«Жақия» қайырымдылық қоры»
қоғамдық қоры
2017 жылғы есебі

Қордың миссиясы :
Білім алу, тәрбиелеуі және салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін мүмкіндіктерді
жақсарту арқылы Қазақстанның табысты және лайықты азаматтары ретінде аз
қамтылған отбасылардан шыққан балалар мен жастардың әлеуетін жүзеге асыру
жағдайын қалыптастыру.

«Күлімсіреуіңді сыйла»
стоматологиялық
көмек бағдарламасы

2013-2017 жылдары Балалар үйлерінің
балаларына брекет-жүйесі орнату нәтижелері

33% сәтсіз

67% сәтті

2017 жылы Балалар үйінің 17

баласына тістерді түзету үшін брекетжүйесі орнатылды.
Бағдарлама іске қосылған сәттен

бастап 153 балаға брекет-жүйесі
орнатылды.
Брекет-жүйесі

қойылған
балалардың 2/3-і соңына дейін ем
қабылдап, «Жақия» ҚҚ-дан тиімді
стоматологиялық көмек алды.
«Медикер» медициналық

орталығында «Жастар» жастар
үйінің, SOS Балалар ауылының және
«Ана уйінен» 32 адам
стоматологиялық емделуден өтті.

Бағдарлама бойынша емделген
балалар саны
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

«Күлімсіреуіңді сыйла» балалар
суреттерінің конкурсы
Жыл сайын өтетін конкурстың қорытындысы
бойынша №1 Балалар үйінің тәрбиеленушілері
төмендегі орындарға иеленді:
1 орын – Аманжолова Индира
2 орын – Иминова Эвелина
3 орын – Нурумбетова Марина
Жеңімпаздарға Samsung және LG
смартфондары сыйлыққа берілді. Барлық
қатысушыларға – түрлі-түсті қарындаштар мен
блокноттар сыйлыққа берілді.
Гран-при мен «көрермендер көзайымы»
номинациясы бойнша SOS Балалар ауылынан
Жокышбаев Сымбат марапатталып, смартфон
мен конструктор ұтып алды.
Женімпаздардың суреттері «Жақия»
қайырымдылық қорының бас демеушісі
«Исткомтранс» ЖШС офисінде ілініп тұр.

«Гигиена сабақтары»
акциясы
«Жақия» ҚҚ Асфендияров атындағы

стоматология институтының дәрігеринтерндерімен бірлесе отырып,
«Гигиена сабақтары» акциясын өткізді.
Акцияға Алматы, Талғар қалаларының

балалар үйлерімен, интернаттары,
«Жастар» үйі мен «Жанұя» кешені
қатысты, мұнда дәрігер-интерндер ауыз
қуысының гигиенасы туралы
әңгімеледі, «Жақия» ҚҚ-ның «Тісті
қалай тазалау керек» бейне ролигін
көрсетті.
Тексеруден өткен балаларға тіс

пастасы мен щеткалар берілді

Тексерілген балалардың жалпы саны –

1176, олардың ішінде 67 адам
ортодонтиялық емдеуге мұқтаж.

Жақия Сәрсенов атындағы білім беру гранты бағдарламасы
Бағдарлама іске қосылған сәттен бастап 29 түлек «Жақия» ҚҚ білім

гранттары мен

стипендияларын алды.
Олардың алтауы жоғары оқу орынды табысты аяқтады, біреуі оқу курсын, біреуі
магистратураны, үшеуімен келісім-шарт бұзылды, жетеуі 2018 жылы оқуды аяқтайды.
«Жақия» ҚҚ-ның стипендия иегерлері - 5.
Алматыдағы үш грантиегер ерікті негізде «Исткомтранс» шаруашылық қызметті
талдау және унитарлық кәсіпорны бөлімдерінде (мұрағатшы және кадр көмекшісі)
көмектеседі

2012- 2017жж. БГБ бойынша қаражат
бөлінді (теңге)
2017

7187550

2016

6080200

2015

3460300

2014

2176500

2013
2012

1373000
310000

Жақия Сәрсенов атындағы білім
беру гранты бағдарламасы
Грантиегерлеріміз келесі жетекші жоғары орындарында білім
алуда:
1.

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті

2.

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік
университеті

3.

Қазақстан-Неміс Университеті

4.

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар
және әлем тілдері университеті

5.

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік
Медицина Университеті

6.

Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті

7.

С. Баишев атындағы Қазақ Мемлекеттік Университеті

8.

Ақтөбе казақ-орыс мемлекеттік университеті

9.

Алматы байланыс пен энергетика университеті

10.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

11.

Алматы технологиялық университеті

Оқу орындарын қолдау
бағдарламасы
«Жақия» қоры Алматы қаласының №1

Балалар үйінде жаңажылдық мерекесін
өткізді. Кеш қонағы болып Калия әншісі
мен шоумен Александр Шумский қатысты.
Кіші топтардың балалары Аяз атаға

хаттарын жолдап, қалаған сыйлықтарын
жазды, оларды дәстүр бойынша
«Исткомтранс» ЖШС-ның қызметкерлері
алып берді. Қордың атынан біз балаларға
зімбірден жасалған пряниктерге сурет салу
мастер-класын ұйымдастырып,
аниматорлармен ойын ойнатып,
тақпақтарды айтқызып, сыйлықтарды
таратып берген Аяз ата мен Ақшақарды
шақырдық.
 Ересек топтардағы

тәрбиеленушілерге
Сәкен Жақсыбаевқа түпнұсқа дизайнымен
свитшоттарға арнайы тапсырыс беріп
тіктірдік.
Әр бала «почта Деда Мороза»

тәтті
сыйлықтары мен зімбірден жасалған
жаңажылдық пряниктер де сыйға алды.

Оқу орындарын қолдау
бағдарламасы
2017 жылы 26 мамырда №302
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысымен «Қызылжұлдыз орта
мектебі» мемлекеттік мекемесі, «Жақия
Сәрсенов атындағы орта мектебі»
болып аталды.


Мектепте Жақия Сәрсеновтың бюсті

орнатылды, Қазақстан
Республикасының елтаңбасы жасалды,
мектептің жаңа атауның маңдайшасы,
мөрі мен мөртаңбасы. Оқушыларға
футбол және баскетбол формасы,
спортзалға спорт тауарлары сатып
алынды.
«Болашақ» мектепке дейінгі мекемеге

жаңа жыл қарсаңында бүлдіршіндерге
дамытатын ойыншықтар алып бердік:
сюжетік және дидактикалық.

Оқу орындарын қолдау
бағдарламасы
Аралтөбе ауылында Мәдениет

кешені мен ФАП құрылысына
арналып жер учаскесі сатып
алынды.
Ескі Қызылжұлдыз

мектебініңбұзу, бөлшектену
жұмыстары жасалды, қоқыстары
шығарылды.
Ұлы Отан Соғысы мен Жақия

Сәрсеновтың обелисктері қалпына
келтірілді.
Ж.Сәрсенов атындағы

мектеп оқушылары мен ауыл
тұрғындарына арнап балалар
және спорт алаңдарын салу
жұмыстары іске асырылды

Оқу орындарын қолдау
бағдарламасы
«Баландин сияқты жүз!» - дәл осылай аталады біздің №1

Балалар үйі мен SOS балалар ауылының
тәрбиеленушілерінің жүзуді үйрену жаңа жобамыз. Бұл
жоба дизайнер Сәкен Жақсыбаев жыл сайын өткізетін
Сентябрьлік кешкі аста Fashion сериясының қуыршақтары
сатылған қаржы арқылы іске асты.
Балалар үйінің тәрбиеленушілері VIII «Бүгінгі француздық

кино» кинофестивалінің аясында«Арман» кинотеатрына
барып қайтты.
Жақия Сәрсенов (Аралтобе к., Ақтөбе облысы) атындағы

мектебінің бастапқы әскери дайындық сыныбына
пневматикалық мылтық пен Калашников макеті
қайырымдылық көмек ретінде алынды.
Тұрмысы төмен отбасынан шыққан балаларға арналған

№10 жалпы білім беретін мектеп-интернаты
жатақханасының ойын бөлмелеріне дивандар алып бердік.
Сонымен қатар қорымыз SOS Балалар ауылына толық 2017

жылға Интернет ақысын төледі.

Қайырымдылық жарналар
«Гринвич» ЖШС - 200 мың.теңге
«Capital City Center» ЖШС - 24 млн.теңге балалар және спорт
алаңдарын салуға.
Жұмысымыз жөнінде кері байланыс
№1 Балалар үйінен, SOS Балалар ауылынан, Тұрмысы төмен
отбасынан шыққан балаларға арналған №10 жалпы білім беретін
мектеп-интернатынан, Ж.Сәрсенов атындағы мектебінен алғыс
хаттары қосымшада
Ақпараттық жұмыс
Әрдайым қордың жаңалықтары әлеуметтік
жарияланады:
https://www.facebook.com/FondZhakiya
http://instagram.com/zhakiya.kz/
http://vk.com/club62071162

желілерімізде

Қоғамдық өмірге қатысу
Жобалар үйлестіруші Сабырова Ж.Ж. «Жастар үйі» бейімдеу
орталығының Қамқоршылық Кеңесінің мүшесі болды
ҚР ҚМ МКК «Кинологиялық орталығы» республикалық мемлекеттік
мекемесінің конкурстық комиссиясының отырысына бақылаушы
ретінде қатысты

ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІ:
Жұмашев Қасымхан – кеңес төрайымы

Сәрсенова Изада
Сәрсенова Гүлжан
Сәрсенова Динара
Семенова Елена
Мұхаметжанов Айдын

МЕНЕДЖМЕНТ:
Садықов Рахат – президент

Первеев Дмитрий – заңдылық сұрақтары
Егорова Ирина – қаржы сұрақтары
Сабырова Жадыра – жобалар үйлестіруші

БІЗБЕН БАЙЛАНЫС:
050040 Қазақстан
Алматы қ., Әл-Фараби даң., 77/7,
«Есентай Тауэр» Бизнес Орталығы 11 қабат
Тел. + 7 727 3555 111, ішкі 703
Факс: + 7 727 3555 222
e-mail: mail@zhakiya.kz
www.zhakiya.kz

