
«ЖАҚИЯ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ҚОРЫ» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ

2018 ЖЫЛҒЫ ЕСЕБІ

Қордың басты мақсаты:

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

2018 жылы балалар үйінің 60 балаларына тістерді түзету үшін
брекет-жүйесі орнатылып, емдеу жасалды.

2013 жылы Бағдарлама іске қосылған сәттен бастап 213 балаға
брекет-жүйесі орнатылды.

«Медикер» медициналық орталығында «Жастар үйінің», SOS 
Балалар ауылының және «Ана үйінен» 35 адам стоматологиялық
емделуден өтті. Бұл қызметімен барлығы 230 адам тістерін
емдеген.



«КҮЛКІ СЫЙЛА» БАЛАЛАР
СУРЕТТЕРІНІҢ КОНКУРСЫ

Дәстүрлі конкурсымыздың қорытындылары бойынша жүлдегерлері: 

Словенко Лейла – 1 орын, №1 Балалар үйінен

Есжанова Аяулым - 2 орын, SOS Алматы балалар ауылы

Сейткасымова Дария – 3 орын, SOS Алматы балалар ауылы

Лазьков Константин – 3 орын, №1Балалар үйінен

Жеңімпаздарға дипломдар мен смартфондар сыйлыққа табысталды. Қалған 
қатысушылар жұбаныш сыйлыққа: қыздарға - атаулы кулондар, ұлдарға –
сымсыз құлаққаптар.

ЮНИСЕФ БҰҰ Балалар қорының арнайы сыйлығы фотоаппаратты Леонов Иван
жеңіп алды.

Жеңімпаздардың суреттері биыл да «Жақия» Қайырымдылық қорының бас 
демеушісі «Исткомтранс» ЖШС кеңсесінде ілініп тұр.



«ГИГИЕНА САБАҚТАРЫ»
АКЦИЯСЫ

«Жақия» ҚҚ Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық
университетінің дәрігер-интерндерімен бірлесе отырып, «Гигиена 
сабақтары» акциясын оқу жылы басында өткізеді.

Акцияға Алматы, Талғар қалаларының балалар үйлері мен, 
интернаттары, «Жастар» үйі мен  «Жанұя» кешені қатысты, мұнда
дәрігер-интерндер ауыз қуысының гигиенасы туралы әңгімеледі, 
ауыз қуысын тексерді. 

 Тексеруден өткен балаларға тіс пастасы, щеткалар, ескерту
ережелері берілді

 Тексерілген балалардың жалпы саны – 1086, олардың ішінде 66 
адам ортодонтиялық емдеуге мұқтаж. 



ЖАҚИЯ СӘРСЕНОВ АТЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ГРАНТЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарлама іске қосылған сәттен бастап 36 түлек «Жақия» ҚҚ білім гранттары мен 
стипендияларын алды. 

Олардың 14-і жоғары оқу орындарын табысты аяқтады, біреуі оқу курсын, біреуі
магистратураны, төртеуімен келісім-шарт бұзылды, төртеуі 2019 жылы оқуды аяқтайды. 

2018-2019 оқу жылынан бастап барлық студенттеріміз 20 000 теңге көлемінде стипендия 
алатын болды. 

Алматыдағы төрт грантиегер ерікті негізде «Исткомтранс» шаруашылық қызметті талдау
бөлімінде (мұрағатшы) көмектеседі. 
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ЖАҚИЯ СӘРСЕНОВ АТЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ГРАНТЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мельникова Анастасия грантиегерімізге Қытайға баруға виза мен 
авиабилеттері төленді

 №10 мектеп-интернатында оқитын, батыр ана Мукашева Мадинаның үш
баласына тамақтанудың ақысы төленді.



ЖАҚИЯ СӘРСЕНОВ АТЫНДАҒЫ БІЛІМ
БЕРУ ГРАНТЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Грантиегерлеріміз келесі жетекші жоғары орындарында
білім алуда:

1. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті

2. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем тілдері университеті

3. М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік
Медицина Университеті

4. Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік
Университеті

5. С. Баишев атындағы Ақтөбе Университеті

6. Ақтөбе казақ-орыс мемлекеттік университеті

7. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік
университеті

8. Алматы технологиялық университеті

9. Нархоз Университеті

10. Л.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық
университеті

11. Халықаралық Бизнес Университеті



ОҚУ ОРЫНДАРЫНА
ҚОЛДАУ БАҒДАРЛАМАСЫ

2018 жылы «Жақия» ҚҚ №1 Алматы облыстық балалар үйінде 
Тәуелсіздік Күні мерекесін атап өтті. Бұл іс-шараға арнайы Астанадан 
шақырылған әнші, актер Дастан Оразбеков қатысты. 

Кіші топтың балалары Құпия Достарына хат жолдап, қалаған 
сыйлықтарына ие болды. Оларды «Исткомтранс» ұжымы алып, 
армандарын орындады, оған қоса жаңа кросовкалар, ал ересек 
балаларына косметикалық жиынтықтар алып берді. Мектепке дейінгі 
балаларға аниматорлар шақыртылып, ойын ойнаттық. 

 Ересек балалардың барлығына әйгілі дизайнер Михаил Кравецтен 
арнайы пиджактар тіктірідік, олардың түсі мен фасондары әртүрлі болды.

Әр баланы тәтті сыйлықтармен құттықтадық. 



ЖАҚИЯ СӘРСЕНОВ АТЫНДАҒЫ 
МЕКТЕБІНЕ ҚОЛДАУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Қазақстан Республикасының рәміздері туралы жаңа стенд жасадынды

Мектептен сұйық тұрмыстық қалдықтар шығарылды

«Көркем Technologies» демеушілерін тарту арқасында мектепте ішкі және сыртқы 
бейнебақылау, Wi-Fi орнатылды

Ж.Сәрсенов атындағы мектеп оқушылары мен ауыл тұрғындарына арнап
балалар және спорт алаңдарын салу жұмыстары аяқталды

«Болашақ» мектепке дейінгі мекемеге және бастауыш мектеп балаларына жаңа
жыл қарсаңында ойыншықтар мен тәтті сыйлықтар тарту еттік. 



ОҚУ ОРЫНДАРЫНА
ҚОЛДАУ
БАҒДАРЛАМАСЫ

 «Баландин сияқты жүз!» бассейнде жүзуді
үйренуді SOS балалар ауылының
тәрбиеленушілері жалғастырды. 

SOS Алматы балалар ауылына толық 2018 жылға
Интернет ақысы төленді

Әлеуметтік мекемелердің түлектерін бейімдеу 
жіне қолдау орталығы «Жастар үйіне» «Merkury
Properties» ЖШС мен бірлесіп музыкалық
жабдықтар алынды. 



 Демеушілік көмек:

«Capital City Center» ЖШС - 50 млн.теңге.

Турмагамбетов Самат Жанбырбаевич – 3000 теңге

Алмагамбетова Светлана Каиргалиевна – 10 000 теңге.

Жұмысымыз жөнінде кері байланыс:

SOS Алматы балалар ауылы, №1 Алматы облыстық балалар үйінен, «Жастар
үйі» орталығынан алғыс хаттар. 

Әйтеке би ауданы әкімінің «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Жомарт
жүрек» сыйлығының«Жылдың үздік ұйымы» номинациясы бойынша мүсінше
мен дипломмен марапатталдық

Ақпараттық жұмыс

Әрдайым қордың жаңалықтары әлеуметтік желілерімізде және сайтымызда
жарияланады:

http://zhakiya.kz/?lang=kz

https://www.facebook.com/FondZhakiya

http://instagram.com/zhakiya.kz/

http://vk.com/club62071162

Қоғамдық өмірге қатысу:

Кеңесіміздің мүшесі Сәрсенова Динара, өз командасымен және Сабирова
Жадыра, қордың жобалар үйлестірешісі «Смелость быть первым»
қайырымдылық марафонына қатысты

ҚР Тұңғыш Президенті қорының әлеуметтік добалары мен идеяларының 
жәрмеңкесіне қатыстық



АЛҒЫС!

Сәрсенова Шолпан «Исткомтранс» ЖШС 
ұжымына жыл сайын жетім балаларға 
арналған қайырымдылық акцияларға 
қатысқандары үшін алғыс хаттармен 
марапаттады.



ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІ:

Жұмашев Қасымхан –
кеңес төрайымы

Сәрсенова Изада

Сәрсенова Гүлжан

Сәрсенова Динара

Сәрсенова Шолпан

Петренко Юлия

Егорова Ирина

МЕНЕДЖМЕНТ:

Садыков Рахат  – президент

Первеев Дмитрий –
заңдылық сұрақтары

Сабирова 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


