«ЖАҚИЯ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ
ҚОРЫ» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ
2019 ЖЫЛҒЫ ЕСЕБІ
ҚОРДЫҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ:
БІЛІМ АЛУ, ТӘРБИЕЛЕУ 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
2019 ЖЫЛЫ БАЛАЛАР ҮЙІНІҢ 63 БАЛАЛАРЫНА
ТІСТЕРДІ ТҮЗЕТУ ҮШІН БРЕКЕТ-ЖҮЙЕСІ
ОРНАТЫЛЫП, ЕМДЕУ ЖАСАЛДЫ. 2013 ЖЫЛЫ
БАҒДАРЛАМА ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН СӘТТЕН БАСТАП 276
БАЛАҒА БРЕКЕТ-ЖҮЙЕСІ ОРНАТЫЛДЫ

«МЕДИКЕР» МЕДИЦИНАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНДА
«ЖАСТАР» ОРТАЛЫҒЫ, АЛМАТЫ SOS БАЛАЛАР
АУЫЛЫ ЖӘНЕ «АНА ҮЙІНЕН» 34 АДАМ 2019 ЖЫЛЫ
СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ЕМДЕЛУДЕН ӨТТІ. БҰЛ
ҚЫЗМЕТІМЕН 2015 ЖЫЛДАН БАСТАП БАРЛЫҒЫ 264
АДАМ ТІСТЕРІН ЕМДЕДІ.

«Күлкі сыйла-2019» балалар суреттері
конкурсының қорытындылары
«Күлкі сыйла» конкурсы биыл алтыншы рет ауыз
гигиена тақырыбын бейнелеу туралы ең үздік
жұмыстарын алу, балалар мен жасөспірімдердің
шығармашылық әлеуеттерін табу мен қолдау,
салауатты әдеттерді дамыту мақсаттарында
өткізіледі.

балалар үйінен Балтабай Кәусар мен Қойайдарова
Айзада.

Дипломдарды қазылар алқасының мүшелері,
«Исткомтранс» ЖШС қызметкерлері Қойшыбекова
Жанат пен Ахметов Мұратжан табыстады.

«Отбасылық дәстүрлері» Жанысбаева Мариям,

Осы жылы бізге 100 конкурстық жұмыстары келіп
түсті. Оларға 7 жеңімпаз, 16 номинация берілді.
Және әр қатысушыға сыйлықтар берілді.

«Жарқын жаз» Оразбай Ұлту мен Еламан Ақпейілге,
«Достық» Ескожина Гүлзияға,

«Бірлік» Джайлимисов Нұрбекке,
«Тәлімгерлік» Еламан Мадина,
«Жақсылық» Ахметова Мадинаға. Барлығы «Нұр»
отбасылық балалар үйінен.
Конкурсымыздың жеңімпаздары:

Номинациялар:

Тойшыбек Сержан, №10 мектеп-интернат, 7 «а» – 3
орын сыйға сымсыз құлаққаптар.

«Идеяның жарқын көркемдік көрінісі үшін» Алматы
№1 Балалар үйінен Нарбеков Рустем марапатталды.

Голубева Ангелина, SOS Балалар ауылы, 15 лет – 3
орын сыйға сымсыз құлаққаптар.

«Әділ қазылар алқасының сыйымен» «Жанұя»
арнайы кешенінен Смольченко Наталья.

Кручинин Николай, «Жанұя» АК, 7 «в» – 2 орын,
сыйға трюкті самокат.

«Жас натуралист» SOS Балалар ауылынан
Сейткасымова Дария мен №1 Балалар үйінен
Полуянов Никита.

Жұмабаев Захар, - №10 мектеп-интернат, 7 «а» - 2
орын, сыйға трюкті самокат.

«Көңілді көңіл-күй» Ибраев Руслан мен Ерікқызы
Айша, екеуі де «Жанұя» арнайы кешенінен.
«Патриот» - «Нұр» отбасылық балалар үйінен
Сыдық Жанайым мен Оразбай Жарасқанға берілді.
«Миру мир» номинациясы «Нұр» отбасылық

Сидорова Галина, «Жанұя» АК, 6 «в» – 1 орын,
сыйға велосипед.
Тулегенова Гаухар, №10 мектеп-интернат, 5 «б»– 1
орын, сыйға велосипед.
Гран При Скоробогатова Милина, «Жанұя» АК, 4
«г», сыйға гироскутер.

«Гигиена сабақтары-2019» 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 – 1120, олардың
ішінде 60 адам ортодонтиялық емдеуге мұқтаж.

Бағдарлама іске қосылған сәттен бастап 44 түлек «Жақия» ҚҚ білім
гранттары мен стипендияларын алды
Олардың 18-і жоғары оқу орындарын табысты аяқтады, біреуі оқу
курсын, біреуі магистратураны, бесеуімен келісім-шарт бұзылды, сегіз
студент 2020 жылы оқуды аяқтайды.
2018-2019 оқу жылынан бастап барлық студенттеріміз 20 000 теңге
көлемінде стипендия алып жатыр.

Жақия Сәрсенов
атындағы білім беру
гранты
бағдарламасы

Алматыдағы бес грантиегер ерікті негізде «Исткомтранс»
шаруашылық қызметті талдау бөлімінде көмектеседі.

2012- 2019 жылғы бағдарламаның
қаржысы
2019

12135550

2018

6600650

2017

7187550

2016

6080200

2015

3460300

2014
2013
2012

2176500
1373000
310000

Грантиегерлеріміз келесі жетекші жоғары оқу орындарында білім
алуда:

Жақия Сәрсенов
атындағы білім беру
гранты
бағдарламасы

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

12.

Алматы Менеджмент Университеті

13.

«Азаматтық авиация Академиясы» АҚ

14.

«Мирас» Университеті

Жақия Сәрсенов атындағы
білім беру гранты
бағдарламасы
Султанова Әйгерім мен Искакова Тоғжан студенттеріміз
қайырымдылық акциясына қатысты:
Семей мемлекеттік университетінде «Игрушка на
пряник» атты акциясы өтті. Қала тұрғындары мен
студенттер ойыншықтар, кеңсе тауарлары мен кітаптар
әкеліп оларды зімбір тоқаштарға ауыстырды.
Барлық жиналған заттар «Сундук храбрости»
бокстарына табысталды. "Сундук храбрости" – бұл
арнайы Семей қаласының Облыстық балалар
ауруханасында орналасқан бокс.
Аталған акцияның мақсаты – балаларға психологиялық
көмек болып табылады.

Жақия Сәрсенов атындағы
білім беру гранты
бағдарламасы
2019 жылғы 12 сәуір күні Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразиялық ұлттық унивреситетінде Қазақстандағы ,ылым
кұніне арналған «BILIM JANE GYLYM - 2019» атты XIV
Халықаралық жас ғалымдар мен студенттер арасында
ғылыми конференция өтті.
Біздің Жақия Сәрсенов атындағы білім беру гранты
бағдарламасының студенттері, Семей қаласындағы
Шәкәрім атындағы Мемлкеттік университетінің
студенттері Сұлтанова Әйгерім мен Искакова Тоғжан
«Экономикалық ғылымдары» № 7 секциясына қатысып,
«Предпосылки и факторы развития интеграционных
процессов в бухгалтерском учёте на основе МСФО»
тақырыбында баяндамалын қорғады. «Экономикалық
ғылымдары» секциясына қатысқан 23 баяндаманың
арасында біздің студенттеріміз екінші орынға ие болып, 2
дәрежелі дипломмен марапатталды.🥈

Жақия Сәрсенов атындағы
білім беру гранты
бағдарламасы
Қаңтар айында Enactus Kazakhstan Winter Camp өтті. Яғни бұл жерде
Қазақстан бойынша барлық қалалардан студенттер келеді. Бұған
қатысу үшін, міндетті түрде ENACTUS командасының мүшесі болу
керек. Рустембек Қаржаубаев, Алматы технологиялық
университетінің 2 курс студенті, біздің грантиегеріміз, аталған
лагерьге қатысып тренингтердер, шебер-сыныптардын өтті, көп
пікірлестер мен достар тапты.
22-23 сәуірде Алматыда еліміздің 56 университеті қатысқан
студенттік кәсіпкерлігінің, стартаптарының және инноварияларының
«Enactus National Expo 2019» кубогы өтті. Enactus Shakarim
командасының құрамында Сұлтанова Әйгерім мен Искакова Тоғжан
кәсіпкерлік арқылы адамдардың өмірін жақсартатын 3 жоба
қорғады. Команда жартылай финалға шығып, 12 жоғарылардың
арасына кірді. Сонымен қатар Enactus Kazakhstan ның демеушісі
Астана қаржы орталығының арнайы конкурсынан екінші орын алды.
Студенттер балалар мен студенттердің қаржылық сауаттылығын
жоғарлайтын “Qazyna” үстел ойынын әзірлеген.
Жақия Сәрсенов атындағы білім беру гранты бағдарламасының
студенттерінен жаңалықтар.

Оқу орындарына
қолдау бағдарламасы
Биылғы жаңажылдық құттықтауды біздің қайырымдылық қоры отбасылық
балалар үйі «Ковчег» мекемесінде өткізді. Үлкен отбасында ашық
мейрімді 40 тан астам бала бар. Біз жылдағыдай танымал адамдармен
кездесу өткіздік, қонаққа келген теледидар мен кино әртістері Әсел
Садвокасова, Сая Оразгалиева, Жания Джуринская мен блогер Дана
Есеева қатысты. Қазақстандық эстрадасының жұлдызы әнші Калия әндерін
паш етіп, қуантты. Балалар өнерлерін көрсетіп, ән салып, би билеп,
алғыстарын аямады. Шақырылған қонақтармен әңгімелесіп, блогер,
вайнер туралы біліп, атерлік жол туралы көп сұрақтар қойды.
Алғашқы құттықтау сөзін балалар үйінің директоры Марина Сугакова
білдіріп, біздің қорымызға алғыс айтып, бес жыл бойы достастығымыз мен
ынтымақтастығымыз үзілмесін деді.

Қордың Қамқоршысы Шолпан Сәрсенова балаларды Тәуелсіздік күні мен
Жаңа 2020 жылмен құттықтап, жылы лебізін білдірді! Ол Жақия
Бұхарбайұлының өмірбаянына тоқталып, қордың жетістіктері де айтып
кетті.
Жаңа жылдық сыйлықтарды Әсел, Сая, Дана, Жәния мен Калия табыстап,
балаларды қуантты! Бүлдіршіндер Аяз атаға хаттарын жолдап, аңсаған
сыйлықтарын алды, ал ересектерге жейде мен косметикалық
жиынтықтары табыс етілді. Кешіміз тәтті тағамдармен шай ішумен
жалғасты.
Біз демеушіміз «Исткомтранс» ЖШС ұжымына, қордың достарына
қатысулары мен қолдаулары үшін алғысымызд білдіреміз!

Оқу орындарына
қолдау бағдарламасы
Талғардағы «Нұр» балалар үйінің тәрбиеленушілерін құттықтауға
барып қайттық. Отбасылық балалар үйін басқарушысы Тұяқ
Казкеновнаның қамқорлығында 22 бала тұрып жатыр. Оның
шәкірттері тәрбиелі және жайдары.
Балаларды құттықтап әнші Калия келді. Ол балаларға өзі туралы
әңгімелеп, өлең айтып, сыйлықтармен марапаттады, тәтті торттарын
табыстады. «Исткомтранс» ЖШС-ның өкілдері Айнұр Абдурзак пен
Дильбар Тасполтаева жүрекжарды құттықтауларын паш етті.
Балалар өте қуанып, өздері армандаған сыйлықтарын қабылдап,
алғыстарып айтты, жаңажылдық тақпақтарын жолдады.
Қордың жобалалар үйлестірушісі Жадыра Сабирова «Жақия»
қорының ашылуы туралы айтып, Жақия атаның өмірбаянымен
таныстырды.
Үйдің әкесі, директордың орынбасары Әнуарбек Сеитұлы ақ батасын
берді!
Сіздердің «Нұр» үлкен ізгі отбасыларыңызға өркендеу мен өсуін
тілейміз!

Жақия Сәрсенов атындағы мектебіне
қолдау бағдарламасы
▪

Ақтөбе облысы, Аралтөбе ауылында орналасқан
«Болашақ» балалар орталығының батареяларына
сәндік қораптар мен өрт сөндіргіштер орнатылды.
Сәндік қораптар тек сән үшін емес, балаларды
батареяға соғылудан қорғау үшін орнатылған.

▪

Сұраныс бойынша мектеп оқушыларына әскери
дайындық сабағына арналған әскери форма, күреске
арналған кимоно, секундомерлер, доптар алынды.
Және жуырда мектептің холында вахта бөлмесі
орнатылды.

▪

Мектептің кітапханасы қазақ әдебиетінің
шығармаларымен толықтырылды.

▪

«Болашақ» мектепке дейінгі мекемеге және бастауыш
мектеп балаларына жаңа жыл қарсаңында тәтті
сыйлықтар таратылды.

Жақия Сәрсенов атындағы
мектебіне қолдау
бағдарламасы
▪

Мектетің ішкі стендіне және сыртқы ақпараттық
стендтеріне ақпараттық баннерлер орнатылды.

▪

Қатты жел, спорттық алаңға шаң, топрақ шашылғанғы
байланысты және қыста қар алуына байланысты
стадионның маңайына жас талдард егілді. 500-не жуық
сүмбіл терек, айленд, көктерек, қарамала, сән ағашы,
тал шиыршық, талшын, күміс жиде, шырша, алма, шие,
қара өрік, өрік, алмұрш, шаған, сексеуіл талдары
отырғызылды. Өскіндер жақсы өсіп, көзді қуантады. Ал
жылдар өте, бұл жерде нағыз ботаникалық бақ
болатынына сенеміз!

Оқу орындарына қолдау
бағдарламасы
▪

Тұрмысы төмен отбасынан шыққан балаларға арналған №10
жалпы білім беретін мектеп-интернатының бастауыш сынып
балаларына жаңа балалар алаңы үлкен сыйлық болды, ойын
алаңында: лаз, лабиринт, орындықтар, күркелер, сурет салатын
тақта, сонымен қатар қауіпсіз төсеніш пайда болды! Енді
балалар таза, қауіпті, жаңбырдан да қорғалған жерде айнауда!
Теннис үстелі де орнатылған. Ұзақ уақытқа пайдасы тиетініне
сенеміз.

▪

2 миллионнан астам сомаға «Оқу орындарын қолдау
бағдарламасы» бойынша Атырау ауданы Жылыой ауданы
Қосшағыл ауылындағы №2 жалпы білім беретін мектепинтернатының тәрбиеленушілеріне арнап жүгіру жолдары,
велотренажерлар, еспелі тренажер, күштік тренажер, штангалар,
бокс қолғаптары, доптар, шахматтар, самокаттар мен таразылар
алып бердік. Балалар үлкен шабытпен спортпен айналысып
жатыр!

▪

«Оқу орындарын қолдау бағдарламасы» аясында «Жақия» қоры
Тұрмысы төмен отбасынан шыққан балаларға арналған №10
жалпы білім беретін мектеп-интернатының асханасына Abat
арнайы ыдыс жуатын машина алып берді, ескісі тесіліп, су ағып,
жарамсыз болды

Оқу орындарына
қолдау
бағдарламасы
▪

SOS Алматы балалар ауылына толық 2019
жылға Интернет ақысы төленді

▪

Біз «Исткомтранс» ұжымының қолдауымен
Алматы облыстық балалар үйіне барып
қайттық. Барлық балалар өнерлі, спортқа
бейімді, белсенді. Армандары орындалуын
тілейміз! Балалармен шай ішіп, әңгімелесіп,
өнерлерін тыңдап қайттық.

▪

Алматы қаласының Политехникалық
колледжіне радиомикрофондар сатып
алынды (қол, ілмекті және бас
конденсаторлық)

Демеушілік көмек:

«Компания LETS» ЖШС - 100 мың теңге
«Capital City Center» ЖШС - 20 млн.теңге
«Caspian Energy» ЖШС - 20 млн.теңге
Жұмысымыз жөнінде кері байланыс:
«Ковчег» мекемесінен, Алматы қаласы Тұрмысы төмен отбасынан шыққан балаларға арналған №10
жалпы білім беретін мектеп-интернатынан, Атырау ауданы Жылыой ауданы Қосшағыл ауылы №2
жалпы орта білім беретін мектеп жанындағы интернатынан, «Ана үйі» ҚҚ, №1 Алматы облыстық
балалар үйінен, «Жастар үйі» орталығынан алғыс хаттар
Қорымыздың президенті Садықов Рахат Әлімжанұлын «Ер Отан» Қоғамдық Бірлестігінің "Қазақстан
патриоты" медалімен марапаттады.
Ақпараттық жұмыс:
Әрдайым қордың жаңалықтары әлеуметтік желілерімізде және сайтымызда жарияланады:
https://www.facebook.com/FondZhakiya
http://instagram.com/zhakiya.kz/
http://vk.com/club62071162
Аудит:

Қордың 2014-2018 жылдары жұмысы тәуелсіз аудит тексерілімінен өтті.
Қоғамдық өмірге қатысу:
«Kishkentai» сенсорлық өнімдерін таныстыруында республиканың түзету кабинеттерінің мамандарына
воркшоп өткізілді, саладағы жүргізуші мамандар шебер-сыныптар, практикумдар өтті, тәжірибе алмасу
болды. Нұр-Сұлтанда өткен осы іс-шараға біздің қорымыздың атынан грантиегеріміз, Гумилев атындағы
ЕҰУ студенті Нағашыбаева Гүлдәурен қатысты.

№1 Алматы облыстық балалар үйінде өткен Ризашылық күні мейрамына Сәрсенова Изада қонақ
болды.
Жобалар үйлестірушісі Сабирова Жадыра SOS Балалар ауылы өткізген «Сильные родители – сильные
дети» дөңгелек стөліне қатысты.

ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІ:

МЕНЕДЖМЕНТ:

БІЗБЕН БАЙЛАНЫС:

Жұмашев Қасымхан – кеңес
төрайымы

Садыков Рахат – президент

050040 Қазақстан

Первеев Дмитрий –
заңдылық сұрақтары

Алматы қ.,

Сабирова Жадыра – жобалар
үйлестіруші

«Есентай Тауэр» Бизнес
Орталығы, 11 қабат

Сәрсенова Изада
Сәрсенова Гүлжан
Сәрсенова Динара

Әл-Фараби даң., 77/7,

Сәрсенова Шолпан

Тел. + 7 727 3555 111, ішкі 703

Петренко Юлия

Факс: + 7 727 3555 222

Егорова Ирина

e-mail: mail@zhakiya.kz
www.zhakiya.kz

