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Ұйымның атауы:

 

Қазақ тілінде —«Жақия» Қайырымдылық қоры» Қоғамдық

қоры.

 

Орыс тілінде — Общественный фонд «Благотворительный

фонд «Жакия»

 

Ағылшын тілінде — Foundation «Charity Fund «Zhakiya»

Ұйымдық-құқықтық нысаны — Қоғамдық қор

Құрылған күні — 2012 жылғы 10 шілде

Аумақтық мәртебесі — Алматы қаласы



Жобалар 

"Күлкі сыйла"

стоматологиялық көмек

бағдарламасы

Жақия Сәрсенов атындағы

білім беру гранты

бағдарламасы

Оқу орындарын қолдау

бағдарламасы

 

Қор өз қызметін келесі бағыттар бойынша жүргізеді:

- Халықтың осал топтарына стоматологиялық көмек;

- Білім мен тәрбие;

- Мемлекеттік оқу оқу орындарына және ауылды мекендегі орта мектептерге қолдау.

http://zhakiya.kz/komekti-khalay-khabyldauga-bolady/polozhenie-o-programme-obrazovatelnyh-grantov.html?lang=kz
http://zhakiya.kz/komekti-khalay-khabyldauga-bolady/polozhenie-o-programme-obrazovatelnyh-grantov.html?lang=kz
http://zhakiya.kz/komekti-khalay-khabyldauga-bolady/programma-podderzhki-uchebnyh-zavedeniy-kz.html?lang=kz


"Күлкі сыйла" стоматологиялық көмек

бағдарламасы

Бағдарламаның мақсаты: балалар үйінің, тұрмысы төмен отбасынан шыққан балаларға

арналған мектеп-интернатының, "Жастар үйі", "Ана үйі" мен "Асар" орталығының

тәрбиеленушілеріне тұрақты стоматологиялық және ортодонтиялық көмек көрсету.



2013 жылы Бағдарлама іске қосылған сәттен бастап 347 балаға брекет-жүйесі

орнатылды. 2020 жылы балалар үйінің 71 тәрбиеленушісіне тістерді түзету үшін

брекет-жүйесі орнатылып, емдеу жасалды. 

              Бағдарламаға қатысушылар:

- №1 Алматы облыстық балалар үйі;

- №1 Балалар үйі Алматы қаласы;

- SOS Алматы балалар ауылы;

- "Ковчег" мекесі, Талғар қаласы;

- "Нұр" отбасы балалар үйі;

- Жастар үйі орталығы;

- "Жанұя" кешені;

- Тұрмысы төмен отбасынан шыққан балаларға арналған №10 

жалпы білім беретін мектеп-интернаты.

"Медикер" медициналық орталығында "Жастар" орталығы, Алматы SOS Балалар ауылы және

«Ана үйлерінен» 27 адам 2020 жылы стоматологиялық емделуден өтті. Бұл қызмет арқылы

2015 жылдан бастап барлығы 268 адам тістерін емдеді.

 



    «Жақия» ҚҚ Асфендияров атындағы Қазақ

Ұлттық Медициналық университетінің дәрігер-

интерндерімен бірлесе отырып, «Гигиена

сабақтары» акциясын әр 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.

Tексерілген балалардың жалпы саны – 176.

«Гигиена сабақтары-2019» акциясы
Стоматологиялық көмек бағдарламасы

аясында



Ерболат Төлепбайдың
шебер-сыныбы

 "Күлкі сыйла" атты суреттер байқауының жас

финалистері мен жүлдегерлері Францияның өнер

және әдебиет кавалері, танымал қазақстандық

суретші Ерболат Төлепбайдың шеберлік сабағына

қатысты.

Қатысушылар:

 

Сейтқасымова Дарья - SOS балалар ауылы.

Лазьков Константин - SOS балалар ауылы.

Сидорова Галина - "Жанұя" кешені.



 Оқу үлгерімі жақсы, одан әрі білім алуға талпысыны бар тұрмыс жағдайы

төмен отбасылардан шыққан,  және балалар үйінің түлектеріне  білім

алуға қолдау көрсету.

Жақия Сəрсенов атындағы білім 
беру гранты бағдарламасы



Девушки
80.8%

Юноши
19.2%

Бағдарлама 2012 жылы іске қосылған сәттен бастап 52

түлек «Жақия» ҚҚ білім гранттары мен стипендияларын алды.

Олардың 34-і жоғары оқу орындарын табысты аяқтап,

сертификатталған маман болды. Студенттеріміз 18 маманддыққа

Қазақстанның 7 өңірінде оқып жатыр. 

Жақия Сəрсенов атындағы білім 
беру гранты бағдарламасы



Грантиегерлеріміз келесі жетекші жоғары оқу 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 
12.Алматы Менеджмент Университеті
13.«Азаматтық авиация Академиясы» АҚ
14. «Мирас» Университеті, Шымкент қаласы
15. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
16. Каспий университеті 

 

Жақия Сəрсенов атындағы білім 
беру гранты бағдарламасы



2020-2021 оқу жылы 17 студент толық қаржыландырылды - 8 721

550 (Сегіз миллион жеті жүз жиырма бір мың бес жүз елу) теңге

құрады.

 

2012 жылдан 2020 жылға дейін осы бағдарлама бойынша 55

433 011 (Елу бес миллион төрт жүз отыз үш мың он бір) теңге

жұмсалды.

 

2018-2019 оқу жылынан бастап барлық студенттеріміз 20 000

теңгекөлемінде стипендия алыпжатыр.

 

Ал 2020 жылдың жаңа оқу жылынан бастап стипендия
көлемі 30 000 теңгеге жоғарлады.

 

Жақия Сəрсенов атындағы білім 
беру гранты бағдарламасы



Алматыдағы грантиегер ерікті негізде «Исткомтранс» шаруашылық қызметті талдау 

бөлімінде көмектеседі.

Жақия Сəрсенов атындағы білім 
беру гранты бағдарламасы



№1 Облыстық балалар үйінің түлектеріне ҰБТ-ға дайындалу

курстары қаржыландырылды

№1 Облыстық балалар үйінің жеті түлегіне ҰБТ-ға дайындалу курстары 675 000 теңге

көлемінде қаржыландырылды.



"Жастар үйінің" тәрбиеленушісі Садықов Ринатқа ағылшын тілі

курсы қаржыландырылды

Қорымыз "Жастар үйінің" тәрбиеленушісі Садықов Ринатқа ағылшын тілі курсын 1

жылға қаржыландырды.



Бағдарламаның мақсаты: балалардың оқуына жағдай және әл-ауқат жасау үшін

мемлекеттік ұйымдарға атаулы әлеуметтік көмек көрсету

Оқу орындарына қолдау

бағдарламасы



- SOS Алматы балалар ауылына толық 2020 жылға

Интернет ақысы төленді - 311,880 теңге құрады;

- Алматы облыстық №1 балалар үйінің сұранысы

бойынша режиссердің қызметіне 100 000 теңге ақы

төленді;

- Атырау ауданы Жылыой ауданы Қосшағыл ауылындағы

№2 жалпы білім беретін мектеп-интернатының

тәрбиеленушілеріне 1,306,346 теңгеге ноутбук, экран,

проектор алынды;

Оқу орындарына қолдау

бағдарламасы



- 216 000 теңгеге Ақтөбе облысы, Аралтөбе ауылы

«Болашақ» мектепке дейінгі мекемесіне кварц

шамдары, принтер және терезелерге арналған

маса торлары сатып алынды;

- Түркістан облысы, Мақтаарал ауылындағы тасқын

судан зардап шеккен балаларға 882 743 теңге

көлемінде қайырымдылық көмек көрсетілді;

- зардап шеккен балалар мен жетім балаларға

арналған үстел ойындары мен спорттық ойындар,

шатырлар, мектеп рюкзактары, кеңсе тауарлары

мен тәттілер сатып алынды.

Оқу орындарына қолдау

бағдарламасы



-Жалпы сомасы 279 400 теңгеге Ақтөбе облысы, Аралтөбе ауылындағы «Болашақ» мектепке дейінгі

мекемесіне бейнебақылау камералары сатып алынды және орнатылды.

Оқу орындарына қолдау

бағдарламасы



- Тасқын судан зардап шеккен балаларға қайырымдылық көмек көрсетілді

Түркістан облысы, Мақтаарал ауылында.

Оқу орындарына қолдау

бағдарламасы



- Зардап шеккен балалар мен жетім балаларға арналған үстел және спорттық

ойындар, шатырлар, мектептегі рюкзактар, кеңсе тауарлары мен тәттілер сатып

алынды.

Оқу орындарына қолдау

бағдарламасы



- Жалпы құны 400 000 теңгеге «Жанұя» спортзал кешенін жөндеуге құрылыс

материалдарын сатып алып, ұсындық.

Оқу орындарына қолдау

бағдарламасы



    Дәстүр бойынша, жыл сайын жаңа жыл алдында

Жақия қоры Алматы қаласы мен Алматы облысының

балалар үйлеріндегі тәрбиеленушілерге арнап Жаңа

жылдық шырша ұйымдастырып, балалардың

армандарын орындайды.

Карантиндік шараларға байланысты біз іс-шараны

ұйымдастыра алмадық, бірақ бұл "ЖАНҰЯ" кешеніндегі

балалардың армандарын орындауға кедергі болмады.

"Жанұя" мамандандырылған кешені-бұл аралас

балалар үйі: балабақша, жетім балалар мен ата -

анасының қамқорлығынсыз қалған балалар оқитын

түзету мектеп-интернаты.

"Исткомтранс" компаниясының қызметкерлерімен бірге

біз 5 жастан 18 жасқа дейінгі 73 балаға сыйлықтар

дайындап, табыстадық.

 «ЖАНҰЯ» КЕШЕНІНДЕ
ЖАҢА ЖЫЛ



Жақия Сәрсенов атындағы орта мектебінің
оқушыларына жаңа жылдық сыйлық

Жаңа жылға тәтті сыйлықтардан бөлек, біз Ақтөбе облысы Аралтөбе

кентінің Жақия Сәрсенов атындағы орта мектебінің оқушыларына

қажетті сыйлық жасағымыз келді. Біз бере алатын ең құнды сыйлық –

бұл балаларға сапалы білім алуға мүмкіндік беру деп санаймыз.

 

Ойланбастан біз LEGO Mindstorms EV3-ті таңдадық. Жоғары

технологиялық ойыншық оқушыларды мектеп пәндерін оқуға,

тапсырмаларды бірлесіп талқылауға және ең жақсы инженерлік

шешімді іздеуге шабыттандырады.

Жақия Сәрсенов атындағы орта мектебінің оқушылары үшін

LEGO Mindstorms EV3 жиынтығының жалпы сомасы 351 500

теңгеге 2 жиынтығын сатып алдық.



«Болашақ» білім беру мекемесінің
тәрбиеленушілеріне жаңа жылдық сыйлық

Ақтөбе облысы, Аралтөбе ауылындағы

«Болашақ» мектепке дейінгі мекемесінің

тәрбиеленушілеріне арналған тәтті

сыйлықтар мен ойыншықтар.



Ақпараттық жұмыс

 

Веб-сайтта және қордың әлеуметтік желілерінде үнемі жаңалықтар жарияланып

отырады:

- Facebook: https://www.facebook.com/FondZhakiya

 

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

 

- V kontakte: http://vk.com/club62071162

Демеушілік қолдау:

 

«Капитал Сити Центр» ЖШС - 6 000 000 теңге



Банк деректемелерi:

 

«Жақия қайырымдылық қоры» ҚҚ

Тіркелген мекенжай: Алматы қ., Әл-Фараби д. 77/7,

«Есентай Тауэр» БО, 11 қабат

ЖИК KZ 58914398914BC34070

Алматы қ. СБЕРБАНК АҚ филиалы

БИК SABRKZKA

БИН 120740005397, Код 18

Бізбен байланыс:

 

Телефон: 8 (727) 3 555 111 (ішкі 703)

Факс: 8 (727) 3 555 222

E-mail: mail@zhakiya.kz


