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У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

Наталля КАЧАНАВА:

С

таршыня Пастаяннай
камісіі Савета Рэспублікі
па адукацыі, навуцы, культуры
і сацыяльным развіцці
Віктар ЛІСКОВІЧ расказаў
журналістам аб сітуацыі, якая
складваецца ў лагеры бежанцаў
на беларуска-польскай граніцы.

«КАЛІ ГАВОРКА ІДЗЕ ПРА ЖЫЦЦЁ
І ЗДАРОЎЕ, МЫ, БЕЛАРУСЫ,
НЕ ДЗЕЛІМ ЛЮДЗЕЙ НА СВАІХ І ЧУЖЫХ»
Беларускія парламентарыі прынялі ўдзел у Міжнароднай парламенцкай канферэнцыі

П

арламенцкая дэлегацыя Беларусі
на чале са Старшынёй Савета
Рэспублікі Наталляй Качанавай прыняла
ўдзел у Міжнароднай парламенцкай
канферэнцыі на тэму «Усеагульны ахоп
паслугамі аховы здароўя і мэты ў галіне
ўстойлівага развіцця». Мерапрыемства
прайшло ў фармаце відэаканферэнцыі
Міжпарламенцкай асамблеі дзяржаў —
удзельніц Садружнасці Незалежных
Дзяржаў сумесна з Еўрапейскім
рэгіянальным бюро Сусветнай
арганізацыі аховы здароўя.

На пачатку свайго выступлення Наталля Качанава падзякавала Старшыні
Савета Міжпарламенцкай асамблеі дзяржаў — удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў Валянціне Мацвіенцы за
ўключэнне ў парадак такой актуальнай
тэмы, як «Усеагульны ахоп паслугамі аховы здароўя і мэты ў галіне ўстойлівага
развіцця».
Паводле яе слоў, пандэмія, якая ахапіла ўвесь свет, прадэманстравала, наколькі важныя для кожнай краіны моцныя сістэмы аховы здароўя і гатоўнасць

да дзейнасці ў надзвычайных сітуацыях.
Спікер падкрэсліла: у такіх умовах крытычна неабходныя нарошчванне патэнцыялу процідзеяння новым выклікам і
неадкладны пошук шляхоў для забеспячэння ўсеагульнага ахопу паслугамі аховы здароўя.
— З самага пачатку Беларусь ідзе сваім
шляхам. Наш выбар мы зрабілі свядома
і ўзважана, бо ўпэўнены: беларуская сістэма аховы здароўя з гэтым выклікам справіцца, — пераканана
Наталля Качанава.
стар.
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Фота носіць ілюстрацыйны характар.

ВЯЗЫНСКІЯ КАМУНАРЫ

ЦІКАВЫ ВОПЫТ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Пілотны сацыяльны праект пад назвай «Сезонны дом» у Вілейскім раёне
прайшоў праверку часам. Хоць спачатку не ўсе верылі ў яго поспех
падказвала, што пры ўдалым падыходзе
ІСТОРЫЯ стварэння ў раёне сезоннага
Прытулак цёплы і ўтульны
дома для адзінокіх пенсіянераў

Г

даволі звычайная. Старшыня Вязынскага
сельскага Савета Ігар СУДНІКОВІЧ
згадвае, як больш за дзесяць гадоў
таму яму раённыя ўлады прапанавалі
ўзяцца за рэалізацыю пілотнага праекта,
аналагаў якому ў Вілейскім раёне яшчэ
не было — адкрыццё на зімовы перыяд
часовага цёплага і ўтульнага прытулку
для адзінокіх пенсіянераў вельмі
саліднага ўзросту.

Цудоўна ў вёсцы, як вядома, летам.
А вось позняй восенню, зімой ды і ранняю
вясной без адпаведнага рэсурсу жыццёвых сіл складана сталым людзям выконваць элементарныя хатнія справы: вады
прынесці з калодзежа, у печцы прапаліць,
наведаць краму ці падысці да аўталаўкі ў
галалёд. Вось і ўзнікла ў мясцовай улады
ідэя на ла дзіць у ад ной з вё сак сель скага Савета такі сезонны дом. Жыццё

можна зрабіць вельмі добрую справу:
дапамагчы адзінокім старым перажыць
з найменшымі фізічнымі і маральнымі
стратамі самы складаны сезон у іх жыцці — зімовы — прыкладна з лістапада да
пачатку красавіка. Вось пад гэтыя мэты і
было вырашана ў вёсцы Вязынь прыстасаваць будынак, дзе раней месціўся сельсавет, затым школа,
стар.
а потым бібліятэка.
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Нагадаем, што каардынацыю дзейнасці гуманітарнай місіі па даручэнні кіраўніка дзяржавы ўзначальвае Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава.
У сваю чаргу Віктар Лісковіч каардынуе
дзейнасць службаў на месцы знаходжання лагера — у ТЛЦ «Брэміна-Брузгі».
— Я тут практыч на з пер ша га дня, з
першага гуманітарнага грузу, які паступіў ад Са ве та Рэс публікі, ка лі бе жанцы
яшчэ зна хо дзі лі ся ў ляс ным ла ге ры і
атры ма лі та ды пер шыя сем тон да памо гі, — ад зна чыў у гу тар цы з жур наліс та мі се на тар.
Паводле яго слоў, па стане на 24 лістапада бежанцам раздадзена ўжо больш
за 70 тон гуманітарнага грузу, уключаючы
харчаванне і пітную ваду. Таксама на задавальненне бытавых патрэб няшчасных
людзей спатрэбілася больш чым тры тысячы коўдраў, падушкі, цёплае адзенне,
шкарпэткі.
Сенатар падзякаваў за дапамогу валанцёрам, а таксама арганізацыям, якія
аператыўна адгукнуліся на збор гуманітарнага грузу:
— Асобна хацеў бы вылучыць акрамя
Гродзенскай вобласці Брэсцкую, Гомельскую і Магілёўскую. Штодня мы атрымліваем груз і маем яго ў запасе на складзе
як мінімум на два дні, — патлумачыў ён і
адзначыў дзейнасць валанцёраў-перакладчыкаў, якія дапамагаюць у стасунках
з бежанцамі.
Дарэчы, у якасці валанцёраў тут знаходзяцца штодня студэнты Гродзенскага
дзяржуніверсітэта імя Янкі Купалы: яны
дапамагаюць з выдачай харчавання ў
ТЛЦ, працуюць сумесна са следчымі,
пагранічнікамі і медыкамі.
Каардынуючы працэс гуманітарнай місіі на месцы, Віктар Лісковіч падкрэсліў:
беларускі бок робіць усё, каб бежанцам
было камфортна.
— Асаб лі ва ха це ла ся б ад зна чыць
ува гу з бо ку кі раў ні ка дзяр жа вы. Усё
трымаецца пад кантролем, і патрэбныя
мо ман ты ка рэк ту юц ца ім гнен на. Бежанцы ўдзячныя нашаму Прэзідэнту за
ўвагу. І дзеці, і дарослыя, неаднаразова
просяць перадаць яму цёплыя словы, —
рэзюмуе ён.
Вольга АНУФРЫЕВА.
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