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BIRGEMIZ: BILIM

Халықтың әртүрлі топтарын цифрлық, қаржылық, 
тілдік, компьютерлік сауаттылыққа оқыту бойынша 
волонтерлік көмек көрсету жөніндегі қызмет

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ:  
әлеуметтік волонтерлік.

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
«Сегіз жыл бұрын мен егіз балаларыммен 

перинаталды орталықта жатып, аналары 
қалдырып кеткен балаларды көрдім», – дей-
ді «Рука помощи» қозғалысының негізін қа-
лаушы Рада Хайрушева. – Маған бұл ауыр 
тиді, өйткені инкубаторларда, реанимацияда 
жатқан сәбилердің жанында аналары бол-
мады! Мұны ұмыту мүмкін емес. Бұдан кейін 
сіздің өміріңіз түбегейлі өзгереді. Мен содан 
кейін өзіме: «Болды! Мен үшін өзгенің баласы 
деген болмайды!» дедім. 

Осылайша біздің қозғалыс пайда болды. 
Осы жылдар ішінде біз үнемі балалардың 
қасындамыз. Біз бірде-бір бала өзін жетім 
сезінбеуі үшін бәрін жасаймыз! Ең бастысы, 
біздің халқымыздың кеуделеріндегі жүректері 
мейірімді және жанашыр болып келеді. Біздің 
халқымыз ең мейірімді адамдар». 

Қордың қызметі жетім балаларды, бала-
лар үйлерінің түлектерін, мүмкіндігі шектеулі 
адамдарды, көп балалы, аз қамтылған отба-
сыларды оқытуға, олардың таланттарын да-
мытуға бағытталған. Оларға кәсіптік бағдар 
беру жұмыстары, түрлі шеберлік сағаттар, 
әртүрлі мамандықтағы адамдардың жұмы-
сымен таныстыру мақсатында қала кәсіпо-
рындарын аралап, таныстыру шаралары өт-

кізіліп келеді. Болашақ мамандықты игеру, 
мамандық таңдау бойынша қолдау көр-
сетіледі. Осылайша, қор өз күндерін өздері 
көріп, жанұяларын асырай алуы үшін жетім 
балаларды, мүмкіндіктері шектеулі балалар-
ды ағылшын тіліне, сурет өнеріне, шығар-
машылық, қолөнер, алгебра, геометрия, 
сурет салу, журналистика, тігін, ал балалар 
үйінің түлектерін, көп балалы аналарды – ма-
никюр, шаштараз өнеріне үйретеді. Өткізілген 
шеберлік сағаттары (ағаш ою, киім жөндеу, 
сабын қайнату, аспаз ісі, тоқу, тігу және т.б.) 
балалар өздерінің таланттарын, қабілет-
терін, бейімділіктерін ашып, өз қолдарымен 
көптеген нәрселерді жасауды үйренуі, нан 
таба алуы үшін өткізіледі. Бірақ басты мақсат 
– жақсы, мейірімді адами қасиеттерді бойға 
сіңіру, өзара көмек пен өзара сыйластықтың 
үлгісін көрсету. 

Қозғалыс пайда болғалы 5000-нан астам 
ірі іс-шаралар өткізілді. Батыс Қазақстан об-
лысының Ақсай және Орал қалаларында, 
Нұр-Сұлтан, Теміртау қалаларында оқу сы-
ныптары ашылып, белсенді жұмыс істеуде.

«АЯЛАҒАН АЛАҚАН» ҚҚҚ
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ЖОБА АТАУЫ:  «БАСТЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР»

Орал қ. 

ЖОБА МӘНІ
«Басты инвестициялар» – бұл адамға 

салынған инвестициялар. Біз жетім бала-
лардың, мүмкіндігі шектеулі балалардың 
таланттарын, қабілеттерін дамытамыз. Қай-
ырымдылық масылдықты тудырмауы керек, 
сондықтан біз адамға қолына балық бермей, 
балық аулауды үйретеміз. Бізде керемет 
нәтижелер бар. Көптеген жетім балалар 

грантқа түсті, біз жыл сайын жетім балалар 
мен мүгедектердің жұмыстарының көрмесін 
өткіземіз. Біздің барлық іс-шараларымыз тек 
мереке күндері ғана емес, тұрақты негізде – 
апта сайын, ай сайын, жыл сайын өткізіліп 
тұрады». 

ЖОБАНЫ ӨТКІЗУ УАҚЫТЫ: 
2012 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
10 000 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
ҚР, ел аумағындағы волонтерлер.

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ АДАМДАР АРАСЫНДА 
КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ – «АЛАШ» ҚБ

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: Әлеуметтік волонтерлік.

ҰЙЫМ ТАРИХЫ

«Қоғам құру идеясы белсенді жастар, оның 
ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдардың біз-
бен бірге қарттар үйлері мен балалар үйлері-
не барып бастағаннан кейін пайда болды, 
– дейді бірлестіктің негізін қалаушылардың 
бірі. – Біздің қатарымыз жас белсенділермен 
толыға бастады. Досым Болат Қалықбаевпен 
бірге «Алаш» деген жалпы патриоттық ата-
уымен аталған бірлестіктің астында жастар-
ды біріктіруді шештік. Болаттың өзі 1-ші 
топтағы мүгедек бола отырып, кәсіпкерлік 
қызметпен айналысады». 

Орталық өзінің физикалық ерекшеліктері-
не байланысты өз идеяларын, армандарын 
жүзеге асыруға мүмкіндігі жоқ немесе тек 
моральдық қолдауды қажет ететін адамдарға 
көмек көрсетуді мақсат етеді. Осылайша, 
«Алаш» мүгедектер қоғамдық бірлестігі 
құрылды. Оның міндеті мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың жан-жақты дамуын, олардың 
материалдық және рухани жағынан амбици-
яларын іске асыруға көмек көрсету болып 
табылады.
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ЖОБА АТАУЫ: «КОВОРКИНГ ОРТАЛЫҒЫ»

Ақтөбе қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2018 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
62 человека.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
Қала тұрғындары.

Коворкинг-орталық Жастар жылының жари-
ялануына байланысты ашылды. «Жастар 
– ел болашағы» тақырыбына арналған 
кешке шақырылған белгілі спортшы Ардақ 
Назаров орталықтың ашылуын жариялады. 
Осылайша, мүмкіндігі шектеулі адамдар 
арасында кәсіпкерлікті дамыту орталығы 
– «Алаш» ҚБ бастамасы бойынша ерекше 
жастарға арналған Қазақстандағы алғашқы 
коворкинг-орталық ашылды. Ол бірлестік-
тің алдағы барлық жобалары үшін іске қосу 
тетігіне айналды. Мұнда ұйым мүшелері 
үшін барлық маңызды оқиғалар, тренингтер, 
оқытулар өтеді, идеялармен алмасады, 
жоспарлар құрылып, ұйымдастырушылық 
сәттер, кездесулер және т.б. ұйымдастыры-
лады. Коворкинг-орталық ашылғаннан кейін 
бірлестік мүшелерінің көптеген мүмкіндіктері 
пайда болды, атап айтқанда, кәсіпкерлік ба-
стамалар жүзеге асырылды: кәдесыйлар 
дайындау, ноутбуктерді жөндеу, т.с.с. «Nur 
Otan» партиясы Төрағасының бірінші орын-
басары М.С. Әшімбаев орталықтың жұмы-
сына жоғары баға берді. Коворкинг-орталық 
жұмыс жасауға арналған, Wi-fi-ға қосылған 
бес компьютермен, принтермен, сондай-ақ, 

орталықтың балалары мен келушілері үшін 
әртүрлі кітапханалардың кітаптарымен жаб-
дықталған бук-кроссинг акциялары жиі өт-
кізіледі. Мұнда кинотренингтер, командалық 
ойындар өткізіледі, караоке жұмыс істейді. 
Орталықта мүмкіндігі шектеулі жастар үшін 
түрлі курстар өткізетін әлеуметтік қызмет-
керлер жұмыс істейді. Мысалы, ағаш ою: 
лазердің көмегімен түрлі өрнектер, ұлттық 
өрнектері бар үстелдер жасайды. 
Мүмкіндігі шектеулі адамдар арасындағы 
кәсіпкерлікті дамыту орталығы – «Алаш» 
ҚБ жобаларды жүзеге асыруға, мәселелерді 
шешуге және билік өкілдеріне өз өтініштері 
мен ұсыныстарын жеткізуге нақты мүмкіндік 
алды. «Біздің мақсаттарымыз бен арман-
дарымыз орындалып жатыр. Біздің оған 
сеніміміз мол. Кешегі армандап жүрген дүни-
елер бүгінгі күні орындалып жатыр. Біз бәрін 
бірге ойластырамыз, бірге армандаймыз, 
бірге жүзеге асырамыз. Бұл үшін біз бірге жи-
налып, қоғамға пайдамызды тигіземіз және 
қоғамға масыл болуды қаламаймыз. Біз бірік-
сек қана мықтымыз!»

ЖОБА МӘНІ
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НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ 
«KHAN ACADEMY QAZAQ» КЛУБЫ

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: әлеуметтік волонтерлік, медиа-во-
лонтерлік, онлайн-волонтерлік, халықаралық волонтерлік.

ҰЙЫМ ТАРИХЫ

«Khan Academy» – миссиясы әлемдік 
деңгейдегі тегін білім беру болып та-
былатын коммерциялық емес ұйым. 
«Khan Academy» математика, тарих, 
грамматика, физика, биология және 
басқа да көптеген пәндер бойынша тегін 
сабақтар ұсынады, 190-нан астам елде 
қолданылады және 43-тен астам тілге 
аударылады.

Жобаның мақсаты – «Khan Academy»-
дің қазақ тіліндегі нұсқасын жасау және 
еліміздің оқушылары мен студенттеріне 
сапалы әрі тегін білім алуға мүмкіндік 
беру.

Жоба 2019 жылдың 26 тамы-
зында Назарбаев Универси-
тетінде студенттік клуб ретінде 
басталды. Жобаны бастар кез-
де жобаны таныстыру және во-
лонтерлерді тарту үшін инфо-
сессия өткізілді. Бұл – ұлттық 
жоба, ол Қазақстанның бар-
лық өңірлерінен барлық ниет 
білдірушілерді волонтерлік 
жұмысқа тартуды жоспарлап 
отыр. Бұл жобаға онлайн қа-
тысуға болады, Қазақстанның 
түрлі өңірлеріндегі (Алматы, 

Тараз, Шымкент), Канада және Қытай-
дағы онлайн-волонтерлермен жұмыс 
тәжірибесі бар. Сонымен қатар, 2019 
жылдың қыркүйек айында басшыла-
ры онлайн-волонтер болып табылатын 
Шымкент қаласындағы ХББ НЗМ бірінші 
филиалы өз жұмысын бастады. Басқа 
да онлайн-волонтерлер өз қалаларында 
филиалдар ашуға мүдделі. Болашақта 
Қазақстанның басқа қалаларында кон-
ференциялар мен инфосессиялар өткі-
зу жоспарланып отыр.

ЖОБА АТАУЫ: «KHAN ACADEMY QAZAQ»
Нұр-Сұлтан қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 

2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
50 адам

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
Біздің жобамыздың басты мақ-
сатты аудиториясы білім алуға 
мүдделі қазақ тілді халық болып 
табылады
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Хан Академиясы – әлемдегі барлық 
адамдарға тегін, сапалы және қолжетімді 
білім беру мақсатында жұмыс жасайтын 
коммерциялық емес ұйым. Хан Акаде-
ми¬ясы платформасының оқу материал-
дары математика, химия, биология, тарих, 
бағдар¬ламалау, физика және тағы басқа 
көптеген пәндерді қамтиды. Аталмыш плат-
форма әлемнің 190 елінде пайдаланылады 
және 43 тілге толығымен аударылған, тағы 
50-ге жуық тілге жартылай аударылған (ау-
дарылу үстінде). 
Khan Academy платформасының қазақ тілін-
дегі нұсқасын жасап шығарып, еліміздің 
кез-келген жеріндегі барлық адамдарға 
(оқушылар, студенттер, т.б.) қазақ тіліндегі 
тегін, сапалы, әрі қолжетімді білім алуына 
мүмкіндік береді. 
Барлығымыз білетіндей, әр елдің мақсаты – 

өзге елдермен терезесін тең ұстау, әлеммен 
бірге даму, әлемдік аренада өзіндік орын алу. 
Елбасы жолдауларында айтылғандай, біздің 
мемлекетіміз де жас болғанына қарамастан, 
осы мақсаттарға жетіп, дамыған елдер қата-
рына қосылуға үлкен күш салып жатыр. Бірақ 
мұндағы ең маңызды нәрсе не екенін білесіз 
бе? Бұл мақсаттарға жетудің басты кілті – ол 
жастар, еліміздің болашағын құрушылар, 
және олардың білімді болуы, яғни, білімді 
жастар. Себебі барлығы білімнен бастала-
ды. Иә, қазір дамыған заман және кез-келген 
салада білім алуға мүмкіншіліктер шектеусіз, 
ғаламторда ақпарат тұнып тұр. Бірақ, өкініш-
ке орай, біздің еліміз, еліміздің азаматтары 
бұл мүмкіндіктен құр қалып отыр. Себебі 
ғаламторда қазақ тіліндегі ақпарат, әсіресе 
білім беру саласында өте аз.

ЖОБА МӘНІ
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BIRGEMIZ: QAMQOR
«Birgemiz: Qamqor» жалпыұлттық жобасының мақсаты 

әлеуметтік қызмет көрсететін, соның ішінде қарттар 
үйінде халықты әлеуметтік қорғау жүйесіне әлеуметтік 
қызмет көрсетуді ұйымдастыруға волонтерлерді тарту 
болып табылады.

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: 
экологиялық волонтерлік, әлеуметтік 
волонтерлік, оқиғалық волонтерлік, 
ТЖ-волонтерлік, спорттық волонтерлік.

2016 жылдың ақпан айында бастамашыл 
жастар тобы «Қызылорда волонтерлері» 
қауымдастығын құрды. Ол кезде Қызылор-
дада волонтерлік туралы түсінік мүлдем 
болмаған. Бұл не екенін және оның қалай 
жұмыс істейтінін ешкім түсінбеді. Біз 2015 
жылдың қараша айында Қызылорда об-
лысының Талсуат кентіндегі мүгедектерге 
арналған оңалту орталығына барған кезде 
тамаша тәлімгер, БҰҰ Халықаралық волон-
тері Никита Шабаевпен кездестік. Дәл сол 
жерде біздің топ «Қысқы бақ» (Зимний сад) 
атты өзінің алғашқы жобасын жүзеге асыр-
ды. Жоба орталық ғимаратының бос тұрған 
екінші қабатында қысқы бақ ұйымдастыру-
дан тұрды. Сол кезде бүкіл қала белсенділік 
танытты. Орталыққа 100-ден астам түрлі 
бөлме гүлдері жиналды. Осылайша біздің 
қауымдастық пайда болды.

Әлеуметтік желілердегі ресми мәлімдеме-
ден кейін бірден біздің топ одан да ауқымды 
және қызықты жобаларды қолға алды. Бір 
жарым жыл ішінде біз олардың көпшілігін 
табысты іске асырдық және заңды мәртебе 
алу уақыты келді деген қорытындыға келдік. 
Шаралардың ауқымын кеңейту үшін мүмкін-
діктер аз сияқты көрінгендіктен заңды мәрте-
бе алуды шештік. Сөйтіп, 2017 жылдың ма-

мыр айында 
«Қызылорда 
в о л о н т е р -
лері» ҚҚ пай-
да болды.

А т а у д ы 
ө з г е р т п е у 
ш е ш і м і н 
қабылдадық, өйткені 
ұзақ уақыт бойы 
жасаған жұмыстарымыздың 
арқасында бізді бүкіл қала осы атаумен 
таныды, олар бізден көмек сұрап, бізге сене 
бастады. Бір ғана құлшыныспен жобалардың 
жаңа толқыны басталды. Қайырымдылық 
жасаушылар пайда бола бастады. Қор өзін 
жақсы жағынан көрсете білді. Біз қаламызда 
волонтерлікті белсенді түрде насихаттадық, 
оқыту тренингтерін жібермеуге тырыстық, 
өзіміз де  мектептерге, балалар үйлеріне, 
колледждерге барып, волонтерлікті 
насихаттадық. Тек жалғыз нәрсе – барлық 
волонтерлерді бір қуатты командаға біріктіру 
қолымыздан келмеді. 

«ТЖ волонтерлері» – қорымыздың 
алғашқы қаржыландырылатын жобасы. 
Сол кезде бізге Тұңғыш Президент – 
Елбасы Қоры қолдау көрсеткен болатын. 
Бұл біздің өңір үшін волонтерліктегі жаңа 
бағыттың дамуына түрткі болды, өйткені 
Қызылордада бұған дейін әлеуметтік 
волонтерлік басымдыққа ие болған еді. «ТЖ 
волонтерлері» жобасы қорымыз үшін ең 
жарқын жоба болды, дегенмен біз өзімізді 
экологиялық волонтерлікте де, әлеуметтік 
волонтерлікте де сынап көрдік, мерекелерді 
ұйымдастыру, спорттық іс-шараларды 
сүйемелдеу бойынша жұмыстар атқардық. 
Осылайша әртүрлі бағыттар бойынша үлкен 
тәжірибе алдық. Қазіргі уақытта «Қызылорда 
волонтерлері» ҚҚ үлкен мәртебеге ие, 
табысты жұмыс істеп, қала өміріне белсенді 
қатысып келеді.

«ҚЫЗЫЛОРДА ВОЛОНТЕРЛЕРІ» ҚҚ
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ЖОБА АТАУЫ: 
«ОСОБЫЕ ТАНЦЫ» (ЕРЕКШЕ БИ)

Қызылорда қ. 

ЖОБА МӘНІ

Қызылордада 2016 жылдың қазан айында 
волонтерлер тобы қала үшін жаңа спорттық 
бағыт – арбамен билеу клубын ұйымдастыр-
ды. «Орда» БСК би клубы мен мүгедектерге 
арналған спорт клубының арқасында жоба 
бүгінгі күнге дейін жұмыс істеп келеді. Қаты-
сушылар турнирлерге дайындалып, қалалық 
іс-шаралар мен чемпионаттарда сәтті өнер 
көрсетіп жүр. Алайда, арбамен билеу тек 
спорт қана емес. Көптеген адамдар үшін ол 
өмір салтына айналды. Сонымен қатар, бұл 
керемет психологиялық және физикалық 
реабилитация құралы болып табылады. Ең 
алдымен мүгедектігі бар адамдарды әлеу-
меттендіруге және бейімдеуге бағытталған 
«Особые танцы» жобасы Қызылорда об-
лысында параспорттың дамуына серпін 
берді (бұрын арбамен билейтін спортшылар 
болған емес).

Егер сүйікті ісіңізге шын жүректен беріл-
сеңіз және барлық ойыңыз ол істі нәтижелі 
іске асыруға бағытталатын болса, жеңістің 
ауылы алыс емес деген сөз. «Особые тан-
цы» жобасымен де осылай болды, оған 
қатысу біздің тату командамыздың барлық 
мүшелеріне ләззат пен терең қанағаттану 
сезімін сыйлайды. Жоба алғаш басталған 
кезде скептиктер көп болды. Біз толыққанды 
белсенді өмір сүруге үміт берген адамдар 

үшін жауапкершілік туралы және біздің жоба, 
жұлдыз сияқты, аймақтың мәдени өмірінің 
аспанында жарқырап, көптеген басқа да 
жарқын және перспективалы жобалар си-
яқты мәңгілікке жоғалып кететіні туралы 
жиі естідік. Бірақ, барлық пессимистік бол-
жамдарға қарамастан, біз би жобамызды 
сақтап қана қоймай, жаңа биіктерге жеттік 
– жоба инновациялық жобаға айналды. Жо-
баны жүзеге асыру барысында бізге әр түрлі 
мейірімді, жанашыр адамдар бірнеше рет 
көмектесті. Осылайша біздің ұжым ерекше 
қажеттіліктері бар адамдармен және жер-
лестеріміздің мейірімді жүректерімен шат-
танып жүрміз. Өйткені олардың көмегінсіз 
бұл жоба бұрында тоқтап қалған болар еді. 
Біз мейірімді, керемет, жанашыр адамдарға 
олжалымыз. Біз бұған қуаныштымыз және 
олардың барлығына өте ризамыз! Бүгінгі 
таңда біз жақсы нәтижелерге қол жеткіздік: 
би тобынан екі спортшы (Есет Дәрібаев пен 
Роза Смағұлова) спорт шеберіне үміткер 
атағын алды және жобаның бір қатысушысы 
(Дияна Смағұлова) – осы бағыттағы спорт 
шебері. Бұлар Қызылорда облысының па-
распорт тарихындағы алғашқы қарлығашта-
ры ғана екеніне сенімдіміз.

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2016 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
10 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
1000 адамнан астам.
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ЖОБА АТАУЫ:  «БІЗ БІРГЕМІЗ!» ӘЛЕУМЕТТІК АКЦИЯСЫ

Ақтөбе қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2016 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
30 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
50 адам – тікелей қамту, 5000 
адам – жанама қамту (БАҚ-та 
ақпараттандыру арқылы).

«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ САЛ АУРУЛАРЫНА 
ШАЛДЫҚҚАН АЗАМАТТАРДЫ ҚОЛДАУ ҚОРЫ» ҚБ 

ЖАНЫНДАҒЫ «Д.А.Р.» ВОЛОНТЕРЛІК КЛУБЫ
ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: әлеуметтік волонтерлік.

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
1999 жылы құрылған «Ақтөбе қаласының сал 

ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау қоры» 
ҚБ өз қызметінің негізгі мақсаты өз бетінше 
қозғалу қабілетінен айырылған мүгедектердің 
құқықтары мен мүдделерін қорғау деп санай-
ды. Қор мүгедектердің өңірдің қоғамдық-саяси, 
спорттық, мәдени өміріне кеңінен қатысуына, 
оларды еңбекке тартуға жәрдемдеседі, мүге-
дектерді әлеуметтік, психологиялық оңалтуға, 
олардың қоғамға ауыртпалықсыз интеграцияла-
нуына бағытталған түрлі әлеуметтік маңызы бар 
шараларды ұйымдастыруға ықпал етеді. Мүге-
дектерге деген көзқарас өркениетті мемлекеттің 
басты көрсеткіштерінің бірі болып табылады. 
Клубтың құрылған сәтінен бастап бүгінгі күнге 
дейін біз мүгедектерді оңалтуға бағытталған он-
даған әлеуметтік маңызы бар жобаларды қолға 
алып, іске асырдық. 

Бүгінгі таңда ақтөбеліктердің қозғалысы бүкіл 

ел үшін үлгі боларлықтай ауқымға ие болды, бұл 
өскелең ұрпақ үшін маңызды моральдық негізге 
ие. «Д.А.Р.» клубының волонтерлері 2007 жылы 
ашылған күннен бастап мүгедек адамдардың 
өмір сүру сапасын жақсартуға және қоғамға бей-
імделуге бағытталған әлеуметтік жобалар мен 
бағдарламаларға қатысады. Волонтерлердің 
көпшілігі өздері мүгедек адамдарға арналған 
бірқатар әлеуметтік акциялардың бастамашысы 
және ұйымдастырушысы болды. Мүгедек бала-
лар мен жастарға ерекше көңіл бөлінеді. Волон-
терлер балалар үшін шеберлік сағаттарын, кон-
церттерді, ерлік сабақтарын, жазғы лагерьлерді 
ұйымдастырады, олар шығармашылық қабілет-
терін дамытуға және тұрмыстық дағдыларды 
игеруге көмектеседі.

Ақтөбе облысының ҮЕҰ арасында өткен бай-
қау қорытындысы бойынша «Ақтөбе қаласының 
сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау 
қоры» ҚБ «Үздік ҮЕҰ» кубогымен марапатталды.
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Жыл сайын көктемнің басында «Д.А.Р.» клу-
бы іс-шаралар өткізеді, олардың көпшілігі 
дәстүрге айналып үлгерді. Өзара іс-қимыл-
дың мұндай форматы балалар мен жастарға 
өз әлеуетін толық дамытуға және сол арқылы 
өзіне деген сенімділікті қалыптастыруға мүм-
кіндік береді. Бірақ басты мақсат – қарым-қа-
тынас. «Д.А.Р.» клубы Халықаралық әйелдер 
күні қарсаңында мүгедектігі бар жастарға ар-
налған көктемгі бал өткізеді. Бұл кездесулер-
де адамдар өздеріне достар табады, жақсы 
қарым-қатынас қалыптасады, кейде олар ма-
хаббатқа ұласып жатады. 2016 жылы «Д.А.Р» 
волонтерлері үлкен бастамамен Халықара-
лық әйелдер күнін мерекелеуге қатысты және 
мерекені қор мүшелері үшін жаңа форматта 
өткізуді ұсынды. 2016 жылдың 3 наурызында 
әйелдер мерекесі қарсаңында «Біз біргеміз!» 
әлеуметтік акциясы ұйымдастырылды. Ак-
ция барысында Ақтөбе қаласының 13 сұлу-
лық салоны: «Алсу», «Винтаж», «Жасмин», 
«Профессионал», «Эффата», «Фантазия», 
«Евгения», «Сакура», «Нағима», «Bota 
Mukaeva», «Sugar Dream», «Beauty Proof», 

«Люблю себя» салондары 13 қызға сұлулық 
салондарының қызметтерін сыйға тартты. 
«Halima Holding studio» ұжымы арулар үшін 
«CITY shopping center» СОО ғимаратында 
фотосессия ұйымдастырды, сондай-ақ, «Біз 
біргеміз!» акциясына қатысушылармен бей-
ресми кездесу және фотосессия өткізу үшін 
вип-залды тегін берді. Қыздардың суреттері 
«Доброта – это крылья, которые возносят нас 
над суетой!» альбомына кірді. «Romantic» 
гүл салоны қыздарға әдемі гүлдер сыйлады. 
Сондай-ақ, бізді акция күні тегін көлік қызмет-
терін көрсеткен қаланың такси қызметтері де 
қолдады. Акция қатысушылары – мүгедектігі 
бар қыздар өздерін сұлулық ханшайымдары 
ретінде сезінді. Көз жасы да төгілді, қуанды, 
рухани әңгімелер, тортпен шай да болды. 
Кейбір қыздар ешқашан сұлулық салонда-
рында болмағанын мойындады және бұл 
олар үшін өмірдегі маңызды оқиға болды. 
Волонтерлер қала тұрғындарын жобаға тар-
та алды және «Бәріміз бірге» осы әлеуметтік 
маңызы бар акцияны өткіздік.

ЖОБА МӘНІ

ЖОБА АТАУЫ:  «ЖЕҢIС»
Бүкіл Қазақстан 
бойынша

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
60 адам

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
Ұлы Отан соғысының ардагер-
лері мен тыл еңбеккерлері.
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ЖОБА МӘНІ

Жоба идеясы «Самұрық-Қазына 
траст» қолдауымен ҰВЖ-ға тиесілі. 
Жобаның мақсаты – Ұлы Отан соғысы-
ның батырларын мәңгі есте қалдыру. 
ҰОС ардагерлері мен тыл еңбеккер-
леріне рейдтер жүргізілуде. Үй таза-
лау, тамақ дайындау бойынша көмек 
көрсетіледі, азық-түлік, дәрі-дәрмек, 
халық тұтынатын тауарлар ұсыны-
лады. Волонтерлер қарт адамдар-
мен сөйлесіп, олардың әңгімелерін 
тыңдайды. Сондай-ақ, жоба аясында 
бейресми кездесулер – шай ішу, ерлік 
сабақтары өтеді. 

Тек 2019 жылы жоба 50 ардагер 
мен тыл еңбеккерлерін қамтып, 150-
ге жуық рейд жүргізілді. Бұл ерекше, 
өте мейірімді және қажет жоба. Қарт 
адамдар біздің волонтерлермен кез-
десулерді асыға күтіп, қуанады, ал 
волонтерлердің өздері соғыс жылда-
ры туралы өз көздерімен көрген ар-
дагерлерден жаңа әңгімелер естиді, 
сонымен қатар олар Ұлы Отан соғы-
сына қатысушылармен қарым-қатынас 
жасау мүмкіндігі үшін жобаға өте риза.
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BIRGEMIZ: SABAQTASTYQ
«Birgemiz: Sabaqtastyq» жалпыұлттық жобасының мақ-

саты волонтерлердің балалар үйлеріндегі, өмірлік қиын 
жағдайға тап болған балалар мен жастарға қатысты 
тәлімгерлік практикасын енгізу болып табылады.

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
БАҒЫТТАРЫ: Әлеуметтік 
волонтерлік, pro bono 
(зияткерлік) волонтерлік, 
халықаралық волонтерлік.

ҰЙЫМ ТАРИХЫ

Оңтүстік Қазақстанда 15 жылдан 
астам жұмыс істеп келе жатқан 
«Достар» жастар волонтерлік 
орталығы «Тең – теңімен» қағидаты 
бойынша жұмыс істейді. Осы жылдар 
ішінде «Достар» орталығы оқыту 
арқылы жастарды дамытуға бағытталған 
көптеген бағдарламалар мен жобаларды 
іске асырды. БҰҰ-ның халықтың қоныстануы 
саласындағы қоры, БҰҰ ЮНИСЕФ Балалар 
қоры, Қазақстандық медициналық-
педагогикалық қауымдастығы, Түркістан 
облысының іскер әйелдер қауымдастығы 
және басқа да ұйымдар осы үлкен істе 
орталықтың тұрақты серіктестері болып 
табылады.

«Достар» үкіметтік емес ұйымының мис-
сиясы – білімді ілгерілету және адамдардың 
репродуктивті құқықтары мен адам құқықта-
рын қорғау, салауатты өмір салтын, гендерлік 
теңдікті насихаттау, көшбасшылық әлеуетті 
дамыту және жастар волонтерлігін тұрақты 
дамыту арқылы Қазақстан жастарының көш-
басшылығын дамыту.

Бүгінде Орталық – 2000 жылы БҰҰ-UNFPA 
халық қоры қабырғасында іске қосылған 
Y-PEER жаһандық желісінің ең белсенді мү-
шелерінің бірі. Желіге білім беру, көшбас-
шылық қасиеттерді дамыту және жастарды 
азаматтық белсенділікке тарту арқылы өз 
қоғамдастықтарын жақсы жаққа қарай өзгер-
ту идеясымен біріктірілген әлемнің 45-тен 
астам еліндегі 500-ден астам үкіметтік емес 
жастар ұйымдары кіреді.

Қазақстанда Y-PEER жұмысы 2003 жылы 

Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы-
ның Оңтүстік Қазақстан филиалы базасында 
басталды. Онда жастар қызығушылық та-
нытқан ересектер тарапынан қолдау тапты. 
ОҚО-да 15 жыл жұмыс істеп, 2012 жылдан 
бастап Y – PEER іске қосылғаннан кейін 
еліміздің басқа өңірлерінде «ересектерді» 
қолдау және олардың қызығушылығы – осы 
жастар қозғалысының жетістік формуласы-
ның негізі екенін атап өтуге болады. Бүгінде 
желі еліміздің 10 қаласында жұмыс істейді.

Y-PEER 16 жыл ішінде Қазақстанда са-
бақтастық пен менторлыққа негізделген во-
лонтерлік қозғалыстың тұрақтылығын қол-
дайтын модель әзірледі. Рас, мұндай сөздер 
«өз ортамызда» сирек қолданылады, тек 
мәні қалады, яғни, волонтерлердің аға буыны 
жастарды оқытады, олар өсіп, университет-
терді бітіріп, «ересек өмірге» қадам басады.

Ұрпақтар өсіп, өзгеріп келеді – бүкіл қозға-
лыс жаңарады, ал ең қамқор адамдар ере-
сек кезінде серіктестер, жаттықтырушылар, 
үйлестірушілер рөлінде волонтерлер қата-
рында қалады. 2003 жылдан бастап мектеп 
оқушыларымен және студенттермен, сон-
дай-ақ, олардың ата-аналарымен, оқытушы-
лармен, АИТВ жұқтырған жасөспірімдермен, 
олардың қоршаған ортасымен, балалар 
үйінің тәрбиеленушілерімен және түлек-
терімен, педагогтармен және журналистер-
мен жұмыстар жүргізіліп келеді.

«ДОСТАР» ЖАСТАР ВОЛОНТЕРЛІК КӨШБАСШЫЛЫҚ 
ОРТАЛЫҒЫ
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ЖОБА АТАУЫ: 

Y-PEER KAZAKHSTAN БАҒДАРЛАМАСЫ «ТЕҢ-ТЕҢІМЕН» ҚАҒИДАТЫ 
БОЙЫНША БЕЙРЕСМИ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ. 2019 ЖЫЛҒА ҚАРАЙ 
БАҒДАРЛАМАНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ;

1. ҰЛТТЫҚ ЖАЗҒЫ КӨШБАСШЫЛЫҚ МЕКТЕБІ;

2. ТЕҢ-ТЕҢІМЕН ҚАҒИДАТЫ БОЙЫНША ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАРҒА 
АРНАЛҒАН ҰЛТТЫҚ ТРЕНИНГ

Түркістан облысы (Түркістан, Кентау, Қазығұрт), Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, 
Өскемен, Риддер, Ақтөбе, Семей, Қызылорда қалалары.

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
Y-PEER Kazakhstan – 2003 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін «тең-теңімен» 
қағидаты бойынша бейресми оқыту.

ТАРТЫЛҒАН ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
1. Ұлттық жазғы көшбасшылық мектебі – 58 қатысушы.
2. Жаттықтырушыларға арналған ұлттық тренинг – 25 қатысушы.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
2003 жылдан бастап Шымкент қаласы мен облыс аудандарында 28 мың 
жасөспірімді «тең оқытушылар» хабардар етті. 2019 жылдың қараша айында 
Y-PEER желісінің волонтерлері өткізген іс-шараларға 2000-нан астам жастар 
мен жасөспірімдер қатысты.
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ЮНФПА-БҰҰ қоры жақында жүргізген зерт-
теу нәтижелері көрсеткендей, Қазақстанда 
15-19 жас аралығындағы жасөспірімдердің 
үштен бірі жыныстық тұрғыда белсенді бо-
лып келеді. Бұл ретте сұралғандардың ба-
сым көпшілігінің (91 %) АИТВ және ЖИТС 
туралы толықтай білімі жоқ. Сонымен қатар, 
контрацепция құралдарына қанағаттанды-
рылмаған қажеттілік сияқты, жасөспірімдер 
жүктілігінің саны ЭЫДҰ-ның басқа елдерімен 
салыстырғанда жоғары болып қалуда.

Осы уақытқа дейін жасөспірімдер үшін 
денсаулыққа байланысты ең қызықты мәсе-
лелер туралы негізгі ақпарат көзі жасөспірім-
дердің өздері болып қала береді. Олар осы 
сұрақ бойынша ата-аналарына, дәрігерлерге 
немесе оқытушыларға өте сирек жүгінеді. 
Y-PEER волонтерлері сенімді ақпарат тасы-
малдайды – өздері оқып, құрдастарын оқыта-
ды. Бұл «тең-теңімен» қағидасы. Жасөспірім 
кезіңізде сіз көптеген қауіп-қатерлерге тап бо-
луыңыз мүмкін: құрдастарыңыздың қысымы, 
қудалау, қауіпті мінез-құлық, соның ішінде 
қауіпті жыныстық мінез-құлық және басқалар. 
Дұрыс ақпаратты білу өте маңызды, «жоқ» 
деп айтуды және құрдастарының қысымына 
қарсы тұруды үйрену керек. Бірақ ең басты-
сы – таңдау мүмкіндігі және сіздің өміріңізді 
айтарлықтай өзгертетін шешімдер қабылдау 
құқығы.

Интерактивті тренингтер, ауқымды акция-
лар, форумдар, дөңгелек үстелдер және аут-
рич жұмыстары түрінде жасөспірімдер өз тіл-
дерінде өз денсаулығына зиян тигізбеу үшін 
басқа жасөспірімдерге ересек өмірде өзін 
қалай ұстау керектігі туралы білуге көмекте-
седі. Олар темекі шегу, алкоголь және басқа 
да есірткі заттарын пайдалану, репродуктивті 
денсаулық, отбасын жоспарлау, жыныстық 
жолмен берілетін инфекциялар, гендерлік 
теңдікті нығайту және гендерлік зорлық-зом-
былықтың алдын алу, АИТВ инфекциясын 

жұқтыру деңгейін төмендету – АИТВ жұқты-
рған адамдардың кемсітуі мен стигмасын 
жою мәселелерін талқылайды. Осылайша 
олар өз араларында жауапты мінез-құлықты 
қалыптастырады және оны одан әрі тарата-
ды.

Бағдарлама нәтижесінде күтілетін нәтиже-
лер – бұл өз денсаулығы мен өміріне қаты-
сты саналы түрде жауапты шешімдер қабыл-
дайтын жастар.

Бүгінгі таңда 2003 жылдан бері 28 000-
нан астам жасқа ақпарат берілді. 2019 жылы 
2000-нан астам жас қамтылды. «Тең теңімен» 
қағидаты бойынша жыл сайын 100-ге жуық 
жаңа жаттықтырушы кейіннен өздерінің оқу 
орындарында тренингтер өткізу үшін жат-
тықтырушыларға арналған тренингтерде 
оқиды. Репродуктивті денсаулық және жо-
балық басқару мәселелері бойынша UNFPA 
сертификатталған «Достар» орталығы жат-
тықтырушыларының 20-ға жуығы ұлттық 
жаттықтырушылар мәртебесіне ие және өз 
тәжірибелерімен елімізде де, Орталық Азия 
елдерінде де серіктестермен қуана бөлісуде.

ЖОБА МӘНІ
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ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
БАҒЫТТАРЫ: pro bono 
(зияткерлік) волонтерлік.

ҰЙЫМ ТАРИХЫ

«ЭлитАгро» ҚҚ 2005 жылы құрылды, 
оның қызметі ауылдық аумақтарды да-
мытуға бағытталған. Қорды аграрий ға-
лымдары, яғни ауыл шаруашылығымен 
айналысатын адамдар ұйымдастырды.

«Біз қала аумағына кіретін ауылда тұра-
мыз, бірақ ауылдық инфрақұрылымы бар, 
өзіндік проблемалары бар, олар қалалық 
мәселелерден өте ерекшеленеді. Біз өз қо-
рымызды ұйымдастырған кезде тек ғылыми 
мәселелермен айналысамыз деп ойладық, 
бірақ өмір жергілікті «коллизияларды» шешу-
ден тыс қалмайтынымызды көрсетті», – деп 
мойындайды Қордың негізін қалаушылары. 
Олар жергілікті өзін-өзі басқару институтын 
дамыта бастады, оқыту жүргізді, кеңестер 
берді, ауылдық кеңестерді ұйымдастыруға 
көмектесті. Олар қарапайым адамдардың 
белсенділігін әртүрлі жолдармен арттыруға 
тырысады. Мысалы, оларды қоғамдық мони-
торинг жүргізуге барынша тартады. Бұл жұ-
мыс ауыл тұрғындарының үйлеріне су қосу 
тарифін бір кенттегі 30 мың теңгеден, ал екін-
шісіндегі 19 мың теңгеден 4200 теңгеге дейін 
төмендетуге мүмкіндік берді.

Қор мүшелері қауіпсіз қоршаған ортаны 
белсенді қолдайды. 2016 жылдың жазында 
«Ардагер» қоғамдық бірлестігімен бірлесіп, 
қаланың және оған іргелес ауылдық округ-
тердің барлық тұрғындарының тағдырына 

әсер ететін Жыландыдағы калий кен орнын 
игеруді кеңінен талқылауға бағытталған 
бірқатар қоғамдық іс-шаралар өткізілді. Нәти-
жесінде қауіпті жобаны әзірлеу жұмыстары 
тоқтатылды.

Қор ауыл шаруашылығына инновациялық 
тәсілді енгізу саласында да отандық селек-
цияның дәнді дақылдар сұрыптарын наси-
хаттау және үгіттеу бойынша жұмыс істейді. 
Үй шаруашылығында бау-бақша мәдениетін 
дамытады. Мектеп оқушыларына экологи-
ялық бағыттағы ғылыми-практикалық жұ-
мыстарды дайындауға көмектеседі, Ақтөбе 
ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясының 
егіс алқабында биология мамандықтары 
бойынша оқитын студенттер үшін практика 
ұйымдастырады. Қор мемлекеттік органдар-
мен қоршаған ортаны қорғау мәселелері бой-
ынша белсенді ынтымақтастықта өзара іс-қи-
мыл жасайды, бизнестің, қоғамдық ұйымдар 
мен мемлекеттік органдардың бірлескен жұ-
мысын нығайтып, үйлестіреді, табиғат ресур-
старын тиімді пайдалану ұсынымдарын әзір-
лейді, сондай-ақ, экологиялық сауаттылықты 
және биоалуантүрлілік саласындағы белсен-
ді ұстанымдарды дамытады.

«ЭЛИТАГРО» ҚҚ

ЖОБА АТАУЫ: «АҚТӨБЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТӘЖІРИБЕ СТАН-
ЦИЯСЫНЫҢ КӘСІПОРНЫНДА БІЛІМ, ТҮСІНІК ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІК 
АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАМАНДЫҚТАРЫНА ҚЫ-
ЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ» НЕМЕСЕ «ЖАСАУ АРҚЫЛЫ ҮЙРЕНУ».

Ақтөбе облысы, 
Кеңес Нокин ауылы

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2005 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ:  
50 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
1000-нан астам студенттер мен 
оқушылар.
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ЖОБА МӘНІ

Қазақстанның батыс өңірінде жыл сай-
ын агроөнеркәсіп кешені мамандарының 
тапшылығы байқалады. Жас мамандардың 
ауыл шаруашылығына кәсіби бейімделу 
мәселесі ең маңызды және өзекті мәселе-
лердің бірі болып табылады. Жыл сайын 
жоғары оқу орындары мен колледждер түлек-
терінің 20%-дан астамы ауыл шаруашылығы 
өндірісінде жұмыс істейді, ал бұл - Қазақстан 
қоғамы тыныс-тіршілігінің маңызды стратеги-
ялық бағыты. Агрономдар, инженерлер, ме-
ханизаторлар, аграрлық саланың ғалымда-
ры сияқты жас мамандардың тапшылығы 
сезіледі.

«ЭлитАгро» ҚҚ қызметкерлер қатары ұзақ 
уақыт бойы жас мамандармен толықтырыл-
маған Ақтөбе ауыл шаруашылығы тәжірибе 
станциясында орналасқан.

Сондықтан Қор жыл сайын саланың пер-
спективалары мен мүмкіндіктерін көрсетуге, 
еңбектің жетістіктерін көрсетуге, жастардың 
қызметі кәсіби тәртіптің дағдылары мен ше-
берліктерін игерудің белгілі бір деңгейінде 
көрініс табуы үшін оқушы жастар мен мек-
теп оқушыларын ғылыми әулеттерге бай 
еңбек ұжымының өміріне қосуға тырысады. 
Ауылшаруашылық, экология және биология 
мамандықтарының студенттері ертеңгі күн-
нің жұмысын орындаушылары мен ұйымда-
стырушылары болып табылады және оларға 
белгілі бір өндіріс жағдайында тиімді әрекет 
етуге мүмкіндік беретін дағдылар қажет.

Жобаның қызметі ақпарат беруге, кәсіпо-
рынның жұмысымен және жетістіктерімен 
таныстыруға, сондай-ақ, студенттерді егіс 
алқаптарындағы тәжірибеге тартуға бағыт-
талған. Бұл аграрлық бейінді мамандарын 
даярлаудың маңызды құрамдас бөлігі және 
мамандықты игеру платформасы болып та-
былады. Осылайша, ауыл шаруашылығын-
дағы еңбектің беделін арттыру және ауыл-
дық жерлерге жас мамандарды тарту үшін 
қызметтің жаңа сапасы негізінде қалыптасқан 
проблемалық жағдайлардан шығу үшін жаңа 
білімдерді ойлап тауып, оларды қолдану 
мәселесі орын алып отыр.

Ақтөбе ауыл шаруашылығы колледжі, 
Қ.Жұбанов атындағы педагогикалық универ-
ситеті, С. Бәйішев атындағы университеті 
бірнеше рет «Ақтөбе тәжірибе станциясы» 
ЖШС-не студенттердің ғылым және өндіріс 
бөлімдерінде өтеусіз орындау шарттарымен 
тәжірибеден өту бойынша мәселесімен жүгін-
ген болатын. Бұл жоба «ЭлитАгро» ҚҚ тікелей 
қатысуымен іске асырылды.

Күтілетін нәтижелер: жастар тарапынан 
ғылыми-зерттеу қызметіне қызығушылықты 
арттыру, «ЭлитАгро» ҚҚ қатысуымен ЖОО 
мен Ақтөбе тәжірибе станциясы арасындағы 
өзара іс-қимылды күшейту. Ынтымақтастық 
және өзара мүдделестік туралы келісімдер-
ге қол қойылады. Қаланың оқу орындарында 
отандық селекцияның практикалық жетістік-
терін көрсете отырып, практик ғалымдар 
дәріс оқиды. Алынған мәліметтер негізінде 
студенттер өздері жүргізілген зерттеулердің 
нәтижелері бойынша конференцияларға қа-
тыса алады.
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ЖОБА МӘНІ

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: 
Әлеуметтік волонтерлік, ТЖ-
волонтерлік.

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
Топ 2017 жылы мұқтаж жандарға, сон-

дай-ақ, өмірлік қиын жағдайға тап болған 
қарттар мен балаларға көмек көрсету үшін 
құрылды. Жұмыс қарттар үйі, балалар үйі 
мен аналар үйлерінде жүргізіледі. ІІД, ТЖД-
мен меморандумдарға қол қойылды.

DOBROE_SERDCE_KOKSHETAU

ЖОБА АТАУЫ: DOBROE_SERDCE_KOKSHETAU

Көкшетау қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2017 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ:  
300 астам адам

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
Ақмола облысы

Күн сайын көптеген адамдар көмекке 
мұқтаж. Қазіргі таңда қолдау әлеуметтік 
желілер арқылы келуі мүмкін. Алайда, 
волонтерлерде мұқтаж жандарға де-
меушілік көрсету бойынша қиындықтар 
туындайды. «Доброе сердце Көкшетау» 
тобы қайырымдылық қорын құрып, тұр-
мыстық зорлық-зомбылықтан қорғау 
орталығын ашуды жоспарлап отыр. ІІД 
және ТЖД-мен меморандум жасасқан-
нан кейін көмек көрсетуге көбірек мүмкін-
дік пайда болды, бірақ әлі де дамытатын 
тұстар да бар.
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BIRGEMIZ: SAÝLYQ
«Birgemiz: SAÝLYQ» жалпыұлттық жобасының мақсаты 

денсаулық сақтау саласына, науқастарға күтім жасауға, 
оның ішінде хоспистерде, онкологиялық диспансерлерде 
және т. б. көмек көрсетуге волонтерлерді тарту болып 
табылады.

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: Әлеуметтік волонтерлік, спорттық 
волонтерлік.

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
2016 жылы Қарағанды қаласында АИТВ 

инфекциясының алдын алу бойынша іс-ша-
ралар өткізілді. АИТВ жұқтырған 43 балаға 
әлеуметтік және психологиялық көмек көр-
сетілді. 1 қыркүйекке дейін азық-түлік сөмке-
лері мен кеңсе тауарлары дайындалды.

2016-2018 жылдары Ұлы Отан соғысының 
ардагерлерін «Жеңіс» әлеуметтік қолдау 
іс-шараларын ұйымдастыру бойынша қыз-
меттер көрсетілді - ҰОС қатысушыларына 
және тыл еңбеккерлеріне рейдтер жүргізілді, 
азық-түлік пакеттері түрінде көмек көрсетілді, 
екі ардагердің ауласын тазалау жұмыстары 
жүргізілді, Н.Н. Сорокинаға электротитан ор-
натылды.

2017 жылы – «Қарағанды қаласында муль-
тидисциплинарлық команданың жұмысын 
қамтамасыз ету жолымен АИТВ бар адамдар 
арасында антиретровирустық терапияны 
қалыптастыру және қолдау» жобасы бойын-
ша 15 адам АРТ емдеуге қайтарылды, 194 
адамға қауіпсіз мінез-құлық бойынша кеңес 
берілді. 119 адамға психоәлеуметтік кеңес 
берілді.

2018-2019 жылдары – «ИЕТ арасын-
да АИТВ инфекциясының парентералдық 
берілу жолын төмендетуге бағытталған 
іс-шаралар» жаһандық қорының гранты. 
Инъекциялық есірткі қолданатын 5000-нан 
астам адам АИТВ-инфекциясы бойынша те-
стілеуден өтіп, 625 шағын сессия, 2140 пси-
хоәлеуметтік кеңес өткізілді. Жеке қорғану  
құралдары (шприцтер мен презервативтер) 
таратылды.

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСТЫҚ «СЕНІМ» 
ҚАУЫМДАСТЫҒЫ ЗТБ

ЖОБА АТАУЫ: ТЕМІРТАУ ЖӘНЕ ҚАРАҒАНДЫ 
ҚАЛАЛАРЫНЫҢ КӨШЕЛЕРІНДЕ СИНТЕТИКАЛЫҚ 

ЕСІРТКІЛЕРДІҢ ЖАРНАМАСЫН ЖОЮ

Қарағанды облысы. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
62 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
1200 адам.
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ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: әлеуметтік волонтерлік

ҰЙЫМ ТАРИХЫ

«Жамбыл жастары» қоғамдық бірлестігі 
2002 жылдың 14 наурызында құрылды. Оның 
міндеті – жастардың әлеуетін дамыту және 
осалдығын төмендету арқылы олардың са-
пасын жақсарту. Ұйым бес бағдарлама 
бойынша жұмыс істейді: даму бағдар-
ламасы, білім беру, еріктілік, ақпарат-
тық және экологиялық.

17 жыл ішінде 3000-ға жуық жас 
көшбасшы түлеп шықты, 50-ге жуық 
әлеуметтік жоба сәтті іске асырылды, 
олардың басым бөлігі Тараз қаласы 
мен Жамбыл облысы халқының осал 
топтағы тұрғындарына бағытталған. 
Бірлестік Ұлттық волонтерлер желісінің 
мүшесі болып табылады, оның ба-
засында Волонтерлік бастамаларды 
қолдау орталығы жұмыс істейді. Жам-
был облысының ішкі саясат басқар-
масымен, облыстық перинаталдық 
орталығымен, «28 петель» клубымен, 

ҚР Қызыл Ай қоғамының Жамбыл облысын-
дағы филиалымен, АҚШ-тың Алматыдағы 
Бас консулдығымен, АҚШ-тың Астанадағы 
Елшілігімен, «Еуразия – Орталық Азия» қо-
рымен және «Love to code» бағдарламалау 
мектебімен серіктестікте жұмыс істейді.

«ЖАМБЫЛ ЖАСТАРЫ» ҚБ

Студенттермен кездесулер, білім беру 
мекемелерінде ата-аналармен кездесулер, 
БАҚ-та ПБЗ жарнамасы мен тасымалда-
уы, атап айтқанда қалаларда синтетикалық 
есірткілерді жеткізу үшін (өкінішке орай, 
бұған жастар қатысады, оларға «жеңіл та-
быс» беріп, көбінесе оларды квест, ойын, 

курьерлік қызметтер ретінде бүркемелейді) 
жауапкершілік туралы түсіндірме жұмыстары 
өткізілді.

«Салауатты болашақ» науқаны аясында 
синтетикалық есірткі жарнамаларын өшіру 
бойынша рейдтер өткізілді (1184 жазба 
өшірілді).

ЖОБА МӘНІ
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ЖОБА АТАУЫ: «ЖИВИ, МАЛЫШ!»
Тараз қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 

2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
25 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
25-30 волонтер, мерзімінен 
бұрын туған 30 бала.

ЖОБА МӘНІ

«Жамбыл жастары» жастар қоғамдық бір-
лестігі Тараздағы «28 петель» клубы үшін 
бір миллион теңгелік грантты, Азаматтық ба-
стамаларды қолдау орталығы – АБҚО-ның 
қолдауымен Ұлттық волонтерлер желісінің 
шағын грантын жеңіп берді. «Бұл таңқалар-
лық қуанышты жаңалық, ол Тараздағы «28 
петель» клубына иірілген жіптер, тоқу маши-
насы болған кезде ерте босанған балаларға 
көмектесуге және ұйымға көптеген жаңа во-
лонтерлерді тартуға мүмкіндік береді», - дейді 
бірлестіктегілер.

«28 петель Тараз» – бұл қайырымдылық 
клубы, онда волонтерлер 100%-дық жүннен 
(бас киімдер, шұлықтар, желеткелер, көр-
пелер) заттар мен жайлылық ойыншықтар, 
100% мақта жіптерінен жасалған сегізаяқ 
ойыншықтарын тоқып, оларды Тараз қала-
сында облыстық перинаталдық орталығында 
мерзімінен бұрын туған балаларға береді.

«Живи, малыш» жобасының бағыты – ме-
дицинадағы волонтерлікті дамыту.

Жобаның мақсаты: шала туған балаларға 
күтім жасау бойынша медицинаға көмек көр-
сету; өмірін сақтау; көмек көрсету үшін волон-
терлер санын арттыру.

Жобаның әлеуметтік әсері:
1. Шала туған балалардың өмірін құтқару.
2. Мерзімінен бұрын босану туралы ха-

лықтың білімін арттыру және шала туған ба-
лалар мен олардың отбасыларының пробле-
маларына назар аударту.

Жоспарланған бір жарым ай көлемінде мақ-
сатты топты сандық қамту: Тараз қаласының 
ОПО мерзімінен бұрын туған 30 бала.

Күтілетін нәтижелер:
- кем дегенде 30 баланың өмірін сақтап 

қалу.
- «28 петель Тараз» клубында волонтерлер 

санын арттыру.
-100%-дық жүннен жасалған иірімжіптің бо-

луы және тоқыма машинасы өндірісі есебінен 
дайын тоқылған бұйымдардың санын ұлғайту.

100% жүннен жасалған иірімжіптің 400 ора-
мы, мақта жіптің 60 орамы, 10 ине жиынтығы, 
10 ілгек, 10 шеңберлі ине, 7 кг холофайбер, 
silver reed sk - 280/srp60n екі контурлы тоқыма 
машинасы сатып алынды.
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ЖОБА АТАУЫ: «28 ПЕТЕЛЬ АҚТӨБЕ»

Ақтөбе қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2016 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ:  
50 әйел. ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 

жылына 450 сәби.

ЖОБА МӘНІ

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: медицинадағы және донорлық 
волонтерлік.

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
Клуб 2016 жылдың 1 қазан күні Алматы 

қаласында «28 петель» клубының идеясын 
қолдау арқылы Ақтөбе қаласында құрылды. 
Шала туған балаларға 100% жүннен денедегі 
жылуды реттеу үшін,  500 грамнан 2000 грам-
мға дейін киім мен көрпе тоқимыз.

«28 ПЕТЕЛЬ АҚТӨБЕ» КЛУБЫ

2019 жылы салмағы 500 грамм болатын 
шала туған баланың Қазақстан азаматы бо-
лып есептелетіні әлеуметтік қажеттілік болып 
табылады және дәрігерлер оның өмірі үшін 
күресуге тиіс.

Біздің жобамыз медициналық қызметкер-
лермен бірге балалардың күтіміне көмек-
теседі. Жобаның негізін 2012 жылы Алма-
ты қаласында Карла Нұр қалады, ал бұл 
жоба Ақтөбе қаласында жалғасын тапты.

«Аз ғана қиындықтар болды, дәрігерлер 
біздің ынтымақтастық қызметімізге қуан-
ды, «Жастық» мейрамханасы біздің кез-
десуімізге (ақысыз) орын берді, иірімжіпті 
дүкендер арқылы сатып аламыз немесе 
100% жүн өндірушілермен тікелей жұ-
мыс істейміз». Жаңа волонтерлерді тар-
ту Instagram арқылы немесе ұзынқұлақ 
арқылы жүзеге асырылады.

Клубтың әрбір волонтері өзіне жаңа-
лықтар ашады - бұл апта сайынғы кез-

десулер, тоқуды үйрену және тоқудың жаңа 
әдістерін үйрету. Жоба әр түрлі жастағы 
адамдардың басын қосады – 20-дан 74 жасқа 
дейін, әр түрлі ұлт өкілдері бар. Ал әйелдер 
өздерінің жылуын кішкентай нәрестелермен 
қуана бөліседі.
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ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: медицинадағы және донорлық 
волонтерлік, ТЖ-волонтерлік, халықаралық волонтерлік

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
Талдықорған жоғары медициналық кол-

леджінің волонтерлер қозғалысы 2018 ж. 
жастар ісі жөніндегі комитетінің бастама-
сымен құрылған. Қозғалыстың мақсаты – ме-
дициналық мамандықты таңдаған студент-
тердің әлеуметтік бастамалары мен белсенді 
қозғалысын дамыту. Алғашқы медициналық 
көмекті көрсетуді үйрету, кез-келген қиын-
дықта психологиялық, тұлғалық көмекті 
ұйымдастыру. Жұқпалы және кең тараған 
аурулардың алдын-алу, мәліметтер беру. 
«Мейірім-2020» қозғалысы облыстық «Үздік 
волонтерлік топ» байқауының жеңімпазы 
атанды. Екатеринбург, Казан қалаларын-
да Халықаралық «Мен еріктімін» дөңгелек 
үстеліне қатысып, сертификат иеленді.

«МЕЙІРІМ-2020» ЕРІКТІЛЕР ҚОЗҒАЛЫСЫ

ЖОБА АТАУЫ: АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК

Талдықорған қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
30 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
10 000 адам.

Жедел жәрдем келгенге дейін науқас адам 
клиникалық өлімнен биологиялық өлім хәліне 
жетіп, оның өмірін құтқаруға мүмкіндік бол-
майды. Осы орайда алғашқы көмек дұрыс 
алгоритммен көрсетілсе, адамды құтқару 
деңгейі 55-60%-ға дейін мүмкін болады. Түр-
лі бағытты қамтитын бұл жоба қуаттылығы 
арқасында талай адамның өмірін арашалап 
қалуға мүмкіндік береді. Тіпті жас нәрестенің 
бөгде затты жұтып қою әсерінен түйілу, қи-
налу салдарынан болатын жағдайды да бір-
ден алдын алса, онда барлық жағынан қару-
ланған адамды көретін боламыз.

22.11.2019 ж. Ұлттық волонтерлік желінің 
қолдауымен Талдықорған жоғары медицина-
лық колледжінің «МЕЙІРІМ-2020» еріктілер 
қозғалысы «Жедел-жәрдем келгенге дейінгі 
алғашқы көмек» тақырыбында Талдықорған 
қаласы тұрғындарына түсіндіру жұмыстарын 

жүргізді. Әртүрлі сала бойынша: құрылыс, 
орта буын студенттері, мұғалімдер және тех-
никалық жөндеу жүргізу мамандары қамтыл-
ды. Шараға барлығы 200-ге тарта адамдар 
қатысты. Волонтерлер алғашқы көмекті 
тәжірибе түрінде көрсетіп, сұрақтарға жауап 
беріп, ақпараттық үнпарақ таратты. 

Іс-шара барысында аудитория толығымен 
белсенді қатысып, қызығушылықтарын та-
нытты. Сұрақтар қойып оған тиісті жауаптар 
алды. Арнайы маманды шақырдық, дәрі-
гер-терапевт волонтерлердің іс-әрекетіне 
баға берді. 

23.11.2019 ж. Қала тұрғындарына ақпарат-
тық үнпарақтар тараттық. Үнпарақта түрлі 
жағдайдағы медициналық көмек туралы ай-
тылды. Іс-шара туралы әлеуметтік желілерге 
және БАҚ беттеріне жарияланды. 

ЖОБА МӘНІ
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BIRGEMIZ: TAZA ÁLEM
«Birgemiz: TAZA ÁLEM» жалпыұлттық жобасының мақса-

ты – азаматтарды қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен 
ормандарды тазарту, ағаш отырғызу, қоқысты сұрыпта-
уға үйрету, қоршаған ортаны қорғауға және экологиялық 
қауіпсіздікке бағытталған экологиялық волонтерлер 
қозғалыстарымен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету.

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: экологиялық волонтерлік, 
әлеуметтік волонтерлік.

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
Бірлестіктің миссиясы балалар мен жастар 

бастамаларын дамыту және қолдау болып 
табылады. Жұмыстың мақсаты балалар мен 
жастар бастамаларын, оның ішінде мүмкін-
діктері шектеулі адамдарды, балалар үйлері 
мен интернаттардың тәрбиеленушілері мен 
түлектерін қолдау және дамыту; патриотизмді 
насихаттау; мәдени-адамгершілік тәрбие, мей-
ірімділік және гуманизм; салауатты өмір салтын 
насихаттау; бұқаралық және кәсіби спортты да-
мыту; ұлттық мәдениет пен мемлекеттік тілді 
дамыту; волонтерлік мәдениетті, волонтерлік 
бастамаларды және волонтерлік қызметті, ба-
лалар аула клубтарын насихаттау; азаматтар 
арасында діни экстремизм мен терроризм идея-
ларына қарсы іс-қимыл жасау; азаматтық қоғам 
институттарын, бизнес-сектор мен мемлекеттік 
құрылымдарды дамыту болып белгіленді.

«Теміртау жастар клубы» ҚБ 10 жыл ішінде 
100 000 астам балаларды, жасөспірімдерді, 
жастар мен ересектерді түрлі іс-шаралармен 
қамтыды. Клуб жыл сайын облыстық және ре-
спубликалық маңызы бар акцияларды ұйымда-
стырып, өткізеді. «Ұлттық волонтерлер желісі» 
ЗТБ, Теміртау қ. ЗТБ, Теміртау қалалық арда-

герлер кеңесімен, «Теміртау қаласының Жастар 
ресурстық орталығы» КММ, «Азаматтық баста-
малар орталығы» ҚБ, Теміртау қ. SOS балалар 
ауылы, «Қарағанды облысының ішкі саясат 
басқармасы» ММ, «KomandaSOS» (Алматы қ.), 
«Теміртау қаласының Жастар ресурстық орта-
лығымен», «PosadiDerevo.kz» ҚБ (Қарағанды 
қ.) бірлескен қызмет туралы меморандумдарға 
қол қойылды. Сондай-ақ, «ТМК» ҚБ Теміртау 
қаласының Қалалық білім бөлімімен, Теміртау қ. 
ІІБ ҚҚБ кәмелетке толмаған балалардың істері 
жөніндегі инспекциясымен, Қарағанды облы-
сының ҮЕҰ басқа өкілдерімен, Теміртау және 
Қарағанды қалаларының мектептері мен ин-
тернаттарының өкілдерімен, аула клубтарының 
тәрбиешілерімен тығыз ынтымақтастық жасай-
ды.

Қоғамдық бірлестік базасында 2009 жылы 
«Шаңырақ» волонтерлік орталығы құрылды, 
онда волонтерлік қызметтің мынадай бағыттары 
іске асырылады: әлеуметтік, экологиялық, оқы-
ту, медиа-волонтерлік, оқиғалық, жануарларқа 
қатысты волонтерлік, мәдени, спорттық, этно-
волонтерлік, халықаралық және IT-волонтерлік. 
«Шаңырақ» волонтерлік орталығы құрылған сәт-
тен бастап 5000-нан астам волонтерді қамтыды.

«ТЕМІРТАУ ЖАСТАР КЛУБЫ» ҚБ ЖАНЫНДАҒЫ 
«ШАҢЫРАҚ» ВОЛОНТЕРЛЕР ОРТАЛЫҒЫ
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ЖОБА АТАУЫ: «ЭКОЛОГИЯ – ӨМІР САЛТЫ РЕТІНДЕ»

Теміртау қ. 
ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2014-2019 жылдар аралығында жүзеге 
асырылды.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
250 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
10 000 адам.

ЖОБА МӘНІ

«Экология – өмір салты ретінде» әле-
уметтік жобасы қоғамдық экологиялық 
қозғалыстың қызметін насихаттауға және 
оның дамуы үшін қолайлы орта қалыпта-
стыруға бағытталған. 2014 жылы Темір-
тау қаласында «ТТК» ЖШС қоқысты 
қайта өңдеу (ҚТҚ қайта өңдеу) зауытын 
салып, жұмысын ұйымдастырды. Зауыт 
жанында қоқысты сұрыптау желісі жұ-
мыс істейді, ол жиналған қалдықтарды 
сегіз фракцияға бөледі. Айына бұл қоқыс 
сұрыптау желісі 30 тонна қағаз, 6 тонна 
пластик, 10 тонна шыныны қайта өңдеуге 
жібереді.

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: 
экологиялық волонтерлік, 
әлеуметтік волонтерлік, медиа-
волонтерлік

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
«Ангел» қоғамдық бірлестігі – діни емес, 

үкіметтік емес, коммерциялық емес ұйым, 
2000 жылы Ақмола облысының Әділет 
департаментінде тіркелген және экологи-
ялық, әлеуметтік-экономикалық, саяси және 
құқықтық аспектілерді қозғайтын пробле-
маларды шешу процесінде халықтың білім 
деңгейін арттыру және белсенділігін артты-
ру саласында өз қызметін жүзеге асырады. 
Жұмыстың негізгі бағыттары: экология, СӨС, 
волонтерлік, қоғамдық мониторинг, жергілікті 
қоғамдастықтардың дамуына жәрдемдесу.

«Ангел» ҚБ экологиялық білім беру және 
СӨС, волонтерлік және көшбасшылықты да-
мыту саласында балалармен және жастар-
мен көп жылдар бойы жұмыс істейді. Өңірдегі 
ҮЕҰ мен БТ-ды қолдау бойынша ерікті ресур-
стық орталық болып табылады.

ҚР кейбір облыстарында сумен жабдықтау 
жүйесін дамыту мемлекеттік бағдарламала-
рының қоғамдық мониторинг мәселелерімен 
белсенді айналысады және 2018 жылдан 
бастап Атбасар қаласында су тасқынына 
қарсы іс-шараларға мониторинг жүргізеді.

«Ангел» ҚБ мүшелері Ақмола облысын 
ауыз сумен қамту жөніндегі қоғамдық кеңес 
жанындағы жұмыс тобының құрамына, Ат-
басар ауданының кәмелетке толмағандар 
істері жөніндегі комиссия мүшелігіне кіреді. 
Қоғамдық бірлестік – сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі арнайы монито-
рингтік топтың мүшесі және Атбасар қ. жер-

«АНГЕЛ» ҚБ
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ЖОБА АТАУЫ: 
«ПАКЕТАМ НЕТ» (ПАКЕТТЕРДЕН БАС ТАРТ)

Атбасар қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
30 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
5236 адам.

ЖОБА МӘНІ

гілікті өзін-өзі басқару қоғамдастығының мү-
шесі, ҚР экофорумының мүшесі, Еуропалық 
экофорумның мүшесі, ЭӘМҚ (экономикалық, 
әлеуметтік, мәдени құқықтар) бойынша Ұлт-
тық желінің қатысушысы.

2018 жылы «Ангел» ҚБ күшімен эко-сөмке-
лерді тігу бойынша шағын тігін шеберханасы 
ұйымдастырылды (Open World бағдарлама-
сының түлегі ұйымға бірнеше тігін машина-
ларын – кесте тігетін машина, оверлок, тұр-
мыстық машина тапсырды). Волонтерлер 

эко-сөмкелерді тігу бойынша сабақтар мен 
шеберлік сабақтарын тегін өткізеді.

2007 және 2013 жылдары ҮЕҰ «Ауылдағы 
азаматтық бастама» номинациясы бойынша 
«Таным» республикалық сыйлығының иегері 
болды. 2017 жылы - үкіметтік емес ұйымдар-
дың әлеуметтік міндеттерді шешуге қосқан 
үлесі үшін ҮЕҰ үшін Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты. «Ангел» ҚБ «Ақмола облысының 
Азаматтық Альянсы» Қауымдастығы» ЗТБ 
мүшесі болып табылады.

Аталмыш жоба аясында пластикалық па-
кеттерден шүберек сөмкелерге көшу бойын-
ша Ақмола облысының Атбасар ауданында 
кең ақпараттық науқан өткізу үшін 30 волон-
тер жұмылдырылып, оқытылды. Атбасар 
қаласының белсенді жастары, оқушылары 
және қарапайым тұрғындары қатарынан қо-
сылған, оқытылған волонтерлер командасы 
әлеуметтік-маңызды мәселелерді шешу үшін 
өзінің практикалық дағдыларын пысықтады.

Алғаш рет Атбасар қаласының көптеген 
тұрғындары пластик пакетті пайдаланудың 
зияны туралы, пластик пен пластик пакет-
терді жағу кезінде денсаулыққа зиянды әсері 
туралы, шүберек сөмкенің пайдасы мен 
тиімділігі туралы естіді, сондай-ақ, жақын 
арада Қазақстанда пакеттерді пайдалану-
ды шектеу бойынша заңнамалық деңгейде 
нақты іс-қимылдар қабылданатындығы тура-
лы да білді.

Атқарылған жұмыстан кейін волонтерлер 
мен жобаны іске асыруға қатысқан барлық 
адамдар шүберек сөмкелерді қолданудың 
артықшылықтарын бағалады. Сөмкелерді 
өз қолдарымен тіге отырып, волонтерлер 
адамдарға үлгі көрсетіп, шүберек сөмкелерді 
қолдануға шақырады, оларды күнделікті дү-
кенге бару үшін пайдаланады.

Мектеп белсенділері, бастамашыл жастар 
және ҮЕҰ эко-саналы өкілдері Атбасар қала-

сының тұрғындарына парақшалар таратты, 
сауалнамалар жүргізді, плакаттар ілінді және 
оқу орындарында ақпараттық стендтерді 
рәсімдеді. Волонтерлер Атбасар қаласы-
ның тұрғындарынан көшеде, сауда үйлерін-
де, мемлекеттік мекемелерде, дүкендерде 
сұхбат алды. Жастар плакаттар мен парақ-
шаларды сұрап алып, топтасып, өз бетінше 
ақпараттық іс-шаралар ұйымдастырды.

Жобаның арқасында Атбасар ауданында 
пластик пакеттерге балама ретінде шүберек 
экосөмкелер ақырындап қолданыла баста-
ды. Әлеуметтік және экологиялық жобаларға, 
әлеуметтік стартаптарға қызығушылық та-
нытатын жастар мен оқушылар арасында 
волонтерлер мен белсенділер саны артты, 
әлеуметтік маңызы бар бастамаларды іске 
асыру үшін жастарды, бастамашыл топтар-
ды, белсенді азаматтар мен үкіметтік емес 
ұйымдарды біріктіру арқылы Атбасар өңірінің 
волонтерлік корпусы нығайды. Оқытылған 
волонтерлер өздерінің көшбасшылық қаси-
еттері мен шығармашылық әлеуетін кеңейте 
отырып, қоршаған ортаға деген саналы көзқа-
расты насихаттау үшін өз дағдыларын одан 
әрі қолдана алады. Шүберек сөмкелерді ком-
мерциялық сату туралы ұсыныстар қазірдің 
өзінде бар. Полиэтилен пакеттерін тұтыну 
азайды және Атбасар қаласында экосөмке-
лерді пайдалану кеңінен тарады.
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ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
БАҒЫТТАРЫ: медицинадағы 
және донорлық волонтерлік, 
экологиялық волонтерлік, 
жануарларға қатысты 
волонтерлік.

«ЭКО МАҢҒЫСТАУ»

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
«Эко Маңғыстау» үкіметтік емес меке-

месі - 2000 жылы құрылған партиядан тыс, 
коммерциялық емес және мемлекеттік емес 
ұйым. Қазір ұйымның құрылғанына 19 жыл 
толды. «Эко Маңғыстау» экологиялық және 
әлеуметтік-экономикалық өмір сүру жағдай-
ларын жақсартуға, қоршаған ортаны са-
уықтыруға және азаматтарды экологиялық 
ағарту, азаматтық белсенділікті дамыту, жап-
пай табиғатты қорғау іс-шараларын өткізу 
және қоғамның экологиялық және әлеумет-
тік-экономикалық саясатын қалыптастыруға 
қатысу арқылы болашақ ұрпақ үшін оның ре-
сурстық әлеуетін сақтауға ықпал етеді. Ұйым 
басшысы К.В. Осиннің бастауымен Маңғы-

стаудың киелі және табиғи орындарына 
экскурсиялар, «Жасыл технологиялар және 
туризм», «Әлеуметтік туризм», «ҮЕҰ, БАҚ 
және азаматтық белсенділердің эдвокаси-на-
уқандарын өткізудегі құқықтық сауаттылығы 
мен хабардарлығы», «Мектептердегі жасыл 
көшбасшылық», эко-ағартушылық акциялар 
(«Өзіңнен баста»), «Көктемгі тазалау» және 
«Күзгі тазалау» акциялары, жасыл экономи-
ка саласындағы шағын кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламалары, экологиялық жазғы мектеп-
тер ұйымдастырылып, өткізілді.

ЖОБА АТАУЫ: ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗАЛАУ, ДОНОРЛЫҚ

Ақтау қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
1000-нан астам адам

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
мектеп оқушылары, колледж 
және университет студенттері, 
Ақтау қаласының тұрғындары

ЖОБА МӘНІ
Қоқыс жәшіктерінің болмауына және де-

малушылардың санасының төмендігіне бай-
ланысты көпшілік демалатын орындарда 
қоқыс көп жиналады. Жобаны іске асыру нәти-
жесінде волонтерлер қоқыс жинап, оны үлкен 
жүк көліктерімен алып шығады. Табиғат ая-
сында демалатын халықтың санасын дамыту 
үшін қоқыс жәшіктері, ақпараттық ескертпе-
лер орнатылды. Күзгі тазалау қолданылған 
әдістердің тиімділігін көрсетті. Адамдардың 
әдеттері мен санасын бір түнде өзгерту қиын, 
әсіресе олар қоршаған табиғатқа немқұрай-
лы әрекет етуге дағдыланған кезде өте қиын. 
Қоқыс тастау әдетін жою үшін өздерінен кейін 
қалған қоқыс үшін айыппұл салу ұсынылады!
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ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: экологиялық волонтерлік

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ В. И. ВЕРНАДСКИЙ 
АТЫНДАҒЫ ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚОР» ҚҚ

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
Қор 2015 жылдың сәуір айында құрылды. 

Қызмет бейіні - экология, туризм, ауыл ша-
руашылығын дамыту, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар саласындағы, жаратылы-
стану ғылымдары саласындағы зерттеулер, 
табиғатты қорғауды жобалау және нормалау. 
Ондаған жоба, ғылыми-зерттеу жұмыстары 
нәтижелі іске асырылды. Ғылыми жарияла-
нымдары бар.

ЖОБА АТАУЫ: «АСТАНАНЫҢ ЖАСЫЛ БЕЛДЕУІ» УЧАСКЕСІНІҢ 
МЫСАЛЫНДА ЖАСАНДЫ ТҮРДЕ ҚҰРЫЛҒАН ТІРШІЛІК ЕТУ 
ОРТАСЫ ЖАҒДАЙЫНДА БИОАЛУАНТҮРЛІЛІКТІ АРТТЫРУ.

Ақмола облысы, 
Целиноград ауданы

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
20 адам, волонтерлер са-
нын арттыру жоспарлануда.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
Астананың қала маңы,
11 елді мекен.

ЖОБА МӘНІ

Қорықшылық қызмет ұйымдастырыл-
ды, жануарларды қорғау және есепке 
алу бойынша жұмыстар, ұя салатын 
орындар үшін тыныштық аймағын және 
оларға жағдай жасау, азықтандыру 
орындарын орнату бойынша іс-шара-
лар жүргізілуде. Браконьерлікпен күре-
сті күшейту және сапалы есепке алу 
алқаптардың өнімділігін арттырды. Сон-
дай-ақ, тұяқтылар - бұлан мен қабан-
ның қоныс аудару жолында тыныштық 
аймағын құру әлеуеті көрінді. Мақсат-
ты сапарлар арқасында осы аймақта 
бұрын кездеспеген жануарлар, оның 
ішінде Қызыл кітапқа енген 10-ға жуық 
безгелдектердің пайда болуы тіркелді. 
Бұл факт жобаның пайда болуына се-
беп болды.
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BIRGEMIZ: ASYL MURA
«Birgemiz: Asyl Mura» жалпыұлттық жобасының 

мақсаты тарихи-мәдени мұраны сақтау және дамыту, 
тарих, мәдениет ескерткіштері мен мемориалдық 
кешендерді қалпына келтіру және сақтау жөніндегі 
жобаларға волонтерлерді тарту болып табылады.

ЖОБА АТАУЫ:  
«ӨТКЕННІҢ ҚАЗІРГІ САНДЫҚ ТАРИХЫ»

Түркістан облысы, 
Сайрам ауданы

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2021 жылдан бастап.

ТАРТЫЛҒАН ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
30 волонтер.

Түркістан облысының тарихи мәдени 
ескерткіштері: Х.А. Яссауи кесенесі, Сау-
ран қалашығы, Отырар бекінісі, Арыстанбаб 
кесенесі, Қарашаш-ана және Ибраһим-ата 
кесенелері танымал етілуде, 
сюжеттерде Қазақ хандығының 
қалыптасу тарихы сипатталады.

Жоба «Тарих бөлігі» арнайы 
киім брендінде бейнеленген 
тарихи оқиғалармен және Қа-
зақстан тарихымен байланысы 
арқылы жастарды патриотизмге 
тәрбиелеуге бағытталған. Фут-
болкалардың/толстовкалардың 
әрқайсысында тарихи оқиғаның, 
орынның, кейіпкерлердің ар-
найы «штрихкоды» бар суреттері 
бейнеленеді, оларды сканерлеп 
әлеуметтік желілер парағына, 
осы бейненің тарихын екі тілде 
– қазақ және орыс тілдерінде си-
паттауға болады. Киімді сатудан 
түскен қаражат Сайрам ауылын-

дағы Қарашаш ана мен Ибраһим ата кесе-
несін қалпына келтіруге жұмсалады.

ЖОБА МӘНІ

Ұйым қызметінің бағыттары: Тарихи-мәдени мұраны сақтау

«ӨТКЕННІҢ ҚАЗІРГІ САНДЫҚ ТАРИХЫ» 
ЖОБАСЫНЫҢ БАСТАМАШЫЛ ТОБЫ
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Ұйым қызметінің бағыттары: Тарихи-мәдени мұраларды сақтау

 «ОБЕЛИСК» ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ ОРТАЛЫҒЫ» ҚБ

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
ХХ ғасырдың неоклассикалық стилінде са-

лынған бірегей мәдени-ағартушылық және 
туристік нысан ретінде Тараз қаласының 
Мәдениет және демалыс саябағында ретро 
кешен құруға Жамбыл облысы мен Тараз 
қаласының аумағында құнды және ескі та-
рихи-мәдени объектілер мен ХХ ғасыр мону-

менттерінің қараусыз қалуы мен мемлекеттік 
есептен шығарылғаны, сондай-ақ, аға буын 
адамдар үшін жайлы демалыс аймағының 
болмауы түрткі болды. Бастапқы идея қа-
ладағы туристік сегментті дамыту үшін осы 
нысандарды қалпына келтіру, сақтау және 
пайдалану, жас және аға буын арасындағы 
рухани тәжірибені жеткізудегі байланысы 
болды.

ЖОБА АТАУЫ: «РЕТРОСАЯБАҚ-ТАРАЗ» ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ 
МӘДЕНИ КЕШЕНІН ҚҰРУ 

Жамбыл облысы, 
Тараз қ.

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2021 жылдан бастап.

ТАРТЫЛҒАН ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
35 волонтердан астам.

ЖОБА МӘНІ

ХХ ғасырдың неоклассикалық стилінде 
жабдықталған, Жамбыл облысы мен Тараз 
қаласының аумағынан жиналған қараусыз 
қалған немесе мемлекеттік есептен шыға-
рылған, бірақ құнды тарихи-мәдени объек-
тілер мен ХХ ғасырдың монументтерінен 
тұратын бірегей мәдени-ағартушылық және 
туристік объект ретінде Тараз қаласының 
Мәдениет және демалыс саябағында ретро-
кешен құру.

Жоба ХХ ғасырдың тарихи-мәдени объек-
тілері мен монументтерін сақтау, сондай-ақ, 
жалпы іс-шаралар арқылы зейнет жасындағы 
адамдардың бос уақытын өткізу мәселесін 
шешеді, ұрпақтар байланысын нығайтуға 
мүмкіндік береді, туған қаласы тарихының 
кезеңдерімен, өткен дәуірдің тұлғаларымен, 
олардың мәдениетімен, өмір салтымен, әу-
естігімен таныстыру арқылы жастарды па-
триоттық тәрбиелеуге ықпал етеді.
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Ұйым қызметінің бағыттары: Тарихи-мәдени мұраларды сақтау

 «КӨБЕЙТҰЗДЫ САҚТАЙМЫЗ» ЖОБАСЫНЫҢ 
БАСТАМАШЫЛ ТОБЫ

ЖОБА АТАУЫ: «КӨБЕЙТҰЗДЫ САҚТАЙМЫЗ»

Ақмола облысы, 
Ерейментау ауданы ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 

2021 жылдан бастап.

ТАРТЫЛҒАН ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: : 
30 волонтер.

ЖОБА МӘНІ

Жоба/іс-шара нысаны: ағынсыз Көбейтұз 
тұзды көлі / Розовое көлі

Көлдің аумағы тұрмыстық қоқыспен ла-
станған.

• Аумақ қоқыстан тазартылды.

• Келушілер үшін ақпараттық қалқан-
дар орнатылды (Мәтін 3 тілде: қазақ, орыс, 
ағылшын).

• Қоқысты жинауға және кәдеге жа-
ратуға арналған жабдық орнатылды.

Волонтерлердің өздері көп ақпарат білген-
дерінен басқа, олар қажетті жабдықтарды орнатуға, қоқыс жинауға және әлеуметтік 

желілер арқылы ақпаратты таратуға тікелей 
қатысты. Акцияға аудандық және ауылдық 
әкімдік өкілдері келіп, құрал-жабдықтарды ор-
натуға көмектесті. Көбейтұз көлінің жағдайын 
жақсарту және сақтау мәселесі ұзақ мерзімді 
перспективада қаралады.
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BIRGEMIZ: ÚMIT
«Birgemiz: ÚMIT» жалпыұлттық жобасының мақсаты 

– жоғалған адамдарды іздеу, халықты және аумақтарды 
табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай-
лардан қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруға 
және іске асыруға волонтерлерді тарту. 

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: 
әлеуметтік волонтерлік, ТЖ-волонтерлік, 
онлайн-волонтерлік

«LIDER.KZ»

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
«Lider.kz» (ТЖ бағыты) волонтерлік іздестіру 

қозғалысының негізін қалаушылардың бірі және 
Щучинск қ. өңірлік үйлестірушісі осы бағыт бой-
ынша 3,5 жылдан астам жұмыс істейтін Олеся 
Владимировна Баимова болып табылады.

«Біз хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздей-
міз, сондай-ақ, туыстық байланыстарын жоғал-
тқан адамдарды іздейміз», - дейді Олеся Влади-
мировна. – Жеке өзім үшін, қозғалыстың негізін 
қалаушылардың бірі ретінде, 2016 жылы Эли-
на Кульдинаның жанұясында болған қайғылы 
оқиғасы адамдарды іздеу волонтерлігі бойынша 
жұмыс істеуіме түрткі болды. Осы уақытқа дей-
ін қызды қалай іздегеніміз, бір апта бойы оның 
тағдырына алаңдап, жақсылыққа үміттенгеніміз 
есімде. Баланың қайтыс болғаны туралы қорқы-
нышты хабар алған кезде, мен іздеуге көмек-
тесу үшін қолдан келгеннің бәрін жасау керек 
екенін түсіндім, өйткені туыстарынан айырылған 
адамдардың қайғы-қасіретін көру оңай емес. 
Содан кейін біз уақыт өте келе Республикалық 
қозғалысқа айналған «Lider.kz» іздестіру тобын 
құру туралы ойладық».

Қазіргі уақытта қозғалыс Қазақстанның 36 
қаласын және 1500-ден астам адамды қамти-
ды. Волонтерлер жоғалған адамдарды іздеуге 
көмек сұраған туыстарының өтініші бойынша 
ақпарат жинайды, бағдар жасайды және ізде-
уге шығады. Әр қалада әлеуметтік желілерде 
аккаунттарымыз жұмыс істейді, онда жоғалған 
адамдар туралы жазбалар үнемі жарияланады, 
адамдарды көбірек қамту үшін WhatsApp және 
Telegram сияқты мессенджерлерде хабарлама-
лар жіберіледі.

Волонтерлердің жұмысында басымдық қарт-
тар мен балаларға беріледі, өйткені олар көше-
де күтіп тұрған қиындықтарға ең осал және дәр-
менсіз болып келеді.

«Менің тобымда көптеген студенттер бар, 
– деп жалғастырады Олеся Владимировна, – 
олар қала бойынша жоғалғандардың суреттерін 
іледі. Ересек адамдар іздестіруге шығады. Ал-
дымен біз қаланы аралап, жоғалған адамның 
соңғы орнын анықтауға тырысамыз. Егер қажет 
болған жағдайда, біз орманға, қала сыртына, да-
лалыққа шығып іздейміз».

ЖОБА АТАУЫ: «ДОБРЫЕ РУКИ»

Қазақстанның 30-дан 
астам қалалары.

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
500 адамнан астам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
50 000-нан астам адам.
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Функционалдық процестерді әзірлеумен 
және дайындаумен айналысатын ресейлік 
«Моторика» компаниясы қазақстандық во-
лонтерлерге, атап айтқанда, «Lider.kz» қозға-
лысы атынан «Добрые руки» қайырымдылық 
жобасын іске қосқан Баимова Олеса Влади-
мировнаға ынтымақтастық ұсынды.

«Олардың кезегінде қолының қандай да 
бір бөлігіне протезге мұқтаж Қазақстандық 
балалар өте көп және біз оларға бақытты 
және толыққанды балалық шақты қамтама-
сыз етуге тырысамыз – дейді О.А. Баимова 
жобаның мақсаты мен алғашқы жетістіктері 
туралы. Біз өз шоттарымызға ақы жинамай-
мыз, бірақ ата-аналарға әлеуметтік желілер-
де парақшаларды жүргізуге, қаражат жинауға 
және бүкіл процесс барысында оларды үй-
лестіруге көмектесеміз. Осылайша, қазірде 
біз төрт жасар Аяулым Жанабаеваға көмек 
көрсете алдық. Оның ата-анасы протезді 
өздері сатып алуға тырысты, бірақ олар тек 
500 000 теңге жинады. Жетпеген 750 000 тең-
ге сомасында қаражат жинау жарияланды. 
Жанашыр адамдардың мейірімділігінің арқа-
сында біз қажетті соманы жинауға көмекте-
стік, ал қыз өзі армандаған қолына ие болды. 
Енді ол барлық балалар сияқты толыққанды 
өмір сүріп, дами алады... Біздің жобамыздың 
арқасында Қазақстандағы көптеген балалар 

қолына протез бен толыққанды бақытты ба-
лалық шаққа ие болады деп үміттенеміз».

Осы жобаны дамыту үшін әлеуметтік 
желілер («Instagram», «Вконтакте» және 
«Одноклассники»), WhatsApp және Telegram 
мессенджерлері пайдаланылады, соның 
арқасында әрбір нақты проблеманы шешуге 
көптеген адамдар тартылады.

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: Екінші Дүниежүзілік соғыс кезінде 
қаза тапқан және хабар-ошарсыз кеткен қазақстандық сарбаздар 
туралы тарихи естелікті сақтау, қоғамның азаматтық-патриоттық және 
рухани-адамгершілік тәрбиесі.

«ATAMNYN AMANATY» ҚБ

ҰЙЫМ ТАРИХЫ 
«Atamnyn Amanaty» ҚБ Екінші Дүниежүзілік 

соғыс кезінде хабар-ошарсыз кеткен 
қазақстандық сарбаздардың жерлеу орындарын 
жүйелі орнатумен айналысатын Қазақстан 
Республикасында жалғыз ұйым болып 
табылады.

«Atamnyn Amanaty» ҚБ іздестіру жасақтарын, 
жеке іздестірушілерді, хабар-ошарсыз кеткен 
қазақстандық сарбаздарды іздеу бойынша эн-
тузиасттарды, сондай-ақ, мемлекеттік орган-
дарды, халықаралық қоғамдық бірлестіктер мен 
қозғалыстарды, қатысушы елдердің елшілік-
терін біріктіретін орталық органның функциясын 
орындайды. Ресми деректерге сәйкес, екінші дү-
ниежүзілік соғыс кезінде шақырылған қазақстан-
дықтардың саны 1 миллион 500 мың адамнан 
асады. Соғыс кезінде 600 мыңнан астам қа-
зақстандық қаза тапты, олардың 271 мыңнан 
астамы хабар-ошарсыз кетті.

«Atamnyn Amanaty» ҚБ хабар-ошарсыз кеткен 
қазақстандық сарбаздарды іздестіруді жүзеге 

асыру үшін (ata-amanaty.kz) сайт құрды, әле-
уметтік желілерде парақшалар ашты, (https://
www.instagram.com/ata.amanaty/,https://ru-ru.
facebook.com/groups/atamnyn.amanaty/), жедел 
желі нөмірлеріне (+7 776 828 4535, +7 776 828 
4534) 2019 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі 
кезеңде 5 000-нан астам өтінім келіп түсті. Осы 
уақыт ішінде «Atamnyn Amanaty» ҚБ күшімен 
Екінші Дүниежүзілік соғыстың шайқас алаңын-
да хабар-ошарсыз кеткен 1000-нан астам қа-
зақстандық жауынгердің тағдырын анықтау 
мүмкін болды. Бұл «Atamnyn Amanaty» ҚБ ізде-
ушілері ай сайын хабар-ошарсыз кеткен 40-тан 
астам қазақстандық сарбаздың жерлеу орында-
рын орната алатынын білдіреді.

Сонымен қатар, «Atamnyn Amanaty» ҚБ қа-
зақстандық сарбаздардың табылған сүйектерін 
олардың туыстарына жеткізіп беру бойынша 
іс-шаралар кешенін өткізеді. Сүйектерді табы-
стау Қорғаныс министрлігінің өкілімен, жер-
гілікті атқарушы органдармен, жұртшылықпен 
және БАҚ-пен бірлесіп толықтай әскери құрмет 
рәсімімен қатар жүреді.

ЖОБА МӘНІ
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ЖОБА АТАУЫ: «ATAMNYN AMANATY»

Бүкіл Қазақстан 
бойынша

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
3000 волонтер

ЖОБА МӘНІ

Қазіргі уақытта «Atamnyn 
Amanaty» ҚБ тұтқында (кон-
цлагерьлерде) қаза тапқан 
қазақстандық сарбаздардың 
туыстарын іздеу және анықтау 
қызметін ұйымдастырды. Бұл 
әрекетті біз «кері іздеу» деп 
жіктейміз.

Бұл жұмыс тұтқында қайтыс 
болған сарбаздардың үйлен-
бегеніне және тікелей туыста-
рының болмауына байланы-
сты белгілі бір қиындықтар 
туғызады. Бұдан басқа, 80 
жыл ішінде олар шақырылған 
елді мекендердің атауларын-
да үлкен өзгерістер болды, 
сондай-ақ, қоныс аударуға, 
тыңды игеруге және т.б. бай-
ланысты халықтың үлкен көші-қоны 
өтті. Өңірлерге жергілікті атқарушы ор-
гандармен, қорғаныс істері жөніндегі де-
партаменттермен және жұртшылықпен 
өзара іс-қимыл жасайтын дайындықтан 
өткен үйлестірушілер жетекшілік етеді. 
Барлық мүдделі тараптарды үйлестіру 
және өзара іс-қимыл жасау үшін 2021 
жылы 24-25 қыркүйекте «Әлемді 
қорғағандар туралы шындықты жеткізу 
және есте сақтау» халықаралық кон-
ференциясы ұйымдастырылды, оған 
облыс әкімдіктерінің ішкі саясат басқар-
маларының 17 басшысы, ҚР әрбір 
өңірінің қорғаныс істері жөніндегі депар-
таменттерінің 17 басшысы, сондай-ақ, 
«Atamnyn Amanaty» ҚБ үйлестірушілері 
мен іздестіру қызметкерлері қатысты. 
Конференция барысында «кері іздеу» 
тактикасы мен алгоритмі мәселелері 
пысықталды, іздеу қызметін ұйымда-
стыру бойынша шеберлік сағаттар мен 
тренингтер өткізілді.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
20.000 астам адам
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Ұйым қызметінің бағыттары: Жоғалған адамдарды 
іздестіру, әлеуметтік көмек

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ LIDER.KZ 
ВОЛОНТЕРЛІК ҚОЗҒАЛЫСЫ» ҚБ

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
Астана қаласында екі жасар Элина Куль-

дина жоғалып кетті және республиканың 
түкпір-түкпірінен жанашыр азаматтар оны іздеу-
ге шықты. Өкінішке орай, бір апта іздеуден кейін 
қыздың мәйіті табылды. Дәл сол кезде жанашыр 
адамдар жоғалған адамдарды іздеу бойынша 
қозғалыс құруды ұйғарып, Қазақстан Республи-
касындағы алғашқы қозғалыстардың бірі бол-
ды. Қазіргі уақытта LIDER.KZ ол тек жоғалған 
адамдарды іздеумен ғана емес, сонымен қатар 
балалармен және жасөспірімдермен профилак-
тикалық қауіпсіздік тренингтерін өткізумен де 
айналысады.

Бүкіл Қазақстан 
бойынша

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2016 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
5000 волонтер

ЖОБА МӘНІ

Алдымен жоба құрамына Қазақстанның 
5 қаласы кірді. Бірақ волонтерлерді басқа 
аймақтардан да іздестіру жұмыстары үнемі 
жүргізілді, олар үйлестірушілер болып тағай-
ындалып, командалар жинады. Қазіргі уақыт-
та LIDER.KZ құрамында Қазақстанның 50 
қаласы. 2016 жылдан бастап 5,5 жыл ішінде:

Жоғалған адамдар саны – шамамен 6 600 
адам.

Тірі табылды – 5000 адам.
Мәйіті табылды – 1000 адам.
Іздеуден алынды – 100 адам.
Іздеуде – шамамен 500 адам
2021 жылдың ақпан айынан бастап мұқтаж 

жандарға көмек көрсету үшін «Қайырым-
дылық сөресі» жобасы іске қосылды. Жақ-
сылық сөрелері Бурабай ауданының 15 

дүкенінде орнатылған. Аз қамтылған отба-
сыларға әлеуметтік қолдау да жүргізілуде. 
Әлеуметтік көмек қоймасы жұмыс істей-
ді. Үнемі мұқтаж отбасыларға азық-түлік 
және заттар түрінде көмек көрсетіледі. 
2019 жылы Бурабай ауданында «Әр 
үйге жаңа жыл» акциясы барысында аз 
қамтылған отбасылардағы 250 бала сый-
лықтар алды, 2020 жылы бұл көрсеткіш 3 
есеге өсті – 645 бала Ақмола облысының 
LIDER.KZ волонтерлерінің қолынан сый-
лықтар алды. Пандемия кезінде Бурабай 
ауданы бойынша 9 млн теңгеге көмек 
көрсетілді (мұқтаждарды азық-түлік себет-
терімен қамтамасыз ету).

Ай сайын Бурабай ауданындағы 1000-
нан астам адам азық-түлік және заттай 
көмек алады.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
6600 адам
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BIRGEMIZ: AYALA

Жануарларға жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру 
жөніндегі қызмет (жануарларға қатысты волонтерлік 
– жануарларды қорғауға және оларға көмек көрсетуге 
бағытталған ерікті қызмет).

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: 
жануарларға байланысты 
волонтерлік.

«ВЕРНЫЙ ДРУГ» ҚҚҚ

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
Қор бұрыннан жұмыс істейді, бірақ 2016 

жылдың 26 қазанынан бастап ресми түр-
де тіркелген. Панасыз қалған жануарларды 
құтқарумен, емдеумен және оларға баспана 
тауып берумен айналысады.

ЖОБА АТАУЫ: «ВЕРНЫЙ ДРУГ» ҚҚҚ – БҰРАЛҚЫ 
ЖАНУАРЛАРҒА КӨМЕК

Петропавл қ.
ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2016 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
Саны үнемі өзгеріп отырады, өйткені волонтерлік ерікті қызмет болып табыла-
ды және кез келген адам қатыгездік пен бұралқы жануарлардың қайғысын көріп, 
психологиялық тұрғыдан шыдай алмайды.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
Солтүстік Қазақстан облысы

ЖОБА МӘНІ

Жобаны құруға күн сайын өсіп келе жатқан 
бұралқы жануарлардың көп болуы себеп 
болды. Біз бұралқы жануарларды емдеуге, 
әлеуметтендіруге, тазартуға, вакцинацияла-
уға және баспана тауып беруге тырысамыз. 
Осылайша, біз қаңғыбас жануарларды құтқа-
рамыз, жануарлардан жұғатын инфекциялар 
санын азайтамыз, жануарларға аяушылық 
пен сүйіспеншілікті насихаттаймыз.

Петропавлда қаңғыбас жануарлардың бір-

де-бір баспанасы жоқ. Біз төлей алмайтын 
шағын жеке қиындықтар бар. Бұралқы жану-
арларды емдеу мен қамтамасыз ету бәрі во-
лонтерлердің жеке қаражаты мен адамдар-
дың қайырымдылықтары есебінен төленеді. 
Қор үгіт-насихат жүргізіп, қала билігінен 
қаңғыбас жануарларға арналған мемлекеттік 
жануарлар баспанасын құруды және ең бол-
мағанда күндізгі уақытта қала көшелерінде 
жануарларды атуға тыйым салуды сұрайды.
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Жобамен негізінен көліктері жоқ әйел 
адамдар айналысатындықтан, оны жү-
зеге асыру өте қиын. Оларға ептілік пен 
жылдамдық жетіспейтіндіктен, жабайы 
күшіктер мен марғауларды ұстап алу 
қиын. Сондықтан жас, қуатты адамдар-
дың қатысуы қажет, жануарларды тасы-
малдау үшін автокөлік қажет. Қоршау мен 
стендтер салу үшін үнемі құрылыс мате-
риалдары қажет. Ол үшін тағы да ерлер 
керек, өйткені ешкім құрылыспен тегін 
айналыспайды.

Жануарларды асырайтын жерлер 
жетіспейді. Волонтерлердің пәтерлерін-
де жиырма-отыз мысық, үйде немесе ем-
делуде екі-үш ит бар. Жер үйлерде тұра-
тындар жануарларды тегін асырағысы 
келмейді, ал одан бөлек, жануарлардың 
жемдері, емі, үйшіктері және амунициялар 
үшін ақы төлеуге қордың шамасы жетпейді. 
Егер қалада мемлекеттік жануарлар панасы 
болса, кем дегенде жануарларды орналасты-
ратын орын болар еді.

Сондай-ақ, қор қалалық саябақта қа-
рым-қатынас зообағымен бірге аштықтан, 
суықтан, шөлден және инфекциялардан 
зардап шеккен, өте қиын жағдайда тіршілік 
ететін жануарларға қатысты акция өткізді. 
Әкімдіктің көмегінің арқасында қалалық са-
ябақтағы қарым-қатынас хайуанаттар бағы 
жабылды.

Бір жыл бұрын Петропавл прокуратура-
сында «Жаңа ағым» атты кездесу өтті, оған 

Қордың волонтерлері, ветеринарлық дәрігер-
лер, әкімдіктің заңгерлері, прокуратура қыз-
меткерлері, балалар психологтары, баспасөз 
өкілдері қатысты. Қаңғыбас жануарларды 
атуға, зарарсыздандыруға және үй жануар-
ларына елу пайыздық жеңілдікке он бес мил-
лион теңге жұмсау туралы ұсыныс жасалды. 
Барлық қатысушылар бұл идеяны қолдады, 
бірақ әкімдік тарапынан қолдау болған жоқ.

Қала көшелерімен жүріп, аш және жау-
раған жануарларды көру өте қиын және ауыр. 
Өкінішке орай, біз оларға әрдайым асырай-
тын орын тауып бере алмаймыз. Және өзіміз 
емдеген және орналастырған жануарлардан 
хабар алу өте қуанышты.
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«НОВЫЙ ШАНС» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ

Алматы қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2013 жылдан бастап

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ:  13000 астам адам

ЖОБА МӘНІ

Бүгінгі таңда баспанада 70 ит, 200-ден 
астам жануар бар.

«Новый шанс» қоғамдық қоры – бұл қай-
ырымдылық ұйымы, оның басты мақсаты 
– көшеде қалған жануарларға көмектесу. 
Қор өз қызметін 2013 жылы бастады және 
өзінің алғашқы жануарлар баспанасын 
Алматы қаласының маңында, Борал-
дай кентінде ашты. Бірнеше жанашыр 
адамдардың бастамашыл тобы Алматы 
қаласы мен қала маңындағы көшелерден 
қаңғыбас жануарларды құтқарды. Қор аз 
уақыт ішінде «Жұлдыздар үйсіз жану-
арларға көмек ретінде» сияқты бірқатар 
қайырымдылық акцияларын өткізді, сон-
дай-ақ, «Қазақстандағы қаңғыбас жану-
арлар проблемасы» тақырыбында бас-
пасөз конференциясын ұйымдастырды. 
Бүгінде жануарлар баспанасы жаңа жерге 
көшті, онда жаңа қоршаулардың құрылысы 
қарқынды жүріп жатыр. Бүгінгі таңда волон-

терлер мен Қор қызметкерлерінің белсенді 
қызметі 70-тен астам иттерді ұстауға мүмкін-
дік береді.

«Новый шанс» тұжырымдамасының арқа-
сында жануарлар баспанасы қаңғыбас жану-
арларды қорғауға ұзақ мерзімді тәсілді алғаш 
рет қолдана алды. Алматы қаласы мен қала 
маңындағы көшелерден қаңғыбас жануар-
ларды құтқару, оларды жануарлар баспана-
сына орналастыру, тұрақты медициналық 
тексеру, әлеуметтендіру және отбасыларға 
орналастыру – осының барлығы ұйымның 
негізгі жұмысы болып табылады.
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«КARE-ЗАБОТА» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ (KARE – АҒЫЛШ. 
KAZAKHSTAN ANIMAL RESCUE AND EDUCATION)

Алматы қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2008 жылдан бері.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
Instagram-да @kare.kz парақшасында 9 000-нан астам жазылушы бар

«Жануарларға жауапкершілікпен қарау 
туралы» заң жобасы бойынша жұмыс то-
бының мүшелері. «KARE-Забота» қоғам-
дық қоры (kare ағылш. Kazakhstan Animal 
Rescue and Education) - Қазақстанда алғаш 
құрылған жануарларды қорғау ұйымы. 
Оның негізгі мақсаты - қоғам арасында 
жануарларға адамгершілік және жауап-
кершілікпен қарауды тәрбиелеу. Қор Дүни-
ежүзілік жануарларды қорғау қоғамының, 
Халықаралық зообақшылар қоғамының 
(ISAP) мүшесі, сондай-ақ, «Дүниежүзілік 
жануарлар күні» ұйымының елшісі болып 
табылады. Қор коммерциялық емес және 
волонтерлік негізде жұмыс істейді.

Қордың миссиясы - жануарларға жауап-
кершілікпен қарауды қалыптастыруға және 
қоғамда гуманизм мен барлық тіршілік ие-
леріне деген сүйіспеншілікті тәрбиелеуге 
ықпал ету. Қордың негізгі мақсаттары мен 
міндеттері: халықтың жануарларға жауапты 
қатынасы туралы хабардарлығын артты-
руға және жануарларға ізгілікпен қарауға 
тәрбиелеуге бағытталған арнайы білім беру 
және ағарту бағдарламалары мен іс-шара-
ларын жүргізу; жануарларға қатыгездікпен 
қарау жағдайларының алдын алу және 
жануарларға жауапкершілікпен қарауды қа-
лыптастыру;

Қазақстан Республикасының жануарлар-
ды қорғауға және жануарларға қатысты гу-
манистік тәсілдерді дамытуға бағытталған 
заңнамасын өзгерту.

Қорды 2008 жылдың маусым айында ин-
тернет-форумда Біріккен белсенділер тобы 
құрды. Қор құрылғаннан бері бірқатар жа-
нуарларды қорғау бойынша іс-шаралар 
ұйымдастырды, жануарларға қатыгездік 
көрсетудің куәсі болған азаматтарға көмек 
көрсетті, сондай-ақ, осындай жағдайларға 
тергеу жүргізуді талап етіп, құқық қорғау ор-
гандарына өз бетінше жүгінді.

2009 жылдан бастап KARE Қазақстанда 
Дүниежүзілік жануарлар күнін ресми түр-
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де ұсынды және осы күнге орайласты-
рылған түрлі іс-шараларды өткізіп келеді.

2009 және 2010 жылдары Қор қазіргі 
уақытта қала билігі пайдаланатын қаңғы-
бас жануарлардың санын реттеу, атап 
айтқанда — аулау және жою әдістерінің 
тиімсіздігін дәлелдеу мақсатында Алма-
ты қаласында жыл сайынғы қаңғыбас 
иттердің есебін жүргізді. 2010 жылдың 
қараша айында KARE «Қазақстан жа-
нуарларға сыпайы қарау үшін — Алма-
тыдағы Жануарлар құқықтарын қорғау 
қоғамы» қоғамдық қорымен бірлесіп, 
Қазақстанда қаңғыбас жануарлардың 
қатыгездікпен жойылуына байланысты 
Қазақстан Президенті мен үкіметіне қа-
лыптасқан жағдайдың өзгеруіне ықпал 
ететін заңдар қабылдау қажеттігін көр-
сете отырып үндеу жолдады. Қорлар 
Қазақстан Ауыл шаруашылығы мини-
стрлігінің үндеуге реакциясын алды, 
хатта қаңғыбас жануарларға қатысты 
қазақстандық заңнаманың дәрменсіздігі 
танылады және қазақстандық үкіметтік 
емес ұйымдарға тиісті заң жобаларына 
өз бетінше бастамашылық жасау туралы 
ұсыныс берілген.

2011 жылы Қор жануарларға физи-
калық көмекті тоқтата тұру және то-
лығымен заң шығару қызметі мен білім 
беру шараларына назар аудару туралы 
шешім қабылдады. Бұл шешімнің себебі 
қаржылық және адами ресурстардың 
жеткіліксіздігі болды.

2012 жылы: жануарларды басқару ере-
желерін өзгерту және жақсарту бойынша 
ұсыныстар беру. 2015 жылғы жүгіну қағи-
даларының нұсқасы Қордың ұсынымда-
ры негізінде шықты.

2013 жылы: KIMEP университетінің 
базасында Қордың үйлестірушісі, про-
фессор М.Байдельдинова ТМД-дағы 
алғашқы Animal Law курсын ашты.

2014 жылы: білім беру секторы ашыл-
ды – балабақшаларда, балалар үйлері 
мен мектептерде сабақтар, дәрістер мен 
шеберлік сағаттары өткізіле бастады.

2015 жылы: зарарсыздандыру бойын-
ша жеңілдетілген акциялар.

2016 жылы: заң шығару, білім беру, қа-
тыгез қарым-қатынас куәгерлеріне монито-
ринг және кеңес беру бағыттары бойынша 
жұмыс. 
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Жыл сайын 25 қараша мен 10 желтоқсан 
аралығында БҰҰ бастамасымен «Гендерлік 
зорлық-зомбылыққа қарсы 16 
қызғылт сары күн» Халықа-
ралық науқаны өтеді. «Ұлттық 
волонтерлер желісі» ЗТБ «UN 
Women»-мен бірлесіп тамаша 
іс-шара – Қазақстанның 17 
өңірінде жыл сайынғы «Ген-
дерлік зорлық-зомбылыққа 
қарсы белсенділіктің 16 қы-
зғылт сары күні» бүкіләлемдік 
науқанын өткізуді жоспарлап 
отыр.

«Union Qolshatyr» жобаны 
іске асыруға бірден кірісті: 
жиналатын орын тапты, 
адамдарды ұйымдастырды. 
«Бұл менің өмірімдегі ең үздік 
жоба», – деп атап өтті Нұрбол 

Құсайын. Түрлі компаниялармен, СОО бас-
шыларымен және Қазақстандағы АҚШ Бас 

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАРШЫСЫ

Әлеуметтік жобаларды ақпараттық жариялау, волон-
терлер қозғалысын насихаттау бойынша ерікті қызмет.

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: әлеуметтік волонтерлік, 
халықаралық волонтерлік

«UNION QOLSHATYR»

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
«Union Qolshatyr» - бұл әртүрлі жобаларға қызығушылық танытатын шағын ұйым. «Біздің волон-

терлеріміз – айналасындағыларға көмектескісі келетін студенттер, жастар», - деп жазады Алматы 
қаласы «Тұран» университетінің студенті, ұйым белсендісі Нұрбол Құсайын.

ЖОБА АТАУЫ: ӘЙЕЛДЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЗОРЛЫҚ-
ЗОМБЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ШАРАЛАР 

Алматы қ. 
ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2018 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
60 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
300 адам.

ЖОБА МӘНІ
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консулдығымен алдын ала келіссөздер 
жүргізілді. Спикер ретінде волонтерлер 
«American Space» директорын және 
БҰҰ-ның халық саны жөніндегі қорының 
спикері ретінде  әнші Калияны шақырды.

2018 жылғы 7 желтоқсан күні сағат 
16:00-де Алматы қаласындағы «Спут-
ник» СОО-да «Әйелдерге қатысты зор-
лық-зомбылықты жою үшін халықаралық 
күрес күні» флешмоб-акциясы өтті.

Әйелдер тарапынан бірден жауаптар 
келді. Акциядан кейін үйде зорлық-зом-
былыққа ұшыраған әйелдер мен қыздар 
волонтерлерге жүгінді: алғыс айтып, 
көмек алу үшін қайда баруға болатынын 
сұрады.

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: әлеуметтік волонтерлік, спорттық 
волонтерлік

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСТЫҚ «ДОВЕРИЕ» 
ҚАУЫМДАСТЫҒЫ ЗТБ

ЖОБА АТАУЫ: «САЛАУАТТЫ БОЛАШАҚ» 
ФОТОКӨРМЕСІ

Қарағанды облысы ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2019 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
50 адам.

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
1500 адам.

ЖОБА МӘНІ
Осы жоба шеңберінде 30-дан астам волонтер жұмылдырылып, оқытылды. «Салауатты 

болашақ» әлеуметтік фотокөрмесі өңір тұрғындары арасында нашақорлықтың алдын алуға 
бағытталған. Көрмеде тағдырына есірткі араласқан шынайы адамдардың фотосуреттері мен 
бастарынан өткен оқиғалар ұсынылды.
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«ИСТОК» БАЛАЛАР МЕН ЖАСТАР 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ ОРТАЛЫҒЫ»» ҚБ

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: экологиялық волонтерлік, әлеу-
меттік волонтерлік, оқиғалық волонтерлік, мәдени волонтерлік (өнер 
саласындағы волонтерлік)

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
«Исток» балалар мен жастар шығар-

машылығы орталығы» ҚБ 2000 жылы 16 
қарашада тіркелді. 2001 жылдан бастап 
«Исток» ҚБ жанындағы волонтерлер орта-
лығы жұмыс істейді. 18 жыл ішінде еріктілік 
қызметке 8000-нан астам ерікті тартылды, 
70-тен астам жоба іске асырылды.

«Восстановим реликтовый бор» жобасы 
(ЖЭҚ ШГБ): мектеп орманшылықтарының 
еріктілер жасақтары құрылды, мектеп ор-
маншылықтарының бірінші өңірлік слеті өт-
кізілді.

«Здоровье молодых – наша общая за-
бота» жобасы: он оқу орнының базасында 
жастардың еріктілер орталықтары құрылды. 
Жаттықтырушыларға арналған тренингтер 
бойынша 186 адам оқытылды.

Салауатты өмір салтын және денсау-
лықты сақтаудың тиісті дағдыларын қалып-
тастыру, жастар арасында нашақорлықтың, 
алкоголизмнің алдын алу жөніндегі әлеумет-
тік қызмет. «Возьмемся за руки, друзья!» жо-
басы: жоба жастар арасында АИТВ/ ЖИТС 
алдын алумен айналысатын бес жастар ұй-
ымын біріктірді.

Шығыс Қазақстан облысының жастары 
арасында волонтерлік мәдениетін дамы-
туға бағытталған жобалар: «Көктемгі мей-
ірімділік апталығы» 2001 жылдан бастап 
қала жастарының басын біріктіреді; «Сая-
бақтар шеруі» Халықаралық табиғат қорғау 
акциясына серіктестермен бірге «Исток» ҚБ 
қала және ауыл мектептерінің оқушыларын, 
Шәкәрім ат. университеттің, Медициналық 

университеттің студенттерін тартады және 
олар  35-ші және 16-шы колониялардың 50 
сотталушылары үшін СӨС, АИТВ/ЖИТС, 
ЖЖБИ алдын алу бойынша тренингтер, 
сондай-ақ, психологиялық тренингтер өткі-
зеді.

Төрт жыл бойы «Исток» ҚБ Семей қала-
сының аумағында «Samruk-Kazyna Trust» 
Әлеуметтік жобаларды дамыту қорының 
қолдауымен Ұлттық волонтерлер желісінің 
мүшелері - ҮЕҰ-мен бірлесіп «Жеңіс» ре-
спубликалық қайырымдылық жобасын іске 
асыруда. Мақсатты топ: Ұлы Отан соғысы-
ның ардагерлері мен тыл еңбеккерлері, во-
лонтерлер. Көмек түрлері: ардагерлердің 
қажеттіліктері туралы ақпарат жинау; үй-
лерін жинау, үй шаруасы бойынша көмек, 
егін отырғызу және жинау, жылыту маусы-
мына дайындық (отын және көмір дайын-
дау); дәрігерге, дүкенге, іс-шараларға алып 
бару; дәрі-дәрмектерді, жөргектерді және 
азық-түліктерді сатып алу және үйлеріне 
жеткізу; тамақ дайындау; түрлі тақырыптар 
бойынша әңгімелесу, көңілдерін көтеру. Жо-
баның барлық кезеңінде 80-нен астам ҰОС 
ардагерлері мен тыл еңбеккерлері қамтыл-
ды. Жобаға қаланың түрлі қызмет салалары 
мен оқу орындарынан 250-ден астам волон-
тер қатысты. Жобаның серіктесі - қалалық 
ардагерлер кеңесі. ҰОС ардагерлері мен 
тыл еңбеккерлерінің ерекше қажеттіліктері 
туралы жиналған мәліметтер нәтижесінде 
қаржыландырушы ұйым жүріс арбасы, глю-
кометр, дивандар, азық-түлік жиынтықтары 
мен тұрмыстық химияға қаражат бөлді.
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ЖОБА АТАУЫ: «СОЛНЕЧНЫЙ МИР» («КҮН ӘЛЕМІ»)

Шығыс Қазақстан 
облысы, Семей қ.

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2006 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ:  
600-ден астам адам 
(педагогтар, ата-аналар, 
студенттер).

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
шамамен 5000-дай адам (педа-
гогтар, ата-аналар, студенттер).

«Солнечный мир» («Күн әлемі») жобасы 
Семей қаласында 13 жыл бойы жүзеге асы-
рылуда. Мүмкіндігі шектеулі балалар үшін 
маңызды және қажетті нәрсені жасау идея-
сы әртүрлі идеялар мен ұсыныстарға толы 
болды.

Волонтерлік негізде педагогтар, музыкант-
тар, хореографтар, сәндік-қолданбалы және 
бейнелеу өнері мамандарынан құралған 
бастамашыл шығармашылық топ жиналып, 
«Солнечный мир» мүмкіндігі шектеулі ба-
лалар мен жастар шығармашылығы фести-
валі туралы ереже әзірледі. Кейіннен осы 
мұғалімдер мен мамандар қазылар алқасы-
ның мүшелері болды, олар қатысушылардың 
шеберлігін келесі номинациялар бойынша 
бағалайды: вокалдық, аспаптық, би өнері, ак-
терлік шеберлік, көркем оқу, СҚӨ, бейнелеу 
өнері, фотография, ерекше жанр.

Семей қаласының әкімдігімен, Жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімімен бірлесіп дайындалатын фести-
вальдің мақсаты - мүмкіндігі шектеулі да-
рынды балалар мен жастарды анықтау. Бұл 
олардың әлеуметтенуіне, тең мүмкіндіктерді 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кедергісіз 

ортаны дамытуға ықпал етеді. Фестивальді 
өткізу барысында балалар мен жастардың 
(4 жастан 30 жасқа дейін) мақсатты тобының 
шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыру-
да мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық ұй-
ымдардың, коммерциялық құрылымдардың 
серіктестігі кеңейеді.

Жоба жұмыс істеген жылдар ішінде фести-
вальге түзету мекемелерінен (балабақша-
лар, мектеп-интернаттар) 4000-ға жуық бала 
мен жас адамдар, сондай-ақ, үйде оқитын 
және еш жерде оқымайтын, бірақ мемлекет-
тік мекемелер мен үкіметтік емес ұйымдарда 
арнаулы әлеуметтік қызмет алатын адамдар 
қатысты. Фестивальді ұйымдастырып, өткізу-
ге волонтерлер көмектеседі: М. Әуезов атын-
дағы педагогикалық колледж, Қалматаев ат. 
медициналық колледж, Медицина универси-
тетінің студенттері, «Nur Otan» партиясының 
жастар қанаты көмектеседі. Фестиваль бала-
лар мен жастардың осы санатының өз ойын 
білдіру және құқықтарын іске асыру құралы 
ретіндегі жасампаздық-шығармашылық қыз-
метіне қоғамның назарын аударады.

ЖОБА МӘНІ
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КҮМІС ВОЛОНТЕРЛІК

Күміс волонтерліктің мақсаты 50 жастан асқан ел 
азаматтарын волонтерлік қызметке тарту және күміс 
волонтерлік бағытын дамыту болып табылады.

ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ: этноволонтерлік.
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ОРЫС ОРТАЛЫҒЫ 

ҰЙЫМ ТАРИХЫ
1992 жылдың маусым айында 

Талдықорған облыстық орыс мәдени 
орталығы (ТООМО) құрылып, 2011 
жылы Алматы облыстық орыс орталығы 
болып қайта тіркелді. Осы жылдар 
ішінде Орыс орталығы этникалық 
мәдениет пен тілдің жарқын және ерекше 
мерекелерін ұйымдастыра отырып, 
«Мәңгілік ел» идеясын жүзеге асыруға, 
елдің жалпыұлттық мәдениетінде ерік 
білдіру және этникалық ерекшелікті сақтау 
бостандығын насихаттайтын егемен 
мемлекет азаматтарының азаматтық 
бірегейлігін қалыптастыруға белсенді 
қатысады.

Славян жазуы мен мәдениеті күндері ая-
сында өткізілетін іс-шаралар:

- Қазақстанның мәдени игілігінің ажырамас 
бөлігі ретінде славян мәдениетін сақтау және 
дамыту;

- этностық қатыстылығына қарамастан 
Қазақстан азаматтарының мәдени-тілдік тең 
құқықтылығын қамтамасыз ету;

- көпэтносты қоғамда қоғамдық келісімді 
нығайту;

- Алматы облысының мәдени қоғамда-
стығының қызметін насихаттау;

- қоғам өміріндегі мәдениеттану мен өнер-
танудың маңызы мен рөліне қоғамның наза-
рын аудару. 

Барлық жұмыстар этноволонтерлердің 
көмегімен жүргізіледі.

ЖОБА АТАУЫ: «ОРЫС ОРТАЛЫҒЫНЫҢ КҮМІС 
ВОЛОНТЕРЛЕРІ»

Талдықорған қ. ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2017 жылдан бері.

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
8-12 АДАМ

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
100-500 адам.
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«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
(«ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ») ҚҚ

Бүкіл Қазақстан 
бойынша

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2002 жылдан бері

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
120 астам волонтер

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
4000 астам адам

ЖОБА МӘНІ

Қарт адамдар арасында өмір бойы айна-
лысып келген істерін жалғастыратындар аз 
емес. Зейнеткерлердің келесі бөлігі қоғамға 
ақысыз қызмет етуге алғашқы рет уақыт та-
бады. Бірақ бұл екі топ өздерінің жас әріпте-
стеріне қарағанда еріктілік қызметке екі есе 
көп уақыт жұмсайды. Сонымен қатар, олар 
адал, ұйымдасқан, тәртіпті және ынталы бо-
лып келеді.

2014 жылы орыс орталығында Ақсақалдар 
кеңесі құрылды. Бастапқыда олар жиналып, 
жай ғана әңгімелесетін адамдар болды. Бірақ 
уақыт өте келе біздің ақсақалдарымыз кү-
шейіп, жас ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған 
түрлі іс-шаралардың бастамашысы болды. 
Біздің басты «күміс волонтеріміз» - Трофимо-
ва Татьяна Ивановна.

Бүгінде «күміс волонтерлер» Алматы об-
лысы бойынша классиктердің шығармалары 
бойынша «Книги-юбиляры» викторина-кон-
курсын өткізуде, оған жыл сайын 200-ден 
300-ге дейін оқушы қатысады (демеушілер 

сыйлықтарға қаражат бөледі). Екінші жыл 
қатарынан Талдықорған қаласының этномә-
дени бірлестіктерінің қарттары үшін «Хлеб 
– всему голова» мерекесін ұйымдастырып 
келеді. Жыл сайын халық шығармашылығы 
және ұлттық тағамдар көрмелеріне қатыса-
ды, халық шығармашылығы бойынша шебер-
лік сабақтарын өткізеді. 2017 жылы Алматы 
облысы ақындарының байқауын ұйымдасты-
рды. 2018 жылы көп қабатты үйдің туған күні 
өткізілді. Бұл шара тұрғындарды өз аулала-
рын тазалауға және көгалдандыруға итерме-
леді.

Зейнеткерлерден тамаша волонтер шыға-
ды. Өйткені, олар қоғам мен мемлекет ал-
дындағы жауапкершілікті өте жақсы сезінеді, 
олар өмірлік тәжірибе мен білімге ие, және 
олар жас ерекшеліктеріне қарамастан, тапты-
рмас серіктес пен қызметкер бола алады, өй-
ткені әр адам үшін (әсіресе белсенді қызметті 
тоқтатқаннан кейін) өзінің қажет екенін сезіну 
өте маңызды.

ЖОБА АТАУЫ: НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ 
КҮМІС ВОЛОНТЕРЛЕРІ
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ЖОБА МӘНІ

Күміс волонтерлік 1997 
жылдан бері дамып ке-
леді және қазір біз Үшінші 
жастағы университеттің 
халықаралық қозғалысына 
кірдік, қозғалыстың қысқар-
тылған атауы: U3A (ағыл-
шын тілінен. university of 
third age). Франциядағы 
қарт адамдарға арналған 
сырттай курс ретіндегі 
қозғалыстың бастапқы 
тұжырымдамасы Ұлыбри-
танияда айтарлықтай өз-
герді, онда үкімет зейнет 
жасындағы адамдардың 
көпшілігі экономикаға өз 
үлестерін қоса алады де-
ген тұжырыммен келіскен. 
Қазіргі уақытта күміс во-
лонтерлер зейнетке дей-
інгі жастағы адамдарды 
жұмысқа орналастыруға көмектеседі, қа-
рым-қатынас пен күтімді қажет ететін зейне-
ткерлер үшін волонтерлер мен күтушілерді 
табуға көмектеседі.

Олар тек қалада ғана емес, табиғат аясын-
да да тазалықты сақтауға белсенді қатысады 
және оған жастар мен өз отбасыларын шақы-
рады. Аға буындағы адамдарды коронавиру-
стан сақтау үшін түсіндіру жұмыстарын жүргі-
зеді. Әлеуметтік желілер арқылы кездесулер 
өткізуді үйренеді. Өз білімдерімен бөліскен 
күміс жастағы волонтерлердің арқасында 
3000-нан астам бала өздеріне ұнамды ма-

мандық алды. Сондай-ақ, ерекше мүмкіндік-
тері бар 280 балаға компьютерді қолдануды 
және қалай достар табу керектігін үйренуге 
көмектесті. Күміс волонтерлер бірқатар ауыл-
дардың өзін-өзі басқаруына белсенді көмек-
теседі. Нұр-Сұлтанда көпшілік биге үйретеді, 
экологиялық акцияларға белсенді қатысады, 
жыл сайын «Комсомол күнін» өткізеді. Олар 
алғашқы рет «ШАМ» ҚБ жастар ұйымының 
жобасы арқылы «IT-тимуршылар» онлайн-во-
лонтерлікті дамытуды бастады.
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ЖОБА МӘНІ

Біздің күміс волонтерлер шабыттан-
дырған жаңа жоба шеңберінде 55+ во-
лонтерлер үшін бірқатар іс-шаралар 

өтті. Мысалы, digital-кеңістік бойынша 
тренинг өтті, онда күміс волонтерлер-
ге банк қауіпсіздігі туралы айтылды, 
сондай-ақ, «Эмоционалды интеллект» 
тренингі өтті. Олар эко-сөмкелерді өр-
нектеу бойынша шеберлік сағатқа қаты-
сты. Күміс волонтерлердің өздері де 19 
ЖОМ-да «Петельки с любовью» (сүй-
іспеншілік ілмектер) шеберлік сабағын 
өткізді, онда олар балаларға тоқу негіз-
дерін үйретті, енді олар тоқу өнерін үнемі 
үйреткісі келеді. Теміртау қаласында 

«ТЕМІРТАУ ЖАСТАР КЛУБЫ» ҚБ

Қарағанды облысы, 
Теміртау қаласы

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ УАҚЫТЫ: 
2019 жылдан бері

ТАРТЫЛҒАН 
ВОЛОНТЕРЛЕР САНЫ: 
200 астам волонтер

ХАЛЫҚТЫ ҚАМТУ: 
2000 астам адам

ЖОБА АТАУЫ: «МУДРОСТЬ В ДЕЛЕ»
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60 ерікті қатысқан Күміс волонтерлер 
форумы ауқымды болды. Ақпараттық 
және шығармашылық алаңдар, шағын 
концерт, кофе-брейк, диалог алаңда-
ры және тәжірибе алмасу - осының 
бәрі форумның басты құрамдас бөлі-
гі болды. Волонтерліктің арқасында 
аға буындағы адамдар өздерін жүзеге 
асырып, жинақталған өмірлік тәжіри-
бені қолдана алады, жаңа білім алып, 
бақытты бола алады.


