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«Жақия» Қайырымдылық қоры» ҚҚ  
Бағдарламалық есеп  
 

Күнтүзбелік мерзім 2013 күнтүзбелік жыл 

 

10.07.2012 жылғы №2084-1910-01-КР Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. 

Қайырымдылық қор мүшелік болмайтын, құрылтайшылардың жеке 

меншік қаражаттарының есебінен құралған, ерікті жарналардың негізінде 

әрекет ететін коммерциялық емес ұйым болып табылады. 

«Жақия» қоры өз қызметін еріктілік, жариялылық, өзін-өзі қаржыландыру 

принциптерінде атқарады. 

Қордың құрылуы туралы 

Мейірімділік жасау және өз елінің екпінді тарихында өз тұрарлық ізін 

қалдыру, мейірімді және мақсатқа ұмтылған адамдардың несібесі болып 

саналған. Өмірден барлық жақсылық пен  әсемдікті сіңіріп, өз-өзін түгелдей 

сүйікті еліне қайтару. Адамдарға нану және олардың мейірімліктері мен 

тілектестік қарым-қатынастарына және өмірге құштарлықтарына қолжеткісіз 

сенген. Дәл осындай болған Жақия Сәрсеновтың өмірге деген ұстанымдары. 

Сол заманның көп балаларындай, ол жастайынан әке-шешесінің 

жылуынан айырылып, өмірдің ауыр тауқыметін сезінді, бірақ бұл қиындықтар 

оның белін үзбей, қайсар, жігерлі мінезін шыңдады. 

Ақтөбе облысының Аралтөбе елдімекенінде дүниеге келген, тағдырдың 

жазғанымен Оңтістік Қазақстанда өмірінің көпшілігін өткізді. Жақия 

Бұхарбайұлы Шымкент қаласында - әйгілі, барлығына құрметті және мәртебелі, 

сонымен қатар үлкен, ынтымақты Сәрсеновтар отбасының отағасы болған. 
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«Жақия» қоры – Жақияның идеяларын жүзеге асырып, істерін 

жалғастырып, ұстанымдарын дамытуға арналған, олардан өзі қайтпай, 

барлықтарды да үйретіп, және солардың арқасында өмірінің 

қиыншылықтарынан өтіп, өзін-өзі танытқан, оның жақын-туыстарымен құрылған 

қайырымдылық ұйым.    

Қордың басты мақсаты 

Балалар үйлерінің және әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардағы балалар мен 

жастардың  әлеуетінің жүзеге асуы шарты ретінде білім, тәрбие алуы мен 

салауатты өмір салтын қалыптастыруға мүмкіндіктер жасау арқылы 

Қазақстанның абыройлы және табысты азаматтарын қалыптастыру. 

2013 жылда қайырымдылық қор келесі жобаларды іске асырды: 

1. Жоғары білімге мүмкіндік беру мақсатты Білім гранттары бағдарламасы.  
 
2. «Күлімсүреуіңді сыйла» атты медициналық стоматологиялық көмек көрсету 

қайырымдылық бағдарламасы. 

 Осы бағдарламаның іс жүзінде «Гигиена сабағы» жобасының жүзеге 

асуы. 

3. Оқу орындарын қолдау бағдарламасы. 

 Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Қызылжұлдыз селолық округінің орта 
мектебіне оқу-әдістемелік (материалдық) көпек пен қолдау.  

 

 №2 Балалар үйіне Қордың достарымен бірлесіп Жаңажылдық мереке 
ұйымдастыру. 

 

1. Білім гранттары бағдарламасы. 
 

Бағдарламаның мақсаты балалар үйлерінің, интернаттардың, ауқатсыз 
семьяларының, жеткілікті академиялық үлгерімді және оқуды жалғастыруға 
уәждемесі бар түлектерін табу және қолдау. 

 
Қазіргі уақытта қордың 6 грантиеленуші студенттері бар, 2012-2013 оқу 

жылында: 
1 Сабыржанова Ботагөз Талғатқызы – Жұбанов атындағы Ақтөбе 

аймақтық мемлекеттік университеті. 3 курс студенті, мамандығы 

«Биология». 
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2 Қойшыбай Гүлдана Жасқайратқызы – Жұбанов атындағы Ақтөбе 

аймақтық мемлекеттік университеті. 3 курс студенті, мамандығы 

«Биология». 

3 Нұрланқызы Малика – С.Баишев атндағы Ақтөбе университетінің 3 курс 

студенті. Мамандығы «Экология». 

2013-2014 оқу жылы: 

4 Жанаева Алтын-Алқа Булатқызы – Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, 

Қызылжұлдыз орта мектебінің түлегі. Білім беру мекемесі: Жұбанов 

атындағы Ақтөбе аймақтық мемлекеттік университеті. 1 курс студенті, 

мамандығы «Биология».  

5 Орынбасарова Гүлнұр Мухтарқызы - Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, 

Қызылжұлдыз орта мектебінің түлегі. Білім беру мекемесі: Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ. 

Мамандығы  «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті». 

6 Абұлхалықова Әсем Алмасовна, Халықтар Достастығы Қазақстандық 

инженерлік-педагогикалық университетінің 4 курс студенті, Шымкент қ. 

Мамандығы «Дизайн».  

 

Студенттердің оқу үлгерімі, оқуға қатысуы және тәртібі жөнінде куратор мен 
декандарына қоңырау шалынып айлық бақылау жүргізіледі. Көшірмелері 
косымшада. 

 
2012-2013 оқу жылының қорытындысы бойынша грантиегерлері жазбаша 

есеп тапсырады. Қосымшада. 
 
2012-2013 оқу жылының жартыжылдығы бойынша гранттар сомасы – 310 000 

теңге. 
 
2013-2014 оқу жылында гранттар сомасы – 1 423 000 теңге. 

 
 

2. «Күлімсіруіңді сыйла» медициналық стоматологиялық 
көмек көрсету бағдарламасы. 

 
Бағдарламаның мақсаты: қорғалмаған топтардың балаларының 

денсаулығына инвестиция жасау ретінде әлеуметтік көмек (мемлекеттік 
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қызметімен кепілденбеген стоматологиялық көмек). 
 

Мақсатты аудитория: Алматы қаласының және Алматы облысының 
балалар үйлерінің, интернаттарының тәрбиеленушілері. Қызметтерді алушы 
«SOS Балалар ауылы Алматы», Алматы қаласындағы №1, №2 балалар үйлері, 
№1 облыстық балалар үйі, №10 мүмкіндігі төмен семьялардың балаларына 
арналған мектеп-интернаты, «Перзент» отбасылық үлгідегі қайырымдылық 
балалар үйі». 
 
Іске асу мерзімі: 2013-2015 жылдар. 
 

 «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесі туралы Заңына», 
«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесі туралы және халық 
денсаулығы туралы Кодексіне» сәйкес Қазақстан Республикасының 
азаматтарына мемлекет біріңғай денсаулық сақтау стандарттарының негізінде 
тегін немесе төлеулі медициналық көлеміндегі санитарлық-эпидемиологиялық 
саулықты, сапалы, құрамы мен мөлшерінде көмек беруді кепілдейді. 

Бірақ стоматологиялық ортодонтиялық көмек кепілді тегін медициналық 
тізбесінің көлеміне кірмейді, сонымен бірге біздің сұранымыз бойынша Балалар 
стоматологиялық емханасымен жасалған профилактикалық бауқаудың 
қорытынды бойынша 28.07%-ға дейін балалар үйлерінің тәрбиеленушілері 
ортодонтиялық көмекке мұқтаж болып шықты. Мәліметтер төмендегі кестеде 
көрсетілген. 
 
Ортодонтиялық көмекее мұқтаж балалардың мекемелер аралығындағы тізімі. 

 

№ Атауы Барлығы  Емдеуге мұқтаж % 

1 SOS Балалар ауылы 105 28 26,67% 
2 №10 мектеп-интернаты 84 22 26,19% 

3 №2 балалар үйі 77 12 15,58% 
4 №1 балалар үйі 127 83 65,35% 

5 «Перзент» отбасылық 
үлгідегі балалар үйі 

38 18 
47,37% 

6 Облыстық балалар үйі 192 26 13,54% 
7 №8 мектеп-интернаты 86 10 11,63% 

  709 199 28,07% 

 
20 шілдеде Алматы қаласы әкімдігінің 2013.05.27. №2/438 Қауылысының 
мектеп-интернаты жабылуы туралы №8 Хал-ахуал қабілеті төмен балаларға 
арналған, жетім және ата-анасының қамқорлығынан айырылған балаларға 
арналған арнайы (түзету) мектеп-интернатымен келісім ажыратылды. Балалары 
мақсаттық мекемелерге ауысып (№№1,2 балалар үйлері), бағдарламаға енді. 
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Стоматологиялық қызмет мына шығындарды өтейді: 

 Ортодонтиялық қызмет, микропротезирование, тіс кариесін емдеу; 

 Мерзімділік медициналық тексерілу, тілік ауыстыру, брекетті шешу және т.б.; 
 
2013 жыл бойы балалардың саны мекемелерде асырап алынғаннан және жаңа 
тәрбиеленушілердің келуінен ортодонтиялық көмекке мұқтаждар саны өзгеріп 
тұрады. Толыққан тізімдер балалар үйінің өтініштері арқылы бағдарламаға 
қосылды. 
31.12.2013 жылы бойынша  11 899 983 теңге жұмсалды. 170 балаға көмек 
көрсетіліп, емделулерін жалғастырып жатыр. 
          

№ 
Аталуы  

 

Келісіп 
бойынша 
баға  

Емдеудегі 
бала саны 

31.12.13 
сома 

1  Облыстық балалар үйі 1804152 29 1545020 

2  №1 балалар үйі 8788644 71 5337860 
3  №2 балалар үйі 1178064 13 1114105 

4  №10 интернаты 1412256 11 436085 
5  «Перзент» 1392096 13 1315009 

6  SOS Балалар ауылы 1814835 33 1 924 960 

 Бардығы  16390047 170 11 673 039 
 
Қайырымдылық қор балалардың оқу орнынан қызмет атқарылатын жерге және 
қайта жеткізуіне тасымалдау ұйымдастырып, қамтамасыз етеді.  
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Тасымалдау қызметіне жұмсалған қаражат: 428 800 теңге. 
Стоматологиялық емдеу-профилактикалық рәсімдері барлық емделу мерзіміне 
төленеді, оның мерзімі 3 айдан 2,5 жылға дейін созылады.  
Барлық емделу мерзімінде тәрбие жөніндегі орынбасарларымен, 
педиатрлармен балалардың ортодонтиялық емдеудің ережелерін сақтауы мен 
тамақтану, гигиена жөнінде тығыз байланыс жүргізіледі. Айлық 
профилактикалық байқаудан өтіп тұрады. Алдын-ала жеткізетін көлікке өтініш 
беріп. 
Бағдарламаға қатысқан балалардың барлығы тіс пастасы, тіс шөткесі және тіс 
аралығын тазартатын ысқышпен қамтамасыздандырылады. 
 
 
«Гигиена сабағы» жобасы 
Ауыз қуысының гигиенасы мен тіс ауруларының алдын-алатын «Гигиена сабағы» 
атты еріктілер жобасы желтоқсан айынан бастап өз жұмысын бастады. Жоба 
Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық университетінің ерікті-стіденттері арқылы 
іске асты. 
Бенефициарлар: медициналық стоматологиялық көмек көрсету 
Бағдарламасына қатысушы-мекемелерінің барлық тәрбиеленушілеріне 
өткізіледі.  
 

 
 

Келесі нәтижелерге жеттік:  

 №2 балалар үйінің және № 10 интернаттың балаларына тістерді қалай 
дұрыс тазарту керек екенін, әрдайым ауыз қуысының гигиенасын 



7 

 

сақтауларына үйреттік; 

 қыз балалараға антентты профилактика өткізілді (нәрестенің тумай тұрып, 
келешек ананың жүкті кезінде) (болашақ аналарды сақтандыру);  

 «Теңдес - теңдесіне» тәсілін қолданып, осы жобаға балалардың өздерін 
ерікті ретінде қатыстырдық (№10 интернаты). 
 

 
 

2014 жылы жоба қатыспаған төрт мекемеде өтетін болады.  
Мақсаттық топта «Күлімсіреуіді сыйла» атты суреттер, фотосуреттер мен 
комикстер конкурсы 2014 жылы басталады. 

 

3. Оқу орындарын қолдау бағдарламасы. 
 
Балалардың оқуларына жағдай және әл-ауқат жасау үшін және 

мемлекеттік стандарттарға сәйкес балалардың білім алуларына   
мүмкіншіліктерін теңейту шарттарының орындалуын мемлекеттік 
ұйымдарға атаулы материалдық көмек көрсету. Оқушылардың 
әлеуметтенулеріне әсер ететін педагогикалық даму шарттарының 
жасалуына болысушылық. 

 
Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Қызылжұлдыз орта мектебіне оқу-
әдістемелік (материалдық) көмек.  

 
Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Қызылжұлдыз орта мектебінің 
оқушыларына 287 175 теңгеге оқулықтар алынды. 
Мектептің автокөлігін жөндету үшін 194 900 теңге бөлінді. 
Атап кетсек, білім гранттары бағдарламасы бойынша алты студенттердің 
ішінде бесеуі Қызылжұлдыз орта мектебінің түлектері (аз қамтылған 
жанұялардан). 
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Қайырымдылық қор достарымен бірлесіп №2 Балалар үйінде Жаңажылдық 
мереке ұйымдастырды. 
 
Желтоқсанның 28-і Алматы қаласының №2 Балалар үйінде Жаңажылдық 
мереке ұйымдастырылды. 39 кіші жастағы балаларға қайырымдылық қордың 
достары (Бердығожин Шынғыз Робертович, Ысқақова Айгүл, Louis Vuitton 
бірлестігінің қызметкерлері) бағалы сыйлықтар әперді (киәмдер, аяқ-киім, 
кітаптар, ойыншықтар), оларды балалар өздері Аяз Атаға хат жазып 
тілегендерін алды. Қалған 57 тәрбиеленушіге сыйлық жиынтықтары сатып 
алынды және «Жақия» қайырымдылық қоры туралы буклеттер таратылды.  
Әнші Мақпал Исабекова, балалардың қалайынша (сауалнама өткізілді) бұл 
мейрамға белсене қатысты. Балалар оған көптеген қызықты сұрақтарын 
қойып, жауабын алды. 
Шығын сомасы: 67 132 теңге. 
 

 
 
№2 Балалар үйінің тәрбиеленушісі Лукьянов Дмитрийға дәрі-дәрмек ретінде 
7690 теңге сомасында қайырымдылық көмек көрсетілді. 
 
Кері байланыс 
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SOS Балалар ауылынан, №1 Алматы облыстық балалар үйінен, №10 мектеп-
интернатынан, №2 балалар үйінен, №1 балалар үйінен біздің жұмыс жөнінде 
пікірдер мен алғыс хаттар келді. Көшірмелері қосымшада. 
 
Жұмыскерлердің білімін арттыру 

Сабырова Жадыра, жобалар үйлестіруші Қазақстан Республикасы тұңғыш 
президенті – елбасының қоры ұйымдастырған әлеуметтік идеялар мен 
жобалар жәрмеңкесіне, Фридрих Науманның Қорымен бірлесіп 
Экономикалық саясат мен Даму иститутының (IDEA) және Atlas экономикалық 
зерттеулер қорының  "Экономикалық бостандық және БАҚ" семинарына, 
"Reach for Change" қайырымдылық қорының "Эффективті фандрайзинг" және 
"БАҚ жұмыс жасау" семинарына, еріктілер тренингі тренингіне (Астана қ.), 
"Евразиялық экономикалық ғалымдар клубы" қауымдастығының "XXI 
ғасырдағы көшбасшылық және инновациялар: болашаққа көзқарас" атты 
Халықаралық жастар форумына (Екатеринбург қ.) қатысты. Куәліктірдің 
көшірмелері қосымшада. 

 
Ақпараттық жұмыс: 
www.zhakiya.kz сайты ашылды, қазіргі кезде сайттың жаңа редакциясы жүріп 
жатыр. Қайырымдылық қордың әлеуметтік желілерде ресми парақшалалы 
бар: https://www.facebook.com/FondZhakiya және 
http://vk.com/public62071162. 
Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарының көпшілікке таратушы 
ұйымдарымен байланыс бар: «мемлекеттік емес ұйымдарды қолдау 
орталығы», «Ақпараттық-ресурстық орталығы», «Қазақстанның жас 
мамандарының ұжымы». 

 
Қосымша: өткізілген іс-шаралар мен бірлескен шығындарының қаржылық 
есебі. 

 
«Жақия» Қайырымдылық қоры» ҚҚ 
Президенті          Первеев Д.Г. 
 
 
 
Дайындаған Сабирова Жадыра. 
+7 727 3555 111 (703) 

http://www.zhakiya.kz/
https://www.facebook.com/FondZhakiya
http://vk.com/public62071162

