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Сіздерге «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік 
жобаларды дамыту қорының 2017 жылғы 
жұмыс нәтижелері бойынша есебі ұсынылып 
отыр. Есеп жасаған кезде үздік халықаралық 
тәжірибеге сүйеніп, оны дайындауда ең озық 
тәсілдерді қолдандық.
2017 жылы «Samruk-Kazyna Trust» 
қорына «қайтарымы мен тұрақты әсері 
бар қайырымдылық» деген әлеуметтік 
инвестициялардың ықпалды механизмін 
әзірлеу жөніндегі маңызды міндет жүктелді. 
Қор жоба басқару қағидаларын енгізіп, 
жобалардың қаржылық тұрғыдан қисынды 
болуына және алынатын нәтиженің артуына 
баса назар аударды. Осылайша жобалардың 
сапасы едәуір артып, оларды іске асыруға 
жұмсалатын шығын оңтайландырылды. 
Былтыр 64  жобаны іске асырдық. Бүкіл 
Қазақстан бойынша 300 мыңнан астам адам 
тікелей бенефициар болды. Салыстыратын 
болсақ, 2016 жылы 89 жобаны іске асырып, 
200 мыңдай адамды қамтыған болатынбыз. 
Жобалардың саны азайды, бірақ олардың 
барлығы әлеуметтік салада жүйелі жұмыс 
ұйымдастыруға бағытталған. 
Ең алдымен, «Samruk-Kazyna Trust» 
қоры ҚР Үкіметімен тығыз байланыс 
орнатып, осылайша мемлекеттік органдар 
функцияларының қайталануына жол бермеді, 
сондай-ақ қызметтің мемлекеттік саясат 
басымдықтарына сәйкестігін қамтамасыз 
етті. Қор әлеуметтік жобаларды басқарудағы 
негізгі әріптестер ретіндегі елдегі үкіметтік 

емес ұйымдармен қарым-қатынасты нығайту 
жұмысын жалғастыруда. 
2017 жылы «Samruk-Kazyna Trust» қоры 
әлеуметтік өзгерістердің бастамашысы болып, 
өңірлердегі әлеуметтік инвестициялардың 
«Менің Елім» атты бірегей бағдарламасын 
әзірледі. Бағдарлама Қордың компаниялар 
тобы жұмыс атқаратын өңірлердегі өмір 
сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар 
жобаны біріктірді. 
Осы жылдық есепте жобаларға қатысты жаңа 
тәсіл қолданамыз, сондықтан оларды шартты 
түрде төрт бағытқа бөлдік. Бірінші бөлім 
«Қамқорлық» деп аталады, онда сізге халыққа 
қамқор болып, қолдау көрсету жөніндегі 
әлеуметтік тұрғыдан маңызды жобалар 
туралы әңгімелейміз. «Серпін» бөлімінде 
адамдарды жаңа белестерді бағындыруға 
ынталандыратын жобаларды көресіз. «Даму» 
бөлімінде қазақстандықтардың жан-жақты 
жетілуіне бағытталған бастамаларға қолдау 
көрсету туралы әңгіме қозғалса, «Қозғалыс» 
бөлімінде бұқаралық спортты, әсіресе жас 
буын арасында таратуды көздейтін спорттық 
жобалардың сипаттамасын табуға болады.
Өзіміздің негізгі қағидаларымыздан, яғни 
тиімділіктен, жүйеліліктен, ашықтықтан және 
әлеуметтік маңыздылықтан таймаймыз. 
Қорымыз өзіне жүктелген функцияларға 
жауапкершілікпен қарайды, тұрақты 
әлеуметтік даму мақсаттарына қол жеткізуге 
және еліміздегі өмір сапасын жақсартуға 
ұмтылады. 

Қымбатты достар!

Биіктерді бірге бағындырайық! 

Ерлан Даримов
Бас директор 

«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар 
тобының қайырымдылық қызметінің 

бірыңғай операторы
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ҚОР ТУРАЛЫ
ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ 

«Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды 
дамыту қорының қызметі тұрақты даму 
және әлеуметтік жауапкершілік қағидаларын 
бизнес дамыту жоспарына енгізу міндеттерін 
қоятын құрылтайшысы «Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар тобының стратегиясымен 

тығыз байланыста. Компаниялар тобының 
Қазақстанның көпшілік өңірлерінде жұмыс 
атқаруы белгілі жауапкершілік жүктейді: 
қазіргі кезде Қордың құрамына 340 000 жуық 
қызметкер штаты бар 400 астам компания 
кіреді. 

Осының нәтижесінде 2017 жылы тікелей 
бенефициарлардың жалпы саны артып, 
компаниялар тобының қызметкерлерінің 
қатарына кіретін, сондай-ақ «Самұрық-
Қазына» АҚ компаниялар тобының жұмысына 
тікелей байланысы жоқ өңір тұрғындарының 
қатарына кіретін Қазақстан өңірлеріндегі 
көптеген адамдардың мүдделері қамтылды.

Бірыңғай оператор өз қызметін ҚР 
Үкіметінің, мемлекеттік органдардың, 
жергілікті атқарушы органдардың, қоғамдық 
және әлеуметтік саясат саласындағы 
сарапшылардың көмегімен жүзеге асырады. 
Қордың қайырымдылық жобаларының 
әкімшілері ретінде үкіметтік емес ұйымдар 
қызмет етеді.

Қор қайырымдылық пен демеушілік қызметін 
атаулы көмектен әлеуметтік инвестицияларға 
көшіріп, толық реформа жасады. Бұрын 
компаниялар тобының қайырымдылық 
қызметінде жүйесіздік байқалса, қазір Қор 

мәселені нақты әрі жүйелі түрде шешеді. 
Бүгінгі таңда Қордың қайырымдылық 
қызметін басқару мен әкімшілік жасау 
жүйесінде сапа өзгерістерінің тұрақты 
нәтижелерін көруге болады.

«SAMRUK-KAZYNA TRUST» 
ҚОРЫ АТАУЛЫ КӨМЕК 
КӨРСЕТУДЕН ӘЛЕУМЕТТІК 
ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ 
ЕНГІЗУГЕ КӨШІП, 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ЖАСАУ ТӘСІЛІНІҢ ТОЛЫҚ 
РЕФОРМАСЫН ЖАСАДЫ

АДАМДАР ҚОРДЫҢ БАСТЫ 
ҚҰНДЫЛЫҒЫ, ОСЫҒАН 
ОРАЙ ҚОР ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖҮЙЕСІН 
ДАМЫТУҒА КӨП НАЗАР 
АУДАРАДЫ

6
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қайырымдылық жобаларын жүзеге асырудың ЖҮЙЕЛІЛІГІН қамтамасыз ету; 

ЕЛ ДЕҢГЕЙІНДЕ бағдарламалар мен жобаларды әзірлеу және іске асыру; 

КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК саясаты аясында жұмыс жағдайларын 
жасау; 

әлеуметтік инвестицияларды ТИІМДІ басқару.

Қайырымдылық 
саясатының міндеттері:

Жұмыс істеген жылдар 
ішінде Қор:

Әлеуметтік тұрғыдан маңызды жобаларды САПА ТҰРҒЫСЫНАН ІРІКТЕУ ЖӘНЕ 
БАҚЫЛАУ жүйесін құрды;

Шешімдерді қабылдау және қаржыландыру процедураларының АШЫҚТЫҒЫН 
қамтамасыз етті;

Бөлінетін қаражаттың БІРЫҢҒАЙ МОНИТОРИНГІН енгізді;

Қаржыландырудың ҚАЙТАЛАНУЫНА жол бермеді;

Әр жобаның НӘТИЖЕЛІЛІГІН арттырды.

«Самұрық-Қазына» АҚ қайырымдылық 
қызметінің көрсеткіштері 

«Samruk-Kazyna Trust» 
құрылғаннан кейін

Бенефициарлар – 

400 мың адам

Бенефициарлар – 

500 мыңнан астам адам

«Samruk-Kazyna Trust» 
құрылғанға дейін
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Қор қағидалары: 

МАҢЫЗДЫЛЫҚ  

ТИІМДІЛІК ЖҮЙЕЛІЛІК 

АШЫҚТЫҚ

ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ

«Samruk-Kazyna Trust» қорының қызметі 
қайырымдылық көрсету және оны бақылау 
ережелеріне, «Самұрық-Қазына» АҚ 
қайырымдылық саясатына сәйкес жүргізіліп, 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 
саласындағы үздік тәжірибелерге негізделеді.
Қор жұмысында әлеуметтік ортаның сапалы 
өзгеруін қамтамасыз етуге қабілетті және 
оның дамуына серпін беретін жүйе түзуші 
жобалар басымдыққа ие. Қор бағдарламасы 

Қайырымдылық бағдарламасының 
басымдықты бағыттарын және проблемалар 
жиынтығының өзектілігін ескере отырып 
әзірленетін республикалық және өңірлік 
жобаларды жүзеге асыруға көзделген. 
Барлық мүдделі тараптардың қажеттіліктері, 
тәжірибесі және өкілеттіктері ескеріледі. 
Қордың қайырымдылық үлгісі атаулы 
көмектен әлеуметтік инвестицияларға қарай 
бағытталған.

ҚЫЗМЕТ ГЕОГРАФИЯСЫ

Қайырымдылық қызмет белсенді үкіметтік 
емес ұйымдармен және жергілікті атқарушы 
органдармен бірге «Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар тобы қызмет атқаратын 
өңірлерді назарға ала отырып, Қазақстан 
Республикасының аумағында бекітілген 
қайырымдылық стратегиясына сәйкес жүзеге 

асырылады. Операциялық қызмет Қордың 
19 бірліктен тұратын штаттық командасының 
күшімен, сондай-ақ арнайы үкіметтік емес 
ұйымдарды тарта отырып жүзеге асырылады. 
Қордың кеңсесі Астана қаласында орналасқан. 
Қордың Қазақстан өңірлері мен шетелде 
қосымша филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

10 11Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  2 0 17

«Samruk-Kazyna Trust» қорының 
ұйымдық құрылымы

Құрылтайшы
«Самұрық-Қазына» АҚ

Ревизиялық
комиссия

Қамқоршылық
кеңес

Бас директор

Бас директордың
орынбасары

Басқарушы
директор – ресми өкіл

Әкімшілік бөлім Жоба басқармасы
бөлімі

Корпоративтік
коммуникациялар

бөлімі

*Жалпы штат саны 19 бірлікті құрайды
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ҰЙЫМДАСТЫРУ ҮЛГІСІ 
ЖӘНЕ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 

ҚОРДЫҢ ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСІ 
Қамқоршылық кеңес – «Samruk-Kazyna 
Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту 
қорының тұрақты жұмыс істейтін алқалы 
басқару органы, оның құрамына «Самұрық-

Қазына» АҚ өкілдері, саяси және қоғам 
қайраткерлері, қазақстандық және 
халықаралық сарапшылар кіреді. 

Қамқоршылық кеңестің міндеті

Қор қызметінің өз жарғылық мақсаттарына сәйкестігін бақылау, 
сондай-ақ қайырымдылық жобалар мен олардың әкімшілерін бекіту.

2017 ЖЫЛЫ ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ 8 ОТЫРЫСЫ ӨТТІ

2017 жыл

Дархан 
Қалетаев

Қордың Қамқоршылық 
кеңесінің төрағасы, ҚР 
Парламенті Сенатының 
депутаты

«ҚОР ҚҰРЫЛҒАН СӘТТЕН 
БАСТАП БІЗ БАРЛЫҚ 
МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН, 
ЯҒНИ ҮКІМЕТПЕН, 
БИЗНЕСПЕН ЖӘНЕ 
СЕРІКТЕСТЕРІМІЗБЕН 
БЕЛСЕНДІ ЖҰМЫС 
АТҚАРЫП КЕЛЕМІЗ»
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Қамқоршылық кеңестің құрамы
2017.31.12 КҮНГІ АХУАЛ БОЙЫНША

ҚУАНЫШ 
СҰЛТАНОВ

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, 
саяси қайраткер, ҚР Президенті 

жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясының профессоры, саяси 

ғылымдарының докторы

ГҮЛНӘР 
ИҚСАНОВА

ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты, ҚР Президенті жанындағы 

Әйелдер істері және отбасылық-
демографиялық саясат жөніндегі 

ұлттық комиссияның мүшесі, 
экономика ғылымдарының 

кандидаты

ҰЛАН 
ТӘЖІБАЕВ

«Самұрық-Қазына» АҚ адам 
ресурстарын басқару және 

коммуникациялар жөніндегі 
басқарушы директоры

НҰРЛАН 
ОРАЗАЛИЕВ

«Самұрық-Қазына» АҚ 
әлеуметтік жобалар қызметінің 

басшысы

МАЙКЛ 
ПЕЙН

Маркетинг және стратегиялық 
даму саласындағы халықаралық 

сарапшы

ҚОР КОМАНДАСЫ 

Қор жыныстық, конфессиялық, 
нәсілдік және басқа да 
қатыстылық бойынша 
кемсітушілік сипатындағы 
шараларды қолданбайды.
Қордың барлық қызметкерлері 
Қазақстан Республикасының 
еңбек заңдарына толық 
сәйкестікте ұйым штатына 
рәсімделген.

Қызметкерлердің 
жалпы саны 

АДАМ
19

ЕР АДАМ 

ӘЙЕЛ 
12

7

2 10
ЖЫЛ ЖЫЛ

5 6АЙ АЙ

КОМАНДАНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТАША 
ЕҢБЕК ӨТІЛІ:

ҚОРДАН ТЫС ҚОР АЯСЫНДА 
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Халықтар арасындағы бейбітшіліктің, 
достық пен келісімнің нығаюына, әлеуметтік, 
еңбектік, ұлттық, діни жанжалдардың орын 
алмауына жәрдемдесу;

Ұлтаралық, мәдениетаралық 
және конфессияаралық позитивті 
коммуникацияларды дамыту, этномәдени 
білімді арттыру;

Конференцияларды, форумдарды, дөңгелек 
үстелдерді, баспа қызметін, т.б. ұйымдастыру, 
өткізу және қаржылай қолдау көрсету;

Қоғамдық тұрғыдан маңызды бастамаларға 
қолдау көрсету;

Тарихи, мәдени немесе табиғат қорғау 
тұрғысынан маңызды объектілер мен 
аумақтарды тиісті түрде күтіп ұстау.

ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫН, ҰЛТАРАЛЫҚ 
ҚАТЫНАСТАРДЫ НЫҒАЙТУ, ҚОҒАМНЫҢ 
ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНА ИНВЕСТИЦИЯ ҚҰЮ

ӨҢІРЛІК ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК БАСТАМАЛАРҒА 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ

КӘСІПҚОЙ СПОРТТЫҢ ӘЛЕМДІК 
АРЕНАСЫНДА «АСТАНА» БЕДЕЛІН 
АРТТЫРУ

ҚОРДЫҢ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ҚОР ТОБЫНЫҢ 
АБЫРОЙ-БЕДЕЛІН САҚТАУ ЖӘНЕ 
НЫҒАЙТУ

3

4

5

6

Қордың қоржындық компанияларының 
үстеме құнын қалыптастыру; 

Қазақстанды және «Астана» брендін 
кәсіпқой спорт саласында көпшілікке 
танытатын жобаларға қолдау көрсету;

Қазақстанды және «Астана» брендін 
спорттық маркетинг саласында көпшілікке 
танытатын жобаларға көмек көрсету.

Қордың және/немесе Қор тобының имиджін 
арттыруға бағытталған жобаларды іске асыру;

Қордың және/немесе Қор тобының тұрақты 
және әлеуметтік тұрғыдан жауапты ұйымдар 
ретінде абырой-беделін нығайтатын 
жобаларды жүзеге асыру.

Жаңа жобаларды тудыратын стартап-
платформа құру арқылы қазақстандық 
экономиканы әртараптандыру;

Қазақстан өңірлерін дамытуға бағытталған 
жобаларға қолдау көрсету.

Жетім балаларға, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға, 
толық емес, жағдайы төмен және көп 
балалы отбасылардан шыққан балаларға 
көрсетілетін медициналық қызметті жетілдіру, 
сондай-ақ аурулардың диагностикасы, емдеу 
және оңалту жұмыстарын ұйымдастыру; 

Аурулары Қазақстан Республикасында 
емделмейтін кәмелеттік жасқа толмаған 
балаларды шетелде емдеу мүмкіндігін беру;

Халықтың ең аз қорғалған топтарына, соның 
ішінде табыс деңгейі төмен (жағдайы төмен), 
күтімді, қамқорлықты қажет ететін тұлғаларға 
көмек көрсету;

Қазіргі қызметін қаржыландыруға қатысты 
қиындықтары бар емдеу мекемелеріне, 
балаларға арналған және басқа да әлеуметтік 
мекемелерге қолдау көрсету; 

Азаматтардың денсаулығын қорғау және 
профилактика жасау саласындағы қызметке 
жәрдемдесу, сондай-ақ салауатты өмір 
салтын насихаттау, азаматтардың моральдық 
және психологиялық жағдайын жақсарту;

Әлеуметтік саладағы, денсаулық сақтау және 
білім беру саласындағы жұмыскерлердің 
біліктіліктері мен имиджін арттыру.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
СЕКТОРДАҒЫ АДАМДАРҒА, 
ҚОҒАМДАСТЫҚТАРҒА КӨМЕК КӨРСЕТУ

МЕДИА, МӘДЕНИ ҚОҒАМДАСТЫҚТЫ 
ДАМЫТУ, АДАМИ ӘЛЕУЕТТІ ДАМЫТУ

1 2

Халықтың әлеуметтік осал топтарынан 
шығып, жақсы академиялық үлгерім 
көрсеткен білім беру мекемелерінің 
оқушыларына, сондай-ақ денсаулық сақтау 
және халыққа әлеуметтік қолдау көрсету, 
ғылым мен білімді дамыту, мәдениет 
саласындағы жұмыскерлерге біліктіліктерін 
арттыру мақсатында материалдық, 
қаржылық, техникалық және басқа да 
көмек беру; 

Білім беру, ғылым, мәдениет, өнер, ағарту 
саласындағы жұмысқа жәрдемдесу;

Азаматтық қоғамды қалыптастыру;

Денсаулық сақтау, педагогика, оқыту 
әдістемесі және тәрбие беру саласындағы 
ғылыми-практикалық зерттеулерді 
ұйымдастыру және оларға қолдау көрсету;

Мүмкіндіктері шектеулі адамдарды 
жұмыспен қамтуға көмектесетін арнайы 
ұйымдарға жәрдемдесу;

Бұқаралық спортты, жоғары жетістікті 
спортты және спорттық инфрақұрылымды 
дамыту.

БАСЫМ БАҒЫТТАР
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ӨТІНІШТЕРМЕН 
ЖҰМЫС ІСТЕУ ЖҮЙЕСІ

«Samruk-Kazyna Trust» қоры жеке 
және заңды тұлғалардан келіп 
түсетін өтініштерді қарайды, оларды 
сараптап бағалайды және Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген 
тәртіпке сай жауап хат жазады. 
01.12.2007 жылғы №221-ІІІ «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 
тәртібі туралы» ҚР заңының 8-бабына 
сәйкес, жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштері келіп түскен күннен бастап 15 
күнтізбелік күн ішінде қаралады. Өзге 

субъектілерден ақпарат алуды қажет 
ететін өтініштер түскен күннен бастап 
30 күнтізбелік күн ішінде қаралады. 
«Samruk-Kazyna Trust» қорының 
Қайырымдылық көрсету және оны 
бақылау ережелерінің талаптарына сәйкес 
келетін қайырымдылық көмек көрсету 
туралы өтініштер Қамқоршылық кеңестің 
қарауына жіберіледі.
Өтініштерді қабылдау арналары: мекенжай 
бойынша жеткізу, электронды пошта 
info@sk-trust.kz.

2017 жылы «Samruk-Kazyna Trust» қорына 1324 
өтініш келіп түсті, солардың ішінде:
194 өтініш – қайырымдылық көмек алу үшін 
ҚР үкіметтік емес ұйымдардан келіп түсті. 
Оның ішінде 42 өтініш мақұлданды.
152 өтініш – «Samruk-Kazyna Trust» қорының 

Қайырымдылық көрсету және оны бақылау 
ережелерінің талаптарына сәйкес келмейді 
деп танылды.
1130 өтініш – мемлекеттік органдардан, ЖАО-
дан келген корреспонденция, қайырымдылық 
пайдаланушыларымен ішкі хат алыс-берісі.

19

Сондықтан қайырымдылық идеясы Қор мен 
қоржындық компаниялардың стратегиялық 
даму жоспарына кіріп, корпоративтік 
әлеуметтік жауапкершілік тұжырымдамасы 
аясында жүзеге асырылады. Өз қызметі 
мен қоржындық компаниялар қызметінің 
тұрақты даму қағидаларына сәйкестігін 

қамтамасыз ету – «Самұрық-Қазына» АҚ 
маңызды міндеттерінің бірі. «Самұрық-
Қазына» АҚ компаниялар тобы ұзақ мерзімді 
түрде тұрақты даму және экономикалық 
құнды қалыптастыру үшін экономикалық, 
экологиялық және әлеуметтік мақсаттардың 
үйлесіміне қол жеткізуі тиіс.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ СТРАТЕГИЯСЫ

Қор пайымдауындағы әлеуметтік 
қайырымдылық дегеніміз – бір жолғы 
ақысыз көмек емес, азаматтардың 

әлеуметтік және рухани әл-ауқаты үшін 
қолайлы орта қалыптастыру бойынша 
жүйелі түрде атқарылатын жұмыс. 

ҚОР БЕЛГІЛІ АДАМДАР 
ТОБЫНЫҢ ЕМЕС, 
БҮКІЛ ҚОҒАМНЫҢ 
МҮДДЕЛЕРІН НАЗАРҒА 
АЛАДЫ
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«SAMRUK-KAZYNA TRUST» 
ҚОРЫНЫҢ 2017 ЖЫЛҒЫ 
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ 
АҚПАРАТ

Қордың қызметі Қамқоршылық 
кеңеспен 2017 жылға арнап бекітілген 
Қордың даму картасына сәйкес жүзеге 
асырылады. 

Қордың қайырымдылыққа жұмсаған 
жылдық жалпы сомасы Қордың 
жылдық шығын жоспарына сәйкес 
қалыптастырылып, 15 миллиард теңгеге 
жуық соманы құрады.

ЖАЛПЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ СОМАСЫ 14 950 000 000 теңге

6 000 450 000 теңге

4 283 327 790 теңге

Кәсіпқой спорттың әлемдік
аренасында «Астана»

беделін арттыру
3 400 000 000 теңге

Әлеуметтік және медициналық
сектордағы адамдарға,

қоғамдастықтарға көмек көрсету
763 295 000 теңге

502 927 210 теңге

Қордың және / немесе
Қор тобының абырой-беделін

сақтау және нығайту
0 теңге

Медиа, мәдени қоғамдастықты
дамыту, адами әлеуетті дамыту

Еңбек қатынастарын, ұлтаралық
қатынастарды нығайту, қоғамның
тұрақты дамуына инвестиция құю

Өңірлік және іскерлік
бастамаларға

қолдау көрсету

2017 жылға қаржыландырудың 
бөлінуі

ЖАЛПЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ СОМАСЫ 14 950 000 000 теңге

S A M R U K - K A Z Y N A  T R U S T20
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МЕНІҢ ЕЛІМ

«Менің Елім» әлеуметтік инвестициялар 
бағдарламасы алғаш рет 2016 жылы іске 
қосылды. Сол уақытта Ақмола облысындағы 
Аршалы және Ақмол кенттерінде жобалар 
алғаш рет жүзеге асырылды. 2017 жылы 
бағдарлама дамып, Қордың компаниялар 
тобы жұмыс атқаратын өңірлердегі өмір 
сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар 
жобаны біріктірді. Сонымен қатар, бағдарлама 
аясында бірқатар арнайы республикалық 
жоба іске қосылды: «Бақытты балалық шақ», 
«Туған елге саяхат» балалардың туристік 
пойызы», «Озат» шәкіртақы бағдарламасы», 
«Медициналық пойыздар».

Бүгінгі таңда «Менің Елім» бағдарламасы 
Қазақстан Республикасының алты 
облысын қамтуда: Павлодар, Маңғыстау, 
Батыс-Қазақстан, Ақтөбе, Ақмола және 
Оңтүстік-Қазақстан облыстары. Жергілікті 
қоғамдастық пен жергілікті атқарушы 
органдардың «Менің Елім» бағдарламасын 
жүзеге асыруға қатысуы аталмыш 
бағдарламаның басты артықшылығы болды. 
Бағдарламаның миссиясы: өңірлердегі 
өмір сапасын жақсарту, тұрғындардың 
сапалы қалалық ортаға, білімге, медицинаға 
және мәдениет объектілеріне қол жеткізу 
мүмкіндігін кеңейту.
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«Менің Елім» – «Самұрық-Қазына» АҚ 
холдингінің өндіруші және өңдеуші 
компаниялары қызмет атқаратын 
өңірлердегі жергілікті қоғамдастықтарды 
дамыту және өмір сапасын жақсарту. 

Жоба географиясы: Ақмола, Павлодар, 
Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Батыс 
Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда, 
Оңтүстік Қазақстан облыстары

Әкімшісі: «Samruk-Kazyna Trust» КҚ 

Мақсатты топ: «Самұрық-Қазына» АҚ 
компаниялар тобы қызмет атқаратын 
өңірлердің тұрғындары.

Бағдарламаны жүзеге 
асырудың бағыттары

Өңірлердің әлеуметтік 
инфрақұрылымын дамыту 

Азаматтық бастамаларды қолдау 
арқылы жергілікті қоғамдастықтарды 
дамыту 

Салауатты өмір салтын 
қалыптастыру

Өңірдің тарихи-мәдени 
мұрасын жаңғырту
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 «Биіктерге бірге!» 

конкурсының 

қорытындысы 

бойынша спорт 

жабдықтарымен 

қамтамасыз етілген 

мектептер 

Ойын және 

спорт алаңдары 

Арнайы түзету 

құралдарымен 

жабдықталған 

мектептер
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12БАТЫС ҚАЗАҚСТАН 

ОБЛЫСЫ

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

ОБЛЫСЫ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ  

2
2

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

2524 2524 Ж Ы Л Д Ы Қ   Е С Е П   2 0 17



27Ж Ы Л Д Ы Қ   Е С Е П   2 0 17S A M R U K - K A Z Y N A  T R U S T26

Бағдарламаны жүзеге асырудың 
мақсаттары мен міндеттері

Әлеуметтік инвестицияларды 
тиімді басқару 

Әлеуметтік инвестициялардың 
тиімді модельдерін жетілдіру

Өңірлердегі қала түзуші еншілес 
және тәуелді ұйымдардың саны

«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар 
тобы қызметкерлерін әлеуметтік 
жобаларға тарту 

Өңірдегі «Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар тобы 
қызметкерлерінің саны

Өңірлердегі қоғамдастықпен және 
билікпен ынтымақтастықты дамыту 

Қамқорлық, адалдық, ортақтастық, 
жетістік сияқты құндылықты 
бағдарларды алға жылжыту. 

Жергілікті атқарушы органдармен 
өзара әрекеттестік

Қазақстанның түзету мектебі қажет 
жабдықпен қамтамасыз етілді

Павлодар облысының музыкалық 
мектебі 241 музыкалық жабдықпен 
қамтамасыз етілді

ай сайынғы шәкіртақы 30 000 теңге мөлшерінде 
техникалық мамандық бойынша білім алып 
жатқан студенттерге берілді

грант 500 000 теңгеден 2 000 000 теңгеге 
дейінгі мөлшерде  ҮЕҰ арасында жүргізілген 
байқау жеңімпаздарына бөлінді

Қазақстанның жалпы білім беретін 
мектебі көп функциялы спорт 
жабдығымен қамтамасыз етілді

балаларға арналған және 
спорт алаңдары орнатылды

Жастар мен қарттардың қоғамдық 
өмірге белсене қатысуы үшін 
жағдайлар жасау

Ықтимал бенефициарлар саны

«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар 
тобына деген сенімді арттыру

Мақсаттары

Міндеттері

Жобаның 2017 жылғы нәтижелері
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100

15
260

6

240
43

Жобалардың өңірлік қоржынын 
қалыптастыруға арналған басым 

өлшемдер
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Бағдарламаны өңірлерде жүзеге 
асыру алгоритмі

29S A M R U K - K A Z Y N A  T R U S T28

Өңірде зерттеу 
жүргізу

Бағдарламаны 
Қамқоршылық 
кеңес 
отырысында 
қорғау

Бағдарламаны 
жүзеге асыру 

Бағдарламаның 
жүзеге 
асырылуын 
бақылау 

Бағдарламаны 
жүзеге асыру және 
«Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар 
тобы еншілес 
және тәуелді 
ұйымдарының 
әлеуметтік 
инвестициялары 
туралы жылдық 
есебін дайындау

Өңірдің 
бағдарлама 
саласындағы 
қызметін 
жетілдіру

Бағдарламаны 
сараптау 
және еншілес 
және тәуелді 
ұйымдармен, 
сарапшылық 
қоғамдастықпен 
және жергілікті 
билікпен келісу 

Бағдарламаны 
пысықтау

ҚАМҚОРЛЫҚ
ХАЛЫҚҚА ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ
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«Қасиетті жол» ОО
Астана қаласы

«Kzhol Shymkent» ОО
Шымкент қаласы

«Балапан» ЕАО
Астана қаласы

«BI-Жұлдызай»
Жаңаөзен қаласы

«Болашақ К» ОО
Атырау қаласы

600

175 119
260260

Бастарын
ұстайды 49 13 12 - 100

53 19 19 - -

37 18 17 - -

36 12 18 - 23

30 13 11 19 5

22 6 6 - -

Отырады

Еңбектейді

Таянып
тұрады

Таянып
жүреді

Өз бетімен
жүреді

Оңалтудан
кейінгі

дағдылар

Балалардың саны

Интонациялы
былдырлау 10 7 40 -

- 12 8 -

92 13 8 78

70 14 3 75

82 11 - -

72 15 - -

Былдырлаған
сөздер

Сөздер

Сөз тіркестері

Қарапайым
сөйлем

Жүйелі
сөйлеу

Оңалтудан
кейінгі сөйлеу
тілін дамыту
нәтижелері

Балалардың саны

ДЕНІ САУ 
БАЛАЛАР

Бүгінгі таңда Қазақстанда БЦС диагнозы 
қойылған 19 000 астам бала бар. 
Медициналық мекемелердің шамадан тыс 
жүктелуіне байланысты сол балалардың тек 
20 %-ы ғана оңалтудан өтіп, ал қалғандары 
орын жетіспеушілігіне байланысты жылдар 
бойы өз кезектерін күтуге мәжбүр.
«Дені сау балалар» жобасының нәтижесінде 
Астана, Шымкент, Жаңаөзен, Атырау 
қалаларында БЦС диагнозы қойылған, 
халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал 
топтарынан шыққан балаларға арналған 
4 медициналық оңалту орталығы (МОО) 
ұйымдастырылды.
2017 жылы «Samruk-Kazyna Trust» қорының 
қолдауымен Астанада жағдайы төмен 

отбасылардан және Қазақстанның балалар 
үйінен шыққан 2 жасқа толмаған балаларға 
арналған «Балапан» ерте араласу орталығы 
ашылды. Жеке құрастырылған бағдарламаға 
сәйкес, жобаның құрамына түрлі оңалту 
көмек түрлері кіреді, яғни медициналық 
(кинезотерапия, массаж элементтері бар 
емдік дене шынықтыру), педагогикалық 
(логопед, дефектолог, еңбек терапевтімен 
түзету сабақтары) және психологиялық. 
Жоба едәуір тиімді нәтиже беретін кешенді 
қалыпқа келтіруге көбірек көңіл бөледі. 
Әсері: 95% баланың психологиялық 
және физикалық жағдайы жақсарды, 
жақсарулардың болмауы тек сабақтарды 
өткізіп алған балаларда ғана байқалған.

«Дені сау балалар» – мүмкіндігі шектеулі 
балаларға оңалту қызметтерінің кешенін тегін 
ұсыну және оларға білікті медициналық-әлеуметтік 
және психологиялық көмек көрсету жөніндегі жоба.

Жоба географиясы: Астана, Шымкент, Атырау, 
Жаңаөзен қалалары

Әкімшілері: «Қасиетті жол» ҚҚ – Астана және 
Шымкент қалалары;
«BI-Жұлдызай» КҚ – Батыс Қазақстан облысы, 
Жаңаөзен қаласы;
«Болашақ К» ҚҚ – Атырау қаласы.

Мақсатты топ: балалардың церебральды сал 
ауруы диагнозы қойылған халықтың әлеуметтік 
осал топтарынан шыққан балалар.

Жетістіктер

2 2342014 ЖЫЛДАН БАСТАП 
«БАЛАЛАРДЫҢ ЦЕРЕБРАЛЬДЫ САЛ 
АУРУЫ» ДИАГНОЗЫ ҚОЙЫЛҒАН

БАЛА 
ОҢАЛТУДАН 
ӨТТІ

«Қасиетті жол» ОО
Астана қаласы

«Kzhol Shymkent» ОО
Шымкент қаласы

«Балапан» ЕАО
Астана қаласы

«BI-Жұлдызай»
Жаңаөзен қаласы

«Болашақ К» ОО
Атырау қаласы

600

175 119
260260

Бастарын
ұстайды 49 13 12 - 100

53 19 19 - -

37 18 17 - -

36 12 18 - 23

30 13 11 19 5

22 6 6 - -

Отырады

Еңбектейді

Таянып
тұрады

Таянып
жүреді

Өз бетімен
жүреді

Оңалтудан
кейінгі

дағдылар

Балалардың саны

Интонациялы
былдырлау 10 7 40 -

- 12 8 -

92 13 8 78

70 14 3 75

82 11 - -

72 15 - -

Былдырлаған
сөздер

Сөздер

Сөз тіркестері

Қарапайым
сөйлем

Жүйелі
сөйлеу

Оңалтудан
кейінгі сөйлеу
тілін дамыту
нәтижелері

Балалардың саны

2017 жылы 1 414 бала 
оңалтудан өтті

Нәтижелерді бағалау
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ОТБАСЫН 
ҚОЛДАУ 
ОРТАЛЫҒЫ

Жыл сайын 700 астам ата-ана өздерінің 
ата-аналық құқықтарынан айырылады, 
6 мыңға жуық бала Кәмелеттік жасқа 
толмағандарды бейімдеу орталығына түседі, 
солардың жартысынан астамы балалар үйіне 
жіберіледі. Әлеуметтік жетімдіктің алдын алу, 
теріс стереотиптерді еңсеру және қоғамда 
жетім балалардың оң бейнесін дамыту – 
жобаның басты мақсаты. 
Нәтижесінде жоба аясында «Асырап 
алған ата-аналар мектебінің» Алматы 
қаласында 4, ал Талғар қаласында 2 
бітіруші топ шығарылды. Дағдарыс 

«Отбасын қолдау орталығы» – 
бала асырап алған отбасылар мен 
қиын өмірлік жағдайға душар болған 
отбасыларға қолдау көрсету орталығының 
эксперименттік үлгісін жасау.

Жоба географиясы: Алматы қаласы және 
Алматы облысы

Әкімшісі: «Отбасылық академия» отбасын 
кешенді қолдау орталығы» ҚҚ

Мақсатты топ: жетім балалар мен ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар, бала асырап алуы ықтимал ата-
аналар, бала асырап алған ата-аналар, 
туған ата-аналар.

жағдайындағы отбасымен, сондай-ақ 
баланы қамқорлығына алған, бала 
асырап алған отбасымен, т.б. жұмыс істеу 
үшін психологтарды даярлайтын оқу 
бағдарламалары құрылды. 
Әсері: балалық шақты әлеуметтік 
тұрғыдан қорғау саласында жұмыс 
істейтін кадрлардың біліктілігін арттыру, 
сондай-ақ қоғамдық пікірді жақсарту және 
жетім балалардың тағдырына қоғамның 
қызығушылығын арттыру; білім алған, жақсы 
жұмысқа тұрған және өз отбасын құрған 
жетім балалардың санын арттыру.

6

18

600

29

124«АСЫРАП АЛҒАН 
АТА-АНАЛАР 
МЕКТЕБІ», СОЛАРДЫҢ 
НӘТИЖЕСІНДЕ

ОТБАСЫ ДАҒДАРЫС 
ЖАҒДАЙЫН ЕҢСЕРЕ 
АЛДЫ

АДАМ МЕРЕКЕЛІК 
ІС-ШАРАЛАРҒА 
ҚАТЫСТЫ

БАЛА АСЫРАП 
АЛУШЫ 
ОТБАСЫЛАРҒА БАРДЫ

АДАМ 
СЕРТИФИКАТ 
АЛДЫ 

Жетістіктер 

Бала асырап алған ата-аналардың 
13 клубы құрылды

298 әлеуметтік-құқықтық кеңес 
алынды

Ерте жастан жетілдіру жөніндегі 
педагогтар 700-ден астам сабақ өткізді
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ӘРТҮРЛІ 
БАЛАЛАР – ТЕҢ 
МҮМКІНДІКТЕР

Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар 150 
000 астам бала тұрады. Солардың 27% ғана 
кәдімгі мектепке барады, ал 3 және 6 жас 
аралығындағы балалардың 67% мектепке 
дейінгі мекемелерге баруға мүлдем мүмкіндігі 
жоқ. Денсаулықтары бойынша шектеулердің 
болып-болмағанына қарамастан, әр баланың 
тең мүмкіндікті қоғамда жетілуі, білім 
алуы және өмір сүруі үшін «Әртүрлі-Тең» 
жобасының бастамасы көтерілді. 
Жобаның негізіне инклюзия идеясы деп 
аталатын мүгедек адамдардың белсенді 
қоғамдық өмірге іс жүзінде араласу 
процесі алынды. Жоба аясында ҚР 
облыс орталықтарында Психологиялық-
педагогикалық түзету кабинеттері (ППТК) 
ашылып жатыр. ППТК-де бала психологтың, 
дефектологтың, массаж жасаушының және 

басқа да мамандардың кешенді көмегін 
тегін алады.
Түзету кабинеттері ашылған сәттен бастап 
ерекше қажеттіліктері бар 3 мыңнан астам 
бала мен олардың отбасыларына көмек 
көрсетілді. 
Түзету кабинеттерінің жабдығы ерекше 
қажеттіліктері бар балалардың тиімді 
жетілуін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті 
жағдайларды жасауға мүмкіндік береді. 
Әсері: түзету қызметтерін алу кезегі 
қысқарды, түзету қызметтеріне қол 
жеткізген балаларға инклюзивті білім 
алуға белсенді көшу мүмкіндіктері берілді; 
осындай мекемелерді бизнес пен мемлекет 
қаражатына ашудың озық тәжірибесінен 
көрініс тапқан мультипликативтік әсерге 
қол жеткізілді.

«Әртүрлі балалар – тең мүмкіндіктер» 
– мүгедек балалар үшін білім алу мен 
жетілуде тең мүмкіндіктер жасау арқылы 
Қазақстанда инклюзивті қоғамды алға 
жылжыту.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Дара» ЖҚ

Мақсатты топ: мүмкіндіктері шектеулі 
балалар мен олардың отбасылары.

Жетістіктер

60%

2
2 8

8 8
1 300

-ҒА ҚЫСҚАРДЫ

ТҮЗЕТУ 
ҚЫЗМЕТТЕРІН 
АЛУ КЕЗЕГІ 

ДАМУЫНДА 
ШЕКТЕУЛЕР 
БАР 

БАЛА ТҮЗЕТУ 
КАБИНЕТТЕРІНЕН 
ӨТТІ

ТҮЗЕТУ 
КӨМЕГІМЕН 
ҚАМТУ 

ЕСЕГЕ 
АРТТЫ

РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҚ 
АСТАНА ЖӘНЕ АҚТӨБЕ 
ҚАЛАЛАРЫНДАҒЫ 

МЕКТЕПКЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ 
БЕРУ ТӘЖІРИБЕСІН ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУҒА КӨМЕКТЕСІП ЖАТЫР

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ППТК АШЫЛДЫҚАЛАСЫНДА 
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БАЛАЛАРҒА 
ӨМІР СЫЙЛА

«Еркін Мейірімдік Қоғамы» ҚҚ балалардың 
емделуіне қаражат жинаумен, жоғары 
деңгейлі емге неғұрлым аз қаражат сұрайтын 
шетелдік емханаларды іздеумен, науқас 
балаларды ауруының үдеуін тоқтататын, 
тіпті толықтай емдеп шығуы мүмкін оталарға 
жіберумен айналысады.  

2017 жылы жоба аясында Қазақстанда 
емделмейтін аурулардың терапиясы 
үшін 512 миллион теңгеге жуық қаражат 
жиналды. 
Әсері: балалардың ауруларының тарихын 
зерттеу мен талдаудың арқасында отандық 
денсаулық сақтау жүйесін жақсарту.

«Балаларға өмір сыйла» – Қазақстанда 
емделмейтін диагноздар қойылған 
балаларға көмек көрсету, шетелдік 
емханаларда емделу.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Еркін Мейірімдік Қоғамы» ҚҚ

Мақсатты топ: аурулары Қазақстанда 
емделмейтін балалар. 

Жетістіктер

БАЛА МЫНА ДИАГНОЗДАР 
БОЙЫНША ЕМДЕЛУГЕ 
ҚАРЖЫ АЛДЫ:

Көмей папилломатозы; 

Саркома;

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі;

956

186

БАЛА ШЕТЕЛГЕ 
ЕМДЕЛУГЕ 
ЖІБЕРІЛДІ

2013 Ж. БАСТАП ҚАЗАҚСТАНДА 
ЕМДЕЛМЕЙТІН ДИАГНОЗ 
ҚОЙЫЛҒАН 

Анапластикалық эпендимома; 

Неврология; 

Spina bifida және т.б. 

«Балаға ауыр дертті жеңуге тек туған-

туысқандарының махаббаты мен адамдардың 

қайырымды жүректері көмектесе алады».

Баян Әбенова,
жоба менеджері
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БАЛАЛАРҒА 
АРНАЛҒАН 
ҚАМҚОРЛЫҚ 
ҮЙІ 

«Балаларға арналған қамқорлық үйі» жобасы 
аясында SOS Балалар ауылы отбасылық 
үлгідегі балалар үйлеріне қолдау көрсетілді. 
Бұл – ата-ана қамқорлығынсыз қалған 
балаларды тәрбиелеуге арналған ерекше 
отбасы түрлері. 
Балалар ауылы 10-12 отбасылық үйден 

«Балаларға арналған қамқорлық үйі» 
– отбасылық үлгідегі балалар үйлеріне 
қолдау көрсету.

Жоба географиясы: Алматы, Астана, 
Теміртау қалалары

Әкімшісі: «SOS Қазақстанның балалар 
ауылы» КҚ

Мақсатты топ: жетім балалар мен ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған балалар.

тұрады. Әр отбасы жеке үйде тұрады. 
Отбасын балаларды тәрбиелейтін SOS 
ана басқарады. Оның бақылау нәтижелері 
мамандар тобына тәрбиеленушілердің 
мықты жақтарын байқауға, жақсы 
қасиеттерін дамытуға және тәуелсіз 
тұлғаларды қалыптастыруға көмектеседі. 

Жоба Алматы, Астана және Теміртау қалаларында жүзеге асырылады. 2017 жылы «Samruk-
Kazyna Trust» қорының қолдауымен SOS Қазақстанның балалар ауылы бірқатар жаңа жобаны 
іске қосты, олар: «Отбасын қолдау орталығы», «SOS – отбасылық жұп», «Балаларды жетілдіру 
орталығы», «Асар» ана мен бала орталығы», «Жансая отбасы».

Жетістіктер

АстанаСаны / Қала Алматы

180Велостанция 200 40

Шымкент

1104Велосипед 1730 200

106Ұзақ мерзімді қамқорлық 83 87

28Отбасын қолдау орталығы 105 14

75Балаларды жетілдіру орталығы - -

3SOS – отбасылық жұп 14 -

-«Асар» ана мен бала орталығы» 8 -

-«Жансая отбасы» - 3

Жобаның атауы
Астана

Балалардың саны

Алматы Теміртау

«Мен балалар үйінің отбасын қолдау орталықтарына 

түрлендірудің арқасында Қазақстанда бірде-бір 

балалар үйі мен жетім балалардың қалмайтынына 

сенемін».

Әсет Қылышбаев,
жоба менеджері
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МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ПОЙЫЗДАР

2010 жылдан бастап Қазақстанда 
медициналық пойыздар жүріп жатыр. 
2017 жылы «Саламатты Қазақстан» және 
«Денсаулық» атты екі медициналық пойыз 
іске қосылды. Әрқайсысы көп профильді 
медициналық көмек көрсету, сондай-ақ 
персоналдың тұруы үшін жабдықталған 8 
вагоннан тұрады. 
Осы жобаның арқасында елдің шалғай 
аймақтарының тұрғындары 10 медициналық 
мамандықтың бірінші және жоғары санатты 

дәрігерлерінен тегін тексерістен өтіп, 
емделді. Жылжымалы емханалар шағын 
ота бөлмелерімен және зертханалармен, 
сондай-ақ спирометрлік және 
кардиологиялық компьютерлік жүйелер, УДЗ, 
т.б. сияқты заманауи диагностикалық және 
емдеу құрылғыларымен жабдықталды. 
Әсері: халықтың, әсіресе сапалы 
медициналық қызметтерге қол жеткізу 
мүмкіндігі жоқ ел тұрғындарының 
денсаулық деңгейін арттыру.

«Медициналық пойыздар» 
– шалғайдағы станциялар мен жол 
айырықтарының тұрғындарына сапалы 
медициналық қызмет көрсету мақсатында 
медициналық пойыздардың жүруін 
ұйымдастыру.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: ҚТЖ ҰК жанындағы «Әлеуметтік 
жобалар қоры» КҚ

Мақсатты топ: Қазақстанның шалғайдағы 
станциялары мен жол айырықтарының 
тұрғындары.

Жетістіктер

255 162 АДАМ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ 
ПРОЦЕДУРАЛАРДАН 
ӨТТІ

442 701 АДАМ 
ДӘРІГЕРЛЕРГЕ 
ҚАРАЛДЫ

74 368 11 206ТҰРҒЫН, 
СОНЫҢ 
ІШІНДЕ 

БАЛА 
ТЕКСЕРУДЕН 
ӨТТІ

25214ҚАЗАҚСТАННЫҢ СТАНЦИЯ 
ҚАМТЫЛДЫ

ӨҢІРІНДЕГІ 
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ЖЕҢІС

2015 жылы «Жеңіс» әлеуметтік-
қайырымдылық жобасы іске қосылды. 
Жобаның бастапқы кезеңінде 5 083 ардагерді 
жедел жәрдем шақыруға арналған «дабыл 
түймелері» бар мобильді құрылғылармен 
қамтамасыз ету шаралары жүзеге асырылды. 
Сонымен қатар Ұлы Отан соғысындағы 
жеңіске қазақстандықтардың қосқан үлесі 
туралы ақпаратты мазмұндайтын zhenys.kz 
интернет сайты жасалды. 
Ардагерлерге үздіксіз қамқорлық жасау 
насихатталады, Қазақстан Республикасында 
тұратын барлық ҰОС ардагерлеріне жыл 
бойы атаулы және материалдық көмек 
көрсетіледі. «Жеңіс» – қазақстандық 
қоғамның отансүйгіштік рухын нығайтуға, 

рухани-адамгершілік құндылықтарды 
жаюға, ардагерлердің тарихы мен 
ерліктеріне құрметпен қарауға қатысты 
тәрбие беруге бағытталған республикалық 
ауқымдағы жоба. 
Әсері: еріктілердің көмегімен ардагерлер 
мен тыл еңбеккерлерінің өмір сүру 
жағдайларын жақсарту, соның ішінде 
үйлерін жуып-жинау, азық-түліктер, дәрі-
дәрмектер, жиһаз бен техника сатып алу, 
ұсақ-түйек жөндеу жұмыстарын атқару; 
рейдтер мен іс-шараларға қатысқан 3 000 
жасты адамгершілік және тарихи тұрғыдан 
тәрбиелеу, солардың ішінен 30 % жоба 
аясында еріктілік қызметпен айналысуға 
алғаш ниет білдірді.

«Жеңіс» – Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Samruk-Kazyna Trust» КҚ

Мақсатты топ: Ұлы Отан соғысына 
қатысқан ардагерлер мен тыл 
еңбеккерлері.

5 577 ЕСКЕРТКІШ, ЕСКЕРТКІШ 
ТАҚТА, МЕМОРИАЛ 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІЛДІ

Жетістіктер

1 775

100 000

140

2 914

696 ЕРІКТІ ҚАТЫСҚАН 
ТҰРАҚТЫ РЕЙДТЕР 

ЕНШІЛЕС ЖӘНЕ ТӘУЕЛДІ ҰЙЫМНЫҢ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ЖЫЛ САЙЫН ҰОС АРДАГЕРЛЕРІН 
ЖЕҢІС КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУҒА ҚАТЫСАДЫ

ҰОС 
АРДАГЕРІ 

ТЕҢГЕ МӨЛШЕРІНДЕ 
ҚАРЖЫЛАЙ КӨМЕК АЛДЫ

ҰОС АРДАГЕРІ МЕН 
ТЫЛ ЕҢБЕККЕРІН 
ҚАМТЫДЫ

«Бүгінде бұл жай ғана ардагерлерге көмек көрсету жобасы 

емес, бұл барлық акциялар мен еріктілер рейдтеріне белсене 

қатысатын біздің жас буынды адамгершілік тұрғыдан 

тәрбиелеу жобасы, ерлік пен еңбекті есте сақтау жобасы, 

отансүйгіштік жобасы».

Эльмира Жаппарова,
жоба менеджері
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ҮМІТ ҮЙІ

2017 жылы 18 000 астам әйел тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтан зардап шегіп, 
қазақстандық сот органдарына жүгінді. 
Мемлекеттің басым міндеттерінің бірі – 
зорлық-зомбылықпен күресу. Үйдегі зорлық-
зомбылықтың құрбандарына дер кезінде 
көмек көрсету үшін «Үміт үйі» жобасы 
ұйымдастырылды.  
Жобаның мақсаты: Ақтау қаласында 
тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап 
шеккен және баспанаға мұқтаж әйелдер 

мен балаларға арналған «Үміт үйі» 
дағдарыс орталығын ашу, оларға ақысыз 
психологиялық, заңдық және әлеуметтік 
көмек көрсету. 
Әсері: өңірдегі әлеуметтік шиеленіске оң 
ықпалын тигізу және тұрмыстық зорлық-
зомбылықтың жаһандық проблемасын 
шешуге септігін тигізу; әйелдердің құқық 
қорғау органдарының қызметкерлеріне 
деген сенімін арттыру, сауатсыздықты жою 
және жұмысқа орналасу мүмкіндігін беру.

«Үміт үйі» – халық арасында тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтың алдын алу, 
тұрмыстық зорлық-зомбылық 
құрбандарына ақысыз көмек көрсету.

Жоба географиясы: Ақтау қаласы

Әкімшісі: «Рай» шұғыл әлеуметтік көмек 
көрсету орталығы» ЖМ

Мақсатты топ: тұрмыстық зорлық-
зомбылықтан зардап шеккен әйелдер 
мен балалар.

Жетістіктер

ЖОБА БАРЫСЫНДА ӘЙЕЛДЕР МЕН БАЛАЛАРҒА МЫНА 
ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТІЛДІ:

21 24
ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖӘРДЕМ

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
КЕҢЕСТЕР 

23 15
ҚҰҚЫҚТЫҚ 
КӨМЕК 

МЕДИЦИНАЛЫҚ 
КӨМЕК 

42ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН МАҚСАТТЫ ТОПТЫҢ, 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК 
СЕРІКТЕСТЕРДІҢ ҚАТЫСУЫМЕН 

ІС-ШАРА ӨТКІЗІЛДІ

Мемлекеттік 
ұйымдармен өзара 
серіктестік туралы 
меморандумдарға қол 
қойылды

Сенім телефоны 
жұмыс істейді

Тұрғын бөлмелер тиісті 
жиһазбен жабдықталып, 
әйелдер мен балаларды 
қабылдауға дайындалды
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ЕРЕКШЕ 
БАЛАЛАРҒА 
АРНАЛҒАН 
ЕРЕКШЕ 
КІТАПТАР

Қазақстанда көзі нашар көретін 9000 бала 
және көру қабілетінен айырылған 420 
бала бар. Көзі нашар көретін және зағип 
балаларға қоршаған ортаны зерделеуге 
және қабылдауға көмек көрсету мақсатында 
«Ерекше балаларға арналған ерекше 
кітаптар» жобасы жүзеге асырылды. 
Тактильді құралдарды пайдалану – бұл көзі 
нашар көретін және зағип балалардың сезу 
қабілеттерін дамытудағы инновациялық 
тәсіл. Олар тифлопедагогтардың 

жұмысында маңызды көмек көрсетеді, 
сондай-ақ көзі нашар көретін және зағип 
балаларды әлеуметтендіруде тиімді құрал 
болып табылады.
Арнайы кітаптардың макеттері ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің кеңестерін 
ескеріп әзірленді. Кітаптар Қостанай 
техникалық колледжінің базасындағы 
арнайы шеберханада тігілді. Жиынтық 15 
бірліктен, яғни дидактикалық сипаттағы 5 
кітап пен 10 ертегіден тұрады.

«Ерекше балаларға арналған 
ерекше кітаптар» – Қазақстанның 
арнайы мектептері мен мектепке дейінгі 
мекемелерін көру қабілеті төмен және зағип 
балаларға арналған тактильді және көркем 
әдебиет оқулықтарымен қамтамасыз етті.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Ашық әлем» жас еріктілер үйі» ҚҚ

Мақсатты топ: көру қабілеті бұзылған және 
зағип балалар.

Жетістіктер

250 29
ТАКТИЛЬДІ КІТАП 
ШЫҒАРЫЛДЫ

КІТАП ЖИЫНТЫҚТАРЫ 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАРЛЫҚ 
ОБЛЫСТАРЫНДАҒЫ 

АРНАЙЫ МЕКТЕП ПЕН 
БАЛАБАҚШАСЫНА 
ҮЛЕСТІРІЛДІ
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СЕРПІН

БАҚЫТТЫ 
БАЛАЛЫҚ 
ШАҚ

Жетілуінде бұзылулары бар балаларды оқыту 
және тәрбиелеу үшін ең қолайлы жағдайлар 
жасау мақсатында «Бақытты балалық шақ» 
жобасы іске қосылды. Жоба есту, көрі және 
ойлау қабілеттері бұзылған балаларға 
араналған арнайы білім беру мекемелерін 
оқу және дидактикалық материалдармен, 
сондай-ақ техникалық және қосалқы 

жабдықтармен жабдықтауға бағытталған.
Жоба Алматы облысындағы 7 мектепті 
және Астана қаласындағы 1 мектепті 
қамтиды. Елдегі түзету мектептері 
мен интернаттарының материалдық-
техникалық базасы балаларды оқытатын 
және әлеуметтендіретін арнайы жабдықпен 
толықтырылды. 

«Бақытты балалық шақ» – арнайы 
түзету мектептері мен интернаттарының 
материалдық-техникалық базасын 
жабдықтау.

Жоба географиясы: Астана қаласы және 
Алматы облысы

Әкімшісі: «Солнечный круг» ҮЕҰ РҚБ

Мақсатты топ: арнайы (түзету) 
мекемелердің оқушылары.

Жетістіктер 

ДАНА ҚҰРАЛ 
САТЫП АЛЫНДЫ

БАРЛЫҒЫ ТҮРЛІ ҚҰРАЛДАН ТҰРАТЫН 
КОМПЛЕКТТЕР ОРНАТЫЛДЫ 

Логопедтік жабдық 

Сенсорлық және жұмсақ 
жабдық 

Дидактикалық жабдық 

Арнайы есту және көру қабілеттері 
бұзылған балалардың жабдығы

27035

ЖАҢА БЕЛЕСТЕРДІ БАҒЫНДЫРУҒА ЫНТАЛАНДЫРУ
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ЖЕТІМ 
БАЛАЛАРСЫЗ  
ҚАЗАҚСТАН

2013 жылы Қазақстан бойынша балалар 
үйінде 13 000 астам бала тіркелген. 2017 
жылы бұл көрсеткіш екі есеге азайып, 6100 
құрады. Бұған «Жетім балаларсыз Қазақстан» 
жобасы аясында usynovite.kz бірегей 
сайтының іске қосылуы да септігін тигізді. 
usynovite.kz – жетім балалар мен ата-
ана қамқорлығынсыз қалған балалардың 
онлайн дерекқоры. Жоба авторлары 
ҚР Білім және ғылым министрлігімен 
және Балалардың құқықтарын қорғау 

«Жетім балаларсыз Қазақстан» – 
жетім балаларды қазақстандықтардың 
отбасыларына орналастыру.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Еркін Мейірімдік Қоғамы» ҚҚ

Мақсатты топ: жетім балалар мен ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар.

комитетімен бірлесе «Еркін Мейірімдік 
Қоғамы» ҚҚ және «Samruk-Kazyna Trust» 
қоры болды.
«Жетім балаларсыз Қазақстан» жобасы 
аясында 2017 жылы бала асырап алуға, 
қамқоршылыққа және қорғаншылыққа 
байланысты істерді заң тұрғысынан қолдау 
және кеңестер беру жұмысы жүргізілді. 
Әсері: жетім балаларды бала асырап 
алатын отбасыларға орналастырудың оң 
динамикасының артуы.

Жетістіктер

120 426
АСТАМ БАЛА ОТБАСЫН 
ТАПТЫ

ПОТЕНЦИАЛДЫ БАЛА 
АСЫРАП АЛУШЫҒА 
КЕҢЕС БЕРІЛДІ

КЕҢЕСТЕРДІҢ АРҚАСЫНДА 

115
АСТАМ ІСКЕ ЗАҢ ТҰРҒЫСЫНАН 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛДІ

БАЛА АСЫРАП АЛУ ЖӘНЕ 
ҚАМҚОРЛЫҚҚА АЛУ ЖӨНІНДЕГІ 
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АУТИЗМДІ 
ЖЕҢУГЕ 
БОЛАДЫ

Жоба аутистік спектр бұзылулары бар 
балаларды әлеуметтендіру үшін 2013 жылы 
іске қосылды. Жоба аясында аурулардың 
дұрыс және дер кезіндегі диагностикасы, 
сондай-ақ балаларды бірізді және жүйелі 
оңалту үшін қажетті жағдайлар жасалады. 
Жобаның негізгі іс-шараларының бірі – 
ауруды ерте анықтау жөніндегі мемлекеттік 
бастапқы медициналық-педагогикалық 
мекемелердің қызметкерлеріне арналып 
ұйымдастырылған семинарлар болды.

Сонымен қатар аутист балалары бар 
отбасында түсіністікті жақсарту және 
ата-аналар мен қоғамның стереотиптік 
көзқарасын өзгерту жұмысы жүргізіліп 
жатыр. Сабақтардың арқасында балалардың 
бұлшық ет тонусы мен көру контактісі 
жақсарғаны байқалады. 
Әсері: аутистік спектрдің бұзылушылығы 
мен оны емдеу әдістеру туралы халықты 
ақпараттандыру; аутист балалар ата-
аналарының қауымдастығын ашу.

«Аутизмді жеңуге болады» 
– балаларды оңалту мен аурудың дұрыс 
және дер кезінде диагностикасын жүргізу 
үшін қажетті жайғдайларды жасау арқылы 
«аутизм» диагнозы қойылған балаларды 
әлеуметтендіру.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Еркін Мейірімдік Қоғамы» ҚҚ

Мақсатты топ: аутизм спектрі 
бұзылулары бар балалар мен олардың 
ата-аналары.

Жетістіктер

100 55

5 000
АСТАМ ШЕБЕРЛІК 

САБАҒЫ ӨТКІЗІЛДІ

Жаттықтырушымен 
бірге футбол ойнау

Барабан ойнау

Ағылшын тілі курстары

Хореография курстары

Вокал сабақтары

ЖУЫҚ ОТБАСЫ, СОНЫҢ ІШІНДЕ 
АУТИСТ БАЛАЛАР АТА-АНАЛАРЫ 
ҚАУЫМДАСТЫҒЫНАН

ОТБАСЫ ТӨМЕНДЕГІДЕЙ 
ТҮРЛІ ЖЕТУЛДІРУ 
САБАҚТАРЫНА ТАРТЫЛДЫ:
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ТУҒАН ЕЛГЕ 
САЯХАТ

«Туған елге саяхат» жобасы – бұл жазғы 
демалыс уақытында Қазақстанның түкпір-
түкпірінен келген балаларды 10 күндік 
турға апаратын туристік пойыз. 2017 жылы 
туристік пойыз екі мәрте сапарға аттанды. 
Бағдарға сай Қазақстанның көрікті жерлері 
мен көрнекті орындарына бару жоспарлады. 
Топ құрамына «Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар тобының өндірістік 
мамандықтардағы жұмыскерлерінің 
балалары, сондай-ақ арнайы 

ұйымдастырылған шығармалар 
конкурсының жеңімпаздары іріктелді. Бүкіл 
сапар бойы қатысушылармен бірге 18 ересек 
адам, яғни тәлімгерлер, аниматорлар және 
медициналық қызметкерлер ілесіп жүрді. 
Әсері: балаларды жан-жақты жетілдіру, 
балаға болашақ мамандығын таңдауға 
бағыт көрсету, өз халқының мәдениетіне 
баулу, туған жеріне деген құрмет, мақтаныш 
сезімін тәрбиелеу, сондай-ақ жас буын 
қазақстандықтардың ой-өрістерін кеңейту.

«Туған елге саяхат» балалардың туристік 
пойызы» – балаларға арнап демалыс 
кезеңінде балаларға арнап Қазақстанның 
тарихи ескерткіштері мен көрікті жерлеріне 
экскурсиялық тур ұйымдастыру.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшілері: «Samruk-Kazyna Trust» КҚ, «ҚТЖ» 
ҰК» АҚ жанындағы «Әлеуметтік жобалар 
қоры» КҚ

Мақсатты топ: «Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар тобының өндірістік 
мамандықтардағы жұмыскерлерінің 12 және 
15 жас аралығындағы балалары.

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ БАЛАЛАРЫ 
АРАСЫНАН ЖОБА ҚАТЫСУШЫЛАРЫН ІРІКТЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

Республиканың шалғайдағы 
елді мекендерінен келген 
балалар

Көп балалы және толық 
емес отбасылардан 
шыққан балалар

Үлгерімдері 
жақсы балалар

Жетістіктер

БАЛА ҚАЗАҚСТАН 
БОЙЫНША ТУРҒА 
ЖІБЕРІЛДІ400

3 шілде
2017 жыл

13 шілде
2017 жыл

І ЖӨНЕЛТІМ

Астана Екібастұз Алматы Байқоңыр Астана

2 тамыз
2017 жыл

12 тамыз
2017 жыл

ІІ ЖӨНЕЛТІМ

Астана Ақтау Түркістан Алматы Астана

3 шілде
2017 жыл

13 шілде
2017 жыл

І ЖӨНЕЛТІМ

Астана Екібастұз Алматы Байқоңыр Астана

2 тамыз
2017 жыл

12 тамыз
2017 жыл

ІІ ЖӨНЕЛТІМ

Астана Ақтау Түркістан Алматы Астана

«Ең әсерлі сыйлық – бұл сыйлықтың өзі емес, сол 

сәтте бастан кешкен эмоциялар екендігіне сенімдімін. 

«Туған елге саяхат» экскурсиялары да дәл осындай 

әсер қалдырады. Балалар үшін бұл сыйлық – қызықты, 

танымдық және көңіл көтеретін саяхат ретінде 

естерінде ұзақ сақталатын әсер!» 

Ирина Дуйсенеева,
жоба менеджері
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КӘСІПКЕРЛІККЕ 
АРНАЛҒАН 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ГРАНТТАР

Жоба мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 
кәсіби тұрғыдан өздерін жүзеге асыру үшін 
қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. 
Бизнесті дамыту және қолдау үшін 
қайтарымды қажет етпейтін гранттар бөлінеді.
Бір бизнес идеяны қаржыландыру сомасы 
500 000 теңгеден аспайды. Жобаға 
қатысу сауалнамасы «Шарапат» мүгедек 
жастар ұйымның moi-sharapat.kz ресми 
сайтында қолжетімді болды. Жоба облыс 
орталықтарында ғана емес, шалғайдағы 

елді мекендерде де жүзеге асырылады. 
Мысалы, Алматы облысында балалар киімін 
шығаратын цех, ал Маңғыстау облысында 
туристік мекеме ашу жобалары жүзеге 
асырылды. 
Әсері: мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 
қаржылық тұрақтылығы, оларды кәсіпкерлік 
қызметке тарту, өзін-өзі жұмыспен қамту 
жағдайын жақсарту, қоғамға бейімдеу және 
ендіру арқылы мүгедектер арасындағы 
психологиялық ахуалды өзгерту.

«Кәсіпкерлікке арналған әлеуметтік 
гранттар» – физикалық мүмкіндіктері 
шектеулі кәсіпкерлерге ақысыз гранттар 
беру.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Шарапат» мүгедек жастар 
ұйымы» ҚБ

Мақсатты топ: мүгедектігі бар 
кәсіпкерлер.

15

Жетістіктер

ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУ НӘТИЖЕСІНДЕ 

АСТАМ ЖҰМЫС 
ОРНЫ ҚҰРЫЛДЫ

68 27 9ӨТІНІМ 
КЕЛІП 
ТҮСТІ

ӨТІНІМ 
ІРІКТЕП 
АЛЫНДЫ 

АДАМ 
ЖОБАЛАРЫН 
БАСЫНАН БАСТАДЫ

ОНЫҢ 
ІШІНДЕ 

5757

Қызмет бағыттары
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ZHASMEDIA

Қазақстанның алты қаласында, яғни 
Ақтөбе, Павлодар, Ақтау, Орал, Шымкент, 
Талдықорған қалаларында журналистика 
мектептері ұйымдастырылды. Жаңадан 
бастаған 30 жас журналист, сондай-ақ 
журналист болуды армандайтын, 14-29 жас 
аралығындағы мектеп оқушылары мен 
студенттер конкурстық іріктеуден өтті. 
Жобаны «Қазақстан жастарының Конгресі» 
ЗТБ-мен және «SS Lab телезертханасымен» 
бірлесе отырып, «Samruk-Kazyna Trust» 
қоры жүзеге асырды. Өңірлерде жас 
журналистердің сабақтарын танымал 
журналист, тележүргізуші, медиа 
жаттықтырушы Санди Сұлтан өткізді.

 «ZhasMedia» – журналист болғысы 
келетін жастардың шығармашылық 
потенциалын қолдау және дамыту.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Қазақстан жастарының 
Конгресі» ЗТБ

Мақсатты топ: 14-29 жас 
аралығындағы жастар, жаңадан 
бастаған журналистер.

Жобаның мақсаттары: өңірлердегі 
жастардың ақпарат және коммуникациялар 
саласындағы білімін арттыру, өңірлердегі 
жастардың бос уақыттарын дұрыс 
ұйымдастыруға жәрдемдесу, олардың 
әлеуметтік белсенділіктерін арттыру 
және пайдалы қоғамдық дағдылар мен 
машықтарды жетілдіру. 
Әсері: жастардың шығармашылық 
потенциалын, олардың зияткерлік 
қабілеттерін, ақпаратты тексеру дағдылары 
мен машықтарын дамыту; журналистердің 
кадрлық ресурсы болып табылатын және 
жас журналистердің жұмыстарын қамтитын 
«ZhasMedia» ақпараттық порталы құрылды.

ЖОБАНЫҢ 3 КЕЗЕҢІ БОЛДЫ: 

Іріктеу туры
Өңірлерде өткізілген 4 күндік 
журналистика мектебі

«ZhasMedia» жас журналистердің 
қорытынды республикалық 
форумы 

Жетістіктер

300

5

180
ӨТІНІМ АЛЫНДЫ

ҚАТЫСУШЫ «SS LAB ТЕЛЕЗЕРТХАНАСЫ» 
ӨТКІЗГЕН «ЖУРНАЛИСТИКА 
МЕКТЕБІНДЕ» ОҚУДАН ӨТТІ

ӘР ӨҢІРДІҢ

АДАМНАН ТҰРАТЫН 
КОМАНДАЛАРЫНА 100 000 ТЕҢГЕ 
КӨЛЕМІНДЕ СЫЙАҚЫ ТАБЫСТАЛДЫ
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ASTANA BIKE
ALMATY BIKE
SHYMKENT BIKE

Bike Sharing жүйесі – автокөлік пен қоғамдық 
көліктің баламасы. Пайдаланушылар үшін 
қолжетімді және икемді тарифтік жоспар 
әзірленді: жалға алудың алғашқы 30 минуты 
тегін. Әр түрлі станцияларда велосипедті 
ауыстырып, бүкіл пайдалану уақыты бойы 
велосипед жалға беру қызметтерін тегін 
пайдалануға болады. 

«Astana Bike/Almaty Bike/Shymkent 
Bike» – көлік инфрақұрылымының 
элементі болып табылатын қолжетімді 
автоматтандырылған велосипед жалға 
беру жүйесін ұйымдастыру.

Жоба географиясы: Астана, Алматы және 
Шымкент қалалары

Әкімшісі: «Velocity.kz» ҚҚ

Мақсатты топ: Астана, Алматы және 
Шымкент қалаларының тұрғындары мен 
қонақтары.

Әсері: Қазақстанның үш мегаполисінде 
автокөлік пен қоғамдық көліктің баламасын 
жасау; велосипед жалға беру жүйесі 
«жасыл» экономикаға сәйкес келеді және 
күн энергиясымен жұмыс істейді, яғни 
қалалық коммуникацияларға қосылуды 
қажет етпейді.

АстанаСаны / Қала Алматы

180Велостанция 200 40

Шымкент

1104Велосипед 1730 200

106Ұзақ мерзімді қамқорлық 83 87

28Отбасын қолдау орталығы 105 14

75Балаларды жетілдіру орталығы - -

3SOS – отбасылық жұп 14 -

-«Асар» ана мен бала орталығы» 8 -

-«Жансая отбасы» - 3

Жобаның атауы
Астана

Балалардың саны

Алматы Теміртау

Қала тұрғындары 
мен қонақтарына 
велокөлікті жалға беру

Бос уақытты өз 
денсаулығы мен 
қоршаған орта үшін 
пайдалы өткізу

Велосипедшілер 
қозғалысына 
кедергілерді жою

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ЖОБАЛАРДЫҢ 
ҰЛТТЫҚ 
ОЛИМПИАДАСЫ

Инновациялық жобалардың ұлттық 
олимпиадасы аясында  2017 жылғы 26 шілде 
мен 15 қазан аралығында жалпы білім 
беретін мектептердің 6-11 сынып оқушылары 
арасында үздік инновациялық жоба конкурсы 
өткізілді. 
Олимпиаданың жаңашылдығы, әрі 
осындай жобалардан айырмашылығы – 
үздік 10 идеяның «бизнес періштелер» 
тобының қолдауымен іске асырылуы 
және коммерциялық тұрғыдан іске асыру 

«Мектеп оқушылары арасындағы 
инновациялық жобалардың ұлттық 
олимпиадасы» – «бизнес періштелердің» 
қолдауымен мектеп оқушыларының 
конкурстық жобаларын іске асыру арқылы 
отандық инновациялық жобалардың алға 
басуына жәрдемдесу.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Қазақстан 2050» жалпыұлттық 
қозғалысы

Мақсатты топ: жалпы білім беретін 
мектептердің 6-11 сыныптарының 
оқушылары.

сатысына өтуі. Жоба мектеп оқушыларының 
инновацияларға қызығушылығын 
ынталандыруға бағытталып, отандық 
жаңашыл жобалардың алға басуына 
көмектеседі. 
Әсері: жас буынның болашақ мамандығын 
саналы түрде таңдауына септігін тигізу, 
«болашақ мамандықтарының» дамуына 
серпін беру, ІТ технологиялар мен инженерлік 
мамандықтардағы жоғары білікті кадрлардың 
кәсіпқой құрамын қалыптастыру.

КОНКУРС ТӨРТ БАҒЫТ БОЙЫНША ӨТТІ:

ІТ технологиялар

Робот техникасы

«Жасыл энергетика» 

Күнделікті өмірде қажетті 
өнертабыстар

Жетістіктер

189
ӨТІНІМ БЕРІЛДІ

ҚАТЫСУҒА 

20ФИНАЛҒА 
ҚАТЫСУ 
ҮШІН 

БАҒЫТ 
БОЙЫНША

ӨТІНІМ 
ІРІКТЕЛДІ4
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«ОЗАТ» 
БАҒДАРЛАМАСЫ

«Озат» шәкіртақы бағдарламасы 
студенттердің техникалық мамандықтарды 
таңдауға ынталарын арттыру, сондай-ақ 
қоғамның білікті жұмыскерлерге 
қызығушылық танытатындығын көрсету 
үшін құрылған.
Студенттерді ынталандыру оларға ай 
сайын шәкіртақы төлеу арқылы жүзеге 
асырылды. Бағдарламаға қатысу өтінімін 
Қазақстан Республикасының ұлттық және 
мемлекеттік жоғары оқу орындарының 

бітіруші курстарының күндізгі бөліміндегі 
бакалавриат студенттері бере алды. 
Өтінімдерді қарау кезінде студенттің үлгерімі, 
конкурстар мен жарыстарда жүлде алуы, 
университеттің қоғамдық өміріне белсене 
қатысуы, сондай-ақ отбасының материалдық 
жағдайы сияқты шарттар есепке алынды.
Алдағы уақытта «Озат» бағдарламасы 
аясында шәкіртақы иелері «Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар тобының бір ұйымында 
тәжірибетен өту мүмкіндігіне ие болды. 

125
135

ШӘКІРТАҚЫ АЛҒАНДАР:

«Озат» шәкіртақы бағдарламасы – 
техникалық мамандық студенттеріне 
ақшалай көмек көрсету.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Taiburyl» ҚБ

Мақсатты топ: техникалық мамандық 
студенттері.

Жетістіктер 

30 000 ТЕҢГЕ АЛАДЫ

КҮЗГІ 
СЕМЕСТРДЕ СТУДЕНТ 

КӨКТЕМГІ 
СЕМЕСТРДЕ СТУДЕНТ 

«Мұнай-газ өнеркәсібі»

«Атом өнеркәсібі»

«Телекоммуникациялар»
 

«Көлік және логистика»

«Энергетикалық өнеркәсіп»

«Химиялық өнеркәсіп»

ЖОБА МЫНА МАМАНДЫҚТАРДЫ ҚАМТИДЫ:

ДАМУ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ ЖЕТІЛУІ

«ОЗАТ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
ҚАТЫСУШЫЛАРЫ АЙ САЙЫН
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Жетістіктер

45
5 508 910

ЖАС 
ДАРЫНДАР

«Жас дарындар» – конкурстарға, халықаралық 
жарыстарға, білім беру конференцияларына 
және шығармашылық жобаларға 
қатысқылары келетін 18 жасқа дейінгі 
балаларға тегін жол жүру мүмкіндігі берілетін 
қайырымдылық жобасы.

Конкурсқа қатысу өтінімдерін өз ісінің 
кәсіпқойлары болған бишілерден, әншілерден 
және музыканттардан құралған комиссия 
қарайды. Жоба тұрақты түрде өткізіледі. Жоба 
бенефициарлары қазірдің өзінде Қытай, 
Ресей, Түркия, т.с.с. 7 елге барды.

«Жас дарындар» – дарынды 
балалардың, шығармашылық және спорт 
ұжымдарының спорт жарыстарына, 
шығармашылық конкурстар мен 
жобаларға қатысуы үшін жұмсалатын 
көлік шығындарын жабу.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Samruk-Kazyna Trust» КҚ

Мақсатты топ: 18 жасқа толмаған 
балалар.

ЖОБА 
АЯСЫНДА 

ТЕҢГЕ 
БӨЛІНДІ 

БАЛА ЖОЛ 
ЖҮРУ ГРАНТЫН 
ИЕЛЕНДІ

ЖҮЛДЕГЕРЛЕР: 

Дүниежүзілік ММА чемпионаты, Түркия 

ІІІ орын – Диас Жылқайдаров 

Ресейлік би одағының VI ашық халықаралық турнирі, Ресей

ІІІ орын – Диана Сүйінтай 

ІІІ орын – Надир Бимбетов

Жас құтқарушы өрт сөндірушілердің XV халықаралық құрылтайы, Беларусь 

III орын – «SOS Теміртау балалар ауылы» ЖБМ жас құтқарушылар командасы

ТМД ашық кубогы – Таэквондо бойынша әлем кубогы (ИТФ), Беларусь 

І орын – Алина Самбуева

II орын – Әли Узханов  

II орын – Рустам Нуров 

Шынымен дарынды адамдар өз қабілеттерін жетілдіру үшін 

қолдау көрсетілуге лайық екеніне сенімдімін. Қорымыздың 

осындай дарын иелерінің жетістікке жетулеріне және 

баға жетпес тәжірибе алуларына мүмкіндік беретіні мені 

қуантады.

Бекзат Кеңесова,
жоба менеджері
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БАЛАЛАРДЫҢ 
МҮДДЕЛЕРІ 
ҮШІН 
ҚОЗҒАЛЫС 

Жоба жағдайы төмен отбасылардан 
шыққан балаларды отбасылық аула 
клубының қызметіне тарту арқылы 
олардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру 
проблемасын шешеді. Жоба негізінде 
отбасы институтын дамыту арқылы 
қоғамды жетілдіру идеясы жатыр. 
Жоба аясында «Бақытты отбасы» клубы 
жұмыс істейді, онда балалар мен ата-
аналардың арасындағы және отбасылық 
қатынастарды жақсарту бойынша ата-
аналарға арналған тренингтер, семинарлар 

және шеберлік сабақтары өткізіледі. «Жас 
көшбасшы мектебі» түзету тобында балалар 
құрдастарымен қарым-қатынас жасау 
дағдыларын меңгереді және шығармашылық 
потенциалын жүзеге асырады. 
Әсері: жағдайы төмен және толық емес 
отбасылардан шыққан балалардың 
дағдылары мен шеберліктерін қосымша 
дамыту, сондай-ақ оларды қоғамда 
әлеуметтендіру; халықтың әлеуметтік 
тұрғыдан осал топтарындағы шиеленісті 
азайту.

«Балалардың мүдделері үшін қозғалыс» – 
аула клубтарына қолдау көрсету және дамыту 
арқылы қиын өмірлік жағдайдағы отбасыларға 
көмек көрсету. 

Жоба географиясы: Астана қаласы

Әкімшісі: «Замандас 21» ҚҚ

Мақсатты топ: жағдайы орташа және 
орташадан төмен отбасылардан шыққан 
балалар мен жасөспірімдер, сондай-ақ 
көп балалы және толық емес отбасылар, 
мүгедек балалар, жетім балалар және 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар, қамқоршылық және патронаттық 
отбасылардан шыққан балалар, сондай-ақ 
олардың ата-аналары мен қамқоршылары.

Жетістіктер

БАЛА АУЛА 
КЛУБТАРЫНА 
БАРАДЫ

319

838

АСТАНА 
ҚАЛАСЫНДА 

ТҮРЛІ ҮЙІРМЕСІ МЕН 
СЕКЦИЯСЫ БАР 

АУЛА КЛУБЫ 
ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ 

ІС-ШАРА 
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ

БАЛАНЫҢ 
ЖӘНЕ 

АТА-АНАНЫҢ 
ҚАТЫСУЫМЕН 

АСТАМ

АУЛА КЛУБТАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ 
БАҚ ПЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ 
ЖАРИЯЛАНЫМДАРДЫҢ ҚАРАЛЫМЫ 

76244
2 733

40 000
«Балалардың мүдделері үшін қозғалыс» жобасы халықтың 

әлеуметтік тұрғыдан осал топтарынан шыққан балаларға 

тегін үйірмелер мен секциялардың лайықты және сапалы 

қызметтерін алуға мүмкіндік береді. Бірге күш жұмсап, 

балаларды бақытты ете аламыз деп есептеймін».

Дмитрий Куликов,
жоба менеджері
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ТӘЛІМГЕРЛЕР

Тәлімгерлер – балалар үйлеріндегі 
балалардың сенімді достарына айналатын, 
олармен өз тәжірибелерімен және 
білімдерімен бөлісетін адамдар. 25 жастан 
асқан кез-келген ниет білдіруші тәлімгер 
бола алады. Ол психологиялық сынақтан, 
сұхбаттан және «Балалар және жетім 
балалар психологиясының негіздері» атты 4 
күндік тренинг семинарынан өтуі тиіс. Жоба 

аясында психологтар мен дефектологтардың 
кәсіби қызметтеріне мұқтаж балаларға 
қолдау көрсететін психологиялық қызмет те 
жұмыс істейді. 
Әсері: тәлімгерлік формасын заңнамалық 
деңгейде бекіту жұмысын іске қосу, жобаны 
Қазақстанның басқа өңірлерінде іске 
асыруға арналған материалдар мен оқыту 
әдістемесін жасау.

«Тәлімгерлер» – балалар үйлерінің 
тәрбиеленушілерін қолдау және 
әлеуметтендіру.

Жоба географиясы: Алматы, Астана және 
Қарағанды қалалары

Әкімшісі: «Дара» ЖҚ

Мақсатты топ: жетім балалар мен ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған балалар.

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ:

Балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне өмірде қолдауға ие болып, жетістікке жетуге 
жәрдем беру

 «ТӘЛІМГЕРЛЕР» ЖОБАСЫ БАЛАЛАР ҮЙЛЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІНЕ МЫНАДАЙ 
МҮМКІНДІКТЕР БЕРЕДІ:

Отбасын немесе 
тұрақты тәлімгер 
табу

Өзінің 
коммуникативтік 
дағдыларын арттыру, 
отбасы салтымен 
танысу

Тәлімгерлер арқылы 
қоғамға және 
бала қонақтайтын 
отбасыларға үйлесімді 
орнығу

Жетістіктер

572 121
ӨТІНІМ ӨҢДЕЛДІ

ЖОБАҒА 
БАЛАЛАР 
ҮЙІНІҢ 

ТӘРБИЕЛЕНУШІСІ 
ҚАТЫСЫП ЖАТЫР

96
3

8

119

163

32

11

ТӘЛІМГЕРЛЕР ҮШІН 

ПСИХОЛОГПЕН 

КОУЧ-ТӘЛІМГЕР 14 ЖАСТАН 
АСҚАН БАЛАЛАРМЕН 
ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ 

БАЛА ТҰРАҚТЫ ЖЕКЕ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ 
КУРСЫНАН ӨТУДЕ 

ҮМІТКЕР «ТӘЛІМГЕРЛЕР 
МЕКТЕБІ» ТРЕНИНГІНЕН 
ӨТІП, СЕРТИФИКАТ АЛДЫ

«ТӘЛІМГЕР-БАЛА» 
ЖҰБЫ ҚҰРЫЛДЫ 

ҮЙЛЕСТІРУШІ 
ПСИХОЛОГ 
ДАЙЫНДАЛДЫ  

ТРЕНИНГ 
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ 

СҰХБАТ ЖҮРГІЗІЛДІ

Call-орталықтары жұмыс істейтін 3 қала: 
Алматы, Астана, Қарағанды

Тәлімгерлер және бала асырап 
алған ата-аналар форумы 
өткізілді

Тәлімгерлік жөнінде, соның ішінде жоба тәжірибесін 
ары қарай өңірлерде пайдалану үшін әдістемелік 
құралдар мен брошюралар әзірленіп, жарияланды
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ЗИЯТКЕР 
ҰРПАҚ

«Зияткер ұрпақ» жобасы 2014 жылы 
өңірлердегі жас ұрпақтың бойында жеке, 
сондай-ақ кәсіби тұрғыдан өзін-өзі дамыту 
және өзін-өзі таныту туралы одан да нақты 
түсінік қалыптастыру мақсатында құрылды. 
Жоба жеке тұлға потенциалын дамытуға және 
ашуға арналған пікірталастық алаң құруға 
бағытталған. Пікірталас Қазақстанның жоғары 
сынып оқушыларын оқуда және мансап 
жолында табысқа жетуге ынталандырады. 
Шеберлік сабақтарында Қазақстанның әр 

түрлі саладағы мамандары өз жетістіктерін 
баяндап, өмірлік мақсаттарға қол жеткізу 
тәжірибелерімен бөлісіп, жас ұрпақты өзін-
өзі дамыту мен алға ұмтылуға жігерлендірді. 
Жобаны жүзеге асыру барысында 
спикерлердің қатарында Ерлан Қарин, Әнуар 
Нұрпейісов, Динара Сәтжан және т.б. түрлі 
сала өкілдері болды.
Әсері: оқушылардың кәсіби бағдар табу 
деңгейін арттыру және олардың болашақ 
мамандықтарын саналы түрде таңдаулары.

«Зияткер ұрпақ» – Қазақстан 
өңірлеріндегі жоғары сынып оқушылары 
мен студенттерінің арасында жеке тұлға 
потенциалын дамытуға және ашуға, 
азаматтық белсенділікті арттыруға, оқуда 
және мансап жолында жетістікке жетуді 
ынталандыруға арналған пікірталас 
алаңын құру.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Қазақстан 2050» Жалпыұлттық 
қозғалысы

Мақсатты топ: жалпы білім беретін 
мектептердің 9-11 сынып оқушылары, 
ҚР колледждері мен жоғары оқу 
орындарының студенттері, бала үйлерінің 
тәрбиеленушілері.

Жетістіктер 

АСТАМ ШЕБЕРЛІК 
САБАҚТАРЫ ӨТКІЗІЛДІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
СПИКЕР ТАРТЫЛДЫ

АСТАМ 
ОҚУШЫ МЕН 

ЕРІКТІ 
ҚАМТЫЛДЫ

2017 жылы

400

4
30 000 250
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«ZHANGYRU» 
КОРПОРАТИВТІК 
ОҚЫТУ

Республиканы қамтитын жоба жоғары білімі, 
белгілі жұмыс тәжірибесі, ағылшын тілі 
бойынша базалық білімі бар және өздерінің 
кәсіби дағдыларын жақсартқысы келетін 21–
35 жас аралығындағы адамдарға арналған.
Жоба көшбасшылықты, сондай-ақ бизнес пен 
әлеуметтік кәсіпкерлікті табысты жүргізуді 
үйретуге бағытталған. 
«Zhangyru» корпоративтік оқыту» жобасының 
қатысушылары бизнес жобаларды 
басқарудағы стратегиялар туралы білім 

алды, мақсаттары мен міндеттерін дұрыс 
және оңтайлы белгілеуге үйренді, жеке 
потенциалын ашып, жобаларды басқарудың 
қазіргі заманғы тәсілдерін қалыптастыру 
бойынша білім алды. 
Әсері: қосымша дағдылар мен құзыреттерді 
дамыту, өз эмоциялық жағдайын басқару 
стратегиялары туралы білім алу; жеке 
тұлғалық қасиеттерді дамыту, сондай-ақ 
жобаларды басқаруда заманауи тәсілдерді 
қалыптастыру.

«Zhangyru» корпоративтік оқыту» 
жобасы – базалық құзырет жиынтығын 
ұсыну арқылы адами капиталды арттыру.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Қазақстан 2050» Жалпыұлттық 
қозғалысы

Мақсатты топ: Қазақстан 
Республикасының тұрғындары.

КОРПОРАТИВТІК ОҚУДЫ ҮШ МОДУЛЬ БОЙЫНША ЖЕТЕКШІ ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАР 12 
КҮНДІК ТРЕНИНГ ТҮРІНДЕ АҚЫСЫЗ ӨТКІЗДІ:

Жеке көшбасшылық Project management Fundrising, non-profit 
management

Жетістіктер

ҚАТЫСУШЫ «ZHANGYRU» КОРПОРАТИВТІК ОҚЫТУ» МВА 
БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ АЛУ ГРАНТТАРЫ МЕН 
ЖЕҢІЛДІКТЕР АЛДЫ 

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ:

Жеке тұлғалық даму, жобаларды 
жүзеге асыру және әлеуметтік 
бағдарлану саласында мамандардың 
біліктіліктерін арттыру

Білім алушыларға жобаны іске 
асырудың бекітілген әдістерін беру, 
және оны қолданудағы практикалық 
дағдыларды нығайту

Адами капиталдың құндылығын 
арттыруды қамтамасыз ететін 
корпоративтік сана тиімділігін өсіру

50

5

100
ТРЕНИНГКЕ ҚР БАРЛЫҚ 
ОБЛЫСТАРЫНАН БАРЛЫҒЫ 

АСТАМ ӨТІНІМ 
ҚАБЫЛДАНДЫ

АДАМ ҚАТЫСТЫ
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СӨЙЛЕ 

«Soyle.kz» – Тұңғыш Президент Қорының, 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ның және Samsung 
Electronics компаниясының қолдауымен 
Мемлекеттік тілді дамыту қоры құрған 
қазақ тілін тегін үйрететін тұңғыш онлайн 
курс.
«Soyle.kz» идеясы мен тұжырымдамасының 
авторы – Мемлекеттік тілді дамыту 
қорының директоры Азат Шәуеев. Жобаны 
филология ғылымдарының докторы, 
профессор Айман Алдаш пен филология 
ғылымдарының кандидаты Асылжан 
Төрениязованың басшылығымен лингвист 

ғалымдар, әдіскерлер және практик 
мұғалімдер тобы әзірледі.
Онлайн сабақтардың негізгі мақсаты – 
қазақ тілінде сауатты оқуға, жазуға және 
сөйлеуге оқытып-үйрету. Курс белгілі 
мерзім ішінде әдеби және ауызекі тілді 
меңгеруге бағытталған, сондай-ақ әр түрлі 
коммуникативтік жағдайларда қарым-
қатынас жасау дағдыларын береді. 
Әсері: қазақ тілінің қолданылу аясын 
кеңейту, мемлекеттік тілдегі ауқымды 
көлемдегі ақпаратқа тегін қол жеткізу 
мүмкіндігін қамтамасыз ету.

«Сөйле» – мемлекеттік тілге 
қызығушылықты арттыру және оны үйрену 
мүмкіндігін қолжетімді ету мақсатында soyle.
kz қазақ тілінің онлайн курсын құру.

Жоба географиясы: ҚР, таяу және алыс шет 
елдер

Әкімшісі: «Мемлекеттік тілді дамыту 
қоры» КҚ

Мақсатты топ: қазақ тілін үйренетін 
адамдар.

Жетістіктер

70% 

80 000

40 000

ПАЙДАЛАНУШЫ 
ТІРКЕЛДІ

CАЙТҚА 

АДАМ APP STORE МЕН PLAY MARKET АРҚЫЛЫ 
МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАНЫ ЖҮКТЕП АЛДЫ 

-ҒА АРТТЫ

ПОРТАЛ ҚАРАЛЫМЫ МЕН 
ПАЙДАЛАНУШЫЛАР САНЫ 

ӘЗІРЛЕНІП, ОРНАТЫЛДЫ:

Сөздікті 
пайдаланудың 
қосымша 
мүмкіндіктері

Bala.soyle.kz және soyle.
kz сайттарын пайдалану 
ережелері туралы 
бейнесабақ

«Soyle.kz» сайтындағы қаралым саны

«Soyle.kz» мобильді 
қосымшасы
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XIV ЕУРАЗИЯЛЫҚ 
МЕДИА ФОРУМ

2017 жылғы маусым айында аймақтық және 
жаһандық күн тәртібінің өзекті мәселелері 
бойынша ашық пікір алмасуға арналған жыл 
сайынғы диалог алаңы болған XIV Еуразиялық 
Медиа Форум ұйымдастырылды.
Форум қатысушыларының арасында 
«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ басқарма 
төрағасы Ахметжан Есімов, Түркия 
Республикасының бұрынғы президенті 
Абдуллах Гюль, Еуропалық Комиссияның 
бұрынғы басшысы Жозе Мануэль Баррозу, 
АҚШ-тың бұрынғы энергетика министрі Билл 
Ричардсон, сондай-ақ басқа да атақты саяси 

және қоғамдық қайраткерлер болды. 
Форумға қатысу үшін барлығы 1000-ға 
жуық адам, 150-ден астам шетелдік делегат 
және 100-ге жуық БАҚ тіркелді. Форум 
барысында «Жасыл экономика», әскери-саяси 
қақтығыстарды шешу мәселелері, бизнестің 
стратегиялық мақсаттары және цифрлық 
технологияларды дамыту перспективаларына 
қатысты сұрақтар талқыланды. 
Әсері: әлемдік қоғамдастықтың түрлі өзекті 
проблемаларын талқылауға арналған 
диалог алаңдарын ұсынатын ел ретіндегі 
Қазақстанның оң келбетін қалыптастыру.

«XIV Еуразиялық Медиа Форум» 
– әлемдік медиа кеңістіктің ең 
елеулі тұлғаларының және пікір 
көшбасшыларының қатысуымен қазіргі 
заманның ең өзекті тақырыптарына 
пікірталас өткізуге арналған халықаралық 
алаң.

Жоба географиясы: Астана қаласы

Әкімшісі: «Еуразиялық Медиа форум» 
халықаралық қоры» КҚ

Мақсатты топ: саяси және қоғам 
қайраткерлері, журналистер және әлемдік 
проблемалар жөніндегі сарапшылар.

Жетістіктер

920 90ДЕЛЕГАТ

БАҚ, СОНЫҢ ІШІНДЕ 
BLOOMBERG, RUSSIA TODAY 
ЖӘНЕ БАСҚАЛАРЫ

848 СЕССИЯ

СПИКЕРДІҢ 
ҚАТЫСУЫМЕН 
ӨТКЕН 

ӨТКІЗІЛГЕНІ:

«Әлемнің жетекші қорларының 
көрсеткіштерімен салыстыруға 
болатын тиімділікті арттыруға 
арналған «Самұрық-Қазына» АҚ 
қызметі» баспасөз мәслихаты

«Жаңалықтар 
тарихының бес 
ғасыры» дәрісі

VIP спикерлермен 
сұхбаттасу
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ЭНЕРГЕТИКА 
ЖӨНІНДЕГІ VIII 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ФОРУМ ЖӘНЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция мен Форум энергетиканы 
тұрақты дамыту тұжырымдамасын 
түсінуді нығайтуға бағытталған. Қазбалы 
отынды пайдаланудың өзара байланысы, 
энергиялық тиімділікті арттыру және 
жаңартылатын энергетиканы дамыту 

«Энергетика жөніндегі VIII 
халықаралық форум және 
конференция» – тұрақты энергиялық 
жүйеге көшу мәселелерін зерттеу.

Жоба географиясы: Астана қаласы

Әкімшісі: «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-
газ және энергетика кешені ұйымдарының 
қауымдастығы» ЗТБ

Мақсатты топ: министрлер, жоғары 
лауазымды делегаттар және энергетика 
саласындағы жетекші сарапшылар, 
БҰҰ өңірлік комиссияларының бірінші 
басшылары.

тақырыптарына баса назар аударылды. 
Форум – 2010 жылдан бері өткізілетін жыл 
сайынғы іс-шара. Оның басты мақсаты – 
«Баршаға арналған тұрақты энергетика» 
бастамасын іске асыру жөніндегі жаһандық 
диалогты дамыту. 

Жетістіктер 

Негізгі шешімдердің бірі – негізгі БҰҰ ұйымдарының қолдауымен Астана 
қаласында «жасыл» технологияларды және инвестициялық жобаларды 
дамытудың халықаралық орталығын құру

ITER термоядролық энергия жөніндегі 
халықаралық ұйымы мен Қазақстан 
Республикасының Ұлттық ядролық 
орталығы арасындағы серіктестік 
туралы келісім

БІРҚАТАР ЕКІЖАҚТЫ КЕЛІСІМДЕРГЕ ҚОЛ ҚОЮ:

МИНИСТРЛІК МӘЛІМДЕМЕНІ ҚАБЫЛДАУ:

Жамбыл облысында «БУРНОЕ СОЛАР» 
күн электр станциясын 100 МВт шамасына 
дейін арттыру жөніндегі жобаны қолдау 
және серіктестік туралы келісім

«БУРНОЕ СОЛАР-2 50 МВТ» жобасы 
бойынша несиелік келісім
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«ЛА СКАЛА» 
ТЕАТРЫНЫҢ 
ӨНЕР КӨРСЕТУІ

2017 жылдың жазы «ЭКСПО-2017» 
Халықаралық мамандандырылған 
көрмесінің белгісімен өтті.
Көрмеге назар аударту мақсатында 
елорда тұрғындары мен қонақтарына 
арнап ерекше мәдени және ойын-сауық 
бағдарламасы әзірленді. 
Аты аңызға айналған «Ла Скала» гастролі 
«Астана Опера» театрының сахнасында 
1–9 қыркүйек аралығында өтті. 1, 4, 
6, 8 қыркүйек күні итальяндық ұжым 

Астанада жетекші әртістердің қатысуымен 
«Фальстаф» опералық спектаклін көрсетті. 
Ал 7 және 9 қыркүйек күні әлемге әйгілі үнді 
дирижері Зубин Метаның жетекшілігімен 
Людвиг ван Бетховеннің № 9 симфониясы 
орындалды. 
Әсері: халықтың рухани және мәдени 
деңгейін көтеру, театрға бару мәдениетін 
тәрбиелеу, театр өнерін дамыту және 
тәжірибе алмасу, әлемдік театр сахнасындағы 
Қазақстанның беделін нығайту.

«Астана Опера» театрының 
сахнасында «Ла Скала» театрының 
өнер көрсетуі» – ЭКСПО-2017 мәдени 
және ойын-сауық бағдарламасы 
аясындағы іс-шара.

Жоба географиясы: Астана қаласы

Әкімшісі: «Astana Оpera» ҚҚ

Мақсатты топ: Астана қаласының 
тұрғындары мен қонақтары.

Жетістіктер

6 500 АДАМ «ЛА СКАЛА» 
ТЕАТРЫНЫҢ 
СПЕКТАКЛЬДЕРІНЕ БАРДЫ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ:

Әлемдік театр сахнасында 
Қазақстанның беделін нығайту 
және шетелдік әріптестермен 
шығармашылық тәжірибе алмасу

Қазақстандық көрерменді әлемдік 
классиканың үздік үлгілерімен 
таныстыру 

Халықтың рухани деңгейін көтеру, 
театрға бару мәдениетін тәрбиелеу
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ЖОБА МІНДЕТТЕРІ:

Ұйымдық құрылымды және штат кестесін оңтайландыру арқылы 
Консерваторияның басқарушы буынының жұмыс тиімділігін арттыру

Әкімшілік потенциалды күшейту және өзгерістерді басқару

Оқу процесі мен тәртіпті бақылауды және қауіпсіздікті жоғарылату

Қызметкерлердің, педагогтар мен студенттердің жұмыс жағдайларын жақсарту, 
ресурстарды оңтайландыру

Консерваторияның басқару жүйесін жетілдіру

Персоналдың жұмыс тиімділігін арттыру, оның жұмыс істеуі үшін қолайлы 
жағдайлар жасау

Халыққа классикалық және халық музыкасын кеңінен насихаттау және тарату

ҚҰРМАНҒАЗЫ АТ. 
ҚҰК-НА ҚОЛДАУ 
КӨРСЕТУ

Жоба Қазақстанның жетекші музыкалық 
жоғары оқу орны ретінде Консерваторияны 
жүйелі түрде дамытуға және шығармашыл 
жастардың бәсекелестік қабілетін 

«Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясына қолдау көрсету» 
– Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясының оқу-білім, әкімшілік-
ұйымдастырушылық үрдістерінің 
модернизациясын жасау.

Жоба географиясы: Астана, Ақтөбе және 
Атырау қалалары

Әкімшісі: «Классика» музыкалық агенттігі» 
МЕМ

Мақсатты топ: қазақстандық дарынды 
жас музыканттар, Құрманғазы атындағы 
ҚҰК студенттері мен оқытушылары.

нығайтуға бағытталған. Консерваторияны 
дамыту елдің мәдени имиджін жақсартуға, 
сондай-ақ оқу орнының мәртебесін 
арттыруға оң әсерін тигізеді.

Жетістіктер

КОНСЕРВАТОРИЯ СТУДЕНТТЕРІНІҢ 
ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ 
ҚАТЫСУЫМЕН

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
КОНЦЕРТ ӨТКІЗІЛДІ

Халықтың мәдени-білім деңгейін жоғарылату

Консерваторияның ақылы қызметтерді жүзеге асыру тиімділігін арттыру

Халықаралық білім беру серіктестігін кеңейту

3
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ҚАЗҰӨУ-НЕ 
ҚОЛДАУ 
КӨРСЕТУ

2016 жылғы желтоқсан айында Қазақ ұлттық 
өнер университеті (ҚазҰӨУ) Тәуелсіздіктің 
25 жылдығына арналған концерттік 
бағдарламамен Ақтөбе және Атырау 
қалаларына турне жасады. Концерттерге 
ҚР Халық әртісі Айман Мұсақожаева және 
ҚазҰӨУ-нің «Шабыт» домбырашылар 
ансамблі қатысты. Орындаушыларды 
дирижер Асқар Дүйсенбаевтың 
басшылығымен «Солистер академиясы» 
мемлекеттік камералық оркестрі сүйемелдеді. 
Іс-шараға 1 000 астам көрермен келді. 

ҚазҰӨУ қазақстандық орындаушылық 
өнерді көпшілікке таратуын және жас 
дарындарды қолдауын жалғастырып келеді. 
Осылайша 2017 жылғы наурыз айында ол 
музыкалық колледждер арасында XXХVIII 
Республикалық орындаушылар конкурсын 
өткізді. Конкурсты өткізудің негізді 
идеялары – Қазақстанда ұлттық мәдениетті 
дамытуды өзектендіру, жас дарындарды 
анықтау, сондай-ақ отандық және әлемдік 
мәдениеттің үздік үлгілерін насихаттау.

«Қазақ ұлттық өнер университетіне 
қолдау көрсету» – өңірлерде ҚазҰӨУ 
студенттерінің концерттерін ұйымдастыру, 
XXХVIII Республикалық орындаушылар 
конкурсын өткізуде көмек көрсету.

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Қазақ ұлттық өнер университеті» 
РММ

Мақсатты топ: өңірлердің тұрғындары 
және музыкалық колледждердің студенттері.

Жетістіктер

172 400
5 000

ҚАТЫСУШЫ КӨРЕРМЕН

БАҚ АРҚЫЛЫ АДАМ ҚАМТЫЛДЫ

XXХVIII РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОРЫНДАУШЫЛАР КОНКУРСЫ:

ҚОЗҒАЛЫС
БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТТЫ КЕҢІНЕН ТАРАТУ
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SPORTFEST 
KAZAKHSTAN

Жобаның мақсаты: мектеп оқушылары 
арасында патриоттық тәрбиені күшейту, 
салауатты өмір салтын насихаттау.
Бұқаралық жарыстар мектеп жасындағы 
жастар арасында спорттың алты түрі, яғни 
футзал, баскетбол, үстел теннисі, шахмат, 
тоғызқұмалақ, спорттың әскери-қолданбалы 
түрлері бойынша өтеді.
Жобада облыстық және республикалық 
кезеңдерден тұратын Спартакиада өткізу 
қарастырылған. 
Облыстық кезең 2017 жылы 8 қалада өтті. 
2018 жылы қалған өңірлерде де іріктеу 
жарыстары өтеді, қорытынды жарыстар 
2018 жылдың 1 маусымында «Балдәурен» 
республикалық оқу-сауықтыру кешенінде 
өтеді. Спартакиада қатысушыларын 

ынталандыру сыйлықтары күтеді, ал 
жеңімпаздар бағалы жүлделермен 
марапатталады.
Жоба аясында тимбилдинг 
форматындағы мәдени-көпшілік шаралар 
ұйымдастырылады, жабдықталмаған 
мектептерге қажетті спорт жабдықтары 
беріледі. 
Әсері: бұқаралық спорт түрлерін кеңінен 
тарату және дамыту, дені сау ұрпақты және 
жастардың мінез-құлқын тәрбиелеу, дені сау 
және өз күшіне сенімді ұлтты қалыптастыру; 
жоба қорытындысы бойынша әкімшілерге 
дене шынықтыру процесін құрудың 
жаңа тәсілдері және ҚР Білім және ғылым 
министрлігіне жыл сайын спартакиадалар 
өткізу туралы кеңестер жіберіледі.

«SportFEST Kazakhstan» – мектеп 
лигалары арасында бұқаралық спортты 
кеңінен тарату. 

Жоба географиясы: Қазақстан 
Республикасы

Әкімшісі: «Коммуникативтік бастама және 
стратегиялар қоры» ЖҚ

Мақсатты топ: орта мектептердің 
спорттық атақтары, дәрежелері жоқ 8-10 
сынып оқушылары.

Жетістіктер

2500 мектеп оқушысы 8 қалада, яғни Астана, Көкшетау, Қарағанды, 
Қызылорда, Шымкент, Ақтау, Орал, Атырау қалаларындағы өңірлік 
турнирлерге қатысты

2018 жылы 8 қалада, яғни Павлодар, Ақтөбе, Өскемен, Алматы, Талдықорған, 
Тараз, Қостанай, Петропавл қалаларында іріктеу жарыстарын өткізу 
жоспарланған

Жобаны таныту аясында 5 бейнеролик пен 8 фильм шығарылды
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ҚАЗАҚСТАНДА БҰҚАРАЛЫҚ 
СПОРТ ПЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР 
СПОРТЫН ДАМЫТУ

Бұқаралық спорт пен жасөспірімдер 
спортын қолдау және жалпы балалар мен 
өскелең жас ұрпақ арасында салауатты 

20 спорт институты базасында балалар мен 
жасөспірімдерге арналған секцияларда 
тұрақты жаттығуларға барлығы 40 мыңнан 
астам бала қатысады. Салауатты өмір салтын 
дамыту қозғалысы аясында әлеуметтік осал 
отбасылардан шыққан балалар мен бала 
үйлерінің тәрбиеленушілеріне арналған 
әлеуметтік шаралар мен мастер-класстар 
өткізіледі. 
1 000 астам бала Туризм және спорт 
индустриясын дамыту қоры базасында 
спорттың 17 түрі бойынша тұрақты 
жаттығулармен қамтылды. 2017 жылы 

 «АСТАНА» ПРЕЗИДЕНТТІК КӘСІБИ СПОРТ КЛУБЫ:

қазақстандық спорт мектебінің 
тәрбиеленушілері жақсы нәтижелер көрсетті. 
«Менің Елім» әлеуметтік инвестициялар 
бағдарламасы өңірлерде жасөспірімдер 
спортын дамытудағы сапалық өзгерістердің 
катализаторы болды. Елдің төрт облысында 
43 ойын және спорт алаңы, футбол, хоккей, 
баскетбол ойнауға арналған көп функциялы 
корттар салынды. 240 мектеп «Биіктерге 
бірге!» байқауының қорытындысы бойынша 
қажетті спорт жабдығына ие болды. 
Өңірлерде спорт секцияларында жаттығатын 
балалар саны артып жатыр.

ОСЫ МАҚСАТТА ҚОР ТӨМЕНДЕГІДЕЙ СПОРТ ҰЙЫМДАРЫН ҚОЛДАЙДЫ: 

«Астана» 
президенттік спорт 
клубы

Құрамында 17 спорт федерациясы 
жұмыс істейтін «ҚР туризм және спорт 
индустриясын қолдау қоры» КҚ

18 жеке өңірлік және 
республикалық спорт 
федерациясы

өмір салтын қалыптастыру – «Samruk-
Kazyna Trust» қорының негізгі жұмыс 
бағыттарының бірі.

ЖАС 
СПОРТШЫ 
БАРАДЫ

722
365

300

12
10

ЖАС ТОБЫ 
БОЙЫНША 

БАЛА ЖАТТЫҒАДЫ

ЖАС ТОБЫ 
БОЙЫНША БАЛА 

ЖАТТЫҒАДЫ

«БАРЫС» ХОККЕЙ КЛУБЫНЫҢ БАЛАЛАР 
МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН 
СПОРТ МЕКТЕБІНІҢ ҚҰРАМЫНДА

«АСТАНА» ФУТБОЛ 
КЛУБЫНЫҢ 
БАЗАСЫНДА 

«АСТАНА» 
БАСКЕТБОЛ 
КЛУБЫНА 
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КОРПОРАТИВТІК 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ФОРУМЫ 

#Сенемін/#Яверю/#Itrust #Corpcharity

«Samruk-Kazyna Trust» қоры Қазақстандағы 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 
саласында тәжірибе алмасатын бірегей 
диалог алаңы болған Корпоративтік 
қайырымдылық форумы бастамасын көтерді.
Форум қоғамда корпоративтік жауапкершілік 

идеяларының таралуына септігін тигізеді 
және Қазақстан Республикасын гүлдендіру 
және халқының әлеуметтік-экономикалық 
өмірін жақсарту жөніндегі Қордың басты 
миссиясын жүзеге асырады.
2017 жылы Форумды өткізудің басты мақсаты 

«SAMRUK-KAZYNA TRUST» ҚОРЫ 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КОРПОРАТИВТІК 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК ҚОЗҒАЛЫСЫ 
КӨШБАСШЫЛАРЫНЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ САЛАСЫН ДАМЫТУДАҒЫ 
ӨЗ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН ҰҒЫНАДЫ 
ЖӘНЕ ОНЫ КЕҢІНЕН ТАРАТУ ШАРАЛАРЫНЫҢ 
БЕЛСЕНДІ ҚАТЫСУШЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

Қазақстанда корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілікті дамыту, қайырымдылық 
бағдарламаларының үздік практикаларын 

анықтау, сондай-ақ бизнес орта мен қоғамда 
корпоративтік қайырымдылық туралы 
ақпаратты тарату болды.

ФОРУМ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ: Үкіметтік емес ұйымдар, мемлекеттік және жергілікті билік 
органдары, «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының өңірлердегі еншілес және тәуелді 
ұйымдарының және «Samruk-Kazyna Trust» қорының қызметкерлері, сондай-ақ БАҚ пен қалың 
жұртшылық. 

ФОРУМҒА ҚАТЫСҚАНДАР: 

350 25 150 50
ҚОНАҚ СПИКЕР ҮЕҰ КОМПАНИЯ

ҚОРДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
КОРПОРАТИВТІК 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚТЫ 
ДАМЫТУДАҒЫ РӨЛІ

«Корпоративтік қайырымдылық форумын өткізу – 

азаматтық қоғамды қалыптастыру жолындағы маңызды 

қадам. Оның мақсаты тек тәжірибе алмасу ғана емес, 

сонымен бірге, еліміздегі әлеуметтік бағдарламаларды 

жүзеге асыруда нақты нәтижелерге қол жеткізу үшін 

барлық мүдделі тараптардың күш-жігерін біріктіру». 

Өмірзақ Шөкеев



93Ж Ы Л Д Ы Қ   Е С Е П   2 0 17S A M R U K - K A Z Y N A  T R U S T92

ҮЕҰ, мемлекеттік және жергілікті билік 
органдары, «Самұрық-Қазына» АҚ 
компаниялар тобының және өңірлердегі 
еншілес және тәуелді ұйым қызметкерлері, 
«Самұрық-Қазына» АҚ және «Samruk-Kazyna 
Trust» КҚ акционерлері, қалың жұртшылық.

Форум қатысушылары арасында әлеуметтік 
жобаларды жүргізудің кәсіби және жеке 
тәжірибелерімен алмасу.

Әлеуметтік сектор өкілдері жеке және кәсіби 
тәжірибелерін таныстыратын алаң құру. 

Спикерлердің презентациялары TED 
конференциясы форматында өткізілді. 
Презентация құрамына кіріспе бөлім, спикер 
туралы ақпарат, әлеуметтік жобалардағы 
кәсіби және жеке тәжірибе, спикердің 
аудиторияға берген кеңестері кірді. 

Алғаш рет Астанада Корпоративтік қайырымдылық форумы аясында «Мен сенемін» атты 
әлеуметтік жобалардың ашық конференциясы өтті.
«Мен сенемін» – нық өмірлік ұстанымдарымен және замандастарына қатысты айқын 
әлеуметтік бағыттарымен ерекшеленетін қазіргі заман қаһармандарының 12 хикаясы. 
Ұйымдастырушылар қоғаммен бірлесе отырып, әлеуметтік саланы сапалық тұрғыдан 
өзгертуге болатынына сенеді.

#Сенемін/#Яверю/#Itrust

«МЕН СЕНЕМІН» АТТЫ ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖОБАЛАРДЫҢ АШЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Форумда іс-шара қатысушылары 
панельдік сессияларда, мастер-
класстарда, семинарларда, халықаралық 
сарапшылардың тренингтерінде тәжірибе 
алмасатын пленарлық, білім беру және 
пікірталас алаңдарын ұйымдастыру көзделді.

Қазақстандық және шетелдік өнер 
қайраткерлері қатысқан Қайырымдылық 
концерт іс-шараның маңызды бөлігіне 
айналды, оның барысында корпоративтік 
қайырымдылықтың үздік практика 
әкімшілері марапатталды.

ҚАТЫСУШЫЛАР:

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ САНЫ:

МАҚСАТЫ:

НЕГІЗГІ МІНДЕТІ:

КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРМАТЫ:

250
ҚОНАҚ

12
СПИКЕР

«Қазіргі уақытта заң мүгедек балалардың кәдімгі 

балалармен бірге кәдімгі мектепте оқуларына мүмкіндік 

береді, бірақ бір тосқауыл бар, ол – қоғамның бұған 

дайын болмауы. Мектеп оқушыларымен, олардың ата-

аналарымен және әсіресе педагогтармен жұмысты 

жалғастыру қажет, өйткені олар сыныптың ерекше 

оқушыға деген көзқарасын дұрыс қалыптастыра алады». 

Вениамин Алаев, 
Алматы қаласы әкімінің мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
мәселелері жөніндегі кеңесшісі
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ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯ

Жаңа жыл қарсаңында Корпоративтік 
қайырымдылық форумының бастамаларын 
жалғастыру үшін «Samruk-Kazyna Trust» 
қоры «Мен сенемін» қайырымдылық 
акциясын өткізді.
Акция аясында «Хан Шатыр» сауда 
орталығының қонақтары өз қолдарымен 

туберкулез диспансерінде, БЦС диагнозы 
қойылған балаларға арналған «Балапан» 
ерте араласу орталығында емделіп жатқан 
балаларға, сондай-ақ Астана қаласындағы 
SOS балалар ауылының тәрбиеленушілеріне 
сыйлықтар жинады. 100 акция қатысушысынан 
барлығы 100 сыйлық жиналды. 

#МенСенемін

 «Акция ережелеріне сай кез келген ықылас білдіруші балаға 
арнап сыйлық пакетін жинай алды. Әр түрлі кітаптар, 
жемістер мен ойыншықтар таңдауын ұсындық. Акцияның 
әр қатысушысы балаға өз қолымен хат жазып, тілектерін 
білдірді. Әр хаттың басында мына сөздер жазылды: 
«Қымбатты дос! Мен мынаған сенемін…» Бұл өте жылы және 
шынайы сәттер болды». 

Әсем Исабекова, 
Қор менеджері 

#KIDSTAKEOVER ҰРАНЫМЕН ӨТКЕН АКЦИЯ

#Kidstakeover немесе «Тізгін балаларда» 
ұранымен өткен акция Бала құқықтары 
туралы конвенцияны қабылдау мерейтойын 
және бірінші Бүкіләлемдік балалар күні 
ұйымдастырылғанын белгіледі. Бұл күні 
ЮНИСЕФ әлемдегі барлық балаларды 
қорлауға, буллингке, кемсітушілікке және 
әділетсіздікке қарсы шығуға шақырды. 
Қазақстан да жаһандық акцияға қосылды.
«Samruk-Kazyna Trust» қоры«Самұрық-
Қазына» АҚ басшыларының балалармен 

кездесулерін ұйымдастырды, «Самұрық-
Қазына» АҚ заңгерлер клубы Бала 
құқықтары туралы конвенцияны түсіндіретін 
«Оpen talks» жүргізді, ал «Samruk-Kazyna 
Trust» қорының әлеуметтік желілері бір күнге 
балалардың қолдарына түсті. 
«Samruk-Kazyna Trust» іс-шарасына 
«Замандас» отбасылық аула клубына 
келетін 12 бала қатысты және бала 
құқықтары туралы өз идеялары мен 
пікірлерімен бөлісті.

ҚР Жеңіл атлетика федерациясы мен 
«Samruk-Kazyna Trust» қоры бірлесе 
отырып, туберкулез диспансерінің 
балалар бөлімшесіне жаңа жабдық түрінде 

АСТАНА ҚАЛАСЫНДАҒЫ ТУБЕРКУЛЕЗ 
ДИСПАНСЕРІН ҚОЛДАУ

қайырымдылық көмек көрсетті. Оған 
компьютерлер, интерактивті тақта, әмбебап 
проектор мен ноутбук кірді. Балалардың 
ойын бөлмесі де толықтырылды: енді 
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«Ұзақ уақыт ауруханада жату өміріндегі ауыр кезең 
еместігін, оның жай ғана өзі еңсере алатын кезең екенін 
бала естен шығармауы және түсінуі тиіс. Өйткені, оған 
емделу, білім алу мен бос уақытты тиімді ұйымдастыруды 
қоса алғанда қажеттінің барлығы беріледі». 

Анна Цепке, 
Астана қаласындағы туберкулез 
диспансерінің бас дәрігері 

Қазақстанда қант диабетімен ауыратын 
300 000 жуық адам бар. «Samruk-
Kazyna Trust» қоры мен ҚР Диабет 
қауымдастығы және «Expo&Women» ХҰ» 
ЗТБ бірлесе отырып, Астанадағы «қант 
диабеті» диагнозы қойылған 50 балаға 
мектеп демалысы кезінде «EXPO-Camp» 
жаңа жастар палаталық лагеріне бару 
мүмкіндігін берді. 

ҚАНТ ДИАБЕТІМЕН КҮРЕСУ ЖӨНІНДЕГІ 
АҚПАРАТТЫҚ НАУҚАН

Қант диабетімен ауыратын адамдарды 
қолдау үшін диабет проблемалары туралы 
қоғамның білімін арттыруды көздейтін 
ақпараттық науқан ұйымдастырылды. 
Ақпараттық науқан аясында БАҚ 
алаңдары мен әлеуметтік желілерде 
диабетпен ауыратын адамдарды қолдау 
үшін оннан астам ақпараттық материал 
жарық көрді.

EXPO-Camp – диабетке шалдыққан 
балалар қатысатын жастар лагері
#ДиабетҮкімЕМЕС

кішкентай пациенттерде швед қабырғасы, 
бала лабиринттері, сырғанақтар пайда 
болды.  
Туберкулез диспансерінде ұзақ уақыт емге 
қарамастан балалар оқу процесін үзбейді: 

ауруханада жалпы білім беретін мектеп 
бар. Білім беру процесін толыққанды 
ұйымдастыру үшін оқу кластары заманауи 
технологияларды ескере отырып 
жабдықталуы тиіс.

«Samruk-Kazyna Trust» қоры Қазақстандағы 
корпоративтік қайырымдылық мәдениетінің 
дамуына қолдау көрсетеді, жергілікті 
ҮЕҰ-мен, Константин Хабенскийдің 

КОРПОРАТИВТІК ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
МӘДЕНИЕТІН ДАМЫТУ ЖӨНІНДЕГІ 
СЕМИНАРЛАР 

Қайырымдылық қоры және «Газпромнефть» 
ЖАҚ сияқты Қордың шетелдік 
әріптестерімен тәжірибе алмасу бойынша 
шеберлік сабақтар мен кездесулер өткізеді.

 «Екінші типтегі диабет қазір тым жасарып кетті. 15-
20 жыл бұрын осындай диагноз қойылған балалар болады 
деген ойымыз да болмаған еді, ал қазір екі жасар балаларға 
да диабет диагнозы қойылады».

Жаннат Таубалдиева, 
эндокринолог дәрігер, медицина 
ғылымдарының кандидаты
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«Бизнестің әлеуметтік инвестициялары: 
әріптестік стратегияның элементі ретінде» 
шеберлік сабағы
СПИКЕР: ВЛАДИМИР ШУТИЛИН 

Қор әріптесі, «Газпромнефть» ЖАҚ 
әлеуметтік және қайырымдылық жобалар 
бағытының басшысы Владимир Шутилин 
ҮЕҰ мен бизнес құрылымдардың серіктестігі 
мәселелері бойынша шеберлік сабағын 
өткізді.
Ірі әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға 
қажетті осындай синергия көбінесе белгілі 

қиындықтар туғызады. Екі тарап әр түрлі 
мақсаттарды көздейтін болса, қарым-
қатынас жасау туралы келісімге келулері 
қиын болады.
Кездесуге Қазақстанда демеушілік және 
қайырымдылық көмек көрсететін үкіметтік 
емес ұйымдар мен компаниялардың 
өкілдері қатысты.

 «ҮЕҰ-ға өз жобаларының нақты бір компанияға 
неліктен қызықты болатындығын түсіндіре 
білу өте маңызды. Сіз өтінім беретін 
компанияның қандай жобаларды қолдайтынын 
білуіңіз керек. Бизнесте әлеуметтік 
инвестициялар көлемін үнемі арттыру 
мақсаты жоқ. Сізге өз жобаңызбен компания 
жүзеге асырып жатқан жобаға қосылып, оны 
толықтыру қажет».

Владимир Шутилин,
«Газпромнефть» ЖАҚ әлеуметтік және 
қайырымдылық жобалар бағытының 
басшысы

Астанада ҮЕҰ секторының өкілдері үшін 
бас миының онкологиялық және басқа да 
ауруларының ауыр түрлерімен ауыратын 
балаларға көмек көрсету қорының 
құрылтайшысы Константин Хабенскиймен 
кездесу ұйымдастырылды. 
Константин Хабенский Қордың жұмыс 
тәжірибесімен, яғни қолданыстағы 
фандрайзинг құралдарымен, 
бағдарламаларымен, PR тәсілдерімен 
және қайырымдылық қызметінің басқа да 

қызықты фактілерімен бөлісті.
Кездесуге 50-ден астам үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдері, атап айтқанда, 
«Дара», «Қасиетті Жол», «Еркін Мейірімдік 
Қоғамы» сияқты қорлардың және 
онкологиялық аурулармен ауыратын 
балаларға, сондай-ақ дамуында әр 
түрлі ауытқулары бар балаларға 
орталықтандырылған қайырымдылық 
көмек көрсететін басқа да ұйымдардың 
делегаттары қатысты.

«ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – ӘР АДАМНЫҢ ӨМІРІНІҢ 
БІР БӨЛІГІ РЕТІНДЕ» СЕССИЯСЫ
СПИКЕР: КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ

«Ең алдымен біздің ұжым және басқада ірі қорлар 
қайырымдылықтың әр адамның өмірінің бір 
бөлігі болғанын қалаймыз. Оны жүзеге асыру 
үшін қолдан келгенді жасап жатырмыз».

Константин Хабенский,
бас миының онкологиялық және басқа да ауруларының 
ауыр түрлерімен ауыратын балаларға көмек көрсету 
қорының құрылтайшысы
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 «Үдемелі технологиялық прогресс әр түрлі жастағы 
адамдарды, тіпті өте жас адамдарды өзін-өзі іске 
асыру процесінен шығарып тастайды, бұл қазірдің 
өзінде орын алып отыр. Таяудағы 10-20 жылда жұмыс 
істеуге дағдыланған және жоғары білікті өте көп 
адам жұмыспен қамтылу процесінен шығып қалады».

Ирина Хакамада, 
публицист, бизнес жаттықтырушы

XIV ЕУРАЗИЯЛЫҚ МЕДИА ФОРУМ АЯСЫНДАҒЫ 
«ЖЕҢІЛ ӘЛЕМДЕ ӨМІР СҮРУ» СЕССИЯСЫ

Еуразиялық Медиа Форум-2017 маңызды 
тақырыптарының бірі – қазіргі заманғы 
қоғам үрдістерін айқындау. Жаңа 
технологиялардың адамға жеңіл әрі 
уайымсыз өмір сүру жағдайларын қалай 
қамтамасыз ететіні туралы сұрақтарға 
«Samruk-Kazyna Trust» қорының қолдауымен 
ұйымдастырылған «Жеңіл әлемде өмір сүру» 
атты сессияның спикерлері жауап берді. 
Бүгінгі таңда корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік және корпоративтік 
қайырымдылық идеялары қалай жүзеге 
асырылады, қазіргі қоғамда бизнестің 
корпоративтік қайырымдылығын дамыту 
мүмкіндігі бар ма және оның даму 
перспективалары қандай? Үкіметтік емес 
сектор мен бизнес ортаның қарым-қатынас 
жасауының ең табысты құралдары қандай? 
Осы және басқа да сұрақтар сессиядағы 
пікірталас тақырыптарына айналды. 

ҮЕҰ-ҒА, ГРАНТ АЛУШЫЛАРҒА ЖӘНЕ ҚОР 
ӘРІПТЕСТЕРІНЕ АРНАЛҒАН PR 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҮЙРЕТУ СЕМИНАРЛАРЫ

«Samruk-Kazyna Trust» қоры «Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруда тиімді PR 
коммуникацияларды құру» тақырыбында семинарлар ұйымдастырады және өткізеді.

Жаттықтырушылар үкіметтік емес 
сектордың жұмыс жағдайындағы заманауи 
PR-технологиялары туралы әңгімелеп, 
қатысушылардың сұрақтарына жауап 
берді. Мәселен, Әсел Қожақова мен Аршат 
Ораз ҮЕҰ үшін коммуникациялық стратегия 
құру туралы кейстерін ұсынды, ал Ринат 
Балғабаев пен Ақерке Берлібай әлеуметтік 

желілерде жобаларды таныту 
құралдарына егжей-тегжей тоқталды. 
Семинарларға барлығы 120 астам адам, 
олардың арасында Қазақстанның 
түрлі қалаларынан келген ҮЕҰ, бизнес 
құрылымдардың және мемлекеттік 
органдардың өкілдері қатысты
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KAZENERGY халықаралық форумы 
аясында «Samruk-Kazyna Trust» қорының 
«Энергетикалық корпорациялардың тұрақты 
дамуы және корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілігі» тақырыбындағы сессиясы 
өтті. Сарапшылар қоғамдастықпен арадағы 
шиеленістің компанияға қаншалықты 
қымбатқа түсетіні және ірі ұйымдарда 
корпоративтік еріктілікті енгізудің дұрыс жолы 
туралы әңгімелеп берді.

KAZENERGY ФОРУМЫ КЕЗІНДЕГІ МИНИСТРЛІК 
КОНФЕРЕНЦИЯДАҒЫ «ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ 
КОРПОРАЦИЯЛАРДЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ 
ЖӘНЕ КӘЖ» СЕССИЯСЫ

Әлеуметтік жауапкершілік 
бизнес қағида ретінде

Мұнай-газ корпорацияларының әлеуметтік 
жауапкершілік мәселелері жөніндегі сессия 
Министрлік конференциядағы қорытынды 
сессиялардың бірі болды. 
Сессияның модераторы «Samruk-Kazyna Trust» 
әлеуметтік жобаларды дамыту қорының 
ресми өкілі Лима Диас болды.
Қазақстанның ең ірі компанияларының 
әлеуметтік жауапкершілік тәжірибесі туралы 
пікірталасқа 100 астам адам қатысты. 

 «Әлемдік үрдістер компания қызметкерлерін еріктілік 
қызметке тарту – корпоративтік рухты нығайту, 
кадрлардың тұрақсыздығын азайту және жаңа байланыстар 
орнату үшін негізгі әлеуметтік тәсілдердің біріне айналып 
жатқанын көрсетті».

Дмитрий Фрищин, 
БҰҰ Еріктілер бағдарламасының 
Орталық Азиядағы үйлестірушісі
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«SAMRUK-KAZYNA TRUST» 
МЕДИАӨРІСТЕ

БАСЫЛЫМДАР 

2017 ЖЫЛЫ «SAMRUK-
KAZYNA TRUST» ҚОРЫ 
ЖҰМЫСЫНЫҢ PR-VALUE 
ШАМАСЫ 495% ҚҰРАДЫ

Қор жүзеге асырылатын жобалар туралы 
материалдарды дайындау және тарату 
бойынша белсенді жұмыс жүргізеді. 2017 
жылы Қор және оның бағдарламалары мен 

Сонымен қатар Қор әлеуметтік және 
қайырымдылық тақырыптарына бей-жай 
қарамайтын адамдардың қоғамдастығын 
құра отырып, әлеуметтік желілердегі ресми 
парақшаларын белсенді жүргізіп келеді. 
Тақырыптық инфографикалар, жүзеге 
асырылып отырған жобалар туралы өзекті 

іс-шаралары туралы БАҚ пен әлеуметтік 
желілерде 5 мыңнан астам жарияланым 
жарық көрді. Бұл көрсеткіш 2016 жылғы 
нәтижелерден екі есе дерлік артық. 

деректер, ем және көмек алу туралы 
ақпарат, қаһармандар туралы арнайы 
айдарлар, ҮЕҰ мен серіктестерге арналған 
іс-шаралар анонстары сияқты әртүрлі 
материалдар басылып шығарылады. Бүгінгі 
таңда әлеуметтік желілердегі бей-жай емес 
адамдардың жалпы саны шамамен 10 000.

«Арамыздағы абзал жандар» кітабы 
20 кейіпкер. 100 бет шынайы өмір 
жөнінде.
Біздің арамызда өмір сүріп жатқан нағыз 
каһармандар мен тұлғалар туралы 20 
әсерлі оқиға.

«Атаулы көмектен әлеуметтік 
инвестицияларға» кітабы
Бұл басылымда 2017 жылы Астана 
қаласында өткен Корпоративтік 
қайырымдылық форумына қатысқан 
сарапшылар баяндамаларының мәтіні 
мен зерттеу нәтижелері жинақталған. 
Материалдар Vlast интернет-журналының 
редакциясымен бірге дайындалды.
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20 ГЕРОЕВ.

100 СТРАНИЦ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

20 ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ
О НАСТОЯЩИХ ЛЮДЯХ, ГЕРОЯХ,
КОТОРЫЕ ЖИВУТ СРЕДИ НАС...

Астана
2017
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Tengrinews.kz интернет басылымы 
МЕН ТАСТАНДЫ БАЛАЛАРМЕН 

ЖҰМЫС ІСТЕЙМІН 
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«Sustainable Business» КӘЖ және тұрақты 
даму саласындағы іскерлік журналы

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БИЗНЕС ХАЛЫҚҚА 
БЕТ БҰРА БАСТАДЫ 

The Steppe интернет ресурсы
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КЕЙІПКЕРЛЕР ТУРАЛЫ 
ВИРУСТЫҚ РОЛИК ҮЛКЕН ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖОБАНЫҢ БІР БӨЛІГІ БОЛЫП ШЫҚТЫ

Vласть интернет журналы
МҰҚТАЖ БАЛАЛАРҒА КӨМЕК КӨРСЕТУ БІЗДІҢ 

ҰЛТТЫҚ ИДЕЯМЫЗҒА АЙНАЛУЫ МҮМКІН

БАҚ

«Казахстанская правда» жалпыұлттық 
газетінің интернет порталы

БАРШАҒА АРНАЛҒАН БІЛІМ 

Информбюро.kz ақпараттық агенттігі 
ХАБЕНСКИЙ АСТАНАДА ОНКОЛОГИЯЛЫҚ 

АУРУЛАРДАН ҚОРҚУ, ЯҒНИ КАНЦЕРОФОБИЯ 
ПРОБЛЕМАСЫ ТУРАЛЫ ӘҢГІМЕЛЕП БЕРДІ

«Егемен Қазақстан» газетінің Egemen.kz 
интернет порталы

ПАВЛОДАРДА БАЛАЛАР ЖӘНЕ ЖАСТАР 
МУЗЫКАЛЫҚ ОРКЕСТРЛЕР ШЕРУІ ӨТТІ

Baq.kz интернет порталы
ЕЛОРДАДА АЗ ҚАМТЫЛҒАН ОТБАСЫ 

БАЛАЛАРЫНА АРНАЛҒАН АУЛА 
КЛУБЫ АШЫЛДЫ
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ҚОСЫМША 
АЛҒЫС ХАТТАР, ГРАМОТАЛАР, СЕРТИФИКАТТАР

АРНАЙЫ ЖОБАЛАР 
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«Music ME» жобасы
Әр алуан қазақстандық музыканы бір 

платформада біріктіруге қадам жасау әрекеті. 

Жұмыс нәтижесі – бұл белгілі өңірде туған 

немесе сол өңірді мақтап жырлаған авторлар 

мен олардың музыкалық туындылары салынған 

Қазақстанның картасы түрінде ұсынылған «Music 

ME» плейлисті. Жоба The-Steppe интернет-

қорының тобымен бірлесіп жүзеге асырылды. 

Vlast интернет-журналындағы «Мен 
сенемін» атты әлеуметтік жобалардың 
ашық конференциясының басылымдар 
топтамасы
2017 жылы «Samruk-Kazyna Trust» корпоративтік 

қоры қайырымдылық мәселелеріне арналған 

Қазақстандағы бірінші форум ұйымдастырды. 

Бұл форумда мемлекеттік органдар, кәсіпкерлер 

және күн сайын қайырымдылықпен 

айналысатын ҮЕҰ арасында сұхбат жүргізілді. 

Арнайы жоба шеңберінде Vласть интернет-

журналы қайырымдылық форумында айтылған 6 

баяндамадан тұратын топтама басып шығарды. 

«Хабаршы» пошта таратылымы
Екі апта сайын «Хабаршы» пошта таратылымы 

900 жуық адамға жолданады. Бұл таратылымға 

«Samruk-Kazyna Trust» қорының қызметі 

жөніндегі ең өзекті және пайдалы мақалалар, 

жаңалықтар мен бейнебаяндар таңдалып 

алынады. 
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Осы жылдық есепке кірмей қалған қайырымдылық жобалар 
туралы ақпаратты «Samruk-Kazyna Trust» қорының ресми 

сайтынан таба аласыздар.

www.sk-trust.kz
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Ақпарат берілген есептік кезең
2017 ж.

Есептілік циклі
Жыл сайын

Байланыс ақпараты
info@sk-trust.kz 
+7 7172 57-68-98

Баспасөз қызметі
+7 7172 24-80-15
pr@sk-trust.kz

www.sk-trust.kz
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