
НА пры ём гра ма дзян па аса біс тых 
пы тан нях да стар шы ні 

Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці Вік та ра 
ЛІС КО ВІ ЧА прый шлі 14 ча ла век 
са сва ім на ба ле лым. Зва ро таў 
маг ло б быць і менш, ка лі б 
на мяс цо вым уз роў ні да раз гля ду 
тур бот за яў ні каў па ды шлі больш 
уваж лі ва. Але пра ўсё па па рад ку.

Са ста рэ ла га мін ча ні на Аляк санд-
ра Іва на ві ча на пры ём пры вя ла дач-
ка — сам ён ін ва лід ІІ гру пы па зро ку 
і са ма стой на не тое што на ву лі цу, 
па ква тэ ры пе ра соў вац ца на ўрад ці 
змо жа. Там ён жы ве ра зам са сва ёй 
жон кай, якая з-за ўзрос ту так са ма не 
над та зда ро вая. Асноў ная праб ле-
ма, што пры вя ла 82-га до ва га муж-
чы ну ў Са вет Рэс пуб лі кі, — ад мо ва ў 
пры знан ні яго ад па вед най ка мі сі яй 
ін ва лі дам І гру пы. Па сло вах за яў-
ні ка, на вы ра шэн не пы тан ня, якое 
яго хва люе, паў плы ва ла со тая до ля 
пра цэн та ў вы мя рэн ні яго маг чы мас-
ці ба чыць... Каб па ста віць кроп ку, 
муж чы не па ра і лі іс ці ў суд.

— З кім мне су дзіц ца?! Я сля пы ча-
ла век, — бя дуе ён.

Уваж лі ва вы слу хаў шы ўсе тур бо-
ты са ста рэ ла га мін ча ні на, Вік тар Ліс-
ко віч па ці ка віў ся, ка лі са цы яль ныя 
служ бы на вед ва лі яго апош ні раз, бо 
на ват не ме ды ку (а стар шы ня ка мі сіі, 
да рэ чы, доў гі час пра ца ваў у сфе ры 
ахо вы зда роўя. — Аўт.) бач на, што 
муж чы на мае па трэ бу ў па ста ян най 
ста рон няй да па мо зе. Як вы свет лі ла-
ся, ні ко лі.

— Мы па він ны сён ня ады хо дзіць 
ад за яў на га прын цы пу ака зан ня да-
па мо гі: ве да еш, ідзеш і пра па ну еш 
тыя маг чы мас ці, якія сён ня пра ду гле-
джа ны за ко нам! — абу рыў ся та ко му 
стаў лен ню да ча ла ве ка Вік тар Анд-
рэ е віч і па абя цаў не па кі нуць гэ тае 
пы тан не без ува гі: ён да ру чыў ад-
ра са ваць зва рот у абод ва мі ніс тэр-
ствы — пра цы і са цы яль най аба ро ны 
і ахо вы зда роўя, каб, пад ра бяз на вы-
ву чыў шы гэ тую тэ му, пра ін фар ма-
ваць аб вы ні ках за яў ні ка.

Ана ла гіч ны па та наль нас ці атры-
маў ся і дру гі зва рот — зноў са ста рэ лы 
ча ла век, зноў са ста лі цы, зноў ін ва-
лід ІІ гру пы, роз ні ца толь кі ў тым, што 
зу сім адзі но кі... Ры гор Аляк се е віч 
прый шоў да стар шы ні про філь най 
ка мі сіі са скар гай на тэ ры та ры яль ны 
цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
ад на го з мін скіх ра ё наў. Маў ляў, я 
да іх — а яны ад мя не! У якас ці пры-
кла ду рас ка заў, як за пі саў ся на пры-
ём гра ма дзян па аса біс тых пы тан нях, 

а за мест пры ёму... ні чо га: ад каз най 
асо бы на мес цы не ака за ла ся — ці 
то за бы ла ся, ці то яшчэ якая трас ца! 
Ад нак гэ та не адзі ны абу раль ны з 
яго пунк ту гле джан ня факт. Вы ра-
шыў шы асво іць функ цы я нал смарт-
фо на, які на быў са бе, за пі саў ся на 
кур сы кам п'ю тар най аду ка ва нас ці. 
Дык вось, каб стаць слу ха чом тых 
кур саў (пра цяг лас цю, да рэ чы, уся го 
не каль кі га дзін), у пен сі я не ра за па-
тра ба ва лі да вед кі, ды не ад ну... Аб 
ста не зда роўя, мес цы жы хар ства 
і скла дзе сям'і. Усё б ні чо га, але ў 
мяс цо вай па лі клі ні цы на ват не ве-
да юць, якую да вед ку трэ ба вы даць 
для на вед ван ня кур саў, раз лі ча ных 
на 2-3 за ня ткі пра цяг лас цю не каль-
кі га дзін.

— На вош та ўсе гэ тыя да вед кі?! — 
за дае рэ зон нае пы тан не за яў нік і, 
да рэ чы, мае ра цыю.

— Коль кі га доў вы за рэ гіст ра ва ны 
ў гэ тым тэ ры та ры яль ным цэнт ры са-
цы яль най аба ро ны? — спы таў Вік тар 
Ліс ко віч.

— Тры.
— А коль кі ра зоў да вас як адзі но-

ка га ча ла ве ка ад туль прый шлі?
— Ні вод на га...
Як ка жуць, за сло на!
— У ра бо це, дзе ёсць хво рыя, 

адзі но кія лю дзі, па ві нен дзей ні чаць 
перш за ўсё вы яў ляль ны прын цып. 
Не трэ ба ча каць, каб ча ла век ха дзіў 
з праб ле ма мі па ін стан цы ях, — упэў-
не ны Вік тар Анд рэ е віч. — У нас вы бу-
да ва ная сіс тэ ма ад каз ных асоб, якія 
па він ны вы ка наць гэ тую ра бо ту па 
сва ім функ цы я на ле. Та му, ка неш не ж, 
не зра зу ме ла: ча му са ста рэ ла му
ча ла ве ку да во дзіц ца звяр тац ца ў Са-

вет Рэс пуб лі кі, каб на ву чыц ца ра бо-
це са смарт фо нам?! Та кіх вы пад каў 
не па він на быць. Мы бу дзем вы праў-
ляць гэ тыя пы тан ні.

Ён пра па ноў ваў аб мер ка ваць з 
про філь ны мі мі ніст ра мі агу ча ныя на 
пры ёме гра ма дзян тэ мы, каб ра бо та 
бы ла па бу да ва на не толь кі ў ад но сі-
нах да ад на го ча ла ве ка, а ў да чы нен-
ні да ўсіх, хто па тра буе да па мо гі.

— Са мае га лоў нае — мы па він-
ны ады сці ад чэр ствас ці, ча ла ве чай 
абы яка вас ці ў вы ра шэн ні тых ці ін-
шых пы тан няў, якія маг лі (і па він ны 
бы лі б) вы ра шыць без зва ро ту гра-
ма дзя ні на, — пад крэс ліў у раз мо ве 
з жур на ліс та мі стар шы ня Па ста ян-
най ка мі сіі, пад агуль ня ю чы пры ём 
гра ма дзян. — Мы па він ны не ча каць 
гэ та га зва ро ту, а прый сці да ча ла-
ве ка, вы зна чыц ца з аб' ёма мі да па-
мо гі і па бу да ваць сіс тэ му яе ака зан-
ня. Вось та ды лю дзі бу дуць ве рыць 
і ра зу мець, што ка лі ты тра піш у
не стан дарт ную жыц цё вую сі ту а цыю — 
на гэ ты вы па дак ёсць са цы яль ная аба-
ро на.

Вік тар Ліс ко віч за ся ро дзіў ува гу 
на тым, што лю бы гра ма дзя нін, які 
звяр та ец ца ў Са вет Рэс пуб лі кі, мае 
пра ва раз ліч ваць на тое, што яго па-
чу юць і да па мо гуць. Да рэ чы, у гэ ты 
дзень пра гу ча лі і ін шыя тэ мы: ме ды-
цын ска га за бес пя чэн ня, пра ца ўлад-
ка ван ня, спаг нан ня за па зы ча нас ці 
па алі мен тах, удас ка на лен ня ра бо-
ты срод каў ма са вай ін фар ма цыі. Усе 
яны ўзя тыя на кант роль, па кож ным 
пы тан ні за яў ні кам бу дуць да дзе ны 
аб грун та ва ныя ад ка зы ў вы зна ча ныя 
за ка на даў ствам тэр мі ны.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА

АДЫ СЦІ 
АД ЧЭР СТВАС ЦІ 

І ЧА ЛА ВЕ ЧАЙ 
АБЫ ЯКА ВАС ЦІ,
аль бо Дай це да вед ку на да вед ку!

УВА ГА — РЭ ГІ Ё НАМ

ШТО МО ЖА ШТО МО ЖА 
ДЭ ПУ ТАТ?ДЭ ПУ ТАТ?

У рам ках адзі на га дня ін фар ма ван ня на сель ніц тва 
на Бе рас та віч чы ну за ві таў стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці Вік тар ЛІС КО ВІЧ. Ён су стрэў ся 
з ка лек ты ва мі цэнт раль най ра ён най баль ні цы
 і аг ра фір мы «Ста ры Дво рац».

Пад час су стрэ чы іш ла раз мо ва аб сі ту а цыі на рын ку пра-
цы на шай кра і ны, за ня тас ці і за ра бот най пла це ра бот ні каў 
бюд жэт ных сфер. Вік тар Ліс ко віч за ўва жыў, што за ро бак 
ні вод на га з ра бот ні каў уста но вы ахо вы зда роўя ў сту дзе ні 
не па ві нен быць мен шы, чым у ліс та па дзе мі ну ла га го да.

Акра мя та го, стар шы ня про філь най ка мі сіі звяр нуў 
ува гу на ро лю дэ пу та таў роз на га ўзроў ню ў вы ра шэн ні 
на дзён ных праб лем лю дзей на кан крэт най тэ ры то рыі, 
аб на дан ні га лос нас ці гэ тай дзей нас ці праз СМІ, асаб лі ва 
мяс цо вы дру к:

— Трэ ба, каб лю дзі, якія не пры сут ні ча лі на су стрэ чах, 
ве да лі, пра што там іш ла га вор ка, — пад крэс ліў се на тар. — 
Су стрэ чы з людзь мі, аса біс тыя пры ёмы гра ма дзян, вы яз-
ныя пры ёмы да па ма га юць не толь кі па чуць і да па маг чы 
кан крэт на му ча ла ве ку, але і ўба чыць, дзе не спра цоў ва-
юць ней кія кі рун кі, тэн дэн цыі на ўзроў ні рэ гі ё на, кра і ны, 
каб свое ча со ва змя ніць за ко на пра ект і ў да лей шым сіс тэ ма 
пра ца ва ла без збо яў.

Вік тар Ліс ко віч рас ка заў пра свае пла ны дэ пу тац кай 
дзей нас ці ў рэ гі ё нах, ад ка заў на пы тан ні пры сут ных. 
У пры ват нас ці, пра тое, якія за ка на даў чыя ак ты, што да-
ты чац ца не па срэд на ахо вы зда роўя і ў цэ лым са цы яль-
най сфе ры, пла ну ец ца раз гле дзець у Са ве це Рэс пуб лі кі, 
як пры цяг нуць мо ладзь да за ка нат вор чай дзей нас ці і як 
спы ніць ад ток ма ла дых ме ды каў за ме жы кра і ны.

На су стрэ чы з ка лек ты вам аг ра фір мы «Ста ры Дво рац» 
раз мо ва іш ла і аб са цы яль най па лі ты цы, бу даў ніц тве жыл-
ля для ма ла дых спе цы я ліс таў і за ма ца ван ні іх на род най 
зям лі.

Пас ля су стрэ чы се на тар на ве даў ра монт ныя май стэр ні 
аг ра фір мы, па зна ё міў ся з вы твор чы мі і бы та вы мі ўмо ва мі, 
па бы ваў у ба за вай шко ле.

Па ма тэ ры я лах «Бе рас та віц кай га зе ты».

У ра бо це, дзе ёсць 
хво рыя, адзі но кія лю дзі, 

па ві нен дзей ні чаць перш 
за ўсё вы яў ляль ны прын цып. 
Не трэ ба ча каць, каб ча ла век 
ха дзіў з праб ле ма мі па 
ін стан цы ях.

Са мае га лоў нае — 
мы па він ны ады сці 

ад чэр ствас ці, ча ла ве чай 
абы яка вас ці ў вы ра шэн ні тых 
ці ін шых пы тан няў, якія маг лі 
(і па він ны бы лі б) вы ра шыць 
без зва ро ту гра ма дзя ні на.

Су стрэ чы з людзь мі, аса біс тыя 
пры ёмы гра ма дзян, вы яз ныя пры ёмы 

да па ма га юць не толь кі па чуць 
і да па маг чы кан крэт на му ча ла ве ку, але 
і ўба чыць, дзе не спра цоў ва юць ней кія кі рун кі, 
тэн дэн цыі на ўзроў ні рэ гі ё на, кра і ны, каб 
свое ча со ва змя ніць за ко на пра ект і ў да лей шым 
сіс тэ ма пра ца ва ла без збо яў.
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Коль кі га доў вы 
за рэ гіст ра ва ны ў гэ тым 

тэ ры та ры яль ным цэнт ры 
са цы яль най аба ро ны?
— Тры.
— А коль кі ра зоў да вас як 
адзі но ка га ча ла ве ка ад туль 
прый шлі?
— Ні вод на га...


