
Яс лі-сад, раз лі ча ны на 70 дзе так, ад крыў ся на тэ ры то рыі 
Сту дэнц кай вёс кі ў Мін ску. Мяр ку ец ца, што са док ста не ба-
зай для пра хо джан ня сту дэн та мі Бе ла рус ка га пе да га гіч на га 
ўні вер сі тэ та прак ты кі.

Са док раз мяс ціў ся ў пры бу до ве да пер ша га па вер ха ін тэр на та 
Мінск ага дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та. Але гэ та паў на-
вар тас ная су час ная аду ка цый ная ўста но ва з ча тыр ма гру па вы мі 
па мяш кан ня мі, му зыч най за лай, спар тыў най за лай з трэ на жо ра мі і 
харч бло кам, асна шча ным су час ным вы со ка тэх на ла гіч ным аб ста ля-
ван нем. На ву лі цы для дзят вы аб ста ля ва на гуль ня вая пля цоў ка.

Вяр та ю чы ся да тэ мыВяр та ю чы ся да тэ мы  ��

Аляк сандр зга дзіў ся лік ві да ваць 
ня спраў насць са ма стой на, бо жыць 
без га ра чай ва ды з ма лень кім дзі цем 
не маг чы ма. Ад нак вы свет лі ла ся, што 
за глуш ка з вен ты лем, якую па ста ві-
лі на пра рва ную тру бу су пра цоў ні кі 
ава рый най служ бы, не па ды хо дзяць 
па па ме ры, і та му нель га на ват уста-
на віць лі чыль нік, бо ён прос та не ўла-
зіць. Аляк сандр на быў усе не аб ход-
ныя ма тэ ры я лы і вен тыль па трэб на га 
па ме ру, але пра вес ці ра бо ты не мо жа: 
для гэ та га трэ ба, каб ЖЭС пе ра крыў 
ва ду ў пад' ез дзе. Але ра біць гэ та па 
не вя до мых пры чы нах ка му наль ні-
кі ад маў ля юц ца. Да сён няш ня га дня 
сям'я за ста ец ца без га ра чай ва ды. З 
гэ тай пры чы ны да вя ло ся на ват ча со-
ва пе ра ехаць у ква тэ ру це шчы.

— Каб пай шла га ра чая ва да, трэ ба 
прос та злу чыць тру бу ў ква тэ ры, але ж 
за ўвесь гэ ты час да нас ні хто з ЖЭ Са 
не прый шоў, — абу ра ец ца Аляк сандр.

Па сло вах муж чы ны, ён не ад на ра-
зо ва звяр таў ся ў жыл лё вую служ бу, у 
тым лі ку і пісь мо ва. Але плё ну гэ та не 
пры нес ла. То ў ар га ні за цыі не бы ло 
спе цы я ліс таў па трэб най ква лі фі ка-
цыі, а то за яў ні ка прос та іг на ра ва лі. 
Та кім чы нам, сям'я Аляк санд ра «пра-
штур ма ва ла» ўжо не ад ну ін стан цыю. 
Апроч ЖЭ Са, звяр та лі ся так са ма ў 
вы кан кам і на ват Мін жыл кам гас, дзе 
за явы раз гле дзе лі, але...

— Звяр та ем ся ў ЖЭС — на шы пы-
тан ні не вы ра ша юц ца. Звяр та ем ся ў 
Мі ніс тэр ства — нас ад праў ля юць у 
вы кан кам. А вы кан кам зноў ад праў-
ляе ў ЖЭС. За мкнё нае ко ла, — рэ зю-
муе ма ла ды ча ла век.

Уво гу ле праб ле мы з ка му наль ні-
ка мі ў Аляк санд ра цяг нуц ца ўжо два 
га ды. Па яго сло вах, жыл лё вая служ-
ба не ад соч вае стан до ма, а між тым 
жыль цы за кла по ча ны пы тан нем ра-
мон ту: тын коў ка са сцен аб валь ва-
ец ца, дзір кі ў пад' ез дзе да во дзіц ца 
за маз ваць са ма стой на. Вы клі ка юць 
на ра кан ні ад сут насць гра фі ку пры бі-
ран ня і аб ста ля ван не два ра вой тэ ры-
то рыі... А ка лі ў ква тэ ры Аляк санд ра 
доў гі час не маг лі пра чыс ціць вен ты-
ля цыю, вы ра шыць сі ту а цыю да па мог 
толь кі зва рот у «Звяз ду».

Рэ агу ем на праб ле му і тэ ле фа ну ем 
у ЖЭС №7, які зна хо дзіц ца ў Пры лу-
ках і аб слу гоў вае ў тым лі ку се ніц кі 
ўчас так. Про сім злу чыць з на чаль ні-
цай, але спра ва вод, якая ўзя ла труб-
ку, па ве дам ляе, што тая зволь ні ла ся 
і ўжо ме сяц, як у служ бу прый шла 
но вая кі раў ні ца, якой на мес цы ня ма. 
«Та кі аў рал, ха ла дае, а ў нас яшчэ не 
ва ўсіх да мах ацяп лен не ўклю ча на. А 
гэ та ж ця пер са мае важ нае! Яна са-
ма з сан тэх ні кам ла зіць па пад ва лах 
і ўклю чае ацяп лен не, бо па моч ні каў 
ня ма. Учо ра да дзе ся ці ве ча ра пра-
ца ва ла», — рас па вя ла спа гад лі вая 
су пра цоў ні ца. Вы слу хаў шы пры чы-
ну зван ка, яна па ра і ла звяр нуц ца да 
май стра, які аб слу гоў вае, па яе сло-
вах, «праб лем ны» дом Аляк санд ра. 
Але май стар Ле ван Най бан дзян ужо 
ты дзень як на баль ніч ным. Тым не 
менш нам удаецца звя зац ца з ім па 
ма біль ным тэ ле фо не. Муж чы на ах-
вот на ідзе на раз мо ву, ад нак у яго 
на сі ту а цыю свой по гляд: ён лі чыць, 
што Аляк сандр ад ра зу пай шоў на 
кан флікт.

— У гэ тай ква тэ ры ўвесь ра монт 
ра зам з уста ноў кай лі чыль ні ка зой-
ме 40 — 50 хві лін. Але праб ле ма ў 
тым, што раз вод ка ў не на леж ным 

ста не, — тлу ма чыць ён. — Мы мо-
жам усё зман ці ра ваць, але не мо жам 
даць га ран тыі, што сіс тэ ма не па рвец-
ца. Ён (Аляк сандр. — Аўт.) на гэ та не 
па га дзіў ся.

— Але ж ён ка жа, што мо жа зра-
біць усё сам, толь кі для гэ та га не-
аб ход на пе ра крыць ва ду ў пад' ез-
дзе, з чым ён не ад на ра зо ва да вас 
звяр таў ся.

— Ва ду ў пад' ез дзе пе ра кры ваць 
не трэ ба. Я сам у яго ква тэ ры па ста-
віў доб ры вен тыль, які толь кі і трэ ба 
пе ра крыць на тру бе.

Што да пры бі ран ня ў пад' ез дзе, 
май стар сцвяр джае, што яно пра во-
дзіц ца згод на з гра фі кам двой чы на 
ме сяц, але ж са мі жыль цы не заў сё ды 
ад каз на па ды хо дзяць да ўтры ман ня 
свай го жыл ля ў на леж ным ста не. А 
ра монт агуль ных мес цаў ка ры стан ня, 
да якіх ад но сяц ца і пад' ез ды, па ўсёй 
кра і не ця пер ажыц цяў ля ец ца за кошт 
жыль цоў.

Ле ван Най бан дзян лі чыць, што 
Аляк сандр прос та хо ча па кан флік-
та ваць. Ад нак ці пой дзе хоць адзін 
нар маль ны ча ла век на тое, каб уво-
сень усёй сям' ёй не каль кі ме ся цаў ся-
дзець без га ра чай ва ды толь кі дзе ля 
та го, каб на ста яць на сва ім? І на ўрад 
ці на пус тым мес цы пры на вед ван ні 
ква тэ ры май страм гас па дар ста не за-
піс ваць гэ ты ві зіт на ві дэа ка ме ру, як 
ад ной чы зра біў Аляк сандр...

На жаль, па доб ныя сі ту а цыі па між 
жыль ца мі і прад стаў ні ка мі ка му наль-
ных служ баў не пе ра вод зяц ца. Рэд ка 
хто з жыль цоў упус ціць маг чы масць 
па скар дзіц ца на двор ні каў з ЖЭ Са, 
якія не пры бі ра юць тэ ры то рыю, ці 
сан тэх ні каў, якія пры хо дзяць на за-
яў кі з кра са моў ным амб рэ. Як і тыя 
ж двор ні кі і сан тэх ні кі не стам ля юц-
ца на ра каць на не ахай ных жыль цоў. 
На пэў на, гэ тыя спрэч кі скон чац ца 
толь кі та ды, ка лі кож ны бу дзе якас на 
вы кон ваць сваю спра ву: жыл лё выя 
служ бы — спраў на са чыць за ста нам 
жыл фон ду, а ўлас ні кі жыл ля — яго 
пад трым лі ваць.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Як гэ та ро біц ца на прак ты цы? Як пра ві-
ла, са мі баць кі па да па мо гу не звяр та юц-
ца. Фак ты не вы ка нан ня дзець мі сва іх аба-
вяз каў па ўтры ман ні са ста рэ лых баць коў 
вы яў ля юц ца ва ўза е ма дзе ян ні з ор га на мі 
ўнут ра ных спраў. Аль бо па ін фар ма цыі з 
са цы яль ных уста ноў, ка лі ча ла век зна хо-
дзіц ца там на ўтры ман ні, але па ме ру яго 
пен сіі не ха пае, каб кам пен са ваць рас хо ды 
дзяр жа вы. Спа чат ку дзе цям пра па ну ец ца 
доб ра ах вот на вы ка наць свае аба вяз кі па 
до гля дзе баць коў, вы но сіц ца афі цый нае 
па пя рэ джан не, а ка лі вы ха ваў чыя за ха ды 
не да юць вы ні ку, то на кі роў ва юц ца іс ка-
выя за явы ў суд.

Сё ле та на Гро дзен шчы не ор га на мі пра-
ку ра ту ры прад' яў ле на ўжо 9 та кіх іс каў. 
На прык лад, адзін з іх — у ін та рэ сах са ста-
рэ лай жы хар кі аб лас но га цэнт ра, ін ва лі да 
дру гой гру пы Ма рыі Іва наў ны. Яе пен сіі не 
ха пае на на быц цё да ра гіх ле каў, а пра ца-
здоль на га, але не пра цу ю ча га сы на, які 
пра жы вае ра зам з ма ці, гэ та не хва люе. 
Ма ла та го, што не да па ма гае гра шы ма на 
ле кі, але і не ўдзель ні чае ў апла це ка му-
наль ных па слуг, зло ўжы вае спірт ным.

— У та кіх вы пад ках іс ка выя за явы і 
су до выя ра шэн ні па він ны пры му сіць дзя-
цей вы кон ваць свае аба вяз кі па до гля-
дзе баць коў, са дзей ні чаць та му, каб лю-
дзі пры ма лі ме ры да пра ца ўлад ка ван ня. 
Ка лі ж алі мен ты спа га ня юц ца з тых, хто 
пра цуе, то вы ка наў чы ліст на кі роў ва ец ца 
па мес цы іх ра бо ты, што па тра буе ад па-
вед на га рэ ага ван ня з бо ку най маль ні ка і 
пра цоў на га ка лек ты ву. Ма ец ца на ўва зе 
не толь кі раз лік па алі мен тах, але і вы ха-
ваў чае ўздзе ян не на гэ та га ча ла ве ка, — 
за зна чае Іры на Дзят чэ ня.

Цяж кая жыц цё вая сі ту а цыя скла ла ся і 
ў жы хар кі з Лід ска га ра ё на. Яна пра жы вае 
ў не ўпа рад ка ва ным до ме з пяч ным ацяп-
лен нем. Пры чым жан чы на ў та кім ста не, 
што не мо жа пра віль на экс плу а та ваць печ, 
у су вя зі з чым па ста ян на ад бы ва ец ца моц-
нае за дым лен не. Най леп шае вый сце ў гэ-
тых аб ста ві нах — па ся ліц ца ў ад дзя лен ні 
круг ла су тач на га зна хо джан ня гра ма дзян 
па жы ло га ўзрос ту і ін ва лі даў пры ра ён ным 
тэ ры та ры яль ным цэнт ры са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня на сель ніц тва. Та кая маг чы-
масць ёсць, ад нак у жан чы ны не ха пае 
гро шай, каб тра піць ту ды на аб слу гоў ван-
не — да пен сіі па трэб на да даць яшчэ ка ля 
700 ты сяч руб лёў. Мо жа, да па мо гуць два 
сы ны, кам пен су юць роз ні цу па між поў-
ным кош там ста цы я нар на га са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня і пен сі яй сва ёй ма ці? Але 

вы ра шыць гэ тую праб ле му ака за ла ся ня-
прос та. Адзін з сы ноў зга дзіў ся аплач ваць 
па ло ву ад па трэб най су мы, а вось дру гі 
ад сва ёй част кі ка тэ га рыч на ад мо віў ся. 
Пас ля ча го су дом бы ла за да во ле на іс ка-
вая за ява пра ку ра ту ры аб спаг нан ні з яго 
алі мен таў.

Дрэн на, вя до ма, што кла па ціц ца пра 
баць коў дзя цей да во дзіц ца аба вяз ваць 
праз суд. Але як інакш? Там, дзе не да юць 
вы ні каў пе ра ка нан не, за клі кі да сум лен ня, 
па ві нен дзей ні чаць пры мус.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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Дрэн на, вя до ма, што кла па ціц ца 
пра баць коў дзя цей да во дзіц ца 
аба вяз ваць праз суд. Але як 
інакш? Там, дзе не да юць вы ні каў 
пе ра ка нан не, за клі кі да сум лен ня, 
па ві нен дзей ні чаць пры мус.

Звяр та ем ся ў ЖЭС — на шы 
пы тан ні не вы ра ша юц ца. 
Звяр та ем ся ў Мі ніс тэр ства — 
нас ад праў ля юць у вы кан кам. 
А вы кан кам зноў ад праў ляе 
ў ЖЭС. За мкнё нае ко ла.

СУ ДО ВЫ ІСК ДА... 
СЫ НА

МЕР КА ВАН НЕ
Вя ча слаў ІГ НА ЦІК, стар шы па моч-

нік пра ку ро ра Гро дзен скай воб лас ці:
— На ша дзяр жа ва са цы яль на ары-

ен та ва ная, але гэ та не зна чыць, што 
яна па він на быць чымсь ці на кшталт 
ад дзе ла са цы яль на га за бес пя чэн ня 
ва ўсіх сфе рах жыц ця. Лю дзей не аб-
ход на з дзя цін ства вы хоў ваць так, што 
най перш яны са мі ад каз ныя за ўсё — і 
сваю бу ду чы ню, і сва іх ста рых баць-
коў. Па вя лі кім ра хун ку, гэ та праб ле-
ма баць коў, якія не пад рых та ва лі сва іх 
дзя цей да са ма стой на га жыц ця. Пэў на, 
гэ та на ша сла вян ская тра ды цыя, што 
мы ста ра ем ся ўсё ад даць дзе цям і да-
па ма гаць ім да апош ня га, па куль ёсць 
маг чы мас ці і сі лы. І тым са мым па гар-
ша ю чы ста но ві шча... сва іх дзя цей. Бо 
яны не ву чац ца жыць з улас най ад каз-
нас цю, поз на ста ле юць, а не ка то рыя 
так і не ўпіс ва юц ца ў жыц цё выя рэа ліі, 
па тра ба ван ні, якія ста но вяц ца для іх 
з кож ным го дам усё больш жорст кі мі. 
Вось і атрым лі ва ем на ват у 30-40-га-
до вым уз рос це аб са лют на ня спе лых 
лю дзей, утры ман цаў, якія абы яка выя 
ў тым лі ку і да сва іх баць коў.

Да рэ чы, ся род гэ тай ка тэ го рыі лю-
дзей ёсць і тыя, хто сён ня пад пра цоў вае 
ў це ня вой эка но мі цы. Ма ю чы да хо ды, 
яны ні дзе не фі гу ру юць у якас ці за ня-
тых, не пла цяць па да ткі, ха ця ка рыс та-
юц ца ты мі ж са цы яль ны мі га ран ты я мі, 
як і ўсе. Якое тут вый сце? Уста на віць 
для іх плат ныя са цы яль ныя па слу гі? 
Ад нак бу дзе вель мі скла да на гэ тую 
ка тэ го рыю вы чле ніць. Што прад' явіць 
у па лі клі ні ку? Да вед кі з пад атко вай ін-
спек цыі, па ўзно сах у са цы яль ны фонд? 
Уяў ля е це, коль кі трэ ба бу дзе рых та ваць 
да ве дак?!

У мно гіх ін шых кра і нах, на коль кі мне 
вя до ма, пай шлі больш ра цы я наль ным 
шля хам — стра ха вая ме ды цы на. Пра-
цу еш — ця бе прад пры ем ства стра хуе, 
вы дае стра ха вы по ліс. А ка лі ча ла век 
афі цый на не пра цуе, не пла ціць па дат-
каў, то ня хай куп ляе гэ тую стра хоў ку. І 
та ды, ка лі лас ка, за ходзь у па лі клі ні ку. 
Та кім чы нам са цы яль ныя па слу гі, якія 
атрым лі вае гра ма дзя нін, «пры вяз ва юц-
ца» да яго ра бо ча га мес ца.

70-га до вы Іван Пят ро віч куль гае з ма-
га зі на з тор бач кай, у якой толь кі паў-
бу хан кі чор на га хле ба. «Шка да ча ла-
ве ка, — спа гад лі ва ка жуць су се дзі. — І 
пен сіі ха па ла б, каб не... — І на се кун-
ду шмат знач на за маўк аюць. — Да жыў 
да сі вых ва ла соў, а гра шы ма рас па-
ра джац ца ані як не мо жа, усю пен сію 
пра пі вае на пра ця гу тыд ня, а да лей ужо 
як прый дзец ца... Пра па дае ча ла век ні 
за што»... Лю дзі да па ма га юць ста ро му 
не як да цяг нуць да на ступ на га ме ся ца: 
хто дасць буль бы, хто — сло ік са лё ных 
агур коў. Так і цяг нец ца ўжо коль кі ча-
су. «Як не п'е — ра зум ны, пры стой ны 
ча ла век, — ка жуць жан чы ны. — Але 
як толь кі з'яў ля юц ца ў кі шэ ні гро шы — 
праз якую га дзі ну ўжо ва ля ец ца пад 
пло там. Трэ ба, каб яго аб слу гоў ваў 
сац ра бот нік, браў част ку яго пен сіі і 
куп ляў ста ро му пра дук ты».

Але, як вы свет лі ла ся, на да па мо гу са цы-
яль на га ра бот ні ка Іва ну Пят ро ві чу раз ліч ваць 
нель га: лю дзям, хво рым на ал ка га лізм (як 
і псі хіч на хво рым), а так са ма на ак тыў ную 
фор му ту бер ку лё зу або СНІД, дзяр жаў ны тэ-
ры та ры яль ны цэнтр са цы яль ных па слуг не 
аказ вае.

Але ж гэ тыя лю дзі жы вуць ся род нас і так-
са ма ма юць па трэ бу ў ча ла ве чай, на шай з 
ва мі да па мо зе! На дзея на тое, што атры маць 
са цы яль ную да па мо гу змо гуць усе тыя, у ка го 
ёсць та кая па трэ ба, з'я ві ла ся та ды, ка лі ў на-
шай кра і не ў 2013 го дзе пры ня лі но вую рэ дак-
цыю За ко на «Аб са цы яль ным аб слу гоў ван ні», 
у якой га лоў най на ва цы яй ста ла ўвя дзен не 
дзяр жаў на га са цы яль на га за ка зу.

ПА СУТ НАС ЦІ СПРА ВЫ
Да па мо гай са ста рэ лым і ін ва лі дам і іх са-

цы яль ным аб слу гоў ван нем у да мах-ін тэр на-
тах ра ней, у ча сы Са вец ка га Са ю за, зай ма ла-
ся вы ключ на дзяр жа ва. Па гэ тым прын цы пе 
да са ма га апош ня га ча су жы ла і су час ная 
Бе ла русь. Ад нак ця пер по пыт на са цы яль ныя 
па слу гі ўстой лі ва рас це.

Гэ та звя за на з па ве лі чэн нем ся рэд няй 
пра цяг лас ці жыц ця, у вы ні ку ча го ўсё больш 
ста но віц ца адзі но кіх і адзі но ка пра жы ва ючых 
ста рых. Сён ня пен сі я не рам з'яў ля ец ца кож-
ны чац вёр ты жы хар у на шай кра і не, у нас 
на ліч ва ец ца больш за паў міль ё на ін ва лі даў. 
Спе цы я ліс ты ўжо ка жуць і аб так зва ным фе-
но ме не па двой на га ста рэн ня, ка лі ста рэ юць 

і са мі ін ва лі ды, і лю дзі, якія ажыц цяў ля юць іх 
до гляд (апе ку ны, баць кі). У вы ні ку ча го яны 
ўжо не мо гуць да гля даць ін ва лі даў і са мі ма-
юць па трэ бу ў да па мо зе.

Дзяр жа ве ста но віц ца ўсё ця жэй спраў ляц-
ца з уз рос лым по пы там на сац да па мо гу. Та му 
ў кра і не на спе ла не аб ход насць вы ха ду на 
но вы ўзро вень — са цы яль на га парт нёр ства 
па між дзяр жа вай і не ка мер цый ны мі гра мад-
скі мі ар га ні за цы я мі, якое і рэа лі зу ец ца ў фор-
ме дзяр жаў на га са цы яль на га за ка зу.

Ка лі ко рат ка — ака зан нем са цы яль ных 
па слуг з 2013 го да мае пра ва зай мац ца не 
толь кі дзяр жа ва, за каз на іх на кон курс най 
асно ве па ча лі атрым лі ваць і не ка мер цый-
ныя ар га ні за цыі. Фі нан са ваць іх дзей насць 
па ака зан ні са цы яль ных па слуг бу дуць мяс-
цо выя бюд жэ ты. Ка ар ды на та рам вы сту пае 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны. 
Яго спе цы я ліс ты сцвяр джа юць, што ўсё гэ-
та па він на пры вес ці да па ве лі чэн ня спект ру 
аказ ва е мых са цы яль ных па слуг і іх аб' ёму, 
уз мац нен ню іх да ступ нас ці, а так са ма да па-
ляп шэн ня якас ці.

Дзяр жаў ны са цы яль ны за каз да зво ліць 
пры цяг ваць не ка мер цый ныя ар га ні за цыі да 
ака зан ня са цы яль ных па слуг у тых на се ле-
ных пунк тах, дзе ад сут ні ча юць дзяр жаў ныя 

ар га ні за цыі са цабс лу гоў ван ня і іх ства рэн не 
эка на міч на не мэ та згод на.

Акра мя та го, спе цы яль на на ву ча ныя прад-
стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за цый і ва лан цё ры ў 
рам ках дзярж сац за ка зу бу дуць аказ ваць са-
цы яль ныя па слу гі псі хіч на хво рым лю дзям (як 
гэ та ўжо ро біц ца ў Мін ску), лю дзям, хво рым 
на ак тыў ную фор му ту бер ку лё зу або СНІД. 
А дзяр жа ва бу дзе фі нан са ва пад трым лі ваць 
та кія ар га ні за цыі. Та кім чы нам, як лі чаць экс-
пер ты, у Бе ла ру сі сфар мі ру ец ца ры нак са цы-
яль ных па слуг.

���

І, спа дзя ём ся, Іван Пят ро віч і ўсе ін шыя лю-
дзі, якім так па трэб на да па мо га, атры ма юць 
яе. Па куль ука ра нен не дзяр жаў на га сац за-
ка зу  і дзе не так хут ка, як ха це ла ся б. У чым 
тут спра ва? Дзе ад бы ва ец ца «пра бук соў ка»? 
Ра біць вы сно вы па куль ра на, бо за кон, мож-
на ска заць, толь кі па чаў «аб кат вац ца». Але 
вель мі важ на тое, што мяс цо выя ўла ды па ча лі 
за клад ваць у бюд жэт пэў ныя гра фы вы дат каў. 
І знай шлі ся ар га ні за цыі (перш-на перш гэ та 
ты чыц ца Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га 
Кры жа), якія па га дзі лі ся па дзя ліць з дзяр жа-
вай ця жар са цы яль ных па слуг лю дзям.

Свят ла на БУСЬ КО
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— Ці пра віль на я ра зу мею, 
што па слу гі, якія пра па ноў ва-
юц ца ў рам ках дзярж за ка зу, 
аказ ва юц ца на сель ніц тву на 
бяс плат най асно ве?

— Без умоў на, уся да па мо га 
ажыц цяў ля ец ца для лю дзей на 
бяс плат най асно ве.

— З які мі цяж кас ця мі да-
вя ло ся су тык нуц ца Чыр во-
на му Кры жу пры рэа лі за цыі 
са цы яль ных пра ек таў но ва га 
ты пу?

— БТЧК у пэў ным сэн се па-
шан ца ва ла, бо ме на ві та Чыр во-
ны Крыж пра во дзіў апра ба цыю 
пі лот на га пра ек та дзяр жаў на га 
са цы яль на га за ка зу (ДСЗ). Ар-
га ні за цыя змаг ла аца ніць маг-
чы мыя цяж кас ці пры рэа лі за цыі 
ДСЗ. З 2014 го да фар мі ра ван-
не і рэа лі за цыя ДСЗ ус ту пі лі ў 
ак тыў ную фа зу. Вый граў шы 
кон кур сы на рэа лі за цыю ме ды-
ка-са цы яль ных па слуг у мно гіх 
ра ё нах Бе ла ру сі, БТЧК пра дэ-
ман стра вала сваю вя лі кую кан-
ку рэн та здоль насць у па раў на нні 
з ін шы мі ня ўра да вы мі ар га ні за-
цы я мі, якія ажыц цяў ля юць са-
цы яль ныя па слу гі.

Як па ка заў пер шы во пыт, 
да га во ры на вы ка нан не ДСЗ 
мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды за-
клю ча юц ца толь кі на пе ры яд 
да кан ца бя гу ча га го да, што 
азна чае маг чы мую зме ну не-
дзяр жаў най ар га ні за цыі на ра-
та цый най асно ве. Та кая сіс тэ-
ма да зва ляе ства рыць но выя 
пра цоў ныя мес цы і па шы раць 
геа гра фію сва ёй дзей нас ці. Ад-
нак ад моў ным мо ман там з'яў-
ля ец ца не ста біль насць пра цоў-
ных ад но сін (пра да стаў лен ня 
ра бо ты) са спе цы я ліс та мі, якія 
аказ ва юць са цы яль ныя па слу-
гі; акра мя та го, губ ля ец ца бес-
пе ра пын насць і пе ра ем насць 
у ака зан ні са цы яль ных па слуг 
спа жыў ца мі, якія, як пра ві ла, 
ма юць па трэ бу ў доў га тэр-

мі но вай да па мо зе. Вар та ад-
зна чыць, што ў за ка на даў стве 
пра ду гле джа на маг чы масць за-
клю чаць да га во ры на вы ка нан-
не ДСЗ на тэр мін да 5 га доў.

Ся род цяж кас цяў мож на на-
зваць не да стат ко вае раз віц цё 
ме ды ка-са цы яль най на кі ра-
ва нас ці ў дзей нас ці ня ўра да-
вых ар га ні за цый у Бе ла ру сі. У 
су вя зі з чым пры ар га ні за цыі 
кон кур саў у рам ках ДСЗ час та 
ад сут ні чае дру гі ўдзель нік кон-
кур су. Ад нак, згод на з дзей ным 
за ка на даў ствам, не аб ход на 
на яў насць не менш як па ры 
ўдзель ні каў, каб пры знаць, 
што кон курс ад быў ся. Час цей 
за ўсё, акра мя БТЧК, не бы ло 
ін шых гуль цоў на по лі ме ды-
ка-са цы яль ных па слуг ся род 
не дзяр жаў ных ар га ні за цый. У 
шэ ра гу тых, хто па даў за яў кі на 
ўдзел у кон кур се, бы лі ня ўра да-
выя ар га ні за цыі без лі цэн зій на 
ажыц цяў лен не та кой дзей нас-
ці. Та му ме на ві та Чыр во на му 
Кры жу ад да ва ла ся пе ра ва га на 
ажыц цяў лен не дзяр жаў на га са-
цы яль на га за ка зу па ака зан ні 
ме ды ка-са цы яль ных па слуг.

Бяс спрэч на, ста ноў чым мо-
ман там ста ла тое, што лі та-
раль на ў кож ным ра ё не з'я ві лі ся 
рэ зер вы для вы ка нан ня ДСЗ. 
Ад нак паз ней вы свет лі ла ся, 
што апла та за ра бот най пла ты 
ме ды цын скіх сяс цёр мі ла сэр-
нас ці кам пен су ец ца з бюд жэ ту 
толь кі пас ля вы ка нан ня па слуг. 
Гэ та зна чыць, што фі нан са вы 
ця жар па вы пла це за ра бот най 
пла ты і на лі чэн няў, асаб лі ва 
ў па чат ку го да, цал кам лёг на 
ма тэ ры яль ныя рэ зер вы БТЧК, 
што ў сваю чар гу ўсклад ня ла 
фі нан са ван не ін шых на прам-
каў дзей нас ці. Гэ та за ста ец ца 
асноў най цяж кас цю і сён ня, 
пра цэ ду ра суб сі да ван ня шля-
хам кам пен са цыі вы дат каў на 
ака зан не са цы яль ных бы та вых 

па слуг па тра буе на яў нас ці вя-
лі кіх рэ сур саў у не дзяр жаў най 
ар га ні за цыі і з'яў ля ец ца цяж кай 
і на ват не пад' ём най ношай для 
асоб ных НДА.

Для ўпа рад ка ван ня гэ тай сі-
ту а цыі, хут чэй за ўсё, спат рэ біц-
ца пры няц це шэ ра гу нар ма тыў-
ных ак таў ура дам.

Ня гле дзя чы на тое, што ака-
зан не па слуг у рам ках ДСЗ 
ажыц цяў ля ец ца ў боль шас ці 
вы пад каў тэр мі нам на адзін 
год, ме ды цын скія сёст ры мі ла-
сэр нас ці БТЧК, якія аказ ва юць 
ме ды ка-са цы яль ныя па слу гі, 
ма юць пра ва на апла ча ны ад-
па чы нак на роў ні з ін шы мі гра-
ма дзя на мі. У пер шай па ло ве 
бя гу ча га го да гэ тае пы тан не 
бы ло не ад рэ гу ля ва на і па цяг-
ну ла за са бой да дат ко выя вы-
дат кі БТЧК і звя за ныя з імі зме-
ны пра цоў на га рас кла ду. Вар та 
ад зна чыць, што гэ тая праб ле ма 
бы ла да во лі хут ка вы ра ша на 
пры пад трым цы Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны, 
якое да ло тлу ма чэн ні з на го ды 
пры мя нен ня пра цэ дур і апла ты 
ад па чын каў у рам ках ДСЗ.

— Вік тар Ва сіль е віч, коль-
кі да га во раў БТЧК за клю чы-
ла на ака зан не са цы яль ных 
па слуг па дзяр жаў ным са-
цы яль ным за ка зе? Які тэ ры-
та ры яль ны ахоп рэа лі за цыі 
пра ек таў па ДСЗ у Бе ла ру сі? 
Якая воб ласць лі дзі руе?

— З па чат ку 2014 го да ў Ві-
цеб скай, Гро дзен скай, Мін скай 
аб лас цях і г. Мін ску вя ла ся ак-
тыў ная пра ца па ўка ра нен ні сіс-
тэ мы дзяр жаў на га са цы яль на га 
за ка зу, што фі нан су ец ца шля-
хам пра да стаў лен ня не дзяр жаў-
ным не ка мер цый ным ар га ні за-
цы ям суб сі дый на ака зан не са-
цы яль ных па слуг. Кон кур сы на 
вы ка нан не ДСЗ пра ве дзе ны ў 
больш як 20 рэ гі ё нах краіны, па 
вы ні ках кон кур саў за клю ча ны 
да га во ры на пе ры яд да кан ца 
бя гу ча га го да.

Свое асаб лі вы мі лі да ра мі па 
эфек тыў ным вы ка нан ні са цы-
яль ных па слуг у рам ках ДСЗ 
ста лі Гро дзен ская і Ві цеб ская 
воб лас ці. Гэ та звя за на з тым, 

што знач ная ра бо та па ўдас-
ка на лен ні ме ды ка-са цы яль-
най да па мо гі, якая аказ ва ец ца 
служ бай сяс цёр мі ла сэр нас ці 
БТЧК, бы ла пра ве дзе на ме на-
ві та ў гэ тых га лі нах у су пра цоў-
ніц тве і пры пад трым цы Швей-
цар ска га Чыр во на га Кры жа ў 
рам ках пра ек та «Ума ца ван не 
служ бы сяс цёр мі ла сэр нас ці 
БТЧК». Во пыт гэ тых двух аб-
лас цей быў пе ра ня ты і ін шы мі 
аб лас ця мі Бе ла ру сі. За апош нія 
га ды пры рэа лі за цыі пра ек та 
знач на ўдас ка на ле на ўнут ра-
ная нар ма тыў ная ба за, сіс тэ-
ма кант ро лю за якас цю па слуг 
служ бы сяс цёр мі ла сэр нас ці; 
па вы ша ны пра фе сій ны ўзро-
вень ме ды цын скіх сяс цёр мі ла-
сэр нас ці і на ла джа на сіс тэ ма 
на ву чан ня; па леп ша на ма тэ ры-
яль на-тэх ніч ная ба за; асвое ны 
іна ва цый ныя ме то ды кі пра цы.

— ДСЗ, акра мя ін ша га, за-
клі ка ны вы ра шаць за да чы па 
раз віц ці іна ва цый ных фор маў 
са цы яль най аба ро ны. Ці з'я ві-
лі ся но ва ўвя дзен ні? Або па-
куль пра гэ та ра на га ва рыць, 
і мэ тай на гэ ты мо мант з'яў-
ля ец ца па ляп шэн не якас ці 
па слуг?

— Слуш ныя абод ва сцвяр-
джэн ні. На прык лад, у пе ры яд 
апра ба цыі са цы яль на га за ка-
зу служ ба мі ла сэр нас ці БТЧК 
асво і ла но вую ме то ды ку — кі-
нес тэ цікс. Гэ та ме то ды ка, якая 
вы ка рыс тоў ва ец ца пры до гля-
дзе па жы лых і хво рых лю дзей 
і да па ма гае ім стаць больш ак-
тыў ны мі, па ляп шае здоль насць 
да са ма аб слу гоў ван ня (за ўва-
га. — Аўт.).

Акра мя гэ та га, пла ну ем па-
да ваць за яў кі на са цы яль ны 
за каз па вы ка ры стан ні ма біль-
ных ме ды цын скіх бры гад для 
пра вя дзен ня скры нін га вых да-
сле да ван няў у жы ха роў рэс пуб-
лі кі. Гэ тая ме то ды ка бы ла на мі 
па спя хо ва ад пра ца ва на пры 
вы ка нан ні на шай пра гра мы па 
пе ра адо лен ні на ступ стваў ад 
Чар но быль скай ава рыі.

Але ся ВА РАБ' Ё ВА

�

Каментарый па сутнасці

САЦЫЯЛЬНЫ ПРАЕКТ 
НОВАГА ТЫПУ

Камунальныя стасункіКамунальныя стасункі  ��

ЗА ГЛУШ КА РАЗ ДО РУ
Ма ла дая сям'я з Се ні цы не мо жа да маг чы ся, 

каб ЖЭС пе ра крыў ва ду

ХТО ДА ПА МО ЖА ІВА НУ 
ПЯТ РО ВІ ЧУ?

Вый сцем з сі ту а цыі па ві нен стаць ры нак са цы яль ных па слуг

Апроч праб ле мы з ва дой, Аляк сандр 
за кла по ча ны і ста нам пад' ез да ў яго до ме.

Бе ла рус кае та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа (БТЧК) на сён ня 
з'яў ля ец ца най буй ней шай не ка мер цый най ар га ні за цы яй, 
якая аказ вае са цы яль ныя па слу гі. Ге не раль ны сак ра тар 
БТЧК Вік тар КАЛ БА НАЎ па га дзіў ся па дзя ліц ца скла да нас-
ця мі і пер шы мі вы ні ка мі пра ек таў у рам ках дзяр жаў на га 
са цы яль на га за ка зу.

СТУ ДЭНЦ КАЯ ВЁС КА 
«ПРЫ РАС ЛА» САД КОМ
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Між на род ная спе цы я лі за ва ная вы ста ва «Аду ка цый нае ася-
род дзе і ву чэб ныя тэх на ло гіі» ад кры ец ца 12 ліс та па да на 
ба зе Мінск ага дзяр жаў на га па ла ца дзя цей і мо ла дзі.

Вы ста ва — не толь кі цу доў ны ары ен цір для пе да го гаў у ар-
га ні за цыі су час най аду ка цый най пра сто ры, але і ідэа льная пля-
цоў ка для кан струк тыў ных зно сін па між вы твор ца мі пе ра да вых 
тэх на ло гій і іх ка рыс таль ні ка мі. Тэ ма тыч ныя раз дзе лы экс па зі цыі 
мак сі маль на ад люст роў ва юць змест ме ра пры ем ства: гэ та ін фар-
ма цый ныя тэх на ло гіі ў аду ка цыі, пра дук цыя для асна шчэн ня аду-
ка цый ных уста ноў, ву чэб ная лі та ра ту ра, сіс тэ мы бяс пе кі, іна ва цыі ў 
аду ка цыі, спе цы яль нае аб ста ля ван не і тэх на ло гіі на ву чан ня дзя цей 
з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі і псі хіч ны мі маг чы мас ця мі. На вы ста ве 
мож на бу дзе знай сці ўсё, з ча го фар мі ру ец ца су час нае аду ка цый-
нае ася род дзе: ад кам п'ю тар ных пра грам і муль ты ме дыя да аб ста-
ля ван ня ста ло вых, бу фе таў, мед пунк таў ва ўста но вах аду ка цыі, 
раз віц цё вых гуль няў і спар тыў на га рыш тун ку.

Сваю пра дук цыю на вы ста ве прад ста вяць кам па ніі і фір мы, якія 
ў па пя рэд нія га ды ўжо за яві лі пра ся бе якас най, за па тра ба ва най і 
кан ку рэн та здоль най пра дук цы яй: ся род іх «Дас ка на лыя сіс тэ мы», 
«Хо пер» (Маск ва), Ін сты тут ін фар ма цый ных тэх на ло гій БДУ ІР, 
«Фес та», ІTL, «Мі Софт», «Па лес се» і мно гія ін шыя.

Для пры кла ду, кам па нія ІTL пра дэ ман струе су час ныя ра шэн ні, 
якія да зва ля юць якас на па леп шыць пра цэс на ву чан ня. Бу дуць 
прад стаў ле ны лін га фон ныя ка бі не ты, якія ва ло да юць ма гут ны мі 
ін стру мен та мі для пад рых тоў кі і пра вя дзен ня за ня ткаў, рэ гіст ра тар 
да ных NOVA LІNK — не да ра гі ін тэр фейс, які пе ра ўтва рае лю бы 
кам п'ю тар у на ву ко вую ву чэб ную стан цыю.

Вы ста ву так са ма су пра ва джае на сы ча ная дзе ла вая пра гра ма: 
пра вя дзен не дру гой ад кры тай між на род най кан фе рэн цыі «Да рож-
ная кар та ін фар ма ты за цыі: ад мэ ты да вы ні ку», мност ва се мі на раў, 
прэ зен та цый і май стар-кла саў. Між ін шым, пер шая кан фе рэн цыя 
«Да рож ная кар та ін фар ма ты за цыі» са бра ла 90 дак лад чы каў і ка-
ля 1 ты ся чы слу ха чоў. Ёсць усе пад ста вы мер ка ваць, што і дру гая 
кан фе рэн цыя ака жац ца не менш па спя хо вай.

Вы ста ва пра доў жыц ца тры дні. Ле тась ана ла гіч нае ме ра пры-
ем ства на ве да лі не менш як 3,5 ты ся чы спе цы я ліс таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КАБ ТРА ПІЦЬ У ШКО ЛУ 
БУ ДУ ЧЫ НІ, 

ІДЗІ НА ВЫ СТА ВУ

Яшчэ на па чат ку ве рас ня ў ква тэ ры жы ха ра аг ра га рад ка Се ні ца, што ў 
Мін скім ра ё не, Аляк санд ра Шуцько лоп ну ла да са ма га вен ты ля тру ба 
га ра чай ва ды. Ава рый ная служ ба пры еха ла, ка лі ўсё ўжо бы ло за топ-
ле на, і пе ра кры ла ва ду ўнут ры ква тэ ры. Пры гэ тым ра бот ні кі па ста ві лі 
за глуш ку і па тлу ма чы лі, што да лей шыя ра бо ты па він ны пра во дзіць 
спе цы я ліс ты ЖЭ Са. На вы клік прый шлі май стар і два сан тэх ні кі, ад нак 
ра біць ні чо га не ста лі і на ват не скла лі акт аб пры чы не ава рыі.


