«Жақия» қайырымдылық қоры» ҚҚ
2016 жыл 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.

«Күлкі сыйла»
стоматологиялық
көмек бағдарламасы

2013-2016 жылдары Балалар үйінің балаларына
брекет-жүйе орнату нәтижелері

Сәтсіз 33%

2016 жылы Балалар үйінің 16
баласына тістерді түзету үшін
брекет-жүйе орнатылды.

Бағдарлама іске қосылған
сәттен бастап 136 балаға
брекет-жүйе орнатылды.
Брекет-жүйе қойылған
балалардың 2/3-і соңына дейін
ем қабылдап, «Жақия» ҚҚ-дан
тиімді стоматологиялық көмек
алды.

сәтті 67%

Бағдарлама бойынша сәтті емделген балалар
саны
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«Күлкі сыйла»
Тіс Күтімі бағдарламасы

«Күлкі сыйла» стоматологиялық көмек
бағдарламасы шеңберінде «Медикер»
стоматологиялық клиникасы – «Жақия» ҚҚ
серіктесі 2016 жылы Жасөспірімдер үйінің
100-ден астам түлегіне қызмет көрсетті.

«Жақия» қайырымдылық қоры» ҚҚ
көрсетілген қызметтер үшін 2.120.000 теңге
ақы төледі.

«Ана үйі» үшін
стоматологиялық көмек
бағдарламасы
2016 жылы Ана Үйлерде тұратын
әйелдерге стоматологиялық көмек
көрсету үшін «Ана Үйі» қоғамдық
қорымен Шарт жасалды.
1 890 000 теңше сомада Шарт
жасалды, оның ішінен 1.040.880
теңге жұмсалды.
60-қа жуық әйел «Медикер»
клиникасында өз тістерін емдетті.

«Күлкі сыйла» тақырыбында
балалар суреттерінің конкурсы
Қордың бас демеушісі - «Исткомтранс» ЖШС
қызметкерлері конкурстың БАРЛЫҚ
қатысушыларына арнап сыйлықтар алды. Әр
бала өзінің шығармашылық әлеуеті мен
көркемдік қабілеттерін дамыту үшін, нөмір
бойынша сурет салу ұщін картинаны
сыйлыққа алды.

Конкурс жеңімпаздары Samsung Galaxy J1
смартфондарын алды:
1-ші орын - Бакеев Ратмир, №1балалар
үйінің оқушысы, 12 жаста.
2-ші орын - Рахиева Н., №10 мектепинтернат оқушысы, 8 жаста.
Гран-при - ТАСТАН А. , №10 мектепинтернат оқушысы, 7 жаста.

«Гигиена сабақтары»
акциясы
«Жақия» ҚҚ Асфендияров
атындағы стоматология
институтының интерндерімен
бірлесе отырып, «Гигиена
сабақтары» акциясын өткізді.

Біз барлық балалар үйлерін
араладық, мұнда интерндер ауыз
қуысының гигиенасы туралы
әңгімеледі , «Жақия» ҚҚ-ның «Тісті
қалай тазалау керек» бейне ролигін
көрсетті.
Тексеруден өткен балаларға 50
000 теңге сомаға тіс пастасы мен
щеткалар берілді.

Тексерілген балалардың жалпы
саны – 196, олардың ішінде 20 адам
ортодонтиялық емдеуге мұқтаж.

Жақия Сәрсенов атындағы
білім гранттар
бағдарламасы
Бағдарлама іске қосылған сәттен
бастап 24 түлек «Жақия» ҚҚ білім
гранттары мен стипендияларын алды.
Олардың ішінде төртеуі ЖОО сәтті
аяқтады, екеуі оқуды 2017 жылы
бітіреді.

Жақия қоғамдық қорының грант алушылары
2012-2016
Шәкіртақы алып тұрушылар саны

5

Оқу барысында грант

Оқуды 2017 жылы бітірентіндер

15

2

Жоғары оқу орнын сәтті бітіргендер

4

Білім гранттары бағдарламасы сома теңге

Қазіргі таңда 15 адам білім алуда.

6 080 200

«Жақия» ҚҚ стипендиясын алатын
адам саны - 5.
Алматыдан екі грант алушы ерікті
негізде «Исткомтранс» көмек көрсету
үшін шаруашылық қызметті талдау
және унитарлық кәсіпорны
бөлімдерінде (мұрағатшы және кадр
көмекшісі)

3 460 300
2 176 500
1 373 000
310 000
2012

2013

2014
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2016

Жақия Сәрсенов атындағы білім
гранттары бағдарламасы
Грант алушылар еліміздің жетекші жоғары оқу
орындарында білім алуда:
Ақтөбе Өңірлік Мемлекеттік Университеті
Батыс-Қазақстан Мемлекеттік Университеті.
Қазақстан-Неміс Университеті
Қазақ халықаралық қатынастар және әлем
тілдері университеті
Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина
Университеті
Семей Мемлекеттік Университеті
«Алматы» университеті
С. Баишев атындағы Қазақ Мемлекеттік
Университеті

Оқу орындарын қолдау
бағдарламасы
2016 жылы «Жақия» ҚҚ SOS
Балалар ауылы тәрбиеленушілер
үшін Жаңа жылдық мерекенің
тойлануын ұйымдастырды.
Шақырылған қонақтар арасында қазақ
әншісі Абдулкаир Каримов және
атақты шоумен Александр Шумский
болды.
Біз қор қаражатына және
«Исткомтранс» қызметкерлерінің
қаржысына балалардың Аяз Атаға
жазған өз хаттарында сұраған барлық
сыйлықтарын алып еріп, олардың
тілектерін бірлесе орынадық.
Қор үлкен балалар үшін 2017 жыл
бойына ауыл аумағында сымсыз
интернет ақысымен қамтамасыз етті.

Оқу орындарын қолдау
бағдарламасы
2016 жылы Аралтөбе ауылындағы
«Болашақ» балалар үйінің
сұранысымен біз жөндеу ақысын
төледік, гүлдер мен музыкалық
орталық сатып әпердік. Балалардың
жатын бөлмелеріне жаңа кілем, ойын
бөлмесіне жаңа линолеум төселді,
барлық терезередің перделері
жаңартылды.
Жаңа жылға арнап біз балалар
үйінің балалары үшін балаларға
арналған ойыншықтар – қуыршақтар,
конструкторлар, шағын машиналар
сатып алдық.
Қызыл жұлдыз орта мектебі үшін
қор қаражатына проектор және
таныстыруға арналған экран,
жылыту үшін 2 жылу сорғысы алынды

Басқа қайырымдылық жобалары
Қордың негізі бағдарламаларынан басқа, біз еріктілерді тарта
отырып, өзге жобаларды да жүзеге асырып келеміз. Атап
айтсақ, 2016 жылы келесі бастамалар іске асырылды:
SOS балалар ауылының тәрбиеленушілері үшін «Ново
Денс» би студиясымен бірге қазіргі заманғы билер бойынша
шеберлік сабағы.
 «Барлығы киноға!» - Есентай бкинопаркімен бірлескен
жоба - балалар үйінің балаларына тегін кино көрсету.
«Ханшайымға мереке сыйла» - Облыстық балалар үйіненің
қыздарын 8 наурыз мейрамымен «Жақия» қайырымдылық
қоры» ҚҚ бас демеушісі - «Исткомтранс» ЖШС
қызметкерлерінің құттықтауы

Басқа қайырымдылық жобалары

 «Жакия» Қайырымдылық қоры» ҚҚ
фотограф Ильяс Архипов-пен бірге жаңа
жылдық мерекелер алдында №1 балалар үйі
ме Облыстық балалар үйінің балалары үшін
фотосессия өткізді.

Әр бала жаңа жылға арнап естелік ретінде
сыйлықа жиектелген фотосуретін және
шоколадтан құралған сыйлық жинағын алды.

«Жақия»
қайырымдылық қоры»
ҚҚ
 БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ:
Қазақстан Республикасы,
050040, Алматы қаласы, ӘлФараби д-лы, 77/7, «Есентай
Тауэр» бизнес-орталығы, 11
қабат.
Тел. + 7 727 3555 111 ішкі 402
Факс: + 7 727 3555 222
e-mail: mail@zhakiya.kz
www.zhakiya.kz

