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Да ка го прый дзе 
сац ра бот нік

Хто мае пра ва на са цы яль нае аб слу-

гоў ван не на да му? Коль кі ра зоў на ты-

дзень па ві нен пры хо дзіць сац ра бот нік 

да та ко га ча ла ве ка? (Вя лю но ва Г. А.)

Ад каз вае ды рэк тар Тэ ры та ры яль на га цэнт-

ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 

Са вец ка га ра ё на г. Мін ска Свят ла на ПРЫ-

ВА ЛА ВА:

— Звяр нуц ца ў Тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы яль-

на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва па мес цы свай го 

жы хар ства з на го ды са цабс лу гоў ван ня на да му 

мо жа кож ны пен сі я нер па чы на ю чы з 60 га доў — 

не за леж на ад та го, жы ве ён адзін ці, да пус цім, 

са сва і мі дзець мі. Акра мя та го, та кія па слу гі мы 

аказ ва ем і лю дзям з ін ва лід нас цю, як пра ві ла, ін-

ва лі дам I або II гру пы не за леж на ад уз рос ту. Але 

пры гэ тым мы ўліч ва ем ме ды цын скія па ка зан ні і 

(або) ад сут насць ме ды цын скіх су праць па ка зан няў. 

Яны пра пі са ны Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя.

У цэ лым па ра дак і ўмо вы ака зан ня ТЦСАН са-

цы яль ных па слуг рэг ла мен та ва ны «Ін струк цы яй 

аб па рад ку і ўмо вах ака зан ня са цы яль ных па слуг 

дзяр жаў ны мі ўста но ва мі са цы яль на га аб слу гоў-

ван ня», за цвер джа най па ста но вай Мінп ра цы і 

саца ба ро ны ад 26 сту дзе ня 2013 г. № 11.

Пен сі я не ру пры зва ро це да нас не аб ход на прад-

ста віць на ступ ныя да ку мен ты: пісь мо вую заяву 

(уста ноў ле най фор мы); да ку мент, які свед чыць 

асо бу; да ку мент уста ноў ле на га ўзо ру аб пра ве 

на льго ты (па свед чан не ін ва лі да, ве тэ ра на Вя лі-

кай Ай чын най вай ны і да т. п.) — для гра ма дзян, 

якія ад но сяц ца да ка тэ го рыі тых, хто ка рыс та ец ца 

льго та мі; ме ды цын скую да вед ку аб ста не зда роўя 

(для гэ та га трэ ба звяр нуц ца да свай го ўчаст ко ва-

га тэ ра пеў та).

Ра бот ні кі ТЦСАН на пра ця гу трох ра бо чых 

дзён з дня зва ро ту пра вя дуць аб сле да ван не ма тэ-

рыяль на-бы та во га ста но ві шча пен сі я не ра са скла-

дан нем ак та і за пы та юць у дзяр жаў ных ор га наў і 

ін шых ар га ні за цый на ступ ныя звест кі: аб па ме ры 

атры ма най пен сіі за ме сяц, які па пя рэд ні чаў зва-

ро ту, — для адзі но кіх не пра ца здоль ных гра ма-

дзян; да вед ку аб мес цы жы хар ства і скла дзе сям'і; 

звест кі аб ад сут нас ці до гля ду за гра ма дзя ні нам 

асо бай, якая атрым лі вае да па мо гу па до гля дзе за 

ін ва лі дам І гру пы або за асо бай, якая да сяг ну ла 

80-га до ва га ўзрос ту.

Ра шэн не аб за клю чэн ні да га во ра ака зан ня са-

цы яль ных па слуг пры ма ец ца ды рэк та рам ТЦСАН 

на пра ця гу 5 ра бо чых дзён пас ля атры ман ня апош-

ня га не аб ход на га да ку мен та (звес так).

АПЛА ТА СА ЦЫ ЯЛЬ НЫХ ПА СЛУГ
Са цы яль ныя па слу гі на да му ажыц цяў ля юц-

ца на ўмо вах апла ты (поў най або част ко вай) або 

бяз вы плат на.

Пра ва на бяс плат нае са цы яль нае аб слу гоў ван-

не на да му ма юць ма ла за бяс пе ча ныя адзі но кія 

не пра ца здоль ныя гра ма дзя не, ся рэд не ду ша вы 

да ход якіх ні жэй шы за 100 % бюд жэ ту пра жы тач-

на га мі ні му му (БПМ), які дзей ні чае на да ту па да чы 

за явы аб ака зан ні са цы яль ных па слуг (на га да-

ем, што з 1 жніў ня БПМ за цвер джа ны ў па ме ры 

230,92 руб ля).

На ўмо вах част ко вай апла ты са цы яль ныя па-

слу гі атрым лі ва юць адзі но кія не пра ца здоль ныя 

гра ма дзя не, ся рэд не ду ша вы да ход якіх не пе ра-

вы шае 200 % БПМ. Па мер част ко вай апла ты скла-

дае: для не пра ца здоль на га гра ма дзя ні на — 60 % 

ад та ры фу на са цы яль ныя па слу гі; для не пра ца-

здоль най сям'і — 50 % ад та ры фу для кож на га 

чле на сям'і.

Ас тат нім са цы яль ныя па слу гі на да му прад стаў-

ля юц ца на ўмо вах поў най апла ты па са цы яль ных 

та ры фах, якія за цвяр джа юц ца мяс цо вы мі ор га на мі 

ўла ды, у на шым вы пад ку — Мін гар вы кан ка мам. 

Так, у Мін ску пен сі я нер за пла ціць за га дзі ну пра-

цы сац ра бот ні ка 66 ка пе ек. Ся рэд няя пра цяг ласць 

ві зі ту сац ра бот ні ка — 1 га дзі на 50 хві лін, зна чыць, 

поў ная апла та за ві зіт скла дзе 1,21 руб ля. Пры-

бліз на та кая ж кар ці на і ў ін шых рэ гі ё нах. Як ба чы-

це, кож ны пен сі я нер мо жа са бе гэ та да зво ліць.

КОЛЬ КІ ВІ ЗІ ТАЎ НА ТЫ ДЗЕНЬ?
Для не пра ца здоль ных гра ма дзян, якія атрым-

лі ва юць сац пас лу гі без апла ты, пе ры я дыч насць 

на вед ван ня са цы яль ным ра бот ні кам уста ноў ле на 

з улі кам іх кры тэ рыя жыц ця дзей нас ці (аб ме жа ван-

няў здоль нас ці да са ма аб слу гоў ван ня).

Пе ры я дыч насць на вед ван ня та го, хто аб слу гоў-

ва ец ца на ўмо вах част ко вай або поў най апла ты, 

уста наў лі ва ец ца па жа дан ні са мо га пен сі я не ра 

на пад ста ве да га во ра, у якім вы зна ча ны ві ды і 

аб' ём па слуг.

Свят ла на БУСЬ КО.
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На ўскрай ку Ма зы ра на 1,5 гек та ра 

зям лі ся род зе ля ні ны і кве так ста іць 

дом — не прос та дом, а адзін з са мых 

ста рэй шых дзі ця чых да моў Бе ла ру сі, 

яко му вось-вось споў ніц ца 75 га доў. 

Ня гле дзя чы на та кі ста лы ўзрост, бу-

ды нак і звон ку, і знут ры са мы што ні 

ёсць су час ны. Яго га да ван цы, дзе ці 

ад трох да ва сям нац ца ці га доў, жы-

вуць па 10—12 ча ла век у ква тэ рах з 

ві таль няй, гас ці най, гуль ня вым па ко-

ем, кух няй, асоб ны мі ду ша вы мі для 

хлоп чы каў і дзяў чы нак, спаль ня мі на 

ад на го-двух ма лых... На 200 квад рат-

ных мет рах кож на га з ча ты рох та кіх 

па мяш кан няў змя шча ец ца ўсё, што 

трэ ба для ся мей на га кам фор ту. А каб 

ве даць, што та кое пра ца, дзе ці ра зам 

з вы ха ва це ля мі шчы ру юць на га ро дзе 

і ў цяп лі цах. Ас тат няя тэ ры то рыя — 

су цэль ны квет нік і фрук то вы сад.

НА ДО МНАЯ ЦАРК ВА 
ДЫ ЭТ НА ГРА ФІЧ НАЯ ХА ТА

Боль шасць з 35 га да ван цаў до ма — сі-

ро ты пры жы вых баць ках. Каб ма лыя не 

стра ці лі ўяў лен ня пра тое, што та кое сям'я, 

і свое ча со ва са цы я лі за ва лі ся ў гра мад стве, 

кі раў ніц тва до ма на ма га ец ца ства раць умо-

вы, мак сі маль на на блі жа ныя да хат ніх. 

Пры чым, на дум ку ка рэс пан дэн таў «СГ», 

якія за ві та лі ў гос ці да дзя цей, тут зроб ле-

на знач на больш, чым бы вае ў не ка то рых 

звы чай ных сем' ях.

Ну ў якім пры ват ным до ме ці ква тэ ры 

мож на су стрэць, на прык лад, хат нюю царк-

ву? А тут яна ёсць. У царк ве рэ гу ляр на 

пра вод зяц ца аб ра ды, пры час ці, хрэсь бі-

ны, дзе ці зай ма юц ца ў ня дзель най шко ле. 

Па тра ды цыі вы пуск ні коў бла слаў ляе свя-

тар — ён за віт вае і на Вя лік дзень, і на па-

ча так на ву чаль на га го да, і да Дня аба ро ны 

дзя цей, і на Ка ля ды.

На дру гім па вер се ство ра ны эт на гра фіч-

ны ку то чак — зо на, аформ ле ная як ся лян-

ская ха та. Тут жа ёсць і пра сто ра, убра ная 

ў сты лі са вец кіх ча соў. Тут жа зна хо дзяц-

ца экс па зі цыі з вы стаў ка мі тво раў дзя цей. 

Сва і мі ру ка мі яны ро бяць вы ці нан кі, вя жуць, 

ма лю юць, шы юць... Кі рун каў твор час ці не 

пе ра лі чыць. У гэ тым мі ні-му зеі біб лі я тэ кар 

пра во дзіць з дзець мі за ня ткі па вы ву чэн ні 

гіс то рыі краю. Так, у до ме ёсць на ват свая 

не вя ліч кая біб лі я тэ ка. По бач — ба сейн з 

са ўнай. У ба сейн ле там мож на пры бя гаць 

аку нац ца ад ра зу з ву лі цы. А ва ўлас ным фі-

зі яп ра цэ дур ным ка бі не це мед сяст ра, якая 

зна хо дзіц ца тут круг ла су тач на, ад каз вае за 

ўсе ві ды пра фі лак тыч на га ля чэн ня, а ка лі 

трэ ба — ро біць ма саж і гід ра ма саж.

Мас тац кая і тан ца валь на-ха рэа гра фіч-

ная сту дыі для раз віц ця твор час ці, трэ на-

жор ная і спар тыў ная за лы для ўма ца ван ня 

зда роўя, пад лет ка вы клуб, дзе пра хо дзяць 

дыс ка тэ кі, і на ват біль ярд ны стол — ні адзін 

метр пра сто ры до ма не «пра стой вае». А на 

ву лі цы — яшчэ і комп лекс з ан ты ван даль-

ны мі трэ на жо ра мі. На ўвесь Ма зыр та кіх 

толь кі ча ты ры: адзін у дзі ця чым до ме і тры 

ў го ра дзе.

РУЙ НА ВА ЛІ І БУ ДА ВА ЛІ
Дзя ку ю чы ўпарт асці і ім пэ-

ту ды рэк та ра Ма зыр ска га 

дзі ця ча га до ма Іры ны ВІШ-

НЕЎ СКАЙ, якая прый шла 

сю ды амаль 16 га доў та му, 

уста но ва на ту раль на пе ра ра-

дзі ла ся. Па чы на лі з ра мон-

ту, бо бу дын ку на той мо мант 

бы ло больш за 20 га доў.

— Ка лі ўба чы ла гэ ты дом, 

ад ра зу вы ра шы ла: вось мес-

ца для здзяйс нен ня ма ёй ма-

ры — каб дзе ці жы лі інакш. 

У той час гэ та быў да школь-

ны дзі ця чы дом са юз на га 

зна чэн ня для глу хіх, з дрэн-

ным слы хам і ін шых дзе так. 

Іх бы ло 109. Ця пер ма лых у 

нас знач на менш, і мы іх ні-

ку ды не ад да ём, акра мя як 

на ўсы наў лен не. Сё ле та вось шас-

ця рых усы на ві лі, — ра ду ец ца Іры на 

Іва наў на.

На тхнё насць ды рэк та ра су па ла 

з дзяр жаў най па лі ты кай ра шу чых 

кро каў ад ін тэр на таў у бок ся мей-

на га ўлад ка ван ня, а ак тыў насць — 

за ці ка ві ла не абы яка вых лю дзей. 

До му па да ры лі пра ект пе ра бу доў лі, 

да па маг лі прай сці экс пер ты зу (па 

тых ча сах гэ та каш та ва ла 40 мільё-

наў).

— Мы спа чат ку руй на ва лі дзі ця-

чы дом, а пас ля бу да ва лі на но ва, — ка жа 

ды рэк тар. — За мя ні лі сіс тэ мы ацяп лен ня і 

во да за бес пя чэн ня, зра бі лі дах, ад ра ман-

та ва лі гуль ня выя ве ран ды, да бу да ва лі ба-

сейн. На ле та, па куль ішоў ра монт, дзя цей 

пры строй ва лі на па тра нат нае вы ха ван не 

ў сем'і.

МЫ ВАМ ДА ПА МО ЖАМ!
На ма ган ня мі ды рэк та ра знай шлі ся і за-

меж ныя спон са ры. Італь ян цы за ці ка ві лі ся 

яе пра ек та мі-за дум ка мі і да па маг лі зра біць 

у до ме пер шую ква тэ ру.

— Яны ха це лі па ба чыць, як мы рэа лі зу-

ем вы дат ка ва ныя срод кі. Пер шую ква тэ ру 

мы ад кры лі ў 2012 го дзе, — ус па мі нае Іры-

на Віш неў ская. — Ця пер іх у нас ча ты ры, у 

пла нах зра біць пя тую.

Дзе ці на вед ва юць звы чай ныя сад кі і 

шко лы, га рад скія гурт кі і сек цыі, час та ез-

дзяць на эк скур сіі.

— Усю рэс пуб лі ку аб' ез дзі лі з імі. Ды 

і да нас гос ці час та пры яз джа юць. Мы 

ўдзель ні ча ем ва ўсе маг чы мых кон кур сах, 

і пе ра ма га ем так са ма, — рас каз вае ды-

рэк тар. — Са мі асво і лі гі та ру, зай ма ем ся 

ва ка лам, ма лю ем. У нас адзін з най леп шых 

сай таў — там усе свае на він кі вы веш ва ем, 

рас каз ва ем, што ў нас ад бы ва ец ца, каб 

лю дзі ве да лі на шых дзе так, іх ха рак та ры, 

ад мет нас ці.

Дзе ці са мі хо дзяць у кра му і кла по цяц ца 

пра хат ніх жывёл: кош ку Ба гі ру і са ба ку 

Фрэ дзі. А на кух ні асвой ва юць ку лі нар ную 

на ву ку.

— Дзе ці тут са мі мо гуць па да грэць ежу, 

ка лі за тры ма лі ся на за ня тках, ці неш та пры-

га та ваць, а на дні на ра джэн ня на ват тар ты 

пя куць. Усё, як у звы чай ных «баць коў скіх» 

ма лых, — ка жа Га лі на ВАСІЛЕНКА, на-

мес нік ды рэк та ра па ву чэб на-вы ха ваў-

чай ра бо це (на фота). — Усе гэ тыя кан-

так ты з бы та вой тэх ні кай — жы вая і не па-

срэд ная пад рых тоў ка да да рос ла га жыц ця. 

На шы вы пуск ні кі мо гуць і за кат кі за кру ціць, 

і алад кі пад сма жыць, і суп пры га та ваць, і 

на ват ва рэн не з ка бач коў, што на гра дах 

вы рас ці лі, зва рыць. А з дзве то ны яб лык, 

што мы па во се ні збі ра ем у на шым са дзе — 

там 180 фрук то вых дрэў — і на ва рэн не 

ідуць, і на суш ку, і на сок.

На гра дах і ў цяп лі цы, да рэ чы, шчы ру-

юць і дзе ці, і вы ха ва це лі. А яшчэ трэ ба да-

гля даць 80 кус тоў ві на гра ду, па рэч кі...

— Ка лі дзе ці ка жуць нам: «За раз мы 

вам да па мо жам», я заўж ды га ва ру: «Не, 

да ра жэнь кія, гэ та мы вам да па мо жам, бо 

гэ та мы прый шлі да вас да до му. Гэ та вы тут 

жы вя це», — усмі ха ец ца ды рэк тар. — Хо ча-

це ага род і пар нік? Вось вам ра са да — ра-

бі це. Гэ та ўсё ва ша.

За вок на мі ба чым бе лы сад. Усе квет кі 

тут — флёк сы, лі ліі, зва ноч кі — бе лыя. Над 

упры гож ван нем тэ ры то рыі ста ран на ду ма-

юць і па ме ры сіл вы кон ва юць. Ця пер зай-

ма юц ца доб ра ўпа рад ка ван нем два ра, каб 

дом быў яшчэ больш утуль ны і вы гля даў 

па-хат ня му. Ка жуць, із ноў не аб ход на спон-

сар ская да па мо га, бо вель мі ма раць ма лыя 

пра су час ную спар тыў ную пля цоў ку.

«КНІ ГА ЖЫЦ ЦЯ» 
І ПАЎ МЕ ХА БУЛЬ БЫ

Пе да го гі зна хо дзяц ца ў до ме з ся мі ра ні-

цы да дзе ся ці ве ча ра. Пас ля з вы ха ван ца мі 

за ста юц ца па моч ні кі вы ха ва це ляў. Хоць 

час та і са мі вы ха ва це лі на чу юць на ра бо це, 

а на вы хад ныя, зда ра ец ца, афарм ля юць 

ма лых на па тра нат нае вы ха ван не і за бі ра-

юць да ся бе да до му.

До ма за ста ём На сцю. Сё ле та яна скон-

чы ла по лі тэх ніч ны ка ледж і едзе ў Свет ла-

горск па раз мер ка ван ні пра ца ваць стра-

ха вым аген там. Там ёй да дуць ква тэ ру, 

а па куль яна пра хо дзіць прак ты ку.

— Страш на кры ху, што бу ду са ма стой на 

жыць. Пры вык ла ўжо да дзі ця ча га до ма, 

люб лю яго, я тут з 11 га доў. Іры на Іва наў на 

мя не вы га да ва ла. І раз віт вац ца не хо чац ца. 

Але я бу ду аба вяз ко ва пры яз джаць.

— Яна ў нас ма лай чы на, — ка жа ды рэк-

тар, аб ды ма ю чы На сцю. — Я пе рад тва ім 

ад' ез дам аба вяз ко ва па да ру та бе па зног ці-

кі з гель-ла ку, каб бы ла пры го жай.

Для кож на га вы пуск ні ка вы ха ва це лі рых-

ту юць «кні гу жыц ця». Гэ та са ма роб ны аль-

бом з фо та здым ка мі, па якім мож на пра са-

чыць, чым зай маў ся га да ва-

нец до ма, што яго ці ка ві ла, як 

ён ба віў час, з кім сяб ра ваў.

— Зды ма ем час та, на ват 

ка лі дзе ці не ба чаць. Пас ля 

яны здзіў ля юц ца — ад куль 

у нас гэ та ўсё? — смя ец ца 

на мес нік ды рэк та ра. — Да 

кож на га аль бо ма пры кла да-

ем яшчэ дыск з ві дэа за пі сам. 

Зна хо дзім спон са раў, каб 

тыя да па маг лі дзе цям са мым 

не аб ход ным: па сцель най бя-

ліз най, та лер ка мі, чай ні кам 

якім... А яшчэ ўсім да ём з 

са бой па паў ме ха буль бы ды 

роз ную кан сер ва цыю.

Так і жы вуць-га ду юц ца...

Іры на СІ ДА РОК. 

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

?

ХАТ НІЯ КЛО ПА ТЫ
Ма лыя з Ма зыр ска га дзі ця ча га до ма жы вуць у ква тэ рах 

і за ві ха юц ца на ўлас ных град ках
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