
ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ КАРТАСЫ

 «БІРГЕ ӨСЕМІЗ!» 
мектепке дейінгі білім 

берудің сапасын 
жақсарту бастамасы 

Атырау қ. және Жылыой ауданында 
әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытудың 

«Жарқыра» бағдарламасы

Қазақстанда әлжуаз топтарға заң 
көмегін көрсету жүйесін 

реформалау

3. 2. 1. 
СТАРТ!

Тиімді басқаруды
қолдау бастамасы 

ҮЕҰ Сараптама Орталығының
орнықтылығы жөніндегі бастама 

Құқық қорғау ҮЕҰ-ның
орнықтылығы жөніндегі бастама 

Қазақстанда әлеуметтік 
кәсіпкерлікті дамыту бастамасы 

Адам құқығы жөніндегі реформаларды 
насихаттау үшін Оңтүстік Қазақстанның 

ҮЕҰ мүмкіндіктерін күшейту 

Орал

Атырау

Құлсары

Аршалы

Құрық

Шымкент

Алматы

Талдықорған Көксу

АСТАНА
Өскемен

«БІРГЕ ЖҰМЫЛЫП, 
БІЛІМГЕ 
ТАЛПЫНАЙЫҚ!» 
бастауыш білім берудің 
сапасын жақсарту 
бастамасы 



• ҚОР ТУРАЛЫ

Орталық Азияның Еуразия Қоры – 2005 жылы 
Орталық Азияда азаматтық белсенділікті арттыру, 
жеке кәсіпкерлік, білім беру мен мемлекеттік 
басқаруды дамытуға бағытталған бастамаларды 
жүзеге асыру мақсатында Алматы, Бішкек және 
Душанбедегі кеңселермен аймақта құрылған 
қоғамдық ұйым.

ОАЕҚ халықаралық қамқоршылар кеңесімен және 
мемлекеттік органдармен, корпорациялармен, 
қоғамдық және үкіметаралық ұйымдармен, 
университеттермен және жеке тұлғалармен 
басқарылады.

Біздің қызметтің негізінде PMI халықаралық 
стандарттары жатыр. Біз өзіміздің қызметімізді 
мемлекеттік құрылымдар және бизнеспен 
серіктестікте, өңірлік деңгей мен ауылдық мекендегі 
жобаларға назар аудара отырып, қазақстандық 
қоғамның өзекті басымдықтарына сәйкес 
құрастырамыз.

Біз үкіметті емес ұйым болғанымызға қарамастан, 
өзіміздің тиімді орнымызды табуға ұмтылу арқылы, 
іскерлік әлемнің жұмыс істеу принциптерін 
қолдаймыз. Біз біздің бенефициарлар мен донорларға 
не ұсынғымыз келетінін нақты білеміз; біз нәтижеге 
қол жеткізуді мақсат еткен атқарушылар командасын 
құру арқылы, таңдаған істе ең үздік болуға 
талпынамыз.

Біздің ойымызша, біздің басты басымдылығымыз – 
бұл ашықтық, есептілік, тиімділік және жергілікті әрі 
халықаралық деңгейдегі үлкен тәжірибе. ОАЕҚ 
бағдарламалардың тиімділігін арттыру арқылы 
қоғамға жағымды өзгерістер алып келуге талпынады.

• БІЗДІҢ МИССИЯ

Орталық Азияның Еуразия Қоры ұлттық және өңірлік 
деңгейлерде азаматтарға қоғамдық мәселелердің 
тиімді шешімдерін табу және ілгерлетуге көмектесе 
отырып, қоғамдық және жеке ресурстарды 
жұмылдырады.    

• БІЗДІҢ КӨЗҚАРАС

Адамдар өздерінің азаматтық және экономикалық 
өркендеуі үшін өз мойнына жауапкершілік алатын 
қоғамның құрылуына ықпалдаса отырып, барынша 
тиімді әрекет ету.

• БІЗДІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

› Ынтымақтастық
› Іскерлік
› Кәсібилік
› Құрмет
› Адалдық

«Ұйымдарды дамыту арқылы әрбіріне көмек қолын созамыз»



Директордың сөзі

Құрметті оқырмандар, серіктестер, 
достар!

Біз өз жұмысымыз бен басты жетістіктеріміздің 
қысқаша шолуын ұсынғалы отырмыз. Біз 
бұл папкаға өз жұмысымыз туралы толық 
түсінік беретін мәліметтерді жинадық. Сіздер 
бұл жинақтан 2014-15 жж. қызметіміздің 
нәтижелері мен қаржылық есепті, қамқоршылар 
кеңесінің мүшелерінің, біздің донорларымыз 
бен серіктестеріміздің тізімдерін табасыздар. 
Бірақ, бастысы, біз ОАЕҚ-мен жүзеге 
асырылатын әрбір жобаны айқын әрі түсінікті 
түрде беруге тырыстық. QR-кодты сканерлеп, 
видео немесе бағдарламаның басқа да 
қызықты бөліктерін қараңыз.

Артқа көз тастап, былай дер едім: бұл қызықты 
уақыт болды. Біз USAID-тің қолдауымен тиімді 
басқаруға бағытталған үлкен бағдарламаны 
бастадық. Сонымен бірге, біз Маңғыстау 
облысы Қарақия ауданындағы мектепке 
дейінгі мекемелерді дамытуға арналған 
бағдарламамызды мақтан тұтамыз. Біз 
білім беру саласына жаңа әдістемелер 
енгіздік және балабақшалар мен олардың 
оқытушылары облыс және республика 
бойынша жүлделі орындарды алып жатқанын 
білгенде, қуанышпен нәтижелерімізді 
белгілейміз. Коммерциялық емес сектор үшін 
институционалды дамудың маңыздылығын 
түсініп, ҮЕҰ үшін Қазақстанда теңдесі жоқ МВА 
бағдарламасын іске қостық.

Таяу жылдары біз үшін экономикалық дағдарыс 
жағдайында өзекті болып келе жатқан 
жастардың, білім беру саласы мен әлеуметтік 
кәсіпкерліктің дамуымен байланысты жобалар 
басым болады. ҮЕҰ үшін жаңа сын-тегеуріндер 
пайда болуда, осыған байланысты қаржылық 
және ұйымдастырушылық орнықтылық 
мәселелеріне жаңаша қарау, жұмыстың жаңа 
нысандарын қолдану, қызметтерімізді ақылы 
ету туралы ойлану қажет.

Біз осы салаларда әрі қарай ынтымақтасу үшін 
серіктестер мен мүдделі тұлғаларды табуға 
тырысамыз. Және біз институционалды даму 
саласында басқа ұйымдарға көмектесуге 
дайынбыз. Бізді бұдан да қызықты уақыт пен 
жаңа сын-тегеуріндер күтіп тұрғандығына 
сенемін. Біз диалог пен жаңа идеяларға 
ашықпыз!

Ізгі ниетпен, 
Ринад Темірбеков 

«Орталық Азияның Еуразия Қорының» 
Атқарушы директоры



2014-2015 жж. қаржылық есеп

2014

2015

$ 1 453 718 
Тартылған қаражаттар 

$1 951 777 
Тартылған қаражаттар 

$ 1 356 822  
Шығындар

$ 1 813 642  
Шығындар

$ 226 069  
Әкімшілік шығындар 

$ 200 854  
Әкімшілік шығындар 

$ 237 615  
Қайырымдылық және 
демеушілік көмек

$ 711 840 
Қайырымдылық және 
демеушілік көмек

$ 893 138 
Донорлық жобаларды жүзеге 

асыру 

$ 900 948 
Донорлық жобаларды жүзеге 

асыру 



95 ГРАНТ 
жергілікті ҮЕҰ-ға берілді

5029 АДАМҒА  
көмек берілді халықтың осал 
топтарынан 

4200 
АҚПАРАТТЫҚ 
МАТЕРИАЛДАР   
дайындалды және таратылды

1396 ҮЕҰ ӨКІЛІ  
ұйымдастырушылық даму, 
есеп беру, адам құқықтары, 
эдвокаси және т.б. бойынша 
тренингтерден өтті

66 ЖЕРГІЛІКТІ 
БИЛІК ӨКІЛІ  
адам құқықтары, есеп беру, 
ұйымдастырушылық даму 
бойынша тренингтерден өтті

20 ҰСЫНЫМ 
ЖАСАЛДЫ 
ҚР министрлігі мен 
ведомствосына заңнаманы 
өзгерту бойынша 

2014-15жж. – ОАЕҚ қызметінің нәтижелері



7 ҚАЗАҚ ТІЛДІ 
ТРЕНЕРЛЕР    
ҮЕҰ секторы үшін 
ұйымдастырушылық даму 
бойынша дайындалды

159 АУЫЛДЫҚ 
МҰҒАЛІМГЕ   
сабақ берудің инновациялық 
әдістері оқытылды

ҮЕҰ   
есеп берудің алғашқы индексі 
жасалды

ІСКЕРЛІК   
(МВА) Басқару 
Магистратурасының 
«Коммерциялық емес 
сектордағы басқару» алғашқы 
бағдарламасы іске қосылды  

ҮЕҰ 
САРАПТАМА   
орталығы және Әлеуметтік 
кәсіпкерлік зертханасы 
құрылды 

ОАЕҚ-НЫҢ   
3 жобасы ЕВРОБАК және 
Қазақстандағы Американдық 
Сауда Палатасымен үздік 
әлеуметтік жобалар болып 
аталды

610 АУЫЛДЫҚ   
мектеп жасына дейінгі 
балалар «Монтессори» және 
«Step by Step» дамытушы 
жүйелері бойынша оқыту 
үдерісіне тартылды



Менеджмент

Қамқоршылар кеңесі

АЗАЛИЯ ДАЙИРБЕКОВА
ОАЕҚ президенті

МАХМАДНАЗИР ШАРИПОВ
Төраға
Skyland Petroleum Group 
бөлімшесінің басшысы
Тәжікстан

ЯН КАЛИЦКИЙ
Woodrow Wilson International 
Center Қоғамдық саясат 
жөніндегі сарапшы
АҚШ

ДАУЛЕТ АХМЕТОВ
Қазақстандағы AES 
компаниялар тобының 
мемлекеттік органдармен 
байланыс бойынша директоры 
Қазақстан

КАСЫМ АБЖАНОВ
Член совета директоров 
Lancaster Group
Казахстан

НЕЛЛИ СИМОНОВА
«Сэнти» қаржы компаниясының 
директоры
Қырғызстан

МУНИРА ИННОЯТОВА
«Тұрақты адами даму» ҮЕҰ 
жетекшісі
Тәжікстан

ИВАН АПАНАСЕВИЧ
Азаматтық қоғам саласындағы 
тәуелсіз сарапшы
Қазақстан

УИЛЬЯМ ХОРТОН 
БИБИ-СЕНТЕР
«Еуразия» қорының президенті
АҚШ

РИНАД ТЕМІРБЕКОВ
Қазақстандағы ОАЕҚ Атқарушы 
директоры



Донорлар мен серіктестер
Донорлар
АҚШ-тың халықаралық даму жөніндегі агенттігі
Би Джи Қазақстан
Қазақстандағы AES компаниялар тобы
Еуропалық одақ
ERSAI Caspian Contractor LLC
«Шеврон» компаниясы
Ұлыбритания Королдігі - Астана
Нидерланды Королдігінің Қазақстандағы Елшілігі
«Кока Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС

«Теңізшевройл» ЖШС

Серіктестер
Almaty Management University
Аршалы ауданының әкімшілігі
Қарақия ауданының әкімшілігі
Өскемен қ. әкімшілігі
«ДАМУ» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Мүгедектер қатарынан кеңесшілер ассоциациясы 
атынан «Намыс» МҚБ  
Әлеуметтік кәсіпкерлер ассоциациясы
«еКОМЕК» Қайырымдылық Қоры
Британдық кеңес
Қазақстанның Азаматтық альянсы
Гендерлік ақпараттық-сараптамалық орталық
Kazinvestbank
«Ерекше Таңдау-Шелек» Корпоративтік Қоры
«Добрые вести» медиа порталы
«Әділ сөз» халықаралық сөз бостандығын қорғау 
қоры
«Мост» жас кәсіпкерлер клубы
«Теміртау жастарының одағы» жастар қоғамдық 
қоры
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы
Мүгедектер мен еріктілердің әлеуметтік 
жұмысшыларының ассоциациясы ҚҚ
«Шырақ» Мүгедектігі бар әйелдер ассоциациясы
«Алпамыс» ҚҚ
«Нұр» ҚҚ
«Радуга» мүгедек-балалардың аналарының 
қоғамдық бірлестігі
«Ардис» азаматтық бастамаларды дамыту 
институты» ҚҚ
«The Last Hope» Үкіметтік емес ұйымы» ҚҚ
«ОНИ» ҚҚ
«Бастаманы қолдау» ҚҚ

«АИТВ-мен өмір сүретін жандарды қолдау» 
«Қуат» ҚҚ
«Психоаналитикалық ассоциация» ҚҚ
«Десента» ҚҚ
«Чернобыль және Арал балалары» ҚҚ
«Ақпараттық-ресурстық орталық» ҚҚ
«Талдықорган құқық қорғау орталығы» ҚҚ 
«Перекресток» ҚҚ
«Степ бай Степ Казақстан» ҚҚ
«Адам құқықтары үшін хартия» ҚҚ
«Еңбекшіқазақ аудандық жергілікті 
қауымдастықтар қоры» ҚҚ 
«Аман-саулық» ҚҚ
«TANDAU FOUNDATION» ҚҚ
«Таза ниет - Астана» ҚҚ
«Герлита «Павлодар» ҚҚ
«Ты не один»  ҚҚ
«Answer» ҚҚ
«КонгрессБюро» ААҚ - «Франчайзинг.Регионы» 
брендінің құқық иеленушісі
«АИТВ-мен өмір сүретін адамдардың 
қазақстандық одағы» ЗТҚ
«Сана Сезім» әйелдер бастамаларының құқықтық 
орталығы
Пәтер иеленушілердің тұтыну кооперативтерінің 
Петропавл аймақтық ассоциациясы 
Каспий маңы коммунасы
БҰҰДМ
«ЗУБР» Әлеуметтік корпоративтік қоры
Қазақстан қолөнершілер одағы
«Класс Монтессори» ЖШС
«Қазақ саңыраулар одағының оқу-өндірістік 
кәсіпорны» мекемесі
«Навстречу переменам» Қоры
«Наше будущее» аймақтық әлеуметтік 
бағдарламалар қоры
Қоғам дамуын ақпараттық қолдаудың жекеменшік 
қоры
«ТРИНТА» Жекеменшік қоры
«Гуманитарлық зерттеулер мен жобалар 
институты» жекеменшік мекемесі
«Камеда» Зерттеулер және консалтинг орталығы
Швейцарияның ҮЕҰ менеджменті мектебі
MitOst e.V., Германия
Urban Forum Almaty
Women’s Leadership Fund



Басталу күні: 01.03.15
Аяқталу күні: 31.12.16

География: Аршалы ауданы, Ақмола облысы
Аудитория: Ауыл жастары және дене шынықтыру мұғалімдері
Донор: «Кока Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС
Серіктестер: Аршалы ауданының әкімдігі, ҚР БҒМ, ҚР МСМ, «Болашақ» ассоциациясы

«3.2.1. СТАРТ!»

Ауыл мектептерінің спорт жабдықтарымен 
нашар жабдықталуынан және инфрақұрылым 
мәселелерінен балалар спортқа және белсенді 
өмір салтына қызықпайды

Балаларды спортпен айналысуға және салауатты өмір салтын 
ұстануға ынталандыру

Спорттық жабдықтың 50-ге жуық 
түрі сатып алынды, бұл спорттық 

және үстел ойындарына, сонымен 
бірге, гимнастикалық жаттығуларға 
арналған жабдықтардың 1 700-ден 

астам бірлігін құрады

• Инновациялық технологиялар мен сабақ беру әдістемелері 
саласындағы тренингтердің көмегімен спорт саласындағы 
мектептік және босуақыттық қызметтердің сапасын арттыру.

• Ауыл мектептерінің спорттық жабдықтармен материалдық-
техникалық қамсыздануын арттыру, жаңа залдар мен 
секциялар ашу.

• Жергілікті тұрғын халықты ауылдың спорттық өмірін 
дамытуға тарту

Не жасалды

Аршалы ауданының 18 мектебі 
спорттық жабдықпен жабдықталды

Ауылдық жердің 4000 баласы үшін 
қолайлы жағдай жасалды

33 дене шынықтыру мұғалімі сабақ 
берудің инновациялық әдістерін 
және фитнестің жаңа түрлерін 

оқып шықты

70 ауыл мектептерінің 
директорлары және дене 

шынықтыру мұғалімдері жобалық 
менеджмент пен фандрайзинг 

негіздерін оқып шықты

Жеңіл атлетика, волейбол және 
баскетбол бойынша кәсіби 

жаттықтырушыларды тартумен 
шеберлік сабақтары өткізілді

Денсаулыққа, спортқа 
және отбасыға арналған 

«3.2.1 – СТАРТ!» фестивалі 
ұйымдастырылды

МӘСЕЛЕ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

ШЕШІМ



Жомарт Нұркенов, Аршалы ауданының әкімі:

«ОАЕҚ мен Coca-Cola-ның өкілдері маған алғаш келгенде 
мен күмәнданғаныммен, былай дедім: жұмыс істеп көрейік. 
Олар барлық мектептерге барды, сөйтіп үдеріс басталды. 
Компанияның бөлгені, біздің бюджеттен үш есе көп – 
бұл біз үшін жағымды күтпеген жағдай болды. Бірақ, 
жабдықпен қатар, адамдардың ынтасы да маңызды ғой. 
Сонымен, дене шынықтыру мұғалімдері тренингтен өтіп, 
жұмысқа басқаша ниеттенген. Өткен жылы спорттық 
жетістіктер бойынша біз облыста 19 ауданның ішінен бар 
болғаны 18-орында болдық, осы жылы – 11 орын. Мұндай 
жетістік соңғы рет 2002 жылы болған болатын».

Қазақстан, 050008, Алматы, 
Биокомбинат к., 7а
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11
www.ef-ca.kz 
E-mail: almaty@ef-ca.org

FB /efcentralasia/
VK /efcakazakhstan
Insta /efca_kz/

Үш нысанды жөндеу-монтаждау 
жұмыстары жүргізілді:

Сарыоба мектебіндегі ескі 
едендерді жаңа ПВХ жабынға 
ауыстыру

Жоба туралы толығырақ

Ижев мектебінде қыздарға 
арналған би, гимнастика, йога са-
бақтары үшін хореографиялық сы-
ныпты құру және безендіру

Мәнерлеп сырғанауды жә-
не жергілікті хоккей командасын 
қолдау үшін Николаевка ауылында 
хоккей қорабының құрылысы



«БІРГЕ ӨСЕМІЗ!»
Басталу күні:  01.01.13
Аяқталу күні:  31.12.16 

География: Құрық ауылы, Қарақия ауданы, Маңғыстау облысы
Аудитория: мектепке дейінгі жастағы балалар, Құрық ауылы 
балабақшаларының тәрбиешілері
Донор: ERSAI Caspian Contractor LLC
Серіктестер: «Монтессори-класс» ЖШС, «Step by Step» ҚҚ

Құрық ауылындағы мектепке дейінгі білім берудің 
сапасын арттыру 

Мәселені шешу үшін ОАЕҚ балабақшалармен жан-жақты жұмыс 
жүргізуде:

• балалардың даму қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін балабақша 
қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру;

• ата-аналар мен балабақшалардың арасындағы серіктестікті 
нығайту;

• заманауи және халықаралық  деңгейде танылған мектепке дейінгі 
жастағы балаларды дамыту технологияларын енгізу;

• балабақша – бастауыш мектеп» үздіксіз білім беруді қамтамасыз 
ету, бұл нәтижесінде балалардың мектепке ауысуға деген білім 
беру және психологиялық дайындығын жақсартуға алып келеді.

6 балабақшада 62 маман
біліктілігін арттырды

Монтессори және Step by Step әдістемелері 
бойынша 15 тренинг өткізілді

Балалар мен тәрбиешілер арасында 
6 мониторинг өткізілді

710 бала (балабақшаларға баратын балалардың 
95%-ы) жаңа әдістемелер енгізілген мектепке 

дейінгі мекемелерге барады 
60% бала жаңа оқыту әдістемелері 

бойынша оқуда

9 Step by Step тобы және
5 Монтессори сыныбы ашылды

МӘСЕЛЕ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

ШЕШІМ

Мектепке дейінгі білім берудің сапасын жақсарту бастамасы 

• тәрбиешілердің төмен біліктілігі
• ата-аналардың білім беру үдерісіне нашар тартылуы
• оқытудың авторитарлық әдістері
• мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің 

арасында мирасқорлықтың жоқтығы

Не жасалды



Ауыл балабақшаларында 
балаларды дамыту және оларды 
мектепке дайындаудың замана-
уи халықаралық «Степ-бай-Степ» 
және «Монтессори» әдістері ен-
гізілді

Мектепке дейінгі білім бе-
ру мекемелері мен бастауыш 
мектептердің жұмысшылары-
ның серіктестігі мен өзара сый-
ластығы нығаюда, бір-бірінің 
жұмысына деген қызығушылық 
өсуде, бұл балалардың мектепке 
бейімделуінежағымды әсер етеді

Степ бай Степ және Мон-
тессори топтарындағы балалар 
өзара әрекеттестікке, достыққа, 
эмпатияға, өздігінен дамуға, 
ашықтыққа және білімге деген 
ұмтылысқа бейімдіктерін көр-
сетті

Мектепке дейінгі білім беру 
мекемелері қызметкерлерінің 
біліктілігі мен әлеуеті артты, 
балаларды оқыту мен дамыту 
үдерісінде жаңа дағдылар мен 
технологияларды күнделікті не-
гізде белсенді  қолданады

Балабақшалардың ата-ана-
лармен ынтымақтастығы нығай-
ды. Олар балаларының білім 
алу үдерісіне қатысып, тәрби-
ешілерді сыйлап, олардың ең-
бектерін бағалай бастады 

Жадырасын Жұмағазиева – Құрық ауылындағы және 
аймақтағы алғашқы және ең тәжірибелі Монтессори-
педагог. Сарапшылар бағдарламаға қатысушы 4 
балабақшаның мұғалімдерінің ішінен оны үздік 
Монтессори-оқытушы деп таныды. Басқа балабақшалардан 
Монтессори-педагогтер одан жиі кеңес сұрайды.

«Монтессори жүйесі бойынша сабақтар біздің балабақшада 
2015 жылдың сәуірінде іске қосылды, біз сол кезден 
бастап ата-аналардан жағымды пікірлер ала бастадық... 
Балаларға монтессори-ортада болған өте ұнайды, олар 
сабырлық танытып, оқу үрдісіне  белсенді қатысады.  

Монтессори жүйесі бойынша жұмыс істеген сайын оны 
көбірек жақсы көрудемін, тереңірек ұғынып, түсінудемін. 
Мен білім берудің дәстүрлі жүйесіне оралғым келмейді, 
Монтессори менің өмір стиліме айналды!»

Қазақстан, 050008, Алматы, 
Биокомбинат к., 7а
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11
www.ef-ca.kz 
E-mail: almaty@ef-ca.org
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Нәтижелер

Жоба туралы толығырақ



«БІРГЕ ЖҰМЫЛЫП, БІЛІМГЕ ТАЛПЫНАЙЫҚ!»

Басталу күні:  01.01.16
Аяқталу күні:  31.12.16 
 (1-кезең)

География: Құрық ауылы, Қарақия ауданы, Маңғыстау облысы
Аудитория: Құрық ауылы бастауыш мектептерінің әдіскерлері мен мұғалімдері, 
бастауыш сыныптардың оқушылары
Донор: ERSAI Caspian Contractor LLC
Серіктестер: «Монтессори-класс» ЖШС, «Step by Step» ҚҚ

Бастауыш білім берудің сапасын жақсарту бастамасы 

Құрық ауылында бастауыш білім беру сапасын арттыру.  

ОАЕҚ мәселені шешу үшін бастауыш мектептермен  
жан-жақты жұмыс жүргізіп, мыналарға назар аударады:

• балалардың білім алу мен дамудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін бастауыш мектеп қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыруға;

• үздіксіз білім беруді және балабақшалар мен бастауыш мектептердің 
сабақтастығын қамтамасыз етуге;

• бастауыш мектеп оқушыларының арасында кітап оқырмандарының 
санын арттыруға; 

• математика және ақпаратттық технология пәндерін оқытудың балама 
әдістемелерін енгізуге, бұл балалардың мектепке жақсы бейімделуіне 
және бастауыш білім берудің сапасын арттыруға алып келеді.

37 маман(6 бастауыш мектептің 
мұғалімдерінің 46%-ы) 

7 тренингке қатысты және Алматы 
қаласындағы оқыту сапарларына 

барды

Монтессоридің математика бөлімі 
бойынша 4 сынып жабдықталды

Кітап оқуға баулу бойынша 
ақпараттық науқан:

1 111 оқушының ата-аналарының 
арасында 4000-нан аса 

кітапшалар таратылды (бастауыш 
мектепке баратын балалардың 

95%-ы қамтылды)

Мұғалімдердің біліктілігін 
арттыру: 6 бастауыш 

мектептердегі 
35 сынып жетекшілері 

(сыныптардың 47%-ы), бастауыш 
мектептерге баратын балалардың 

40%-ға жуығы қамтылған

МӘСЕЛЕ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

ШЕШІМ

• Мұғалімдердің төмен біліктілігі; 
• Кәсіби даму мүмкіндігінің жоқтығы; 
• Білім берудің авторитарлық әдістерін қолдану; 
• Балабақша түлектеріне деген жоғары талаптар .

Не жасалды



Күтілетін нәтижелер:
Бастауыш білім беру меке-

мелері қызметкерлерінің білік-
тілігі артады және сабақтың 
басты қатысушысы бала бола-
тын тәсілді енгізуге деген қы-
зығушылықтары пайда болады.

Мектепке дейінгі мекеме-
лер мен бастауыш мектептердің 
жұмысшыларының серіктестігі 
мен өзара сыйластығы нығаяды, 
бір-бірінің жұмысына деген қы-
зығушылығы өседі.

Ата-аналар балаларын кітап 
оқуға баули бастайды.

Бастауыш мектептерде ба-
лаларды математика және ақпа-
раттық технология пәндерін 
оқытудың балама әдістемелері 
енгізіледі.

Бастауыш сыныптардың мұ-
ға лім дері ата-аналарды білім 
беру үдерісіне анағұрлым тиімді 
тарту және балаларды оқуға ын-
таландыру үшін жаңа тәсілдерді 
қолданатын болады.

«Монтессори» әдістемесі бойынша тренинг өте ұнады. 
Бізге өте қызықты әрі пайдалы материалдарды көру және 
қолмен ұстау мүмкіндігі туды. Сөзсіз, баланың көрген 
және сезген нәрселерінің барлығы оның жадында ұзаққа 
қалады. Мысалы, математика сабағында «Монтессори» 
құралдарының көмегімен түсіндірілген тақырып ешқашан 
ұмытылмайды. «Монтессори» құралдары мұғалімнің жаңа 
тақырыпты түсіндіруін жеңілдетеді, ал оқушыға оны 
жақсырақ түсінуге көмектеседі. «Монтессори» жүйесі 
дәстүрлі сабақтарға кедергі келтірмейді, керісінше, 
барлық сыныпқа көмектеседі деп ойлаймын. Сонымен бірге, 
«Монтессори» жүйесі бізді балалармен сабырлы болуға 
үйретеді».

Математика бойынша «Монтессори» тренингінің 
қатысушысы, Алима Әлмұратова 

«Степ бай Степ» технологиясын бастауыш мектептің 0-1-
2 сыныптарында, балабақшаларда да осы технологиялар 
бойынша оқытылған балалар үшін қолдану керек деп 
есептеймін. «Степ бай Степ» баланың ашылуына, өз пікірін 
қалыптастыруға және ойын еркін білдіруге көмектеседі, 
дүниетанымын кеңейтеді деп есептегендіктен, 
технологияны өз сабақтарымда міндетті түрде 
қолданатын боламын. Бұл технология, сонымен қатар, 
бізге баланың білім алу үрдісіне ата-аналарды белсенді 
араласуға тартуды және балаларды оқуға ынталандыруға 
үйретеді. Жетістікке жетіп, бәсекеге қабілетті жаңа 
буынды өсіру үшін білім беруге баланың өзімен қатар, 
оның ата-анасы да белсенді түрде қатысуы қажет. Бізді 
өзгерістер күтуде деп сенемін. Ары қарай оқып, білімді 
арттыру қажет. Қазірдің өзінде алғашқы нәтижелерді 
бақылауға болады».

«Степ бай Степ» тренингінің қатысушысы, Жібек Бабаева 

Қазақстан, 050008, Алматы, 
Биокомбинат к., 7а
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11
www.ef-ca.kz 
E-mail: almaty@ef-ca.org
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Жоба туралы толығырақ



Қазақстанда әлеуметтік 
кәсіпкерлікті дамыту бастамасы
Басталу күні: 01.12.15 
Аяқталу күні: 20.09.16 

География: Қазақстан Республикасы
Аудитория: әрекет етуші әлеуметтік кәсіпкерлер
Басты серіктес: «Шеврон» компаниясы
Серіктестер: «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Alma U, MOST, 
«Навстречу переменам» қоры

Қазақстанда үкіметтік емес, іскерлік және академиялық 
секторлардағы мүдделі тараптардың арасында әлеуметтік 
кәсіпкерлік моделі туралы хабардарлықты арттыру

Негізгі мүдделі тараптардың арасындағы өзара әрекеттестік 
пен серіктестікке жағдай жасау. Қазақстанда әлеуметтік 
кәсіпорындардың үздік тәжірибелерін тарату.

Мүдделі тараптар үшін «Әлеуметтік 
кәсіпкерлікті қолдауға арналған тиімді 

бағдарламаны қалай дайындауға болады?» 
әдіснамалық семинары өткізілді

Әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша 
үйлестіруші кездесулер топтамасы 

өткізілді.

Әлеуметтік кәсіпкерлік саласындағы 
үздік тәжірибелерді іріктеу үшін байқау 

өткізілді.

МӘСЕЛЕ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

ШЕШІМ

• Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерлік (ӘК) тұжырымдамасының біртұтас 
түсінігінің жоқтығы және төмен хабардарлық;

• ӘК-ке тартылған бизнес-құрылымдарға мемлекеттік қолдаудың 
жетіспеушілігі;

• Кәсіпкерлік мәдениетінің төмен деңгейі;
• ӘК-пен айналысуға ынталандыратын заңнаманың жетілдірілмегендігі.

Не жасалды



Нәтижелер

Жобаның нәтижелері бой-
ынша 2016 жылғы 13 үздік 
әлеуметтік кәсіпорындар қыз-
метінің сипаттамасымен бірге 
Қазақстандағы әлеуметтік кәсіп-
керлікті шолуға арналған жинақ 
дайындалды

Мүдделі тараптар арасында 
әлеуметтік кәсіпкерлік модель-
дері мен тәжірибелері туралы 
хабардарлығы артты 

Қазақ және орыс тілдерін-
дегі жинақтың 500 данасы жари-
яланып, таратылды

«Біз өз бизнесімізді жүргізетін елдерде кәсіпкерліктің дамуы 
«Шеврон» компаниясының әлеуметтік инвестицияларының 
ажырамас бөлігі болып табылады. Әлеуметтік кәсіпкерліктің 
әлеуеті шексіз. Әлеуметтік кәсіпкерлік – бұл пайда табу 
және барлығы үшін пайда – қоғам және бизнес үшін. Аталмыш 
бағдарламаны қолдай отырып, біз әлеуметтік мәселелерді 
шешу үшін ең батыл идеялар жүзеге асырылатын кәсіпкерлік 
ортаның дамуына өз үлесімізді қосамыз. Әлеуметтік 
кәсіпкерліктің арқасында, азаматтармен орындарда жүзеге 
асырылатын жергілікті бастамалар анағұрлым жаһандық 
өзгерістерге тиімді түрткі болуы мүмкін».

Еркін Зікібаев, «Шеврон» компаниясының Үкіметпен және 
қоғаммен байланыс бөлімінің директоры

«Кез келген бизнес жақсылықтан тууы тиіс. Кез келген іске 
белгілі бір рухани екпінмен келу керек. Сондықтан, егер адам 
жасампаздық, жақсылық және қайырымдылыққа ұмтылып, 
тек өзі үшін жеке «жол картасын» белгілеген болса, онда ол 
міндетті түрде жетістікті әлеуметтік кәсіпкер және жай 
ғана бақытты адам болады».

Майра Сүлеева, жобаға қатысушы

Жоба туралы толығырақ
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Басталу күні:  01.01.16 
Аяқталу күні:  31.12.17 

География: Атырау қ., Атырау облысының Жылыой ауданы
Аудитория: : кәсіпкерлер, әлеуметтік кәсіпкерлер, ҮЕҰ
Басты серіктес: «Теңізшевройл» ЖШС
Серіктестер: Alma University, «Атамекен» ҰКП, «Даму» қоры, «Шеврон» компаниясы, 
«Добрые вести» медиа-порталы

Атырау қаласы және Жылыой ауданындағы әлеуметтік, 
экономикалық және экологиялық мәселелерді шешудің 
кәсіпкерлік жолдарын қамтамасыз етуге бағытталған 
инновациялық әлеуметтік бастамаларға көмек көрсету.

ОАЕҚ мәселені шешу үшін аймақтағы әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша 
үздік жобаларды байқау негізінде таңдап алды. Олардың авторлары 
оқытылды, кеңестер алды және өз идеяларын бәсекелес бизнес-
жоспарлар деңгейіне дейін жетілдірді. Үздік бизнес-жоспарлардың 
авторлары 2 жылға қаржылай және менторлық қолдау алуда.

Ақпараттық науқан нәтижесінде Атырау 
облысында 10000-нан аса адам бағдарлама 

туралы білді

150 адам ӘК бойынша кіріспе 
семинарларға қатысты

Байқауға әлеуметтік жобалар идеяларының 
72 тұжырымдамасы қатысты

25 кәсіпкер әлеуметтік жобалардың бизнес-
жоспарын дайындады және тренингтер мен 

кеңес берулерге қатысты

Әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша 6 үздік 
жобаның авторлары 3,5 млн. тг. дейін 

гранттарды иеленді

ӘК бойынша бұқаралық іс-шараларға 
қатысу, менторлық қолдау, тәжірибемен 

алмасу, бизнес-диагностика 

МӘСЕЛЕ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

ШЕШІМ

Атырау қ. және Жылыой ауданында әлеуметтік 
кәсіпкерлікті дамытудың «Жарқыра» бағдарламасы

Аймақта шешілуі үшін қаржылық салымдар талап етілетін 
бірқатар әлеуметтік, экономикалық және экологиялық 
мәселелер бар

Не жасалды



ЖАЛПЫ ГРАНТ ҚОРЫ:

18 600 000 ТЕҢГЕ

Дамира Темірханова – «Жарқыра» жобасының жеңі-
мпаздарының бірі, «Интернет-мамандар академиясының» 
қолдау алуда. Ол - БЦП-і бар баланың анасы, және 
сондықтан негізінен үйде ғана жұмыс істей алады. Ол 
интернетте компанияларды алға бастырумен айналысады. 
Оның мақсаты – мүмкіндігі шектеулі адамдарды және 
оларға күтім жасайтын туыстарын, сәбилі аналарды, 
жұмыссыз әйелдер мен барлық тілек білдіушілерді 
интернет-мамандықтарға оқыту.

«Жарқыра» жобасының арқасында «әлеуметтік 
кәсіпкерлік» ұғымымен таныстым және қазір осы саланы 
тереңірек зерттеудемін. Жобаның тек бізге – әлеуметтік 
кәсіпкерлерге ғана емес, сонымен бірге, қаламыздың нақты 
күрделі әлеуметтік мәселелерін шешуге көмектесу арқылы 
мемлекетке де қандай үлкен қолдау көрсететіндігін 
түсіндім.
«Жарқыра» жобасына қатысу және жеңіп шығу менің 
өмірімдегі бетбұрысты сәт болды. Мен әрдайым 
адамдарға көмектесуді армандайтынмын, бірақ кейіннен 
мұны дұрыс жасау қажеттігін түсіндім. Және менің 
бизнес-идеямды қолдағаны үшін Еуразия Қорына алғысым 
шексіз. Мақсатты нақты айқындауға себепші болған 
оқытуға алғыс білдіремін. «Жарқыра» жобасын өте құнды 
әрі маңызды деп есептеймін, себебі ол елдегі көптеген 
адамдардың өмірін жақсартуға үлкен үлес қосады».

Жоба туралы толығырақ
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Не жасалды

6 тақырып бойынша 19 ұйым  
үшін 2 тренинг

4 топ үшін 2 скайп-кеңес беру Грантқа өтініш жазу бойынша 1 
вебинар

Бизнес-жоспарлау бойынша 
1 вебинар

МӘСЕЛЕ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

ШЕШІМ

Басталу күні: 01.01.16 
Аяқталу күні: 01.06.17

География: Қазақстан Республикасы
Донор: Қазақстандағы Нидерланды Корольдігі Елшілігі
Жобаның мақсатты тобы: 3 жылдан кем емес әрекет 
етудегі 20 құқық қорғау ҮЕҰ

Құқық қорғау ҮЕҰ-ның 
орнықтылығы жөніндегі бастама

Құқық қорғау ҮЕҰ бағдарламалық, институционалдық және 
қаржылық орнықтылықта қиындықтары бар

Қазақстандық ҮЕҰ-ға олардың орнықтылығын арттыруда 
ұзақ мерзімді нәтижелерге қол жеткізуге көмектесу.

Бағдарламалық, институционалдық және қаржылық тұрақтылық 
мәселелерінде Қазақстанның 20 ҮЕҰ-ның құзыреттілігін арттыру 
үшін ОАЕҚ тренингтер мен кеңес берулер өткізеді, сонымен қатар, 
ұйымдардың өз орнықтылықтарын арттыру үшін коммерциялық 
қызметтерді дайындауы мен енгізуіне көмектеседі.



«ОАЕҚ өткізілген іс-шаралардың өзектілігі 
тренингтің барлық қатысушыларымен 
танылды. Ұйымның орнықты және 
ұйымдастырушылық дамуы бойынша шеберлік 
сабағында біз ұйымның орнықтылығын 
анықтау үшін түрлі құралдармен таныстық. 
Бұл әрбір қатысушыға өз ҮЕҰ-на жаңаша қарауға 
мүмкіндік берді. Әлеуметтік кәсіпкерлікті 
дамытуға арналған тренинг те айтарлықтай 
қызықты болды. Біз әлеуметтік кәсіпкерлік 
үшін бизнес-идеяларды іріктеу стратегиясын, 
психология мен кәсіпкердің ойлау мәселелерін, 
бизнес-жоспарлаудың ерекшеліктерін және ҚР-
да ӘК даму келешегін қарастырдық».

Никар Рафикова, «Маңғыстау облысы тұ ты-
нушылардың құқықтарын қорғау 
қо ға мы» ҚБ

«Мұндай семинарлардың өмірлік маңызы бар. 
Бұл бізге әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысуға, 
халыққа өз қызметтерімізді ұсынуға, мәселені 
шешу жолдарын табуға және сүйікті ісімен 
айналысу арқылы әлемді жақсы жаққа өзгертуді 
қалайтын еріктілерді тартуға мүмкіндік 
береді».

Шолпан Сүттібаева, «Алматы облыстық 
мүгедектер одағы» төрайымы 

Жоба туралы толығырақ
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Өтініштер байқауы бойынша 
15 ҮЕҰ іріктелді

ҮЕҰ 15 көшбасшысы бизнес-жоспар 
жасауды үйренді

2 ҮЕҰ коммерциялық қызметтер 
көрсете бастадыі

ӘК Мектебінің қатысушылары үшін екі тілде 
тренингтердің 2 топтамасы өткізілді

100% қатысушылар әлеуметтік 
кәсіпорынның дамуы туралы алған 

білімдерін қолдана алады 

Халыққа сапалы қызмет көрсету үшін ҮЕҰ Сараптама 
орталығы мен қазақстандық коммерциялық емес ұйымдардың 
әлеуетін күшейту

ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ 
ҮЕҰ қаржылық орнықтылығын

ҮЕҰ Сараптама 
Орталығы

Әлеуметтік 
кәсіпкерлік мектебі

ҮЕҰ арасындағы ӘК 
зерттеулері бойынша 

зертхана

ҮЕҰ көшбасшысының 
құзыреттілік моделі

МВА бағдарламасы

Басталу күні: 01.04.16  
Аяқталу күні: 31.12.16 

География: Алматы қ., Алматы облысы және ОҚО 
Донор: Қазақстандағы «Шеврон» компаниясы
Серіктес: ALMA University

ҮЕҰ Сараптама Орталығының 
орнықтылығы жөніндегі бастама

• ҮЕҰ қаржылай орнықты болмауы
• ҮЕҰ толықтай гранттарға тәуелділігі
• Әлеуметтік кәсіпкерлік және бизнесті жүргізу 

қағидаттары туралы ақпараттың жетіспеуі

Не жасалды

МӘСЕЛЕ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

ШЕШІМ



22%44%

17%
17%

ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПКЕРЛІК МЕКТЕБІНІҢ  
І КЕЗЕҢІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Қаржылай есеп жүргізуді үйренді

Бюджет жасауды үйренді

ҮЕҰ-да бизнес жүргізу әдістерін үйренді 
(SWOT, STEP анализ) 

Бизнес-жоспар құрай алады 

АЛМА Университетінің ҮЕҰ Сараптама Орталығының 
жанындағы Әлеуметтік кәсіпкерлік зертханасы 
әлеуметтік-жауапты бизнесті дамыту іс-шараларын өткізу 
және Алматы қ. бойынша әлеуметтік-маңызды жобаларды 
орындау бойынша Алматы қаласы Әкімдігінің тендерін 
ұтып алды.

Наталья Мурзина, Шымкент қаласынан «Асыл Болашақ» 
ҚБ-дегі жобалардың үйлестірушісі, Оңтүстік Қазақстан 
облысынан қоғамдық ұйымдардың 15 өкілінің қатарында 
Алматыдағы Әлеуметтік кәсіпкерлік мектебінде білім 
алады. Оның ұйымы 2012 жылдан бері жағдайы төмен 
отбасылардан мектепке дейінгі білім алатын 200-ден 
астам балаға көмектесті.

Әлеуметтік кәсіпкерлік мектебі «Шеврон» компаниясының 
қолдауымен Орталық Азияның Еуразия Қорымен жүзеге 
асырылатын «ҮЕҰ Сараптама орталығының орнықтылығы 
жөніндегі бастама» жобасының бөлігі болып табылады. 
Бұл жобаның мақсаты – үкіметтік емес ұйымдарға және 
ҮЕҰ Сараптама орталығына өзінің жеке бизнесін ашу 
арқылы донорлардың тұрақсыз көмегінен қаржылай 
тәуелсіз болуға көмектесу.

«Ары қарай жұмыс істеу үшін донорлар бізге ақша 
бергенше біз күтіп отырамыз, ал олар жоқ болғанда – 
біз не істерімізді білмейміз. Енді, әлеуметтік кәсіпкерлік 
мектебіндегі тренингтерден кейін мен өз бизнесімнің 
қаржы табуы үшін не істеуім керек екендігін анық білемін», 
 - дейді Наталья.

Видео қарау

Қазақстан, 050008, Алматы, 
Биокомбинат к., 7а
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11
www.ef-ca.kz 
E-mail: almaty@ef-ca.org

FB /efcentralasia/
VK /efcakazakhstan
Insta /efca_kz/



2300 адам қатысқан 70 қоғамдық 
іс-шаралар жүргізілді

Орталық Азия аймақтары мен елдерінің 
арасында сауданы күшейту және дамыту үшін, 

фермерлерге арналған Agrobiz.kz бизнес-
порталы жасалды және жұмыс істеп келеді. 

Көлік, денсаулық сақтау, тұрғын үйді басқару, 
мүмкіндігі шектеулі жандар және мемлекеттік 

қызметтер сапасын жақсарту саласындағы 
қала тұрғындарының мәселесін шешу 

бойынша жаңа ақпараттық 
технологиялар енгізілді: ksk.portal.kz, 

smartpavlodar.kz, mdeputat.kz, dospav.kz 
қосымша Smart ambulance

Мемлекеттік және заңнамалық органдарға 
әр түрлі салада мемлекеттік қызмет көрсету 
саласында заңнамалық базалар, процестер, 
рәсімдерді өзгерту және жақсарту бойынша 

30-дан астам ұсыныс жасалды 
және ұсынылды.

Жобалар Қазақстанның 10 аймағында 
жүзеге асырылып келеді.

Әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық 
сақтау және т.б салаларда біріктірілген 
қызметтердің жаңа үлгілері жасалды

Басталу күні: 01.10.14  
Аяқталу күні: 31.12.16 

География: Қазақстан Республикасы
Донор: Халықаралық даму жөніндегі АҚШ 
агенттігі (USAID) – Орталық Азия

Тиімді басқаруды қолдау бастамасы 
USAID Good Governance Initiative Fund

Азаматтық қоғамның мемлекеттік басқаруға араласуы төмен, 
азаматтық қоғам, мемлекеттік органдар мен бизнестің өзара іс-
әрекеттерінің нашарлығы.

Заңнамалық актілерді, мемлекеттік басқарудағы механизмдер мен 
процестерді оңтайландыру арқылы адамдардың өмірін жақсарту.

USAID пен ОАЕҚ қоғам өмірін жақсартуға ниетті ұйымдарды 
қолдайды. Бағдарлама аясында тұрғындарға мемлекеттік қызметтер 
ұсыну саласында мәселелерді шешетін Қазақстанда 30-дан астам 
жоба жүзеге асты.

МӘСЕЛЕ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

ШЕШІМ

Не жасалды



ІСКЕ АСҚАН ЖОБАЛАРДЫҢ КЕЙБІР НӘТИЖЕЛЕРІ

Видео қарау

Қазақстан, 050008, Алматы, 
Биокомбинат к., 7а
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11
www.ef-ca.kz 
E-mail: almaty@ef-ca.org

FB /GGIF2015
VK /effektivnoe
ggif2015

«Чернобыль және Арал 
балалары» ҚҚ (Қызылорда қ.) 
біріктірілген әлеуметтік қыз-
мет жүйесін құрудың нәтиже-
сінде баладан бас тартудың 38 
жағдайында 25-інің алдын алуға 
қол жеткізілді. 

«Десента» ҚҚ Павлодар 
қаласы тұрғындарының мәсе-
лесін басқару және шешу үшін, 
smartpavlodar.kz. порталын іске 
қосты. 2016 жылдың наурыз ай-
ынан бастап қалалық құрылым 
сайт арқылы 17 мәселеге нүкте 
қойды, ал 25-і шешілу үстінде 
(2016 жылдың қыркүйегіндегі 
жағдай бойынша). 

«Намыс» ҚБ жұмысының 
арқасында 2016 жылдың 1 на-
урызынан бастап І және ІІ топ-
тағы шамамен 20 мыңнан астам 
мүгедек Алматы қаласындағы 
қалалық қоғамдық көліктердің 
қызметтерін тегін пайдаланады. 

«Аман-саулық» ҚҚ 390 
адам қатысатын «Қазақстандағы 
АИТВ алдын алуға арналған опи-
оидті толықтыру терапиясын ен-
гізу» жобасын жүзеге асырды. 
Жобаның арқасында 31 адам 
жұмыспен қамтылды, 8 адам 
отбасылы болды, 96%-ның от-
басындағы қарым-қатынасы 
жақсарды. 

Петропавл қаласында 
тұрғын үй иеліктерінің portal.
ksk.kz. қалалық порталы жа-
салды. Енді 30 ПИК төрағалы 
қаржылық-шаруашылық жұмы-
стар, тексеру активтері, сметалар 
туралы есептерін жүйелі түрде 
салып отыратын болады. Сайт-
та қаланың 826 үйлері мен 76 
ПИК-і туралы ақпарат орнала-
стырылған. 

2015 жылыжобалардың 
облыстық байқауының қоры-
тындысы бойынша «Чернобыль 
және Арал балалары» ҚҚ және 
«Психоаналитикалық ассоци-
ация» ҚБ Республикалық бай-
қаулардабірінші және екінші 
орындарға ие болды. 

«Тренинг-кафе» базасын-
дағы «Сегрегациялаудан инклю-
зияға» жобасы екінші кафеге 5 
жылға ғимарат ұсынған Алма-
ты қаласының әкімі Бауыржан 
Байбектің қолдауына ие бол-
ды. Менталді ауытқулары бар 
адамдарды оңалтуға арналған 
40 жұмыс орны жасалды. Ұқсас 
кафе Ақтау қаласында ашылды.



ҮЕҰ 46 басшысы мен заңгерлері үшін және 
мемлекеттік сектордың 16 өкілі үшін адам 

құқықтары жөніндегі4 тақырыптық 
тренинг өткізілді

Оңтүстік Қазақстанның 4 аймағында 23 ҮЕҰ 
үшін менторлық бағдарлама іске қосылды.

Жергілікті қоғамдарда ҮЕҰ эдвокаси-
жобаларды жүзеге асыру үшін 

17 грант бөлінді.

Жобаның 6 ҮЕҰ-қатысушысы облыстық, 
қалалық және аудандық деңгейдегі қоғамдық 

кеңестердің құрамына кірді.

ҮЕҰ 46 басшысы мен заңгерлері үшін 
эдвокаси бойынша 2 семинар өткізілді.

Халықтың түрлі әлеуметтік-осал топтары 
үшін заңды көмек көрсету бойынша 

4 нұсқаулық шығарылды.

Басталу күні: 01.03.15  
Аяқталу күні: 01.05.17

Жобаның географиясы: Қазақстанның 4 облысы: Алматы, Оңтүстік Қазақстан, 
Қызылорда, Жамбыл облыстары 
Жобаның доноры: Ұлыбритания Елшілігі – Астана бірігіп қаржыландыруымен 
ҚР-дағы Еуропалық Одақтың өкілдігі
Серіктестер: «Сана Сезім» әйелдер бастамаларының құқықтық орталығы, 
«Талдықорғандық құқық қорғау орталығы» ҚҚ және «Шырақ» мүгедектігі бар 
әйелдер ассоциациясы ҚБ.
Бенефициарлар: «Заң алдындағы теңдік» ҮЕҰ желісі, халықтың осал топтары

Адам құқығы жөніндегі реформаларды 
насихаттау үшін Оңтүстік Қазақстанның ҮЕҰ 
мүмкіндіктерін күшейту

Оңтүстік Қазақстанның құқық қорғау ұйымдарының желісін 
нығайту арқылы халықтың әлеуметтік-осал топтарының 
құқықтарын қорғау.

Еуроодақ пен ОАЕҚ серіктестік желіні дамытып, ресурстар мен 
мүмкіндіктерді біріктіріп, белсенділік пен халықтың әлеуметтік-
осал топтарына сапалы қызмет ұсыну қабілеттілігін арттыра отырып, 
жергілікті ҮЕҰ-ды қолдайды: мүмкіндігі шектеулі адамдарға, әйелдер мен 
балаларға, осал жастар мен жетім балаларға. Бағдарлама шеңберінде 
Оңтүстік Қазақстанның 4 аймағындағы жергілікті қоғамдардың осал 
топтарының құқықтары мен мүдделерін қолдау бойынша 17 мини-жоба 
жүзеге асырылуда.

Не жасалды

МӘСЕЛЕ

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ

ШЕШІМ

• Осал топтар үшін әділеттілікке қолжетімділіктің жоқтығы.
• Халықтың өз құқықтары туралы төмен ақпараттануы және 

құқықтық сауаттылығы.
• Халықтың осал топтарының құқықтарын қорғау және 

қолдау үшін жергілікті құқық қорғау ҮЕҰ төмен әлеуеті



Осал топтарға олардың 
жергілікті қоғамында сапалы 
көмек/қызмет көрсету үшін ҮЕҰ 
желісі мүшелерінің әлеуетін арт-
тыру

2100 бенефициар жобаның 
ҮЕҰ-қатысушыларынан тегін заң-
дық кеңестер алады

Жобаның соңына қарай  
ҮЕҰ осал топтар әділеттілік сала-
сында ұшырасатын кедергілерді 
сипаттайтын 16 талдау есептерін 
дайындайды

Адам құқықтары эдвока-
сиде ҮЕҰ мемлекеттік қолдауды 
арттыру

Осал топта рүшін қызмет-
терге қолжетімділікті жақсарту 
және олардың өз құқықтары ту-
ралы хабардарлығының деңгей-
ін арттыру

«Жоба шеңберінде серіктестеріміз бен сарапшыларымыздың 
көмегімен біз ауылдық аймақтарда өткізілетін инватакси 
қызметін көрсету және олардың техникалық ерекшеліктері 
бойынша байқауларға біркелкі талаптар дайындауды және 
де мүмкіндігі шектеулі адамдарға көрсетілетін қызметтің 
сапасын жақсарту бойынша облыс деңгейінде сәйкес 
өзгерістер енгізуді жоспарлаудамыз».

Бақытгүл Елшібаева, Еңбекшіқазақ ауданының ЖҚҚ 
жетекшісі

Қазақстан, 050008, Алматы, 
Биокомбинат к., 7а
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11
www.ef-ca.kz 
E-mail: almaty@ef-ca.org
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Жоба туралы толығырақ

Күтілетін нәтижелер



ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ КАРТАСЫ

 «БІРГЕ ӨСЕМІЗ!» 
мектепке дейінгі білім 

берудің сапасын 
жақсарту бастамасы 

Атырау қ. және Жылыой ауданында 
әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытудың 

«Жарқыра» бағдарламасы

Қазақстанда әлжуаз топтарға заң 
көмегін көрсету жүйесін 

реформалау

3. 2. 1. 
СТАРТ!

Тиімді басқаруды
қолдау бастамасы 

ҮЕҰ Сараптама Орталығының
орнықтылығы жөніндегі бастама 

Құқық қорғау ҮЕҰ-ның
орнықтылығы жөніндегі бастама 

Қазақстанда әлеуметтік 
кәсіпкерлікті дамыту бастамасы 

Адам құқығы жөніндегі реформаларды 
насихаттау үшін Оңтүстік Қазақстанның 

ҮЕҰ мүмкіндіктерін күшейту 

Орал

Атырау

Құлсары

Аршалы

Құрық

Шымкент

Алматы

Талдықорған Көксу

АСТАНА
Өскемен

«БІРГЕ ЖҰМЫЛЫП, 
БІЛІМГЕ 
ТАЛПЫНАЙЫҚ!» 
бастауыш білім берудің 
сапасын жақсарту 
бастамасы 


