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Гэ ты бу ды нак па ву лі цы Дуб ко 
ў аг ра га рад ку Вер ця ліш кі для 
мно гіх жы ха роў стаў дру гім 
до мам. Тут усё па-ся мей на му, 
без афі цы ё зу і фар ма ліз му. 
Сю ды ідуць, каб су стрэц ца 
з ад на вяс коў ца мі, ад па чыць 
у па коі аро ма тэ ра піі, па ля жаць 
на ма саж най ку шэт цы, згу ляць 
у біль ярд, за няц ца ёгай і вы піць 
кіс ла род ны как тэйль. Чым 
не мі ні-са на то рый? Пры чым 
для пен сі я не раў — цал кам 
бяс плат ны.

Па да ру нак ад кал га са
Цэнтр ад па чын ку ў Вер ця ліш-

ках яшчэ зу сім ма ла ды. Ён з'я віў-
ся два га ды та му ў бу дын ку, дзе 
ра ней бы ла ам бу ла то рыя. А для 
ме ды цын скай уста но вы мяс цо вая 
гас па дар ка па бу да ва ла но вы, су-
час ны аб' ект. Але і ста ры бу ды нак 
пус та ваў ня доў га. СПК «Пра грэс-
Вер ця ліш кі» су мес на з ра ён ным 
са цы яль ным цэнт рам ад кры лі тут 
ад дзя лен не дзён на га зна хо джан-
ня для гра ма дзян ста ла га ўзрос ту. 
Так афі цый на на зы ва ец ца ўста-
но ва, якую тут ве да юць як цэнтр 
воль на га ча су.

Яго за гад чы ца Ка ця ры на Сы-
ян то віч ус па мі нае, як ах вот на ад-
гук нуў ся на іні цы я ты ву стар шы ня 
гас па дар кі Ва сіль Рэ вя ка. Ме на ві та 
дзя ку ю чы СПК бу ды нак ка пі таль-
на ад ра ман та ва лі і аб ста ля ва лі 
ўсім не аб ход ным. Але і пас ля гэ-
та га кал гас не за ста ец ца ўба ку. 
Кож ны ме сяц ён вы дат коў вае 
200 руб лёў на пад трым ку цэнт ра. 
За гэ тыя срод кі куп ля юць гар ба-
ту на ле ка вых тра вах, кан ды тар-
скія вы ра бы. Пас ля кож на га ме-
ра прыем ства ўсе на вед валь ні кі 

збі ра юц ца за ста лом у фі та ба ры. 
Ня даў на гас па дар ка па да ры ла 
цэнт ру апа рат для кіс ла род ных 
как тэй ляў — як у са праўд ным са-
на то рыі.

Рэ лак са цыя 
з па хам мя ты

Па сло вах на чаль ні ка ўпраў-
лен ня па пра цы, за ня тас ці і са-
цы яль най аба ро не Гро дзен ска-
га рай вы кан ка ма Іга ра БУ ЛАЯ, 
та ко га цэнт ра ня ма ні дзе больш у 
кра і не. Хоць ўста ноў з дзён ным 
зна хо джан нем для ста лых лю-
дзей на ват у ра ё не ня ма ла. Але 
ў Вер ця ліш ках рэа лі за ва на ідэя 
воль на га ча су з эле мен та мі азда-
раў лен ня.

— Стар шы ня СВК па бы ваў за 
мя жой, паба чыў, як там жы вуць 
пен сі я не ры, і стаў іні цы я та рам 
та ко га ад па чын ку ў сва ёй гас па-
дар цы, — за ўва жыў Ігар Бу лай. — 
Вось на прык лад, па кой аро ма тэ-
ра піі. Ся дзіш са бе ў ра тан га вым 
крэс ле, пад цёп лым пле дам, пад 
на га мі — спе цы яль ны ма са жор, 
гу чыць спа кой ная му зы ка і раз но-
сіц ца лёг кі во дар мя ты. І гэ та толь-
кі ад на з па слуг. А вы прай дзі це па 
цэнт ры, уба чы це, які тут уз ро вень. 
Гэ та цэнтр бу ду чы ні.

Ін струк тар па рэ абі лі та цыі Ка-
ця ры на Каш ке віч — ад на з ча ты-
рох ра бот ні каў уста но вы. Яна — 
пра фе сій ны рэ абі лі то лаг, тры ра-
зы на ты дзень пра во дзіць за ня ткі 
па аэ ро бі цы, гім нас ты цы.

— Пры хо дзіў, на прык лад, наш 
пен сі я нер, у яко га быў ін сульт, у 
яго дрэн на пра цуе ру ка, і мы з ім 
рас пра цоў ва лі яе, каб уз на ві лі ся 
функ цыі, — рас каз вае Ка ця ры на. — 
Вель мі па пу ляр ная ёга для ста лых 

лю дзей — з ухі лам на рас цяж ку, 
рас пра цоў ку су ста ваў і агуль ным 
комп лек сам для ўсіх ві даў цяг ліц.

У ад ным з па ко яў уста ноў ле на 
не каль кі но вых трэ на жо раў. За 
дзень мож на прай сці цэ лы комп-
лекс па слуг. Мно гім, на прык лад, 
па да ба ец ца ма саж ная ку шэт ка. 
А для муж чын аб ста ля ва на біль-
ярд ная за ла. Час та на вед ва ец ца 
сю ды Эду ард Ба ляс ла ва віч з парт-
нё ра мі. Ён лі чыць, што ў цэнт ры 
на ват за ты дзень мож на ад па чыць 
не горш, чым у са на то рыі. А вось 
Іван Анд рэ е віч хоць і за ня ты ра-
бо та мі на ўчаст ку, але зна хо дзіць 
час, каб прый сці ў цэнтр на рэ пе-
ты цыю хо ру.

— Па зна ё міў ся з мяс цо вай жан-
чы най і пе ра ехаў сю ды. У вёсцы 
мне знач на ве ся лей, чым у го ра-
дзе, — ка жа пен сі я нер.

Па прось бе на вед валь ні каў 
тут з'я ві лі ся камп' ютар ныя кур сы. 
Мно гія за вя лі ста рон кі ў са цы яль-
ных сет ках, ка рыс та юц ца па слу-
га мі ін тэр нэт-бан кін гу. Да рэ чы, 
фі нан са ван не кур саў, як і гурт-
ка па дэ ка ра тыў на-пры клад ным 
мас тац тве, так са ма ўзя ла на ся бе 
мяс цо вая гас па дар ка. Для пен сі-
я не раў усё бяс плат на.

— Прый сці сю ды мо жа кож ны, 
хто мае жа дан не, без аб ме жа ван-
няў, — па ве да мі ла Ка ця ры на Сы-
ян то віч. — Жы ха ры ін шых сель са-
ве таў так са ма мо гуць пры хо дзіць, 
але для іх па слу гі бу дуць плат ныя: 
за ад ну га дзі ну — два руб лі. Уся-
го нас на вед вае ка ля ста ча ла век, 
а свае карт кі па ста ян ных на вед-
валь ні каў ма юць ча ла век сем дзе-
сят. Мно гія пра ца ва лі ў кал га се, 
ёсць бы лыя на стаў ні кі, мед ра-
бот ні кі. Гэ ты цэнтр мы ства ра лі, 
каб ад цяг нуць лю дзей ад паў ся-

дзён ных спраў, а так са ма азда-
ра віць іх.

Ад пра ек та да пра ек та
Ка ця ры на Ан то наў на — бы лы 

ды рэк тар шко лы, мае вя лі кі во-
пыт ар га ні за тар скай дзей нас ці. 
Дзя ку ю чы гэ та му цэнтр ак тыў на 
зай ма ец ца між на род ны мі пра ек-
та мі, якія фі нан су юц ца Еў ра пей-
скім са юзам.

Пер шы пра ект быў на кі ра ва ны 
на са цы я лі за цыю дзя цей з ін ва лід-
нас цю. У цэнт ры ства ры лі ля леч-
ны тэ атр «Зва но чак». Ва лан цё ры 
па шы лі ляль кі. Пас ля за вяр шэн ня 
пра ек та ўсё пе рад алі шко ле. Дру-
гі пра ект да ты чыў ся даў га лец ця 
з доб рым зда роў ем. У яго рам-
ках тут на бы лі ма са жор для ног, 
кіі для скан ды наў скай ха ды і гім-
нас тыч ныя кі лім кі.

— Ця пер мы рэа лі зу ем пра ект 
«Дзя цін ства, апа ле нае вай ной». 
У нас ёсць та ва рыст ва «Дзе ці 
вай ны», чле ны яко га на ра дзі лі ся 
з 1941 да 1944 го да. Мы він шу ем 
іх з днём на ра джэн ня, ар га ні за ва-
лі эк скур сіі, ме ра пры ем ствы, вы-
стаў кі. А ня даў на прый шлі з пра-
ек там «Ак тыў нае даў га лец це», ён 
так са ма бу дзе рэа лі за ва ны, — па-
ве да мі ла Ка ця ры на Ан то наў на.

Цэнтр ад па чын ку ў Вер ця ліш-
ках пра цуе, што на зы ва ец ца, па 
мак сі му ме. Як рас ка за ла ды рэк-

тар ра ён на га цэнт ра са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня Ан ге лі на 
ДАЎ ГА ШЭЙ, сю ды са Скі дзе ля 
бу дуць пры яз джаць на рэ абі лі та-
цыю лю дзі з ін ва лід нас цю. Пра ект 
пач не пра ца ваць у хут кім ча се.

— Вель мі важ на мець та кую 
ба зу, якая мо жа пра ца ваць у 
шы ро кім фар ма це для са цы я лі-
за цыі ін ва лі даў, — ка жа Ан ге лі на 
Даў га шэй. — Тут ство ра на без-
бар' е рнае ася род дзе ва ўсім бу-
дын ку, ад ува хо да да са ні тар ных 
па мяш кан няў. Лю дзі ў ін ва лід ных 
ка ляс ках мо гуць спа кой на тут пе-
ра соў вац ца.

Час ад па чы ваць
Кож нае свя та — гэ та на го да 

са брац ца ра зам. У цэнт ры ёсць 
ня ма ла ак тыў ных і та ле на ві тых 
лю дзей, якія не да юць су ма ваць. 
Ва лян ці на Мі хай лаў на бы ла ў лі-
ку пер шых удзель ні каў на род на га 
хо ру «Ні ва». Яшчэ яна зай ма ец ца 
на трэ на жо рах, хо дзіць на аро ма-
тэ ра пію, лю біць скан ды наў скую 
ха ду. Да рэ чы, па ха дзе тут ёсць і 
свае чэм пі ё ны — гэ та 80-га до вая 
Але на Паў лю ке віч. Жан чы ны пас-
ля ак тыў на га ад па чын ку лю бяць 
па ся дзець са сва і мі сяб роў ка мі 
за ку бач кам гар ба ты, па спя ваць 
даў нія пес ні.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 
фо та аў та ра.

«Што са мае важ нае ў на шай ра бо це? — 
пе ра пыт вае На тал ля Да ні люк і тут жа 
ад каз вае: — Усмеш ка, доб рае стаў лен не, 
умен не пад тры маць гу тар ку. Зда ра ла ся 
і та кое па чуць: «Сён ня не трэ ба ні чо га 
ра біць, да вай па га во рым». Ну а яшчэ 
ру ха васць, ма біль насць. За дзень не каль кі 
ча ла век трэ ба на ве даць, шмат ча го 
зра біць».

На тал ля — ад на з 45 са цы яль ных ра бот-
ні каў 2-га ад дзя лен ня да маш няй са цы яль-
най да па мо гі Коб рын ска га тэ ры та ры яль-
на га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва. Гэ тае ад дзя лен не раз мя шча-
ец ца ў Дзі ві не, у вёс цы, на краі Коб рын ска га 
ра ё на і Брэсц кай воб лас ці. У дзе вя ці вёс ках 
Дзі він ска га і Па віц цеў ска га сель са ве таў аб-
слу гоў ва юц ца 265 ча ла век.

44 + 1
— Усе на шы ра бот ні кі ў асноў ным ма юць 

не ма лы стаж, ка лек тыў даў но склаў ся — 
рас каз вае ін спек тар па асноў най дзей-
нас ці Воль га РА МА НЮК. — У вёс цы ёсць 
пэў ная спе цы фі ка. На шы ра бот ні кі ма юць 
менш пад шэф ных, чым іх ка ле гі ў го ра дзе. 
Та му што лю дзі, як пра ві ла, жы вуць у вяс ко-
вых ха тах, без зруч нас цяў, з пяч ным ацяп-
лен нем. Ра бо ты па іх аб слу гоў ван ні больш. 
Ды і ад лег ласць па між да ма мі, а то і па між 
на се ле ны мі пунк та мі ін шая.

У ад дзя лен ні пра цу юць 44 жан чы ны і 
адзін прад стаў нік моц на га по лу. 27-га до вы 
Па вел Брыш тэн ужо пяць га доў спя ша ец-
ца да сва іх пад шэф ных. «У яго ёсць са мыя 
важ ныя для на шай ра бо ты якас ці — ка му ні-
ка бель насць, доб ра зыч лі васць. На шы пен-
сі я не ры вель мі за да во ле ны ра бо тай Паў-
ла», — ад зна чы ла Воль га Ра ма нюк. Яшчэ 

Дзі він скае ад дзя лен не мае на сва ім ра хун ку 
та кія фор мы аб слу гоў ван ня, як да мы зі моў-
кі і за мя шчаль ная сям'я.

Удва іх — ляг чэй
На зы ва ец ца ця пер так — дом зі моў кі. 

А на са мрэч і ў Па віц ці, і ў Дзі ві не на зі му 
сы хо дзяц ца па дзве ба бу лі. Так ім ляг чэй, а 
га лоў нае — ве ся лей, пе ра зі ма ваць. На прык-
лад, у Па віц ці да Ва сі лі сы Ра ма наў ны Ге ра-
сі мік пе ра бра ла ся Ган на Ар сенць еў на Жук. 
Удзвюх ляг чэй ла дзіць хат нюю гас па дар ку, 
па ліць у пе чы, га та ваць ежу. Жан чын рэ гу-
ляр на на вед вае са цы яль ны ра бот нік, аказ-
вае да па мо гу. Ды і эка но мія ад чу валь ная, 
асаб лі ва ка лі ха лод ная зі ма, трэ ба на рых-
тоў ваць мно га дроў, бры ке ту. Зноў жа, ка лі 
адзін за хва рэе, дру гі мо жа па тэ ле фа на ваць 
на ФАП, вы клі каць док та ра. Та кія фор мы 
ся бе доб ра за рэ ка мен да ва лі, важ на толь кі 
пад бі раць лю дзей псі ха ла гіч на су мя шчаль-
ных. Ча сам яны і са мі да маў ля юц ца, ін шым 
трэ ба пад ка заць, ка жуць у ад дзя лен ні.

У гэ тай жа вёс цы Па віц це не так даў но 
з'я ві ла ся за мя шчаль ная сям'я. 50-га до вая 

Але на Якаў леў на Ша пя цюк — ін ва лід пер-
шай гру пы з дзя цін ства. Яна не ба чыць, аб-
слу гоў ваць ся бе на леж ным чы нам не мо жа. 
Ра ней жы ла са сва я ка мі, а ка лі за ста ла ся 
ад на, яе ўзя ла ў сваю сям'ю цёз ка па проз-
ві шчы і іме ні — Але на Паў лаў на Ша пя цюк. 
Але на Паў лаў на за ста ла ся ўда вою, жы ве з 
тры ма дзець мі. У гэ тай сям'і жан чы не-ін ва-
лі ду кам форт на. Са цы яль ныя ра бот ні кі па-
ста ян на на вед ва юц ца, зна ё мыя з аб ста ноў-
кай, ка лі трэ ба, га то вы ака заць па трэб ную 
да па мо гу. Як і ас тат нім сва ім пад шэф ным.

Цэх чыс ці ні
Ну, на прык лад, над звы чай ак ту аль най вы-

гля дае да па мо га па ге не раль най пры бор цы 
до ма, ска жам, вяс ной на пя рэ дад ні Вя лі ка дня 
аль бо во сен ню пас ля ўсіх сель гас ра бот. Гас-
па ды ні ў гэ ты час, як пра ві ла, пе ра мы ва юць 
коў дры, па кры ва лы, фі ран кі. А для ста рых 
лю дзей, асаб лі ва тых, хто хво ры, адзі но кі, 
та кія спра вы мо гуць стаць са праўд най праб-
ле май. Ця пер, ка лі ў ад дзя лен ні з'я ві ла ся свая 
праль ня, мно гія праб ле мы вы ра ша юц ца. Гэ-
ты цэх чыс ці ні мае дзве праль ныя ма шы ны — 
на 7 і 10 кі ла гра маў за груз кі, а так са ма су-
шыл ку і прэс. Цэ ны на па слу гі тут са цы яль-
ныя, ад на за груз ка абы хо дзіц ца для клі ен та 
пры бліз на ў 12 руб лёў. За тое мож на па мыць 
усе па сцель ныя пры на леж нас ці, ста ло вую ці 
ін шую бя ліз ну. «Па слу гай ак тыў на ка рыс та-
юц ца па жы лыя лю дзі», — рас каз вае Га лі на 
Ко кіц — ра бот ні ца праль ні.

Жа да ны госць
Але ж са мая га лоў ная спра ва ад дзя лен ня 

са цы яль най да па мо гі — што дзён ны до гляд 
сва іх пад шэф ных, да па мо га ў іх по бы та вых і 
гас па дар чых кло па тах. Ад на з ся мі па да печ-

ных На тал лі Да ні люк, пра якую згад ва ла ся 
ў са мым па чат ку, — На дзея Кан стан ці наў на 
Смя хо віч. У яе мы і за ста лі На тал лю.

Хоць на до ме Над зеі Кан стан ці наў ны і ня-
ма шыль ды пра тое, што гэ та дом узор на га 
па рад ку, яе сме ла мож на ту ды ве шаць. Бо 
та кую ідэа льную чыс ці ню рэд ка су стрэ неш не 
толь кі ў вяс ко вай ха це, але на ват у га рад ской 
ква тэ ры. На чыс цют кім бе лым аб ру се рас кла-
дзе ны здым кі лю бі мых лю дзей. Так скла ла ся 
жыц цё, што На дзея Кан стан ці наў на ця пер ад-
на. Адзін сын жы ве ў Маск ве, дру гі — у Адэ се. 
Пры яз джа юць час та, сё ле та бы лі два ра зы, 
ле тась за год на вед ва лі ма му на ват трой чы. 
Але ж час цей ба бу ля з уну ка мі ця пер ка му ні-
куе па «Скай пе». І ка лі тры га ды та му ўзнік лі 
праб ле мы з су ста ва мі, яна зра зу ме ла, што па-
трэб ная да па мо га, на пі са ла за яву на па слу гі 
са цы яль на га ра бот ні ка. Бо на ват у кра му не 
маг ла зай сці, да во дзі ла ся пра сіць су се дзяў. 
А ця пер вось На тал ля і ў кра му схо дзіць, і па 
хат няй гас па дар цы да па мо жа.

— Усе на шы ра бот ні цы доб рыя, ад каз ныя. 
І ка лі На та шу пад мя ня лі ў час яе ад па чын-
ку, так са ма ста ран ныя дзяў ча ты пры хо дзі лі. 
Скла да ная ў іх пра ца, — раз ва жае На дзея 
Кан стан ці наў на. — Ся род нас так са ма роз-
ныя бы ва юць. Ну што вы хо ча це, ка лі ча ла-
век ста ры, хво ры, кап рыз ны?.. Я і ся бе ча сам 
лаў лю на тым, што пра шу яе за тры мац ца, 
па га ва рыць. Хоць і ра зу мею, ёй хут чэй бег-
чы трэ ба, бо дру гія ча ка юць, — пра цяг вае 
пен сі я нер ка. — Мы з На та шай ужо амаль як 
сяб роў кі, дзе лім ся ней кі мі ся мей ны мі спра-
ва мі, аб мяр коў ва ем пра чы та нае ў га зе тах, 
уба ча нае па тэ ле ві за ры. Два ра зы на ты дзень 
яна для мя не са мы жа да ны госць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Коб рын скі ра ён.

ФОР МЫ РОЗ НЫЯ, А ЗМЕСТ АДЗІНФОР МЫ РОЗ НЫЯ, А ЗМЕСТ АДЗІН
Дзі він скае ад дзя лен не са цы яль най да па мо гі пра цуе на два сель са ве ты
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МІ НІ-СА НА ТО РЫЙ МІ НІ-СА НА ТО РЫЙ 
ДЛЯ ВЯС КОЎ ЦАЎДЛЯ ВЯС КОЎ ЦАЎ

УНІ КАЛЬ НЫ ВО ПЫТУНІ КАЛЬ НЫ ВО ПЫТ
Як пра цуе 

су час ны цэнтр 
воль на га ча су 

для ста лых 
лю дзей

На тал ля ДА НІ ЛЮК і На дзея СМЯ ХО ВІЧ.


