
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Чым хут чэй па сту пае зва рот, што ча-

ла век знiк, тым больш эфек тыў ныя по шу кi 

i тым боль шая iма вер насць знай сцi яго жы-

вым, — рас каз вае Сяр гей Коў ган. — Ён не 

па спеў змерз нуць, за гi нуць, па мер цi ад та го, 

што не пры няў ме ды цын скiя прэ па ра ты пры 

на яў нас цi хра нiч ных за хвор ван няў (як гэ та 

час та бы вае ў па жы лых лю дзей). За ка на-

мер насць пра мая. У пер шыя су ткi шан цы 

знай сцi ча ла ве ка жы вым скла да юць больш 

за 90 працэнтаў, на дру гiя мож на ад нi маць 

30 працэнтаў, на трэ цiя — яшчэ столь кi ж... 

Ка лi пра знiк нен не за явi лi ад ра зу, мы апе-

ра тыў на вы яз джа ем на мес ца i, як пра вi ла, 

амаль заў сё ды зна хо дзiм ча ла ве ка — i час-

цей жы во га. А ка лi, на прык лад, гэ та адзi-

но кая ба бу ля, якая жы ве ў вёс цы, i су се дзi 

толь кi праз не каль кi дзён за ўва жы лi, што яе 

ня ма, то, вя до ма, iма вер насць ад шу каць па-

жы лую жан чы ну жы вой рэз ка знi жа ец ца.

Час та лю дзi рас па чы на юць са ма стой ныя по-

шу кi, а каш тоў ны час сы хо дзiць, ка жа Сяр гей.

— Так бы ло i з ня даў на знiк лым у Баб-

руй скiм ра ё не трох га до вым хлоп чы кам. Гэ та 

зра зу ме ла: зда ец ца, за раз мы па бе га ем i 

зной дзем дзi ця, не мог жа ма лы да лё ка сыс-

цi. А по тым аказ ва ец ца, што прай шло ня ма-

ла ча су. Та му я заў сё ды тлу ма чу: ад ра зу ж 

тэ ле фа нуй це ў эк стран ныя служ бы. Лепш 

спы нiць по шу ка выя ме ра пры ем ствы, ка лi 

ча ла век зной дзец ца, чым па чы наць по шу кi 

праз дзень або не каль кi дзён.

У су вя зi з пан дэ мi яй 
губ ляц ца ста лi менш

Асаб лi васць ра бо ты по шу ка ва-вы ра та-

валь ных атра даў — тое, што кож ны раз усё 

да во дзiц ца па чы наць спа чат ку. Пад рых та-

ва ныя спе цы я лiс ты «Анё ла» пры бы ва юць 

на мес ца пер шыя, каб раз гар нуць штаб, 

су стрэць доб ра ах вот нi каў i ска ар ды на ваць 

iх ра бо ту. Да лей — увод ны iн струк таж з ва-

лан цё ра мi, боль шасць з якiх ра ней нi ко лi не 

зай ма ла ся по шу ка мi лю дзей, тэх нi ка бяс-

пе кi, ацэн ка маг чы мас цяў даб ра воль цаў i 

раз мер ка ван не аба вяз каў.

— Цi мо гуць ад мо вiць даб ра воль цу: 

маў ляў, вы нам не па ды хо дзi це, iдзi це 

да до му?

— Мо гуць. Але не «iдзi це да до му», а пра-

па ну юць тую дзей насць, дзе ва лан цёр бу дзе 

най больш ка рыс ны.

На за клiк «Анё ла» ад гу ка юц ца са мыя 

роз ныя лю дзi. Ча сам — з хра нiч ны мi за хвор-

ван ня мi, або ва ўзрос це, або ня пра вiль на 

экi пi ра ва ныя: зра зу ме ла, што дзяў чы на на 

аб ца сах у лес iс цi не мо жа. Але па трэб ная 

i важ ная ра бо та зной дзец ца для ўсiх: апы-

тан не све дак, рас клей ка ары ен цi ро вак, га-

та ван не ежы для по шу ка вых груп, да па мо-

га ў за рад цы i аб слу гоў ван нi аб ста ля ван ня, 

кант роль спi саў лю дзей, якiя пры еха лi на 

по шу кi, за пiс iх ма бiль ных тэ ле фо наў, уза е-

ма дзе ян не з мi лi цы яй i МНС.

— Мно гiя хо чуць да па маг чы, але не ве-

да юць, як гэ та зра бiць. На ша за да ча — 

пра вiль на ар га нi за ваць доб ра ах вот нi каў. 

I ак цэнт ро бiц ца на бяс пе ку, на мi нi мi за цыю 

ры зы каў. Мы ў ад ка зе за тых лю дзей, якiх 

па клi ка лi. Ма гу з за да валь нен нем ска заць, 

што ў нас не бы ло пад час по шу ка ва-вы ра-

та валь ных апе ра цый (ноч чу, на ва да ёмах, 

у ле се) нi вод на га над звы чай на га зда рэн ня.

Пад рых та ва ныя спе цы я лiс ты, пра якiх ка-

жа Сяр гей, — гэ та стар шыя груп, якiя вя дуць 

даб ра воль цаў на по шу кi. А за да чы стар шым 

груп ста вiць ка ар ды на тар. Сва iх спе цы я лiс-

таў «Анёл» на ву чае i вы хоў вае сам — iн фар-

ма цыя пра кур сы i «ба я выя» ву чэн нi раз мя-

шча ец ца на сай це атра да.

— А цi ёсць ад бор па зда роўi, фi зiч ных 

да ных, уз рос це?

— У нас не ар мiя i не мi лi цыя. Але ву-

чыц ца да нас, як пра вi ла, пры хо дзяць лю-

дзi пэў на га скла ду — па ляў нi чыя, ры ба кi, 

страй кба лiс ты, вай скоў цы, спарт сме ны. 

У 90 працэнтах вы пад каў гэ та лю дзi, якiя 

ўжо ма юць ней кую пад рых тоў ку i, вя до ма, 

ма ты ва цыю. Ба ле ры на на ўрад цi прый дзе да 

нас на ву чац ца. У ва лан цё ры — мо жа быць, 

але не на кур сы па по шу ку лю дзей... Так што 

ад бор ад бы ва ец ца аў та ма тыч на.

— I не ду май це, што мно гiя жа да юць ву-

чыц ца на на шых кур сах, — да дае Сяр гей.

— Ка лi пра па дае дзi ця, лю дзi ак тыў на да-

па ма га юць. Але ка лi ў се зон губ ля юц ца ў ле-

се ба бу лi i дзя ду лi, гра мад ства да гэ та га пры-

звы ча i ла ся. Гэ та ўжо ста тыс ты ка. I са браць 

ва лан цё раў для по шу ка вых ме ра пры ем стваў 

бы вае скла да на. Мно гiя прос та ма раль на не 

га то выя па ехаць на по шу кi. Знiк ча ла век — 

гэ та бя да. Але гэ та ж не ваш сва як... Лю дзi, 

якiя ад каз ва юць на наш за клiк, — гэ та тыя, 

для ка го чу жая бя да як свая.

Во сем га доў та му по шу ка ва-вы ра та валь-

ны атрад «Анёл» па чаў ся з ад на го не абы яка-

ва га ча ла ве ка.

— У 2012 го дзе я па чуў зва рот жан чы-

ны па тэ ле ба чан нi. У яе знiк баць ка ста ла га 

ўзрос ту. Жан чы на стра цi ла над зею яго знай-

сцi i вы ра шы ла звяр нуц ца да су ай чын нi каў, 

каб лю дзi пры еха лi i ўзя лi ўдзел у по шу ках. 

Я зра зу меў: трэ ба да па маг чы. Але ка лi пры-

быў на мес ца су стрэ чы, ака за ла ся, што я 

i мой ся бар бы лi адзi ныя з даб ра воль цаў. 

Пас ля гэ та га я вы ра шыў, што трэ ба неш та 

ра бiць, — рас каз вае Сяр гей.

Сяб ра та ды ўзяў з са бой «за кам па нiю» — 

ад на му бы ло дыс кам форт на, ус па мi нае су-

раз моў нік: не зра зу ме ла, ку ды едзеш i чым 

змо жаш да па маг чы.

— Та му я сён ня ра зу мею ва лан цё раў, якiя 

ўпер шы ню ўдзель нi ча юць у по шу ка ва-вы ра-

та валь ных ме ра пры ем ствах. Яны раз губ ле-

ныя, ад чу ва юць ня ўпэў не насць... Ка лi зна ё-

 мiш ся з ва лан цё ра мi блi жэй, яны ка жуць: 

«Мы ба я лi ся. Ду ма лi, тут бай цы з су пер пад-

рых тоў кай». Але па сту по ва лю дзi па чы на юць 

раз маў ляць па мiж са бой, ста но вяц ца не та-

кiя на пру жа ныя... По шу ка выя атра ды ва ўсiм 

све це згур та ва ныя агуль най iдэ яй. На шы ва-

лан цё ры — гэ та лю дзi з доб рай ма ты ва цы яй, 

якiя са праў ды iмк нуц ца да па маг чы. Да нас не 

пры яз джа юць ад ня ма ча го ра бiць.

У 2012 го дзе ана ла гаў по шу ка ва-вы ра-

та валь на га атра да ў на шай кра i не не бы ло. 

«Анёл» ства раў ся ме та дам спроб i па мы-

лак. Па чаў ся ён з гру пы ў сац сет ках. Сяр гей 

скон чыў пра фе сiй ныя кур сы ў Ра сii, i вель мi 

хут ка па ча лi па сту паць за пы ты ад зу сiм не-

зна ё мых лю дзей з прось ба мi аб да па мо зе, а 

«Анёл» па чаў аб рас таць ка ман дай.

Сён ня на афi цый най за ра бот най пла це ў 

«Анё ле» ча ты ры ча ла ве кi, усе ас тат нiя да па-

ма га юць доб ра ах вот на — дай ве ры, кi но ла гi, 

пра фе сi я на лы, якiя ва ло да юць спе цы яль ны мi 

по шу ка вы мi на вы ка мi.

— У су вя зi з COVID-19 ва лан цё раў ста-

ла менш?

— Не за ўва жаю, што з пры чы ны пан дэ-

мii ста ла менш даб ра воль цаў. У нас жа ў 

кра i не не ўво дзi ла ся ка ран цiн ных мер. Вя-

лi кая праб ле ма бы ла ў Ра сii — ва лан цё рам 

вы да ва лi ся спе цы яль ныя про пус кi, каб яны 

маг лi вы яз джаць на по шу ка выя ме ра пры ем-

ствы. У нас ёсць па тра ба ван не: у служ бо вым 

транс пар це i ў па мяш кан нях усiм зна хо дзiц ца 

ў мас ках, а на ад кры тым па вет ры — вы-

трым лi ваць са цы яль ную дыс тан цыю.

А вось губ ляц ца ў су вя зi з пан дэ мi яй лю-

дзi ста лi менш. Але ж са мая ак тыў ная для 

«Анё ла» па ра яшчэ на пе ра дзе.

Ка го ра туе «Анёл»
Лю дзi, якiх час цей за ўсё да во дзiц ца шу-

каць, — гэ та ўмоў на ча ты ры гру пы: дзе цi, 

ба бу лi i дзя ду лi (ня рэд ка са стра тай па мя цi), 

асо бы, схiль ныя да су iцы ду, i лю дзi з псi хiч-

ны мi за хвор ван ня мi. Iс нуе се зон насць: лю дзi 

губ ля юц ца пе рад вя лi кi мi свя та мi i пас ля iх, 

пад час ма са вых кар па ра ты ваў на пры ро дзе, 

у час лет няй спя ко ты, вес на вой ры бал кi i ў 

па чат ку зi мы, ка лi лёд яшчэ не на дзей ны, у 

се зон збо ру гры боў i ягад.

— Вы зна хо дзi це ўсiх, хто пра па дае?

— На жаль, не. Але 95-98 працэнтаў — 

зна хо дзiм. Ча сам праз пяць, дзе сяць i на ват 

двац цаць га доў пас ля та го, як яны згу бi лi ся. 

У нас на пра ца ва ны су вя зi з ка ле га мi ў iн шых 

кра i нах i ў Бе ла ру сi (акра мя «Анё ла» iс нуе 

го мель скi «Сi му ран», атрад «Анёл — Паў ноч-

ны За хад»), ство ра ны на шы прад стаў нiц твы 

больш чым у дзе ся цi бе ла рус кiх га ра дах. Зы-

хо дзя чы з во пы ту, як толь кi мы атрым лi ва ем 

зы ход ную iн фар ма цыю, ужо мо жам ска заць, 

зной дзем гэ та га ча ла ве ка цi не, а ка лi зной-

дзем — то жы вым або не жы вым. Мы не ме-

ды кi. Наш прын цып — пры маг чы мас цi вы ра-

та ваць, пры не маг чы мас цi — знай сцi.

— А цi час та вы зна хо дзi це лю дзей 

не жы вы мi? На пэў на, даб ра воль цы псi-

ха ла гiч на не га то выя да та ко га вы пра-

ба ван ня?

— Зда ра ец ца, мы зна хо дзiм лю дзей мёрт-

вы мi, ме на вi та та му пра цу ем у цес най су вя зi 

з мi лi цы яй. А што да ты чыц ца тых, хто зна хо-

дзiць мёрт вае це ла... На шы лю дзi ве да юць, 

ку ды едуць. У па чат ку по шу ка вых ме ра пры ем-

 стваў па ве дам ля ем ім, ка го шу ка ем i ў якiм 

ста не мо жам яго знай сцi. Лю дзi па вiн ны ра-

зу мець, што iма вер насць знай сцi не жы во га 

ча ла ве ка ёсць. Маг чы ма, хтось цi не га то вы 

пай сцi да лей, та ды за ста ец ца ў шта бе i да-

па ма гае ка ар ды на та ру. У больш во пыт ных 

даб ра воль цаў iн шае стаў лен не да по шу каў: 

яны ве раць, што аказ ва юць да па мо гу сям'i 

та го, хто за гi нуў, спы ня юць яе па ку ты.

Ча сам, ка жа Сяр гей, ра та валь нi кi з «Анё-

ла» ра зу ме юць, што шу ка юць ме на вi та мёрт-

ва га ча ла ве ка, але ад по шу каў не ад маў ля-

юц ца. Так бы ло не каль кi дзён та му, ка лi атрад 

вы ехаў на по шу кi сям нац ца цi га до ва га хлоп-

ца, якi, па сло вах све дак, па та нуў у во зе ры. 

Вя до ма, сёст ры i ма цi хлоп ца спа дзя ва лi ся, 

што свед кi па мы лi лi ся... Але цуд не ад быў-

ся — ва да ла зы пад ня лi це ла са дна.

— Зна чыць, цуд не маг чы мы?

— Цуд маг чы мы заў сё ды ... Але цуд на 

тое i цуд, каб зда рац ца рэд ка. Ча ла век, якi 

звяр та ец ца да нас, заў сё ды спа дзя ец ца, што 

яго блiз кi жы вы. Гэ та ахоў ная рэ ак цыя. Та му 

ў не ка то рых на шых пад рых та ва ных спе цы я -

лiс таў з ця гам ча су зда ра ец ца вы га-

ран не, склад ва лан цё раў кож ны раз на 

90 працэнтаў но вы, а лю дзi, якiм мы ка лiсь цi 

да па маг лi знай сцi блiз ка га, амаль нi ко лi не 

пры яз джа юць да нас даб ра воль ца мi. Ду маю, 

яны прос та не га то выя пе ра жыць гэ та зноў. 

За га ды ра бо ты ў «Анё ле» я на ву чыў ся не 

асу джаць лю дзей. Але ха це ла ся б, каб яны 

бы лi больш спа гад лi выя. Якiя б вы не бы лi 

пiль ныя, не трэ ба ду маць: «Са мной та ко га 

не зда рыц ца». Не толь кi ў ле се, але на ват 

у го ра дзе — зда ва ла ся б, зна ё мым i бяс-

печ ным ася род дзi — мож на згу бiць блiз ка-

га ча ла ве ка: дзi ця, па жы лых ма цi, баць ку. 

Прак тыч на ўсе, хто звяр нуў ся да нас, ка жуць 

ад ну i тую ж фра зу: «Мы нi ко лi не ду ма лi, 

што та кое мо жа ад быц ца з на мi».

«Лай кi» 
нi чым не да па мо гуць

Пра «Анёл» пi шуць час та, i ў асноў ным з 

клiч нi ка мi. Моц ныя, пра фе сiй ныя, ра ту юць 

лю дзей. Ма юць унi каль нае аб ста ля ван не, 

яко га ня ма ча сам на ват у афi цый ных спе-

цы яль ных уста ноў.

Мiж тым «Анёл» — гэ та ва лан цёр ская 

ар га нi за цыя, якая iс нуе вы ключ на на ах-

вя ра ван нi i не вель мi час тую спон сар скую 

да па мо гу. I на ўрад цi лю дзям пры хо дзiць 

у га ла ву, коль кi каш туе кож нае по шу ка вае 

ме ра пры ем ства.

— Дзя ку ю чы ар ты ку лам пра нас у лю дзей 

склад ва ец ца ўра жан не, што ў «Анё ла» ўсё 

ў па рад ку, — ка жа Сяр гей. — На пэў на, мне 

трэ ба ка заць не толь кi пра на шы пос пе хi, 

але i пра тое, што мае су пра цоў нi кi ме ся-

ца мi не атрым лi ва юць зар пла ту, што час та 

мы з цяж кас цю зна хо дзiм срод кi на апла ту 

арэн ды на ша га па мяш кан ня, што, зда ра-

ец ца, ня ма па лi ва на вы ез ды i ня ма чым 

кар мiць ва лан цё раў пад час по шу ка ва-вы-

ра та валь ных ме ра пры ем стваў... Ка лi лю дзi 

хо чуць быць да тыч ныя да доб рай i па трэб най 

спра вы, але па ехаць на по шу кi не мо гуць, — 

хай ах вя ру юць два руб лi нам на па лi ва, а 

не ста вяць «лай кi». Так i на пi шы це: «лай-

кi» нi чым нам не да па мо гуць у вы ра та ван нi 

ча ла ве ча га жыц ця. Гэ та гу чыць гру ба, але 

гэ та праў да.

— Цi ста лi сён ня лю дзi больш спа гад-

лi выя, чым восем га доў та му, ка лi ства-

раў ся «Анёл»?

— На ўрад. Асаб лi ва апош нiм ча сам. У лю-

дзей ня ма гро шай, ня ма ўпэў не нас цi. Iм ужо 

дак лад на не да чу жых бед. Тым больш коль кi 

iх, гэ тых праб лем!.. Хво рыя дзе цi, ан ка ла гiч-

ныя за хвор ван нi, хтось цi збi рае на апе ра-

цыю, у ка гось цi зга рэў дом... Я ра зу мею, што 

по шук лю дзей — прос та ад на з усiх гэ тых 

са цы яль ных праб лем. I ў ка гось цi яны больш 

гла баль ныя. Iн шы раз мы раз маў ля ем з кi-

раў нiц твам прад пры ем ства i чу ем у ад каз: у 

нас ёсць вы бар — да па маг чы вам цi дзi ця ча-

му хос пi су. Я ка жу: да па ма жы це хос пi су. На 

ся бе мы, на пэў на, зной дзем срод кi — пры-

нам сi, бу дзем зма гац ца... Але што ра бiць, 

ка лi гро шы знай сцi не атры ма ец ца? «Анёл» 

ста не не на столь кi эфек тыў ны. Мы не змо-

жам да па маг чы ўсiм, хто мае ў гэ тым па трэ-

бу. У нас ня ма ка мер цый най дзей нас цi, мы 

iс ну ем на ах вя ра ван нi, а ах вя ра ваць мож на, 

толь кi ка лi ў ця бе са мо га неш та ёсць. Сён ня 

ў мно гiх лю дзей i ар га нi за цый прос та ня ма 

маг чы мас цi зай мац ца даб ра чын нас цю. Мы 

не агi ту ем i не за клi ка ем усiх i кож на га да-

па ма гаць нам ма тэ ры яль на або вы яз джаць 

ва лан цё ра мi на по шу ка ва-вы ра та валь ныя 

ме ра пры ем ствы — гэ та спра ва доб ра ах вот-

ная. Прос та, як пра вi ла, лю дзi не за дум ва-

юц ца аб та кiх рэ чах, па куль не су тык нуц ца з 

iмi са мi. Час ад ча су кож на му з нас па трэ бен 

анёл. Для гэ та га мы i пра цу ем.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

Зра бiць унё сак у по шук лю дзей i пад-

тры маць по шу ка ва-вы ра та валь ны атрад 

«Анёл» мож на пры да па мо зе:

* элект рон на га пла ця жу праз Адзi ную 

раз лi ко вую iн фар ма цый ную пра сто ру 

(АРIП), код па слу гi 4345671.

* USSD-за пы ту *222*13# для аба не нтаў 

МТС, А1, life:) — з ва ша га ра хун ку спi шац-

ца два руб лi.

«Я НА ВУ ЧЫЎ СЯ 
НЕ АСУ ДЖАЦЬ ЛЮ ДЗЕЙ...»
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