ЖОБА БОЙЫНША
2022 ЖЫЛҒЫ ЕСЕП
Жақия қоры

ЖОБАЛАР
Қор келесі бағыттар бойынша жұмыс атқарады:
- Қоғамның әлжуаз тобына стоматологиялық көмек көрсету;
- Білім беру және тәрбие жұмыстарын жүргізу;
- Жоғары оқу орындары мен ауыл аймақтарындағы орта мектептерге қолдау көрсету

"КҮЛКІ СЫЙЛАУ" СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ
КӨМЕК БАҒДАРЛАМАСЫ

ЖАҚИЯ СӘРСЕНОВ АТЫНДАҒЫ БІЛІМ
БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОҚУ ОРЫНДАРЫН ҚОЛДАУ
БАҒДАРЛАМАСЫ

"КҮЛКІ СЫЙЛАУ" СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕК БАҒДАРЛАМАСЫ

Жобаның мақсаты балалар үйі мен аз қамтылған отбасы
тәрбиеленушілеріне мемлекет тарапынан қолдау көрмейтін
стоматологиялық және ортодантологиялык қызметтерге үнемі
көмек көрсету.
2021жылда брекет жүйесін 47 бала иеленді.
Бул бағдарлама аясында көмек көрсеткен балалар:
- Алматы облыстық №1 балалар үйі
- Алматы қаласындағы SOS ауыл балалар үйі
- Талғар қаласындағы "Ковчег" балалар үйі
- Талғар қаласындағы "Нұр" балалар үйі
- Жетім балаларға арналған "Жанұя" мамандандырылған кешені
- Жалпы білім беретін №10 аз қамтылған отбасы балаларына
арналған мектеп-интернат тәрбиеленушілері.

Міндетті қоғамдық медициналық сақтандыру қоры арқылы "Жанұя мамандандырылған кешеннің" 44 оқушысы
стоматологиялық емдеуден өтті.
Жақия қоры балаларды Art clinic стоматологиясына балаларды тасымалдауға арналған көлікпен
қамтамасыз етті.

"КҮЛКІ СЫЙЛАУ" СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕК БАҒДАРЛАМАСЫ

Қор "Гигиена сабақтары" акциясы аясында ауыз қуысын
көшпелі тексеруді Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ "медицина
және денсаулық сақтау" факультетінің студенттерімен
жұмыла ұйымдастырды.
Бұл акция:
- Облыстық №1 балалар үйіндегі 78 балаға
- Алматы SOS балалар ауылындағы 72 балаға жүргізілді
Аталған іс-шарада стоматологтар балаларға ауыз
қуысының гигиенасын қалай сақтау керектігін айтып,
тістерін қарап, балаларға арналған тіс пасталары мен
щеткаларын таратты.
Бұл акцияға Алматы қаласындағы Жақия Сәрсенов
атындағы грант иеленуші студенттері қатысты.

ЖАҚИЯ СӘРСЕНОВ АТЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

2012-2021 жылдар аралығындағы Жақия Сәрсенов атындағы білім
беру бағдарламасының есебі
54 студент "Жақия" қорынан тегін оқуға және ай сайынғы стипендияға
толық қаржылай көмек иеленді.
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2012-2021 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА КЕТКЕН
ЖАЛПЫ СОММА 70 639 966 ТЕҢГЕНІ ҚҰРАЙДЫ.
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ЖАҚИЯ СӘРСЕНОВ АТЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАСЫ

2021 жылдың тамыз айы соңында қор Жақия Сәрсенов
атындағы білім беру грантын қолдауға "Қазақстандық
Иджара" Компаниясымен келісімшартқа қол қойды.
ҚИК - пен келісім бойынша қор 13 жаңа студентті
қабылдады.
Жақия Сәрсенов атындағы Ақтөбе облысына қарасты
Аралтөбе кентінің 4 түлегі
1 студент - Алматы қаласы SOS балалар ауылы
тәрбиленушісі
8 студент - көп балалы, толық емес және аз қамтылған
отбасылардан қабылданған.

Оқу ақысы мен 13 студентке стипендия Қазақстандық Иджара клмпаниясының есебінен
жүзеге асырылды.
1 семестр бойынша оқу ақысы және студенттерге толық 9 ай стипендиясын төлеу үшін
Иджара кқмпаниясынан 8 843 334 теңге қабылданды.

Қазіргі уақытта Жақия Сәрсенов атындағы білім беру
бағдарламасы бойынша:

26 студент

15 ЖОО

Қор ай сайын студенттердің оқу үлгеріміне мониторинг жүргізеді.

Қазақстанның 7 облысы

ЖАҚИЯ СӘРСЕНОВ АТЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША:
Қор жоғары оқу орындарымен студенттер арасында одан әрі оқу ақысын төлеу үшін 3 жақты келісімшартқа қол қойды.
Грант иеленушілері еліміздің жетекші жоғары оқу орындарында білім алуда:

ЖАҚИЯ СІРСЕНОВ АТЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМЫ АЯСЫНДА:

Қор Алматы қаласының Жақия Сәрсенов атындағы білім беру
грант иегерлерімен бейресми кездесулер ұйымдастырды.

ОҚУ ОРЫНДАРЫН ҚОЛДАУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жақия Сәрсенов атындағы орта мектепте мұражайдың ашылу салтанаты,
(Аралтөбе кенті, Ақтөбе облысы)
Қор Жақия Сәрсенов атындағы орта мектепте мұражайдың ашылу салтанатын
ұйымдастырды.
Жақия Сәрсенов атындағы орта мектеп мқражайына шкафтар орнатылды. 8 блоктан
тұратын шкафтың 2 блогы Жақия Сірсеновты еске алу мақсатында безендірілді. Бұл
блоктарда Жақия Сәрсеновтың жеке заттары орналастырылды,
Қалған блоктар ҰОС ардагердері мен мектеп мұғалімдері және үздік түлектерге
арналды.

ОҚУ ОРЫНДАРЫН ҚОЛДАУ БАҒДАРЛАМАСЫ
" "Аяз ата бол" акциясы

Осы жылы Қор Алматы қаласындағы №10 мектеп- инт
ернат балаларына Жаңа жылдық сыйлықтар
табыстады.
Алматы қаласындаығы 10 мектеп- интернатта аз қамтылған
отбасыдан шыққан 1- 9 сыныптар аралығындағы 231 бала
тәрбиеленуде.

"ЖШС Исткомтранс"және"Ремвагон" қызметкерлерінің
бастамасы бойынша , өздері жинаған қаражатқа 231 балаға
тәтті сыйлықтар сатып алынды.

ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ НЕГІЗГІ СЫЙЛЫҚТАРҒА ҚОР
БЮДЖЕТІНЕН 2 725 908 ТГ ЖҰМСАЛДЫ.

ОҚУ ОРЫНДАРЫН ҚОЛДАУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жақия Сәрсенов атындағы ЖОББ оқушыларына жаңа жылдық сыйлықтар
(Ақтөбе облысы, Аралтөбе кенті)
Жылдағы дәстүр бойынша Жақия Сәренов атындағы ЖОББ оқушыларына жаңа жылдық сыйлықта жібердік;
- Kinder ұсынған тәтті сыйлықтар;
- Мектепке дейінгі топтар мен бастауыш сынып балаларына арналған жетілдіргіш ойыншықтар;
- Жоғары сынып оқушыларына арналған OYLA ғылыми-көпшілік журналына жылдық жазылым

ОҚУ ОРЫНДАРЫН ҚОЛДАУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Болашақ баллар үйіне Жаңа жылдық сыйлықтар.
Ақтөбе облысы, Аралтөбе кенті

Болашақ балалар үйіне Жаңа жылдық сыйлықтар жібердік:
- Kinder ұсынған тәтті сыйлықттар;
- Балаларға арналған жетілдіргіш ойыншықтар.

СҰР АҚ ТАР МЕН ҰСЫНЫСТ АР
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