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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. 

«МС».)

Пры гэ тым спе цы я ліс ты 
ад зна ча юць, што на цы я-
наль ная сіс тэ ма са цы яль-
нага аб слу гоў ван ня па ста-
ян на ўдас ка наль ва ец ца. Яе 
асно ву скла да юць тэ ры та-
ры яль ныя цэнт ры са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва, якія па ста ян на 
шу ка юць но выя фор мы ра-
бо ты са сва і мі па да печ ны мі. 
Ка неш не, асноў ныя па слу гі 
за цвер джа ны і пра пі са ны ў 
нар ма тыў ных да ку мен тах, 
якія рэ гу лю юць іх дзей-
насць. Але ра зам з імі з'яў-
ля юц ца і ці ка выя на він кі.

На прык лад, у Бя ро заў скім 
ра ё не, што на Брэст чыне, на 
ба зе ТЦСАН ство ра ны цэнтр 
псі ха ла гіч най раз груз кі. Для 
па жы лых лю дзей ста лі да-
ступ ныя кан суль та цыі пра-
фе сій на га псі хо ла га, гурт кі 
па арт-тэ ра піі і кі но. А ў Пру-
жан скім ра ё не з мэ тай ства-
рэн ня леп шых умоў жыц ця 
для па жы лых лю дзей і па-
вы шэн ня іх ін фар ма ва нас ці 
аб ста ля ва ны кам п'ю тар ны 
клас, ад кры тыя шко ла пры-
га жос ці і зда роўя, кла сы па 
ва ка ле. І так прак тыч на ў 
кож ным ТЦСАН — апра бу-
юц ца но выя фор мы ра бо ты 
і ад бы ва ец ца аб мен во пы-
там.

Апош нім ча сам на зі ра-
юц ца і больш гла баль ныя 
зме ны ў са міх прын цы-
пах дзей нас ці са цы яль най 
служ бы.

«З гэ та га го да зме не ны 
па ды ход да вы яў лен ня лю-
дзей, якія ма юць па трэ бу ў 
да па мо зе дзяр жа вы, — па-
ве да міў жур на ліс там на-
пя рэ дад ні Дня па жы ло га 
ча ла ве ка на мес нік мі ніст-
ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Аляк сандр РУ-
МАК. — Мы пе рай шлі ад 
за яў на га прын цы пу да вы-
яў ляль на га, каб мак сі маль-
на за бяс пе чыць са цы яль ную 
пад трым ку». Гэ та зна чыць, 
ор га ны са ца ба ро ны больш 
ак тыў на пой дуць да тых, хто 

мае па трэ бу ў іх па слу гах, 
каб спра ца ваць на пра фі-
лак ты ку, пра ду хі ліць кры зіс 
у жыц ці асоб на га ча ла ве ка.

Га лоў ным кі рун кам сац-
пас луг на мес нік мі ніст ра 
пра цы і са цы яль най аба ро ны 
на зы вае раз віц цё ста цыя на-
ра за мя шчаль ных па слуг, якія 
да зва ля юць мак сі мальна 
па доў жыць зна хо джан не 
па жы лых не пра ца здоль ных 
лю дзей у хат ніх умо вах.

Та кі па ды ход, з ад на го 
бо ку, зні жае на груз ку на 
бюд жэт і аб ляг чае ра бо-
ту са цы яль на га ра бот ні ка. 
З дру го га — да зва ляе па-
леп шыць жыц цё адзі но кім 
па жы лым лю дзям. Бо сён ня 
асноў ная за да ча дзяр жа вы 
за клю ча ец ца не ў тым, каб 
змяс ціць адзі но ка га па жы-
ло га ча ла ве ка ў ней кую ста-
цы я нар ную ўста но ву. Га лоў-
нае — мак сі маль на за ха ваць 
зна хо джан не ча ла ве ка ў 
сям'і, даць яму маг чы масць 
зно сін і да па маг чы вес ці 
звык лы лад жыц ця.

Но вая сям'я
З 2018 го да па ча ла ўка-

ра няц ца та кая но вая фор ма 
са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня, як пра жы ван не па жы лых 
аль бо паў на лет ніх не пра ца-
здоль ных лю дзей у за мя-
шчаль ных сем' ях. На сён ня 
ў на шай кра і не ёсць 89 та кіх 
сем' яў, у якіх пра жы ва юць 
90 па жы лых лю дзей. Гэ та 
зна чыць, фак тыч на тыя лю-
дзі на бы лі но вую сям'ю. «Мы 
вель мі ра ды, што та кая са-
цы яль ная па слу га атры ма ла 
раз віц цё. Я ўпэў не ны, што 
яна мае доб рыя перс пек-
ты вы, — ад зна чае на мес нік 
мі ніст ра. — Для адзі но ка га 
па жы ло га ча ла ве ка пад бі-
ра ец ца сям'я, га то вая жыць 
з ім ра зам».

Пры гэ тым важ на тое, 
што са цы яль ныя служ бы ў 
та кім вы пад ку так са ма не 
ады хо дзяць убок. Яны з'яў-
ля юц ца трэ цім удзель ні кам 
гэ тых уза е ма ад но сін: пад бі-
ра юць сям'ю для ча ла ве ка, 
які мае ў гэ тым па трэ бу, ка-
ар ды ну юць усю дзей насць, 

здзяйс ня юць псі ха ла гіч ную 
пад трым ку і па тра наж та кой 
сям'і. Та кім чы нам дзяр жа ва 
па мян шае ры зы ку зло ўжы-
ван няў у ад но сі нах да па жы-
ло га ча ла ве ка або ін ва лі да.

— За клю ча ец ца да га вор 
па між ча ла ве кам, сям' ёй, 
якая яго пры мае, і прад стаў-
ні ком вы кан ка ма ці ад мі ніст-
ра цыі ра ё на, — тлу ма чыць 
Аляк сандр Ру мак. — Гэ та 
да па ма гае нам ады сці ад 
да па мо гі па до гля дзе, якая 
ця пер вы ка рыс тоў ва ец ца. 
Яна даў но ўжо па тра буе 
ка рэк ці роў кі. У за мя шчаль-
ных сем' ях пра ду гле джа на 
вы пла та ўзна га ро ды, ка-
лі ў сям'ю бя руць ін ва лі да 
пер шай гру пы або ча ла ве-
ка, ста рэй ша га за 80 га доў. 
І тут ужо ня ма аб ме жа ван-
няў, якія ёсць пры пры зна-
чэн ні да па мо гі па до гля дзе 
за та кі мі людзь мі, — та кіх як 
на яў насць пра ца здоль на га 
ўзрос ту ў та го, хто ажыц-
цяў ляе до гляд, і ад сут насць 
у яго ра бо ты. Лю дзі, якія 
ўзя лі ў сваю сям'ю па жы ло-
га ча ла ве ка, мо гуць пра цяг-
ваць пра ца ваць і пры гэ тым 
атрым лі ваць уз на га ро джан-
не за пры няц це ў сваю сям'ю 
ін ша га ча ла ве ка.

За па тра ба ва ны мі ся род 
адзі но кіх жы ха роў у рэ гі ё-
нах за ста юц ца і да мы зі моў-
кі, якія пры ваб лі ва юць лю-
дзей цеп лы нёй, утуль нас цю 
і доб рай кам па ні яй.

Як пад тры маць сем'і, 
дзе ёсць ча ла век 
з дэ мен цы яй?

Ця пер пра дум ва ец ца 
комп лекс но вых па слуг для 
гра ма дзян з дэ мен цы яй і 
чле наў іх сем' яў. Мяр ку ец-
ца, што гэ тыя па слу гі бу дуць 
за па тра ба ва ныя ў су вя зі з 
рос там пра цяг лас ці жыц ця і 
па ве лі чэн нем коль кас ці за-
хвор ван няў, ха рак тэр ных для 
па жы лых лю дзей. У Еў ро пе 
ўжо ця пер дэ мен цыю лі чаць 
ад ной з эпі дэ мій ХХІ ста год-
дзя, ра зам з ан ка ло гі яй.

Па вы ні ках да сле да ван-
няў, па жы лыя лю дзі з каг ні-
тыў ны мі па ру шэн ня мі і дэ-
мен цы яй доў гі час мо гуць 
да во лі па спя хо ва жыць до-
ма і зай мац ца са ма аб слу-
гоў ван нем, але ма юць цяж-
кас ці ў ары ен та цыі ў го ра-
дзе, ка ры стан ні гра мад скім 
транс пар там, ка ры стан ні 
па слу га мі роз ных уста ноў, 
пра вя дзен ні раз лі каў і апла-
ты, на прык лад, за ква тэ ру. 
Ім ро біц ца скла да на мець 
зно сі ны, зні ка юць за хап-
лен ні і ін та рэ сы, зні жа ец ца 
са цы яль ная ак тыў насць, 
з'яў ля ец ца за мкнё насць.

Та му, па сло вах за гад-
чы цы ад дзе ла раз віц ця 
іна ва цый ных фор маў 
са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня НДІ пра цы Мінп ра-
цы і сац а ба ро ны На тал лі 
МІЛЬ КО ТА, важ на пра во-

дзіць аду ка цый ныя ме ра-
пры ем ствы, каб спе цы я ліс ты 
ар га ні за цый, якія аказ ва юць 
са цы яль ныя, ме ды цын скія і 
ін шыя па слу гі, маг лі рас па-
знаць пра явы дэ мен цыі, не 
пры ня ўшы іх за пра явы ста-
рас ці або «шкод на га ха рак-
та ру», і свое ча со ва ака заць 
пад трым ку.

Пры гэ тым пад тры маць 
та кіх лю дзей мож на як 
змяс ціў шы іх у ста цы я нар-
ны дом-ін тэр нат, так і ў на-
до мных умо вах.

Ад ным з са мых за па тра-
ба ва ных ві даў пад трым кі 
спе цы я ліс ты лі чаць ар га ні за-
цыю дзён на га зна хо джан ня 
па жы лых лю дзей з каг ні тыў-
ны мі па ру шэн ня мі і дэ мен-
цы яй на ба зе са цы яль най 
уста но вы. Даюць плён так-
са ма ін ды ві ду аль ныя ві зі ты 
на дом. Та кая ар га ні за цыя 
да па мо гі па жы лым лю дзям 
да зва ляе ім уклю чац ца ў 
роз ныя ві ды твор час ці, пад-
трым лі ваць фі зіч ную ак тыў-
насць, мець зно сі ны, ус па-
мі наць і зноў пе ра жы ваць 
са мыя яр кія мо ман ты свай го 
жыц ця, захоў ва ю чы па чуц цё 
ўлас най год нас ці. А чле ны 
іх сем' яў пры та кім па ды хо-
дзе не ста нуць пе рад не аб-
ход нас цю кі даць ра бо ту, 
каб да гля даць сва я ка. Яны 
бу дуць мець маг чы масць 
пра цяг ваць пра ца ваць, не 
хва лю ю чы ся пра бяс пе ку і 
кам форт сва іх бліз кіх.

Па трэб ная да па мо га
Пра яшчэ ад но но ва ўвя-

дзен не ў дзей нас ці тэ ры та-
ры яль ных цэнт раў са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва, якое мо жа з'я віц ца 
ў най блі жэй шай бу ду чы ні, 
на мес нік мі ніст ра пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Аляк-
сандр Ру мак па ве да міў, вы-
сту па ю чы на па шы ра ным 
па ся джэн ні Па ста ян най ка-
мі сіі па пра цы і са цы яль ных 
пы тан нях Па ла ты прад стаў-
ні коў, пры све ча ным ука ра-
нен ню іна ва цый ных фор маў 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
ў ін та рэ сах лю дзей з ін ва лід-
нас цю.

— Ча сам бы вае, што ча ла-
век, атры маў шы за клю чэн не 
МРЭК, дзе яму пры свой ва-
ец ца гру па ін ва лід нас ці, 
аказ ва ец ца сам-на сам са 
сва і мі праб ле ма мі, — ска-
заў на мес нік мі ніст ра. — Та-
му мы хо чам пе ра фар ма та-
ваць ад дзя лен ні дзён на га 
зна хо джан ня для лю дзей з 
ін ва лід нас цю ў ТЦСАН, каб 
у іх бы лі і спе цы я ліс ты па 
са цы яль най рэ абі лі та цыі, 
якія кан так та ва лі б з МРЭК. 
І як толь кі ча ла век атры мае 
ін ва лід насць, яны ад ра зу 
бу дуць пры хо дзіць яму на 
да па мо гу і вы зна чаць, што 
не аб ход на для са цы яль най 
рэ абі лі та цыі, у тым лі ку для 
яго да лей ша га пра ца ўлад-
ка ван ня.

Свят ла на БУСЬ КО.

ТОЛЬ КІ ЛІЧ БЫ

Для доў га га Для доў га га 
і якас на га і якас на га 

жыц цяжыц ця
На мес нік стар шы ні Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў, кі раў нік Ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
Аляк сандр ХРЫС ТА ФО РАЎ па дзя ліў ся во пы там 
да па мо гі са ста рэ лым і лю дзям з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі. У Пры дзвін ні ўсё на сель ніц тва 
скла дае ка ля 1,2 міль ё на жы ха роў, з іх пры бліз на 
297 ты сяч (25,3 %) — па жы лых, 59,3 ты ся чы 
(5,1 %) — з ін ва лід нас цю.

Ня даў на з ад па вед най спра ва зда чай дэ пу тат вы-
сту піў на па ся джэн ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Гу бер на тар Мі ка лай ШАРС НЁЎ пад крэс ліў, 
што ўжо мно гае зроб ле на, каб са цы яль ная да па-
мо га бы ла на вы со кім уз роў ні. Але якасць трэ ба 
па вы шаць і на да лей, каб за да во ліць кож на га, хто 
мае па трэ бу ў дзяр жаў най пад трым цы.

Мэ та — за бяс пе чыць доў гае жыц цё ў год ных 
умо вах для тых, ка му не аб ход на да па мо га. Для 
пра фе сі я на лаў гэ та не праб ле ма, бо ёсць во пыт, 
жа дан не пра ца ваць, доб рая ма тэ ры яль на-тэх ніч-
ная ба за ва ўста но вах са цы яль на га пры зна чэн ня.

Да рэ чы, во пыт Ві цеб скай воб лас ці па са цы яль-
най аба ро не не раз вы со ка ад зна чаў ся кі раў ніц твам 
про філь на га мі ніс тэр ства. І пры за выя мес цы ў ацэн-
цы ра бо ты — ужо што га до вая тра ды цыя.

Ка лі ка заць су хой мо вай ста тыс ты кі, то ў тэ ры-
та ры яль ных цэнт рах са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва па слу гі аказ ва юць пры бліз на 43 ты-
ся чам гра ма дзян. У 15 ста цы я на рах жы ве больш за 
3,6 ты ся чы ча ла век. Плён на пра цуе і ка ля 30 ад дзя-
лен няў дзён на га зна хо джан ня ін ва лі даў. Іх па ста-
ян на на вед вае ка ля 1,2 ты ся чы лю дзей з аб ме жа ва-
ны мі маг чы мас ця мі. У гэ тых уста но вах функ цы я нуе 
ка ля 85 рэ абі лі та цый на-пра цоў ных май стэр няў, 
425 гурт коў па ін та рэ сах.

Трэ ба ска заць, што той, хто мае па трэ бу ў са цы-
яль ным аб слу гоў ван ні, мо жа вы браць най больш 
пры маль ную фор му.

Каб па слу гі бы лі ўсім па кі шэ ні, абл вы кан ка мам 
за ма ца ва ны ніз кі та рыф — 55 ка пе ек за га дзі ну. 
Най больш за па тра ба ва ная да па мо га на да му, яе 
атрым лі ва юць 15,3 ты ся чы жы ха роў воб лас ці.

Ці ка ва, што так зва ныя ра за выя са цы яль на-бы-
та выя па слу гі аказ ва юц ца 19 гас па дар чы мі бры га-
да мі і 25 бры га да мі са цы яль на га аб слу гоў ван ня на 
ма біль най асно ве.

Ста но віц ца ўсё больш па пу ляр ным пра жы ван-
не са ста рэ лых у так зва ных за мя шчаль ных сем' ях: 
у воб лас ці іх ка ля трыц ца ці.

Пен сі я не рам, ін ва лі дам, у тым лі ку і дзе цям з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, якія тра пі лі ў цяж кую 
жыц цё вую сі ту а цыю, а так са ма для іх бяс печ на га 
пра жы ван ня са срод каў дзяр жаў на га са цы яль на га 
стра ха ван ня аказ ва ец ца ма тэ ры яль ная да па мо-
га. Толь кі ў пер шым паў год дзі яе су ма пе ра вы сі ла 
440 ты сяч руб лёў. Гро шы атры ма ла ка ля 8 ты сяч 
гра ма дзян.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ СЛУЖ БА: СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ СЛУЖ БА: 

ІС ЦІ Ў НА ГУ З ЧА САМІС ЦІ Ў НА ГУ З ЧА САМ

Са цы яль ныя па слу гі гра ма дзя нам і сем' ям, якія 
зна хо дзяц ца ў цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі, ажыц цяў-
ля юць 146 тэ ры та ры яль ных цэнт раў са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня на сель ніц тва. На ўлі ку ў іх зна хо дзяц ца 
2 024 422 ча ла ве кі (да дзе ныя па ста не на 01.04.2019). 
З іх 91 305 ча ла век аб слу гоў ва юц ца до ма.
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