
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— У гэ тым пы тан нi нам трэ ба 

па мя таць аб прын цыпе доб ра ах-

вот нас цi, — ад ра зу ж па пя рэдж-

вае наш су раз моўнік. — Жа дан не 

дзя цей тут не мае нi я ка га зна чэн ня. 

Тра пiць у дом-iн тэр нат па жы лы ча-

ла век мо жа пры адзi най умо ве: ён 

сам па вi нен гэ та га ха цець. «Здаць» 

дзя ду лю або ба бу лю ў дом-iн тэр нат 

су праць iх во лi нель га. Вя до ма, ка лi 

ча ла век мо жа сам ся бе аб слу гоў-

ваць, на ўрад цi ён за хо ча пай сцi ту-

ды жыць. Але з ця гам ча су, ка лi ён 

ужо пе ра стае спраў ляц ца з жыц цё-

вы мi за да ча мi, у шэ ра гу вы пад каў 

дом-iн тэр нат мо жа стаць адзi ным 

вый сцем, асаб лi ва ка лi ў ча ла ве ка 

ёсць ме ды цын скiя па ка зан нi.

Як тра пiць 
у дом-iн тэр нат 
для са ста рэ лых?

— Для гэ та га ча ла век па вi нен 

або звяр нуц ца з за явай ад свай го 

iмя ў мяс цо вы ор ган па пра цы, за-

ня тас цi i са цы яль най аба ро не, а бо 

зра бiць гэ та праз тэ ры та ры яль ны 

цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

(ТЦСАН), — тлу ма чыць спе цы я-

лiст. — Але лепш усё ж звяр нуц ца 

са мо му ва ўпраў лен не па пра цы, 

за ня тас цi i са цы яль най аба ро не: 

там ад ра зу ж i пра кан суль ту юць, 

i рас ка жуць аб не аб ход ных да ку-

мен тах, i са мi па ра лель на пач нуць 

iх збi раць.

Якiя да ку мен ты 
па трэб ныя?

Перш за ўсё паш парт. Яшчэ за-

клю чэн не УКК пра не аб ход ны тып 

до ма-iн тэр на та, вы пiс ка з ме ды-

цын скiх да ку мен таў (для па чат ку 

трэ ба звяр нуц ца ў па лi клi нi ку да 

свай го ўчаст ко ва га тэ ра пеў та). 

Так са ма па трэб ны да ку мен ты, 

якiя па цвяр джа юць пра ва на льго-

ты. Тут ма ец ца на ўва зе перш за 

ўсё па свед чан не iн ва лi да, ка лi яно 

ёсць. Цi, на прык лад, па свед чан не 

ўдзель нi ка Вя лi кай Ай чын най вай-

ны i г. д. Яны да юць пра ва на пер-

ша чар го вае цi на ват па за чар го вае 

па ся лен не ў дом-iн тэр нат. Праў да, 

на 1 сту дзе ня гэ та га го да чэр гаў на 

па ся лен не ту ды ў нашай у кра i не 

не бы ло.

Так са ма ор га ны па пра цы, за-

ня тас цi i са цы яль най аба ро не са мi 

за пыт ва юць звест кi аб мес цы жы-

хар ства i скла дзе сям'i; да вед ку аб 

жы лых па мяш кан нях, якiя зна хо-

дзяц ца ва ўлас нас цi гра ма дзя нi на 

ў ад па вед ным на се ле ным пунк це; 

за пыт ва юць (афарм ля юць) да вед ку 

аб па ме ры пен сii, ко пiю за клю чэн ня 

МРЭК аб iн ва лiд нас цi, акт аб сле да-

ван ня ма тэ ры яль на-бы та вых умоў 

пра жы ван ня.

— На вош та не аб ход ны ўсе гэ тыя 

да вед кi? — пы та ем Мi ка лая Ана-

то ле вi ча.

— Та му што ча ла век вы пiс ва-

ец ца са сва ёй ква тэ ры i пра пiс ва-

ец ца ў до ме-iн тэр на це. Дзяр жа ва 

не за бi рае яго ква тэ ру. Гэ та мо жа 

ад быц ца толь кi пры во ле вы яў лен нi 

са мо га ча ла ве ка, ка лi па мiж ча ла-

ве кам i дзяр жа вай за клю ча ец ца 

да га вор рэн ты.

Што да скла ду сям'i, то ён уплы-

вае на апла ту. Ка лi ёсць пра ца-

здоль ныя дзе цi, то-бок ва ўзрос це 

ад 18 га доў i да пен сiй на га ўзрос ту, 

i ка лi яны не з'яў ля юц ца iн ва лi да мi 

1-й або 2-й гру пы, то ча ла век па ся-

ля ец ца ў до ме-iн тэр на це на плат-

най асно ве.

Коль кi каш туе 
дом-iн тэр нат?

Кошт утры ман ня ча ла ве ка скла-

дае 961 ру бель у до ме-iн тэр на це 

агуль на га ты пу i 776 руб лёў у до-

ме-iн тэр на це псi ха не ўра ла гiч на га 

ты пу. Столь кi дзяр жа ва тра цiць у 

ме сяц на ад на го ча ла ве ка.

Але апла та пра жы ван ня ў до ме-

iн тэр на це, уста ноў ле ная дзяр жа вай, 

iн шая. Пра жы ван не за адзiн ме сяц 

абы дзец ца ў су му ка ля 500 руб лёў. 

Апла та мо жа ў роз ных рэ гi ё нах ад-

роз нi вац ца, але ня знач на.

Адзi но кiя лю дзi (а так са ма тыя, 

у ка го дзе цi ўжо пен сi я не ры або з'яў-

ля юц ца iн ва лi да мi 1-й цi 2-й гру пы) 

пра жы ва юць бяс плат на. Але пры 

гэ тым яны атрым лi ва юць на ру кi 

не ўсю пен сiю, а толь кi 10 % ад яе.

Дом-iн тэр нат — 
гэ та ўжо на заў сё ды?

Зу сiм не аба вяз ко ва. Ка лi, на-

прык лад, стан ча ла ве ка па леп шыў-

ся (у жыц цi ўся кае бы вае), або яму 

не спа да ба ла ся тут, або ён прос та 

пе ра ду маў, мож на на пi саць за яву 

на iмя ды рэк та ра i вяр нуц ца дадому. 

Нi хто яго гвал тоў на ўтрым лi ваць 

не бу дзе.

I ў цэ лым: мож на не пе ра бi рац-

ца ў дом-iн тэр нат ад ра зу на па ста-

ян най асно ве. Спе цы я лiс ты рэ ка-

мен ду юць спа чат ку па ся лiц ца ту ды 

ча со ва (ча со вае ста но вi шча мо жа 

рас цяг нуц ца як на 1-2 ме ся цы, так 

i на 6—8 i на ват на год). Пры гэ-

тым мож на па куль не вы пiс вац ца са 

сва ёй ква тэ ры. Iн шы мi сло ва мi, па-

жы лы ча ла век мо жа «пры ме раць» 

на ся бе та кое жыц цё, па гля дзець, 

цi бу дзе яно яго за да валь няць.

Цi мож на са мо му 
вы браць дом-iн тэр нат?

Мож на, але толь кi ў ме жах той 

воб лас цi, дзе ча ла век пра пi са ны. 

Дзе цi мо гуць з'ез дзiць у не калькi 

та кiх уста ноў, па гля дзець i вы браць, 

у якую ха це ла ся б па ся лiць свай го 

па жы ло га сва я ка.

Ча го ча каць 
ад до ма са ста рэ лых?

Вось што га во рыц ца пра гэ та на 

сай це Мi нiс тэр ства пра цы i са цы-

яль най аба ро ны: усiм гра ма дзя нам, 

якiя пра жы ва юць у да мах-iн тэр на-

тах, да ец ца жы лое па мяш кан не 

з раз лi ку не менш чым 6 кв. м на 

ча ла ве ка, ча ты рох ра зо вае хар ча-

ван не, мяк кi iн вен тар згод на з уста-

ноў ле ны мi нор ма мi. Гра ма дзя нам, 

якiя зна хо дзяц ца на дзяр жаў ным 

за бес пя чэн нi, — адзен не i абу так, 

не аб ход нае бы та вое аб слу гоў ван не 

(пры бор ка па коя, мыц цё i пра са-

ван не адзен ня, зме на на цель най 

i па сцель най бя лiз ны, па слу гi цы-

руль нi ка).

У да мах-iн тэр на тах аказ ва юц ца 

са цы яль ныя па слу гi ў ад па вед нас-

цi з Пе ра лi кам бяс плат ных i агуль-

на да ступ ных са цы яль ных па слуг 

дзярж уста ноў са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня з нор ма мi i нар ма ты ва мi 

за бяс пе ча нас цi гра ма дзян гэ ты мi 

па слу га мi, за цвер джа ным па ста но-

вай Са ве та Мi нiст раў Рэс пуб лi кi Бе-

ла русь ад 27 снеж ня 2012 г. № 1218 

«Аб не ка то рых пы тан нях ака зан ня 

са цы яль ных па слуг».

Акра мя та го, у да мах-iн тэр на тах 

ар га нi за ва ны круг ла су тач ны до гляд, 

аказ ва ец ца не аб ход ная ме ды цын-

ская да па мо га як дак та ра мi, так i 

ме ды цын скi мi сёст ра мi, пра вод зяц-

ца фi зi я тэ ра пеў тыч ныя пра цэ ду ры 

i за ня ткi па ля чэб най фiз куль ту ры, 

пра цу юць ста ма та ла гiч ныя ка бi не-

ты. Ня ма ла ўва гi ўдзя ля ец ца ар га-

нi за цыi воль на га ча су. Пра цу юць 

клу бы, гурт кi па iн та рэ сах, мож на 

рэа лi за ваць ся бе ў твор час цi.

Для за бес пя чэн ня па жы лым лю-

дзям i iн ва лi дам та кой не аб ход най 

для iх не за леж нас цi i мак сi маль най 

са ма стой нас цi ва ўста но вах ства ра-

ец ца без бар' ер нае ася род дзе. Жы-

лыя па коi, па мяш кан нi гра мад ска га 

ка ры стан ня аб ста лёў ва юц ца по руч-

ня мi, пан ду са мi, тэх нiч ны мi срод ка-

мi са цы яль най рэ абi лi та цыi.

— У ся рэд нiм у на шых да мах-

iн тэр на тах для па жы лых лю дзей 

агуль на га ты пу 2-3-мес нае раз мя-

шчэн не, — да дае Мi ка лай Арол. — 

У па коi — лож кi, тум бач кi, ша фа... 

Тэ ле вi зар, як пра вi ла, у хо ле. Да рэ-

чы, мно гiя да мы-iн тэр на ты — гэ та 

бы лыя са на то рыi. Та му там блоч-

ная пла нi роў ка, у бло ках ёсць усе 

вы го ды.

Што мож на ўзяць 
з са бой?

— Цi мож на, на прык лад, пры вез-

цi з са бой лю бi мы фi кус? — спы та лi 

мы спе цы я лiс та.

— Гэ та не за ба ра ня ец ца, мож на 

браць ней кiя лю бi мыя рэ чы, у тым 

лi ку i прад ме ты iн тэр' еру. Адзi нае, 

на што на кла дзе на за ба ро на, — гэ-

та хат нiя жы вё лы. Узяць улю бён ца 

з са бой, на жаль, не атры ма ец ца.

Свят ла на БУСЬ КО.
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На па зі ты веНа па зі ты ве

КА ЛІ 
МОЖ НА 

«ІНАКШ»
Лю дзі з аў тыз мам 

па спя хо ва 
адап ту юц ца 
ў гра мад стве

У Мін ску прай шоў тра-

ды цый ны паў ма ра фон 

«Інакш», пры све ча ны 

Су свет на му дню ін фар-

ма ван ня аб праб ле ме 

аў тыз му і ар га ні за ва ны 

не ка мер цый най ар га ні-

за цы яй «Ка ман да «Кры-

лы анё лаў».

За рэ гіст ра ва ла ся на пра-

бег ка ля 300 ча ла век, але 

ў су вя зі з тры вож най эпі дэ-

мі я ла гіч най сі ту а цы яй у ме-

ра пры ем стве мож на бы ло 

ўдзель ні чаць і ад да ле на.

— Мы вы сы ла лі ўдзель ні-

кам стар та вы ну мар, — тлу-

ма чыць ды рэк тар уста но вы 

«Ка ман да «Кры лы анё лаў» 

Дзміт рый ЦІ МАШ КОЎ. — 

Лю дзі бег лі паў ма ра фон і 

зды ма лі ві дэа ці ра бі лі фо та 

ды да сы ла лі нам. Па вы ні ках 

пра бе гу мы да сы ла лі ім ме-

да лі. Та кім чы нам ах вот ныя 

ўдзель ні ча лі ў ме ра пры ем-

стве і вы кон ва лі ме ры за сця-

ро гі, рэ ка мен да ва ныя Мі ніс-

тэр ствам ахо вы зда роўя.

Але, ня гле дзя чы на маг-

чы масць удзель ні чаць ў ме-

ра пры ем стве ад да ле на, ка ля 

ста ча ла век прый шлі на рэаль-

ны пра бег. Каб лю дзі менш 

ры зы ка ва лі, ар га ні за тары 

ажыццявілі збор на ву лі цы, 

ад мя ні лі дзі ця чы старт і аб ме-

жа ва лі ўзрост удзель ні каў.

— У лю дзей ёсць не аб ход-

насць у фі зіч най ак тыў нас ці, 

та му ўдзель ні кі ме ра пры ем-

ства прый шлі па зі тыў на на-

стро е ныя, — ска заў Дзміт рый 

Ці маш коў. — І ня гле дзя чы на 

тое, што ўся ўва га сён ня скан-

цэнт ра ва на на ба раць бе з ка-

ра на ві ру сам, ін шыя праб ле-

мы так са ма трэ ба вы ра шаць. 

Мы са бра лі ся дзе ля та го, каб 

гра мад ства звяр ну ла ўва гу 

і на праб ле мы лю дзей з аў-

тыз мам.

Уво гу ле ін клю зіў ны паў-

ма ра фон «Інакш» пра хо-

дзіць ужо чац вёр ты год, у 

ім удзель ні ча юць і зда ро выя 

лю дзі, і лю дзі з ін ва лід нас цю, 

у тым лі ку з аў тыз мам.

Па вод ле ін фар ма цыі СААЗ, 

су ад но сі ны коль кас ці дзя цей 

з аў тыз мам і зда ро вых у све-

це — 1 да 160, а аме ры кан-

ская ме ды цы на лі чыць, што 

1 да 59. Праб ле ма са цы яль най 

адап та цыі та кіх лю дзей даў но 

вый шла за рам кі сям'і ці на ват 

асоб най дзяр жа вы. Та му дзе ці 

з аў тыз мам ака за лі ся ў лі ку 

пер шых удзель ні каў ка ман ды 

«Кры лы анё лаў». На зі ра ю чы 

за паў ма ра фо нам на пра ця гу 

апош ніх га доў, ар га ні за та ры 

за ўва жы лі: су мес ны спорт — 

фі зіч ная ак тыў насць, да сяг-

нен не мэ ты і ра дасць ру ху — 

па спя хо ва зблі жае звы чай ных 

і асаб лі вых лю дзей. Ар га ні за-

та ры так са ма ад зна чы лі па зі-

тыў ныя пе ра ме ны і ў стаў лен-

ні бе ла рус ка га гра мад ства да 

лю дзей з аў тыз мам.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Ад дам ба бу лю 
ў «доб рыя ру кi»!

На сён ня ў Бе ла ру сi функ-

цы я нуе 81 ста цы я нар ная 

ўста но ва са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня. З iх псi ха не ўра ла-

гiч ных да моў-iн тэр на таў для 

са ста рэ лых i iн ва лi даў — 51, 

да моў-iн тэр на таў агуль на га 

ты пу для са ста рэ лых i iн ва-

лi даў — 20, да моў-iн тэр на таў 

для дзя цей-iн ва лi даў з асаб лi-

вас ця мi псi ха фi зiч на га раз вiц-

ця — 9, а так са ма Рэс пуб лi кан-

скi iн тэр нат ве тэ ра наў вай ны 

i пра цы.

За i су праць
Вось не каль кi мер ка ван няў на конт да моў-iн тэр на таў для па жы-

лых. Тэ ма ака за ла ся на столь кi да лi кат ная, што на шы су раз моў-

цы па пра сi лi не на зы ваць проз вi шчаў.

Аляў цi на Iва наў на, 56 га доў:

— Дом са ста рэ лых — гэ та край няя ме ра, не ве даю, кiм трэ ба быць, 

каб «здаць» ту ды род на га ча ла ве ка. Я ўпэў не на, што так ро бяць толь кi 

эга iс ты, якiя жы вуць па прын цы пе: абы ся бе, лю бi ма га, не па тур ба-

ваць. Лю дзi з уз рос там пры кi па юць да род ных сцен. I мя няць звыч кi ў 

80-90 га доў — вель мi цяж ка, амаль не маг чы ма. Пе ра езд у дом-iн тэр-

нат — та кi моц ны стрэс для ста рых, што з-за яго мно гiя там у хут кiм 

ча се i па мi ра юць...

Iры на Сяр ге еў на, 42 га ды:

— Уя вi це са бе: дзя ду ля не мо жа сам адзец ца або пе ра вяр нуц ца 

ў лож ку без ва шай да па мо гi, яму па трэб ны круг ла су тач ны до гляд... 

Не ўсе сем'i мо гуць да зво лiць са бе на няць ся дзел ку. Ды i яна пры хо-

дзiць у дом, як пра вi ла, на ней кi час, а не дзя жу рыць круг ла су тач на. 

I што ра бiць, на прык лад, да чцэ та ко га ста ро га? Зваль няц ца з ра бо ты? 

За быц ца пра сваё жыц цё i ледзь не круг ла су тач на дзя жу рыць ка ля 

яго? А ў яе яшчэ двое дзя цей i муж, уво гу ле сям'я... I вось як са мо му 

ста ро му не ад чу ваць ся бе ця жа рам для ўсёй сям'i пры гэ тым?

Я, да рэ чы, да гэ та га ча су так i не змаг ла ад ка заць для ся бе на пы-

тан не, што ж ра бiць з вель мi па жы лым сва я ком, ка лi яму ўжо зу сiм 

дрэн на i па трэб на круг ла су тач ная да па мо га. Бо не рэд касць, ка лi па-

ра лi за ва ныя лю дзi i па 10-15 га доў пас ля iн суль ту жы вуць... З ад на го 

бо ку, клас цi сваё жыц цё на ал тар iх до гля ду — не ва ры янт. Ве даю вы-

пад кi, ка лi пас ля мно гiх га доў та кой сi ту а цыi лю дзi пе ра га ра лi, i жыц цё 

для iх ста на вi ла ся прос та не вы нос нае. Але i як «збыць» з рук род на га 

ча ла ве ка — так са ма пы тан не...

Ула дзi мiр, 38 га доў:

— Не ка то рыя ста рыя быц цам i жы вуць до ма, але па сут нас цi за кi-

ну тыя: з iмi амаль не раз маў ля юць, да iх ста вяц ца грэб лi ва. Бы ва юць 

i край нiя ва ры ян ты, ка лi яны за зна юць гвалт: iх б'юць, на iх кры чаць, 

за бi ра юць пен сiю — ёсць жа i та кiя сi ту а цыi. У гэ тым вы пад ку, я ду маю, 

дом са ста рэ лых — леп шы ва ры янт.

За раз у да мах-iн тэр на тах 

агуль на га ты пу жы ве ка ля 

трох ты сяч па жы лых бе ла-

ру саў, што скла дае пры блiз-

на 1 % ад агуль най коль кас цi 

па жы лых лю дзей у кра i не. 

У Заход няй Еў ро пе ў па доб ных 

уста но вах пра жы вае пры клад-

на 5-6 % па жы лых лю дзей.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.


