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Ак цыя

«ЧЫС ТЫ ЛЕС»
 ЗА ПРА ШАЕ 

17 КАСТ РЫЧ НІ КА
Кам па нія па на вя дзен ні па рад ку ў ляс ным 

фон дзе бу дзе пры мер ка ва на да Го да ма-

лой ра дзі мы. На пра ця гу дня ва лан цё ры 

змо гуць да па маг чы ляс га сам у лік ві да цыі 

не санк цы я на ва ных зва лак бу даў ні чых і 

бы та вых ад хо даў, ста рон ніх прад ме таў у 

ля сах, якія пры мы ка юць да аў та ма біль-

ных і чы гу нач ных да рог, ва кол на се ле ных 

пунк таў, са да вод чых та ва рыст ваў і дач-

ных ка а пе ра ты ваў. Асаб лі вая ўва га бу дзе

нададзена мес цам ма са ва га ад па чын ку 

на сель ніц тва, а так са ма доб ра ўпа рад ка-

ван ню па мят ных аб' ек таў.

Стаць удзель ні кам ак цыі змо жа кож ны ах-

вот ны. Для гэ та га да стат ко ва звяр нуц ца ў блі-

жэй шы ляс гас або ляс ніц тва і за явіць пра сваё 

жа дан не да па маг чы ў на вя дзен ні па рад ку ў ле-

се. Ар га ні за цыі Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 

за бяс пе чаць усіх удзель ні каў ме ра пры ем ства 

не аб ход ным ін вен та ром.

Най больш ак тыў ным удзель ні кам ак цыі 

тра ды цый на бу дуць уру ча ны су ве ні ры. Для 

та го каб атры маць па мят ны па да ру нак, не аб-

ход на раз мяс ціць фо та і (або) ві дэа з мес ца 

ўдзе лу ў ак цыі ў са цы яль ных сет ках (Facebook, 

Іnstagram, Twіtter) з хэш тэ га мі #ЧыстыЛес2020 і 

#ЧистыйЛес2020, па ве дам ляе прэс-служ ба Мі-

ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

Акра мя та го, кож нае дзі ця, якое пры ме ўдзел 

у эка ла гіч най кам па ніі, атры мае ў па да ру нак ад 

ле са гас па дар чых уста ноў ці ка вы су ве нір.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На род ны па эт Бе ла ру сі 

Ян ка Ку па ла вя до мы, лі чы, 

уся му све ту. Пе ра кла ды 

яго тво раў зроб ле ны бо-

лей як на сто моў. І вось 

но вае вы дан не кла сі ка бе-

ла рус кай на цы я наль най 

лі та ра ту ры (у дру ка ва най 

і элект рон най вер сі ях) вы-

хо дзіць у Сер біі — у се рыі 

«Біб лі я тэ ка бе ла рус кай 

кніж нас ці» вы да вец тва 

«АЛ МА».

Збор нік па чы на ец ца пе ра-

кла да мі вер шаў, якія па эт ства-

рыў у 1905—1907 га ды. А за-

вяр ша ец ца вер шам «Бе ла рус-

кім пар ты за нам», які на пі са ны, 

як вя до ма, у 1941 го дзе. Ёсць 

тут і ле ген дар ны твор — «А хто 

там ідзе?». Да рэ чы, уся го іс нуе 

ча ты ры пе ра кла ды гэ та га вер-

ша на серб скую/серб ска хар-

вац кую мо ву. Яны зроблены

Дэ сан кай Мак сі ма віч, Мам чы-

лай Джэр ка віч, Мі ад ра гам Сі-

бі на ві чам і Да янай Ла за ра віч. 

І ўсе вер шы для но вай серб скай 

кні гі Ян кі Ку па лы «Спад чы на» 

пе ра кла ла Да яна Ла за ра віч.

Да яна Ла за ра віч — ма ла ды і 

на стой лі вы пра па ган дыст бе ла-

рус кай лі та ра ту ры ў су час най 

Сер біі. Яна ад на ро біць столь-

кі, коль кі не пад сі лу ін шым ін-

сты ту там, асвет ніц кім цэнт рам 

аль бо кніж ным вы да вец твам. 

Руп лі васць серб скай пе ра-

клад чы цы і біб лі ёг ра фа (Да яна 

пад рых та ва ла поў ны біб лі яг ра-

фіч ны агляд та го, што на дру ка-

ва на з пе ра кла даў бе ла рус кай 

лі та ра ту ры ў Сер біі бо лей як 

за ста год дзе!) па цвяр джа юць 

на ступ ныя фак ты: па чы на ю чы 

з 2017 го да, пе ра клад чы ца вы-

да ла ў Бялг ра дзе кні гі бе ла рус-

кіх паэ таў і пра за ікаў Мак сі ма 

Баг да но ві ча, Вік та ра Ка жу ры, 

Сяр гея Па ніз ні ка, Ма рыі Ко бец, 

Але ся Ба да ка, Свят ла ны Бы ка-

вай, Ва ле рыя Ка за ко ва... А што 

ўжо ка заць пра пуб лі ка цыі тво-

раў бе ла рус кіх паэ таў у серб-

скай пе ры ё ды цы ў пе ра кла дах 

Да яны Ла за ра віч! Лік па да ец ца 

бяс кон цым. Якуб Ко лас, Мак сім 

Танк, Алесь Ба чы ла, Ула дзі мір 

Ка рат ке віч... Серб ская пе ра-

клад чы ца пра цуе на тхнё на і з 

вя лі кай ува гай да гіс то рыі бе ла-

рус кай лі та ра ту ры і ўся го, што 

сён ня ха рак та ры зуе лі та ра тур-

ны пра цэс у на шай кра і не. Як 

ацэн ка яе здзяйс нен няў — пры-

няц це Да яны Ла за ра віч у склад 

сяб роў Са ю за пісь мен ні каў Бе-

ла ру сі. Пе ра клад чы ца час та 

бы вае ў Бе ла ру сі. Яна пры яз-

джа ла і на Між на род ны сім по-

зі ум лі та ра та раў «Пісь мен нік і 

час», які што год ла дзяць Мі ніс-

тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь і Са юз пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі пры ўдзе ле Вы да вец-

ка га до ма «Звяз да». Серб скую 

пе ра клад чы цу доб ра ве да юць 

у Лі та ра тур ным му зеі Ян кі 

Ку па лы, у Дзяр жаў ным му зеі 

гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

На цы я наль най біб лі я тэ цы 

Бе ла ру сі, ін шых му зе ях, біб лі я тэ -

ках, асвет ніц кіх уста но вах 

Мін ска...

Серб ская «спад чы на» Ян кі 

Ку па лы за вяр ша ец ца грун тоў-

ным ар ты ку лам-пас ля слоў ем 

док та ра фі ла ла гіч ных на вук, 

пра фе са ра Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ўні вер сі тэ та Іва на 

Ча ро ты «Ян ка Ку па ла ў сва ім 

ро дзе і на па са дзе між на ро да-

мі». Лі та ра ту раз наў ца і — гэ та 

нель га не пад крэс ліць — слын-

ны сер біст пад ра бяз на рас каз-

вае пра пра чы тан не твор час ці 

і лё су на род на га пес ня ра Бе-

ла ру сі па пя рэд ні ка мі Да яны 

Ла за ра віч у кра і нах бы лой 

Юга сла віі, не па срэд на ў Сер-

біі. Па ча так, да рэ чы, быў па кла-

дзе ны рэ цэн зій най на тат кай у 

сла вен скім ча со пі се «Dom іn 

svet» у 1908 го дзе. Аў тар тэкс ту 

«Пес ні Яну ка Ку па лы» — Ле а-

польд Ле нард (1876—1962), 

гіс то рык, пуб лі цыст, куль ту ро-

лаг, лінг віст, лі та ра ту раз на вец, 

кры тык, свя тар. Для на па мі ну:

пер шыя рэ цэн зіі на Ра дзі ме,

у Бе ла ру сі, на пер шы збор нік 

Я. Ку па лы з'я ві лі ся 9 лі пе ня і 

15 жніў ня 1908 го да — у га зе тах 

«Минское эхо» і «На ша ні ва».

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Су гуч ча

ЯН КА КУ ПА ЛА: 
НО ВЫЯ СЕРБ СКІЯ СЦЕЖ КІ

У струк ту ры на сель ніц тва яны скла-

да юць не менш за 15 %, і як і ва ўсіх 

раз ві тых кра і нах, у нас што год рас це 

іх до ля. Ка ля 2,5 міль ё на бе ла ру саў 

атрым лі ва юць пен сіі, пры гэ тым ка ля 

24 % пен сі я не раў пра цяг ва юць пра ца-

ваць. Якія ме ры са цы яль най пад трым кі 
сён ня да ступ ныя і за па тра ба ва ныя ў 
па жы лых лю дзей, а так са ма пра тое, 
што пе ра шка джае муж чы нам 
«да гнаць» жан чын па пра цяг лас ці жыц-
ця, рас ка за лі спе цы я ліс ты.

Больш за 600 ты сяч пен сі я не раў 
пра цяг ва юць пра ца ваць

Яшчэ 10 га доў та му па жы лых лю дзей у 
кра і не бы ло 13 %. Але пра цяг ласць жыц ця, 
у пры ват нас ці, на еў ра пей скім кан ты нен це, 
рас це, і на ша кра і на — не вы клю чэн не. Та му 
з кож ным го дам до ля лю дзей ста ла га ве ку 
па вя ліч ва ец ца.

— Па ве лі чэн не коль кас ці па жы лых лю-
дзей за кра нае ўсе ба кі на ша га жыц ця. Гэ та 
не толь кі сіс тэ ма ахо вы зда роўя і са цы яль най 
аба ро ны, але і ўста но вы куль ту ры, спор ту і 

ту рыз му, адап та цыя і да ступ насць транс пар-

ту. З улі кам гэ тай праб ле ма ты кі Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най аба ро ны рас пра ца ва ла 

пра ект На цы я наль най стра тэ гіі «Да стой нае 

даў га лец це — 2030», — рас каз вае на мес-

нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны 

Аляк сандр РУ МАК.

Ад ным з не ма ла важ ных ас пек таў жыц ця 

па жы ло га ча ла ве ка з'яў ля ец ца ма тэ ры яль-

ны даб ра быт. Ка ля 2,5 міль ё на бе ла ру саў 

атрым лі ва юць пен сіі па ўзрос це, за вы слу гу 

га доў, па ін ва лід нас ці. Ся рэд ні па мер пра-

цоў най пен сіі — 473 руб лі 82 ка пей кі.

— Ня гле дзя чы на роз ныя са цы яль на-эка-

на міч ныя зме ны, вы пла та пен сій вядзецца 

рэ гу ляр на ва ўста ноў ле ныя дні, — пад крэс-

лі вае на мес нік мі ніст ра.

Вы плач ва юц ца і над баў кі па ўзрос це — 

пен сі я не рам, якія да сяг ну лі 80 га доў, ін ва лі-

дам 1-й гру пы. Больш за 600 ты сяч пен сі я-

 не раў у Бе ла ру сі пра цяг ва юць пра ца ваць 

(а гэ та 24 %). Ка ля 10 ты сяч па жы лых лю дзей 

што год атрым лі ва юць або што ме сяч ную, або

ад на ра зо вую да па мо гу. Апош няя на ліч ва ец ца 

пас ля зва ро ту ў ор га ны са цы яль най да-

па мо гі, ка лі ста лы ча ла век мае па трэ бу ў 

да ра гіх ле ках, апе ра цыі. Па мер та кой да-

па мо гі да ся гае 10 бюд жэ таў пра жы тач на-

га мі ні му му (ця пер ён скла дае 256 руб лёў 

10 ка пе ек).

— Са цы яль ныя служ бы не ча ка юць, па-

куль ча ла век звер нец ца сам, а аб сле ду юць 

умо вы жыц ця адзі но кіх лю дзей ста ла га ве-

ку. Што год та кім чы нам на вед ва юць ка ля

200 ты сяч ча ла век. За пер шы квар тал гэтага 

го да аб сле да ва ны 140 ты сяч адзі но кіх па жы-

лых лю дзей. Да па мо га, якая ім па тра бу ец-

ца і аказ ва ец ца най час цей, — ра монт да ху, 

элект ра пра вод кі і га за ва га аб ста ля ван ня, — 

рас каз вае Аляк сандр Ру мак.

Да рэ чы, у струк ту ры са цы яль ных служ-

баў у кра і не дзей ні чае 71 гас па дар чая бры-

га да, якая аказ вае па слу гі па до гля дзе пры-

ся дзіб ных участ каў, і 148 ма біль ных бры гад, 

якія вы яз джа юць для ака зан ня са цы яль ных 

па слуг на аў та ма бі лі. Акра мя та го, ма ец ца 

1200 ста цы я нар ных і не ста цы я нар ных пунк-

таў па ака зан ні са цы яль ных па слуг. Пе ра-

важ на та кія бры га ды і пунк ты раз ме шча ны 

ў сель скай мяс цо вас ці, дзе до ля па жы ло га 

на сель ніц тва вы шэй шая, чым у га ра дах.

Ад ны мі з са мых за па тра ба ва ных у па жы-

лых лю дзей з'яў ля юц ца па слу гі до ма. Сён ня

іх атрым лі вае 95,5 ты ся чы бе ла ру саў. І што-

год коль касць лю дзей, якія ма юць па трэ бу ў 

до гля дзе до ма, рас це пры клад на на 1 %.

— Са цы яль ны ра бот нік на вед вае па жы-

ло га ча ла ве ка два-пяць ра зоў на ты дзень. 

Ёсць і па слу гі ся дзел кі, ка лі ста ры ча ла век 

не мо жа пра ся бе па кла па ціц ца. Пры пя ці-

ра зо вым на вед ван ні па дзве га дзі ны ў дзень 

кошт па слу гі скла дае ка ля 30  руб лёў у ме-

сяц. Та кую су му аплач ва юць тыя па жы лыя 

лю дзі, якія ма юць дзя цей. Адзі но кія і ма ла за-

бяс пе ча ныя вы зва ля юц ца ад апла ты. Праў-

да, ка ля 80 % на шых па да печ ных ма юць 

дзя цей — тыя аплач ва юць па слу гі сац ра бот-

ні ка, — ад зна чыў Аляк сандр Ру мак.

Да леч ван не і азда раў лен не 
ў са на то рыі — без чар гі

Свае ка рэк ты вы ў ра бо ту са цы яль ных 

служ баў сё ле та ўнес ла рас паў сюдж ван не 

ка ра на ві рус най ін фек цыі. У су вя зі з гэ тым 

бы ла пры пы не на дзей насць ад дзя лен няў 

дзён на га зна хо джан ня. Тым ча сам ак тыў на 

вя ла ся да стаў ка пра дук таў, ле каў і ін шых 

не аб ход ных та ва раў.

— Мы раз гар ну лі та кую ра бо ту ў са ка ві ку, 

ін тэн сіў на дзей ні ча лі ў кра са ві ку-маі. Сац-

ра бот ні кі і ва лан цё ры пра ца ва лі што дзён на 

без вы хад ных. І ця пер гэ та дзей насць не 

спы не на, за яў кі па-ра ней ша му пры ма юц-

ца, — па ве да міў Аляк сандр Ру мак.

На мес нік мі ніст ра звяр нуў ува гу, што з 

20 мая адзі но кія пен сі я не ры, якія пе ра нес-

лі ка ра на ві рус ную ін фек цыю, з ме ду ста ноў 

пры жа дан ні маг лі ад ра зу па ехаць на двух-

тыд нё вае да леч ван не ў са на то рый. Ча ты ры 

здраў ні цы Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны пры ма лі та кіх лю дзей (са на то рыі 

«Ясель да», «Бе лая Ве жа», «Бе ра зі на» і

«Вя жу ці»). Та кое да леч ван не прай шлі 

475 ча ла век. А з лі пе ня на азда раў лен не і 

са на тор на-ку рорт нае ля чэн не ў гэ тыя са на-

то рыі пен сі я не ры, якія пе ра нес лі СОVІD-19, 

маг лі па ехаць без чар гі.

Што па гар шае якасць жыц ця 
ў ста рас ці?

Ад ным з важ ных ас пек таў якас ці жыц-

ця па жы ло га ча ла ве ка з'яў ля ец ца стан яго 

зда роўя.

— Сён няш нія тэх на ло гіі, у тым лі ку ім-

план та цыя су ста ваў, аор та ка ра нар нае шун-

ці ра ван не, транс план та цыі да зва ля юць па-

вя лі чыць пра цяг ласць жыц ця. У жан чын яна 

да ся гае 78 га доў. У муж чын, на жаль, больш 

чым на дзе сяць га доў менш — 64, — ка жа 

га лоў ны па за штат ны спе цы я ліст па

ге ран та ло гіі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Люд мі ла ЖЫ ЛЕ ВІЧ. — І ка ра ні гэ тай праб-

ле мы — у дзя цін стве. Ка лі ча ла век ку рыў 

50 га доў, а ў ста рас ці кі нуў, то ча каць, што 

ўсе не га тыў ныя на ступ ствы ад ра зу знік нуць, 

не трэ ба. Але пры гэ тым ка лі ў 60 га доў кі-

нуць ку рыць, то ры зы ка рап тоў най ка ра нар-

най смер ці зні жа ец ца на 25 %. На жаль, та кія 

фак та ры ры зы кі, як ку рэн не, ужы ван не ал-

ка го лю, ма ла ру хо мы спо саб жыц ця па куль 

не да юць муж чы нам «да гнаць» жан чын па 

пра цяг лас ці жыц ця.

Ге ран то лаг пад крэс лі ла, што ёсць пяць-

шэсць хра ніч ных за хвор ван няў, якія іс тот на 

па гар ша юць якасць жыц ця ў ста лым уз рос-

це. Ся род іх — хва ро бы сіс тэ мы кро ва зва ро-

ту, у пер шую чар гу, хра ніч ная сар дэч ная не-

да стат ко васць, а так са ма цук ро вы дыя бет. 

Вя лі кую праб ле му ства ра юць і хва ро бы 

апор на-ру халь на га апа ра ту. Яшчэ ад на бя-

да, з якой су ты ка юц ца па жы лыя лю дзі, — 

дэ мен цыя. Коль касць яе вы пад каў рас це, 

што так са ма з'яў ля ец ца на ступ ствам па ве-

лі чэн ня пра цяг лас ці жыц ця.

— У 10 % па жы лых лю дзей на зі ра ец ца

ран нія пра явы дэ мен цыі. Яны за ха ва лі 

са ма кры ты ку і мо гуць звяр нуц ца па да па мо гу. 

Іс ну юць ме то ды кі для пра фі лак ты кі і спы нен-

ня раз віц ця дэ мен цыі. На ступ ная фа за — 

ка лі лю дзі не за ха ва лі кры тыч на га стаў лен-

ня да ся бе і па тра бу юць до гля ду. Іх бліз кія 

су ты ка юц ца з праб ле май: яны вы му ша ны 

па кі нуць ра бо ту, каб да па ма гаць та ко му ча-

ла ве ку, — ад зна чае Люд мі ла Жы ле віч.

Аляк сандр Ру мак па ве да міў, што з гэ та-

га го да ўне се ны зме ны ў пе ра лік са цы яль -

ных па слуг па жы лым лю дзям. З'я ві лі ся 

маг чы мас ці, у пер шую чар гу для лю дзей з 

дэ мен цы яй, да стаў ляць іх на дзень у са цы яль -

ную ўста но ву, на прык лад, ад дзя лен не дзён-

на га зна хо джан ня, а на ноч за бі раць у сям'ю, 

каб па жы лы ча ла век за ста ваў ся ў да маш ніх 

умо вах, і ў той жа час атрым лі ваў ква лі фі ка-

ва ныя до гляд і да па мо гу.

Але на КРА ВЕЦ.

З на го ды Ка тэ го рыя шэсць дзя сят плюс
Сён ня ад зна ча ец ца Між на род ны Дзень па жы лых лю дзей
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