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Ні для ка го не на ві на, 

што пас ля вы ха ду на пен-

сію з'яў ля ец ца воль ны час, і 

яго мож на пра во дзіць у тым 

лі ку з ка рыс цю для гра мад-

ства. Пры чым спе цы я ліс ты 

ка жуць, што ад гэ та га вый-

грае і сам па жы лы ча ла век: 

ён ад чу вае ся бе больш ка-

рыс ным і за па тра ба ва ным, 

па шы ра ец ца яго ко ла зно-

сін, з'яў ля юц ца но выя ін та-

рэ сы...

Да па ма га юць 
і атрым лі ва юць 
да па мо гу са мі

Мо жа та му на сён няш ні 

дзень, па сло вах стар шы ні 

Мін скай га рад ской ар га ні-

за цыі Бе ла рус ка га Та ва-

рыст ва Чыр во на га Кры-

жа Але ны ФА ДЗЕ Е ВАЙ, з 

пры бліз на 1000 ва лан цё раў 

іх ар га ні за цыі больш за 200 

скла да юць лю дзі пен сій на га 

ўзрос ту.

Па жы лыя мін ча не рэа лі-

зу юць са мыя роз ныя іні цы я-

ты вы. Яны вы сту па юць бяс-

плат ны мі рэ пе ты та ра мі для 

дзя цей з праб лем ных сем' яў, 

да па ма га юць вы ха ван кам 

да моў-ін тэр на таў у до гля-

дзе за іх дзець мі, імк нуц ца 

раз на ста іць воль ны час адзі-

но кіх са ста рэ лых лю дзей. 

Удзель ні ча юць, на прык лад, 

у та кіх мі ні-пра ек тах, як «Ба-

бу лін кло пат», «Май стэр ня 

зда роўя», «Пе ра ем насць па-

ка лен няў», «Ра зам су праць 

дэ мен цыі», «Тэ ра пеў тыч ны 

парк» і ін шых.

У цэ лым па кра і не дзей ні-

ча юць 53 іні цы я тыў ныя гру-

пы па жы лых лю дзей. Яны 

ство ра ны ў Брэсц кай, Ві цеб-

скай, Гро дзен скай і Мін скай 

аб лас цях і аб' яд ноў ва юць 

больш за ты ся чу ча ла век.

Удзель ні кі іні цы я тыў ных 

груп да па ма га юць сва ім па-

да печ ным з пры бор кай, да-

стаў ля юць пра дук ты з кра-

мы, апра цоў ваць пры ся дзіб-

ныя ўчаст кі. Не менш важ на 

час та бы вае і су пра ва дзіць 

па жы ло га ча ла ве ка ў па лі-

клі ні ку ці царк ву, да па маг чы 

на пі саць ліст, па він ша ваць 

са свя там або прос та па га-

ва рыць.

Акра мя гэ та га, па жы лыя 

лю дзі пра вод зяць за ня ткі з 

дзець мі-ін ва лі да мі, аказ ва-

юць да па мо гу ў шпі та лях і 

ад дзя лен нях сяст рын ска га 

до гля ду. Дзей насць у іні цы-

я тыў ных гру пах дае маг чы-

масць змя ніць сваё ася род-

дзе да леп ша га. Та му асаб-

лі васць та кіх груп, як ка жуць 

спе цы я ліс ты, у тым, што ў 

іх ня ма вы раз на га па дзе лу 

па між людзь мі, якія аказ ва-

юць да па мо гу, і ты мі, хто яе 

атрым лі вае. Па жы лыя лю-

дзі ста но вяц ца ва лан цё ра мі 

і да па ма га юць чым мо гуць 

тым, хто мае па трэ бу, але 

і са мі так са ма зна хо дзя ць 

пад трым ку і паляпшаюць 

сваё жыц цё, ка лі імк нуц ца 

паў плы ваць на вы ра шэн-

не на дзён ных праб лем у 

сва ім го ра дзе ці мяс тэч ку. 

На прык лад, да маг чы ся ра-

мон ту ка ло дзе жаў у сва ім 

на се ле ным пунк це, пе ра-

но су пры пын ку, ад крыц ця 

спар тыў ных і кам п'ю тар ных 

кла саў для па жы лых — усе 

гэ тыя і ін шыя іні цы я ты вы 

па жы лых лю дзей ро бяць 

умо вы ў тым лі ку і іх жыц ця 

больш спры яль ны мі.

І, да рэ чы, ва лан цё рам 

Чыр во на га Кры жа мо жа 

стаць кож ны. Для гэ та га 

трэ ба толь кі прай сці спе -

цы яль ныя на ву чаль ныя кур-

сы, каб быць га то вым аказ-

ваць да па мо гу.

Ва лан цёр ства спры яе 
даў га лец цю

Ак тыў ны ўдзел у жыц ці 

гра мад ства спры яе зда ро-

ва му даў га лец цю па жы лых 

лю дзей і па вы шае якасць 

іх жыц ця — та кія вы ні кі да-

сле да ван няў, у пры ват нас ці 

рэ гі я наль на га да сле да ван-

ня «Па шы рэн не маг чы мас-

цяў па жы лых лю дзей праз 

ак тыў ны ўдзел у су поль нас-

цях», якое бы ло пра ве дзе на 

ў Бе ла ру сі, Бос ніі і Гер ца га-

ві не, Бал га рыі.

Та му ў Еў ро пе, на прык-

лад Анг ліі, ёсць та кая прак-

ты ка — на кі ра ван не па жы-

лых лю дзей пас ля ля чэн ня ў 

шпі та лі ў клу бы па ін та рэ сах 

і г. д., каб па мен шыць іх са-

цы яль ную іза ля цыю, па вы-

сіць жыц цё вы то нус і та кім 

чы нам па зі тыў на паў плы-

ваць на са ма ад чу ван не.

У цэ лым ак тыў ны ўдзел 

па жы лых лю дзей у жыц ці 

пры во дзіць да па вы шэн ня

іх са ма ацэн кі. У іх з'яўляецца 

больш зна ё мых і сяб роў, а 

ака зан не да па мо гі ін шым 

дае ад чу ван не ўлас най 

за па тра ба ва нас ці. Усё гэ-

та вяр тае сэнс жыц ця. Та-

му што ня рэд ка ме на ві та 

не рэа лі за ва ныя ду хоў ныя 

па трэ бы з'яў ля юц ца пры-

чы най стра ты і зда роўя, і 

сэн су жыц ця. Не здар ма ў 

Біб ліі ска за на: «Па ну ры дух 

су шыць кос ці». Ужо даў но 

да ка за на, што аба вяз ко вым 

склад ні кам даў га лец ця і 

шчас ця з'яў ля ец ца гар мо нія 

пя ці сфер жыц ця: зда роўя, 

зно сін, ра бо ты, фі нан саў і 

ду хоў нас ці. І ка лі не па лад кі 

ў пер шых ча ты рох сфе рах 

мы ад чу ва ем амаль ім гнен-

на, то ду хоў ны склад нік, на 

жаль, здоль ныя ад чуць не 

ад ра зу. Між тым ён важ ны 

не менш, а мо жа, на ват і 

больш за ўсе ас тат нія.

Свят ла на БУСЬ КО.

НА ПЕН СІІ — НЕ РАС КІ САЦЬ, 
А ВА ЛАН ЦЁ РЫЦЬ

На За ха дзе ак тыў ны 
ва лан цёр скі рух па чаў ся 
пас ля Дру гой су свет най 
вай ны, ка лі трэ ба бы ло 
ад наў ляць раз бу ра нае 
жыц цё. Ця пер асноў ны 
кан тын гент ва лан цё раў 
там скла да юць сту дэн ты 
і пен сі я не ры.

 Цы та та 
«Звяз ды»

«Са праўд нае зло ў 

ста рас ці — гэ та не сла-

басць це ла, а абы яка-

васць ду шы. За це ня вой 

лі ні яй мы ба чым лю дзей і 

свет та кі мі, якія яны ёсць, 

без ілю зій. Ста ры ча ла-

век за дае са бе пы тан не: 

«На вош та?» Гэ та, маг чы-

ма, са мая не бяс печ ная 

фра за. Ад ной чы ста ры 

ча ла век ска жа са бе: 

«На вош та зма гац ца? На-

вош та вы хо дзіць з до му? 

На вош та ўста ваць з лож-

ка?..» (Анд рэ Ма руа)

На па чат ку тыд ня з'я ві ла ся 

страш ная на ві на: у вёс цы Кру га-

вец Жло бін ска га ра ё на знай шлі 

за бі тую 45-га до вую жан чы ну. 

Па да зра ва ны ўцёк з мес ца зла-

чын ства, па кі нуў шы яе 6-га до ва-

га сы на на чы гу нач най стан цыі 

ад на го. Ця пер ста лі вя до мыя пад-

ра бяз нас ці та го, што ад бы ло ся.

У мі лі цыю Жло бін ска га ра ё на па-

тэ ле фа на ваў ды рэк тар Пі рэ віц кай 

ся рэд няй шко лы і па ве да міў, што ў 

шко ле зна хо дзіц ца не зна ё мае дзі ця 

без су пра ва джэн ня за кон ных прад-

стаў ні коў. Пад час гу тар кі з кі раў ні ком 

шко лы ста ла вя до ма, што хлоп чы ка 

пры вя ла жы хар ка вёс кі Са лта наў ка. 

Тая, у сваю чар гу, рас ка за ла, што ма-

ло га за ўва жы ла ка сір на чы гу нач най 

стан цыі.

Пра ва ахоў ні кі па ве да мі лі, што ма-

ці хлоп чы ка — жы хар ка Мур ман скай 

воб лас ці, на бы ла дом у вёс цы Кру га-

вец не каль кі га доў та му. Ле там жан-

чы на пра жы ва ла ў ім ра зам з тры ма 

не паў на лет ні мі дзець мі, ад нак гэ тым 

ра зам ста рэй шыя дзе ці — дач ка і сын 

— з'е ха лі з до му, а ма лод шы за стаў ся 

з ма ці. Па гас па дар цы жан чы не да-

па ма гаў да лё кі сва як — 33-га до вы 

Сла ва.

— У дзень за бой ства па між па цяр-

пе лай і не цвя ро зым муж чы нам паў стаў 

кан флікт, пад час яко га ён спа чат ку 

ўда рыў яе, а по тым за ду шыў. З мэ тай 

утой ван ня зла чын ства муж чы на за ка-

паў це ла по бач з мя жой дач на га ўчаст-

ка. Пас ля гэ та га са ста рон кі жан чы ны 

ў са цы яль най сет цы ад яе імя на пі саў 

да чцэ па ве дам лен не з прось бай на га-

даць пін-код ад бан каў скай карт кі. Да-

ве даў шы ся яго, муж чы на зняў част ку 

гра шо вых срод каў з бан каў ска га ра-

хун ку за гі ну лай, — ад зна чы ла афі цый-

ны прад стаў нік УСК па Го мель скай 

воб лас ці Ма рыя КРЫ ВА НО ГА ВА.

Не цвя ро зы за бой ца ска заў сы ну 

па цяр пе лай, што яго ма ці з'е ха ла ў 

Мінск. Па вер сіі след ства, праз дзень 

ён па ехаў з дзі цем на чы гу нач ную 

стан цыю «Са лта наў ка», ні бы каб су-

стрэць ма му з цяг ні ка. Муж чы на за-

га даў хлоп чы ку ні ку ды не сы хо дзіць і 

ча каць яго вяр тан ня, а сам з'е хаў на 

ды зель-цяг ні ку ў Го мель.

— Ка лі я ўба чы ла дзі ця пас ля та го, 

як Сла ва яго па кі нуў на стан цыі, — 

рас ка за ла «Звяз дзе» мяс цо вая жы-

хар ка Але на, — жах ну ла ся: ён быў у 

бруд най май цы ў ней кім ша ка ла дзе, з 

дра ны мі кал гот ка мі. Пры вез ла да до му 

да ся бе, па мы ла, па кар мі ла, ўклю чы-

ла муль ці кі.

Ка лі пра ва ахоў ні кі па га ва ры лі з 

хлоп чы кам, ён па ве да міў толь кі сваё 

імя і ўзрост. Тым ча сам рас па ча лі ся 

по шу кі яго ма ці. Су пра цоў ні кі Жло бін-

ска га РА УС аб сле да ва лі тэ ры то рыю 

до ма ўла дан ня жан чы ны і вы яві лі ўчас-

так рых ла га грун ту, які вы дзя ляў ся з 

агуль най кар ці ны мяс цо вас ці. На мес-

ца зда рэн ня вы бы ла след ча-апе ра-

тыў ная гру па, экс пер ты Жло бін ска га 

МРА ДКСЭ, су пра цоў ні кі УСК і УУС 

воб лас ці. Пад час агля ду тэ ры то рыі 

бы лі зной дзе ны прад ме ты, якія ма юць 

да чы нен не да за бой ства, а ра зам з 

тым це ла па цяр пе лай.

Ад ра зу пас ля зла чын ства хлоп чык 

быў зме шча ны ў пры ту лак. Паз ней атры-

ма ла ся вый сці на яго баць ку, які пры ехаў 

па сы на ў Бе ла русь і за браў яго.

Апе ра тыў ныя ме ра пры ем ствы Жло-

бін ска га РА УС да па маг лі ў рас крыц ці 

за бой ства — муж чы на быў за тры ма ны. 

З яго ўдзе лам пра ве дзе ныя след чыя 

дзе ян ні, у тым лі ку пра вер ка па ка зан-

няў на мес цы зда рэн ня з ужы ван нем 

ві дэа за пі су. На пад ста ве са бра ных па 

спра ве до ка заў муж чы ну прад' яў ле на 

аб ві на вач ван не па част цы 1 ар ты ку ла 

139 (за бой ства) Кры мі наль на га ко дэк са 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, што пра ду гледж-

вае да 15 га доў па збаў лен ня во лі.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці

ТРА ГІЧ НЫ АД ПА ЧЫ НАК

СпСпорт-тайморт-тайм

АЗА РАН КА І БАР ЦІ — 
У ПАР НЫМ ФІ НА ЛЕ US OPEN

Вік то рыя Аза ран ка і Эш лі Бар ці вый шлі ў фі нал ад на-

го з прэ стыж ных тур ні раў Вя лі ка га шле ма — пар на га 

раз ра ду ад кры та га чэм пі я на ту ЗША па тэ ні се.

У паў фі на ле бе ла рус ка і аў стра лій ка не па кі ну лі шан цаў 

яшчэ ад ной бе ла рус цы Аляк санд ры Са сно віч і сла вач цы Вік-

то рыі Куж ма вай — 6:0, 6:1. Са пер ні цы пер шых фі на ліс так 

жа но чых пар вы зна чы лі ся ўчо ра ўве ча ры ў дру гім паў фі на-

ле: Ары на Са ба лен ка і бель гій ка Эліз Мер тэнс су стра ка лі ся 

з аме ры кан скім ду э там Кэ ра лайн Даў лхайд/Ва ня Кінг.

ЯШЧЭ ТРОЕ БЕ ЛА РУ САЎ ВОЗЬ МУЦЬ 
УДЗЕЛ У МАТ ЧЫ ЕЎ РО ПА — ЗША

Тры бе ла рус кія спарт сме ны па поў ні лі ка ман ду Еў ро-

пы пе рад лёг ка ат ле тыч ным мат чам Еў ро па — ЗША, 

які прой дзе 9—10 ве рас ня на На цы я наль ным ста ды-

ё не «Ды на ма».

Ві таль Па ра хонь ка змя ніў у скла дзе збор най нем ца Грэ-

га ра Тра бе ра ў бе гу на 110 м з бар' е ра мі. Ка ця ры на Кар-

ня ен ка вый дзе на старт дыс тан цыі 3000 м. У бе гу на 800 м 

вы сту піць Юлія Ка роль, якая ня даў на вяр ну ла ся ў спорт 

пас ля на ра джэн ня дзі ця ці.

Ча ка ец ца, што ўдзел у мат чы Еў ро па — ЗША возь-

ме ка ля 350 ат ле таў, з іх у збор най Еў ро пы вы сту пяць 

14 на шых су ай чын ні каў. Агуль ны пры за вы фонд скла дзе 

818 ты сяч еў ра. Пе ра мож ца спа бор ніц тваў у кож най дыс-

цып лі не атры мае 7 ты сяч еў ра, ся рэб ра ны пры зёр — 

5 ты сяч, брон за вы — 4 ты ся чы. Eurovіsіon Sport вы ку піў пра-

вы на вя шчан не і бу дзе транс ля ваць матч па ўсёй Еў ро пе. 

Ан лайн-транс ля цыя бу дзе вес ці ся на тэ ле ка на лах NBCSN 

і NBC Sports Gold у ЗША.

МІНСК ПРЫ МЕ ЯШЧЭ АДЗІН 
ЧЭМ ПІ Я НАТ СВЕ ТУ

Ста лі ца Бе ла ру сі ў 2021 го дзе ста не гас па да ром яшчэ 

ад на го буй но га між на род на га тур ні ру — чэм пі я на ту 

све ту па су час ным пя ці бор стве.

Та кое ра шэн не бы ло пры ня та ў Бу да пеш це вы ка наў чым 

са ве там Між на род на га са ю за су час на га пя ці бор ства. Пла-

не тар ны фо рум пя ці бор цаў прой дзе ў бе ла рус кай ста лі цы 

ўпер шы ню. Ра ней у 2015 го дзе Мінск пры маў фі наль ны 

этап Куб ка све ту, а ў 2017-м па спя хо ва пра вёў чэм пі я нат 

Еў ро пы.

Іван КУ ПАР ВАС.


