са сва і мі сва я ка мі. І знік.

Сям'я без баць кі пе ра еха ла ў Бе ла русь. 
Прай шло не каль кі ме ся цаў, муж чы ну ўда-

ло ся знай сці. Уяў ля е це, як бы ло гэ тай жан-
чы не? Апы нуц ца ў гу шчы ва ен ных дзе ян-
няў, ча каць на ра джэн ня дзі ця ці, рап там 
стра ціць му жа і з'е хаць з род най кра і ны.

Ад мет ная ры са ча ла ве ка
— Асоб ны кі ру нак ва шай ра бо ты — 

збор ах вя ра ван няў. Рас тлу мач це, ча му 
трэ ба ах вя ра ваць?

— Па пу ляр ная тэ ма. І скла да ная. Па-пер-
шае, ні хто не мо жа пры му сіць ча ла ве ка ах вя-
ра ваць. Ін фар ма ваць, як гэ та мож на зра біць, — 
так, пры му шаць — не. Ла гіч на ах вя ра ваць у
тым вы пад ку, ка лі ты да вя ра еш ар га ні за цыі. 
У наш час да ве дац ца больш аб ар га ні за цыі 
не скла да на: вы ву чыць сайт, прый сці ў офіс, 
аса біс та па зна ё міц ца ??з су пра цоў ні ка мі, 
да ве дац ца, ку ды пой дуць гэ тыя гро шы. У 
рэш це рэшт, мож на са мо му паў дзель ні-
чаць у гэ тай ра бо це, а по тым уба чыць вы-
нік. Ах вя ру юць звы чай на лю дзі з асаб лі-
вым ся мей ным вы ха ван нем. У ка гось ці гэ та 
асаб лі васць рэ лі гій най куль ту ры, у ка гось ці 

ёсць аса біс ты во пыт, ка лі ў сям'і зда ра ла ся 
го ра.

Ча му вар та ах вя ра ваць? Да рыць па да-
рун кі заў сё ды пры ем ней, чым іх атрым-
лі ваць.

І ах вя ра ваць мож на не толь кі гро шы — 
мож на ах вя ра ваць свой час, свой пра фе-
сій ны во пыт.

— Су ма са ма га вя лі ка га ах вя ра ван ня 
БТЧК за апош ні час ад ад на го ча ла ве ка 
ці ар га ні за цыі?

— Важ ная не су ма, а факт удзе лу ў гу-
ма ні тар ным пра ек це. За пом ніў ся вы па дак, 
ка лі бе ла рус кая ды яс па ра ў ін шай кра і не 
вы ву чы ла ў ін тэр нэ це адзін з на шых пра-
ек таў. Іх за ча пі ла тэ ма. Па пры ез дзе ў Бе-
ла русь прад стаў ні кі ды яс па ры звяр ну лі ся ў 
Бе ла рус кі Чыр во ны Крыж і ах вя ра ва лі ка ля 
20 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў.

Лю дзі са мі пры нес лі
— Не маг чы ма не за кра нуць тэ му бе-

жан цаў і вы му ша ных пе ра ся лен цаў. 
Лю дзі па-роз на му ацэнь ва юць гэ тыя 
пра цэ сы. Як пры няць бе жан цаў так, каб 
не па крыў дзіць свой на род?

— У Бе ла ру сі ёсць ад ла джа ная дзяр жаў-
ная сіс тэ ма ра бо ты ў гэ тым кі рун ку. Яна 
да зва ляе апе ра тыў на ўза е ма дзей ні чаць 
усім за ці каў ле ным струк ту рам, у тым лі ку і 
Чыр во на му Кры жу. У гэ тай ра бо це фо кус 
Чыр во на га Кры жа — псі ха са цы яль ная пад-
трым ка міг ран таў і бе жан цаў, асаб лі ва на 
пер шым эта пе. Акра мя та го, важ ная і пра ца 
з ка рэн ным на сель ніц твам, каб лю дзі та ле-
рант на ста ві лі ся да бе жан цаў.

І ка рыс та ю чы ся вы пад кам, я дзя кую жы-
ха рам Бе ла ру сі — та му што яны ўні каль ныя. 
Доб рыя. Спа гад ныя. Наш на род вы зна ча-
ец ца тым, што па мя тае сваю гіс то рыю. Па-
мяць пра Вя лі кую Ай чын ную вай ну не дае 
нам крыў дзіць лю дзей, якія пры еха лі з зон 
кан флік ту, чу лі і ба чы лі вы бу хі, тое, як сна-
ра ды руй ну юць да мы.

Яшчэ ад но — гэ та вы ха ван не. Мне зда-
ец ца, та ле рант насць за кла дзе на ў на шым 
мен та лі тэ це. І ўсё ж пра гра мы та ле рант нас-
ці трэ ба раз ві ваць.

Пры кла ды? Пры еха ла па вяс не ў не вя лі-
кую вёс ку ў сям'ю ўкра ін цаў. Пы та ю ся: «Як 
пе ра зі ма ва лі?» У ад каз чую — доб ра.

«А як доб ра?» — «Ага род ужо не ўзор ва-
юць, хо лад на, але за кат кі да па маг лі».

«А дзе ўзя лі за кат кі?» — «Дык су се дзі».
Ра зу ме е це? Бе ла рус кія су се дзі па дзя лі-

лі ся, чым маг лі.

За ма ца ваць ста тус ва лан цё ра
— Вы з'яў ля е це ся чле нам ка мі сіі Са-

ве та Рэс пуб лі кі па за ка на даў стве і дзяр-
жаў ным бу даў ніц тве. Чым кан крэт на 
вы зай ма е це ся? Якія за ко на пра ек ты 
ста лі для вас са мы мі скла да ны мі?

— Перш за ўсё, для мя не ра бо та ў Са ве це 
Рэс пуб лі кі — вя лі кі го нар і ад каз насць.

Ка мі сія па за ка на даў стве і дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве — важ ная ка мі сія. Пра ца ў ёй 
па тра буе ве даў у роз ных га лі нах пра ва, 
эка но мі кі, між на род ных ад но сін, са цы яль-
на га жыц ця. Мне пры ем на, што са мной 
пра цу юць лю дзі, якія з'яў ля юц ца спе цы я-
ліс та мі ў гэ тых сфе рах.

Што за пом ні ла ся асаб лі ва? Мне зда ец-
ца, што ка лі се на та ру неш та ад но за па мі на-
ец ца, а ас тат няе — не, то гэ та ня пра віль на. 
Ня ма ня важ ных спраў і па дзей.

— Што вы па він ны зра біць, каб па 
за вяр шэн ні ра бо ты ў Са ве це Рэс пуб лі кі 
ска заць са бе: я — ма лай чы на, я да па-
маг ла лю дзям?

— Вель мі важ ным бы ло б, уліч ва ю чы 
спе цы фі ку ма ёй пра цы, каб у Бе ла ру сі з'я-
віў ся за кон аб ва лан цёр стве. Ідзе ра бо та ў 
гэ тым кі рун ку.

Поў ную вер сію ін тэр в'ю чы тай це на сай-
це га зе ты zvіаzdа.bу.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
Фо та прад стаў ле ны БТЧК.

«Важ на, каб з'я віў ся за кон «Важ на, каб з'я віў ся за кон 
аб ва лан цёр стве»аб ва лан цёр стве»

Шчырая размова з сенатарам і прадстаўніком Беларускага Чырвонага Крыжа
Ра ма ні яй СКА МА РОШ КА


