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ҚЫМБАТТЫ ДОСТАР!
Міне, жиырма жылдан астам уақыт бойы ЮНИСЕФ Үкіметпен, жергілікті 
басқару органдарымен және азаматтық қоғаммен тығыз ынтымақтастықта 
Қазақстандағы балалардың жағдайын жақсарту үшін, сапалы әлеуметтік 
қызметтерге, бірінші кезекте денсаулық сақтау және білім беру қызметтеріне 
тең қолжетімділікпен қамтамасыз ету үшін жұмыс жасап келеді.
Қазіргі уақытта Қазақстан Үкіметі мен ЮНИСЕФ арасындағы 2016-2020 жыл-
дарға арналған  кезекті бес жылдық ынтымақтастық бағдарламасы жүзеге 
асырылып жатыр, оның негізін ұлттық басымдылықтар мен стратегиялар 
құрайды. Сондай-ақ, елдің халықаралық міндеттемелері, оның ішінде, БҰҰ-
ның тұрақты даму саласындағы Мақсаттарына қол жеткізу толық көлемде 
ескеріледі. Балалық мәселелерімен айналысатын барлық ұйымдардың қыз-
метін үйлестіру үшін жаңа мүмкіндіктер Бала құқықтары жөніндегі уәкіл ме-
кемесін құру арқылы ашылды.
Балаларды тең мүмкіндіктермен қамтамасыз ету - ЮНИСЕФ үшін Қазақстан-
да да, бүкіл әлемде де ең маңызды міндет. Теңдік барлық балалар үшін Бала 
құқықтары туралы конвенцияға сәйкес тіршілік ету, даму және өз әлеуетін 
толығымен іске асыру мүмкіндігін білдіреді, аталмыш Конвенцияға Қазақстан 
1994 жылы қосылды. Балалардың құқықтарын қорғау Қазақстан Республика-
сының әлеуметтік бағдарламасының негізгі бөлігін құрайды. Басты назар ең 
әлжуаз әлеуметтік топтардан шыққан балаларға, соның ішінде, психикалық 
және физикалық дамуында ерекшеліктері бар балаларға бөлінеді.
Осы басылымда Қазақстандағы әр балаға арналған ЮНИСЕФ қызметінің не-
гізгі бағыттары ұсынылған. Балалар мүддесінде күш біріктіру және серіктес-
тік орнату маңыздылығына ерекше көңіл аударылады.

Юрий Оксамитный
Қазақстан Республикасындағы 
БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) Өкілі
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1946 ЖЫЛДАН БЕРІ МҰҚТАЖ БОЛҒАН 
БАЛАЛАР ҮШІН КҮШ БІРІКТІРЕМІЗ 

ЮНИСЕФ: БҰҰ-ның Балалар агенттігі Даму Он күндігі  Баланың тіршілік етуі 
жəне дамуы 

Бас Ассамблея 
Шешімімен Екінші 
Дүниежүзілік соғыстан 
кейін балаларға көмек 
көрсету үшін 
Халықаралық 
Гуманитарлық Балалар 
Қоры құрылды.

Ауыл өмірін 
өзгерткен Марк II 
су сорғысы ойлап 
табылды. Үндістан

Əлемдік көшбасшылар 
алғашқы медициналық-
санитарлық көмекпен 
қамтамасыз ету арқылы 

“Денсаулық 
БАРША ҮШІН” 
міндеттемесін қабылдады. 
Сирия Араб Республикасы

БҰҰ балалардың 
құқықтарын қорғау үшін 
хабардарлықты арттыру 
жəне əрекет жасауға 
шақыру үшін Халықаралық 
Бала Жылын жариялады

ЮНИСЕФ Атқарушы 
директоры Джеймс Грант: 

«Қоғам 
ресурстарын 
талқылау кезінде 
бізге балалардың 
негізгі 
қажеттіліктеріне 
бірінші кезекте 
көңіл бөлу қажет». 
Суданда Өмір жолы 
операциясы басталды.

“GOBI” атты Баланың Тіршілік 
ету Төңкерісі басталды, мұнда 
“G” əрпі дамуды бақылауды, “O” 
əрпі ауыз арқылы қайта сумен 
қанықтыру емін, “B” əрпі емшек 
емізуді, ал “I” əрпі иммундауды 
білдіреді.

ЮНИСЕФ соғыстан жəне 
АҚТҚ (ВИЧ)/ЖИТС 
(СПИД) індеттерінен 
зардап шеккен 
балаларға көмек 
көрсетеді. Бұрынғы 
жауынгер бала, Конго 
Демократиялық 
Республикасы.

ЮНИСЕФ Атқарушы 
директоры Анри Лабуиз: 

«Бүгінгі 
балалардың əл-
ауқаты жер 
бетіндегі ертеңгі 
бейбітшілікпен 
ажырамас 
байланыста». 
Нобель Бейбітшілік 
Сыйлығымен марапаттау, 
1965 жыл, 
Норвегия

БҰҰ Бала құқықтары 
туралы декларация 
қабылдады. 
Туберкулезді 
анықтайтын тест. 
Үндістан

Американдық актер 
Дэнни Кайе 
ЮНИСЕФ-тің 
“Аса маңызды 
тапсырмалары 
жөніндегі елшісі” 
атанды. 
Таиланд

ЮНИСЕФ ұйымы 
БҰҰ жүйесінде 
тұрақты агенттікке 
айналды.

Бірінші ЮНИСЕФ 
Ұлттық Комитеті 
құрылды, əрі ЮНИСЕФ 
өзінің алғашқы 
құттықтау ашық хатын 
шығарды.

Бірінші ЮНИСЕФ 
Атқарушы директоры, 
Морис Пате: 

“Балалар 
дұшпан бола 
алмайды”. 
Швеция

ЮНИСЕФ жəне серіктестері 
Африка құрлығындағы 

өңірлерде аштықпен күрес үшін 
күш біріктіреді.
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БҮГІН 

Баланың тіршілік етуі 
жəне дамуы 

Мыңжылдық даму мақсаттары Мүмкіндіктер теңдігі 

“Білім БАРША ҮШІН” ұраны 
қыздарға да, ұлдарға да бірдей 
білім алу қажеттілігін білдіреді. 
Мина, Орталық Азиядағы 
мультфильм кейіпкері.

БҰҰ Бас 
Ассамблеясы Бала 
Құқықтары туралы 

Конвенцияны 
қабылдады, ол 

1990 жылы күшіне 
енді жəне тарихта 

ең кең таралған 
жəне тез 

қабылданатын 
адам құқықтары 
туралы келісім-

шарт атанды. 
Балаларды 

қолдауға 
бағытталған 

науқан, 
Эквадор

Əлемдегі алғашқы 
Балаларға арналған 
Халықаралық Саммит 
өткізілді. БҰҰ Штаб-
пəтері, 
Нью-Йорк

ЮНИСЕФ пен ЮНЕСКО 
“қораптағы мектепті” 
ойлап тапты. Босқындар 
лагері, 
Біріккен Танзания 
Республикасы

ЮНИСЕФ Атқарушы директоры Кэрол 

Беллами: «Балалардың өмірі 
мен құқықтарына қауіп 
төнгенде үнсіз куəгерлер 
болмауы тиіс». 
Сомалидегі мектеп

БҰҰ-ның балаларға 
арналған Арнайы 
Сессиясында делегат 
балалар алғаш рет 
Бас Ассамблеяда сөз 
сөйледі. 
Нью-Йорк

ЮНИСЕФ Атқарушы 
директоры Анн Венеман: 

“Балалар үшін 
бірігеміз” ұранымен 
нəтиже шығаруға 
бағытталған 
бағдарламаларды жəне 
серіктестіктерді құру. Жер 
сілкінісінен зардап 
шеккендерге бару, 
Пəкістан

ЮНИСЕФ індетке қарсы 
жаһандық күресте 
балаларға жəне олардың 
қажеттіліктеріне назар 
аудару мақсатымен 
“Балалар үшін бірігейік, 
ЖИТС-ке (СПИД) қарсы 
бірігейік” науқанын 
бастайды. 

ЮНИСЕФ Атқарушы 
директоры Антони Лейк: 
«Біздің жұмысымыздағы 
келесі қадамдар біздің 
айналадағы өзгермелі 
əлемге бейімделуге ... 
жəне 2015 жылдан кейінгі 
кезеңдегі 
бағдарламаларымызды 
жəне міндеттерімізді жүзеге 
асыру кезінде тең 
мүмкіндіктер қағидасын 
қолдануға деген 
қалауымызға тəуелді...”.

ЮНИСЕФ бар күшін 
балалардың денсаулығын 
қорғау жəне оларды 
тамақтандыру 
мəселелерінің айналасына 
шоғырландыра отырып, 
Гаитидегі жойқын жер 
сілкінісінен кейін көмек 
көрсету кезінде жетекші 
рөлді қабылады. 

ЮНИСЕФ балаларға бағытталған бағдарламаларды 
жəне саясаттарды жүзеге асыру кезінде мүгедектігі 

бар балалардың құқықтары мəселелерінің 
маңыздылығын арттыру мақсатымен мүгедектігі бар 

балаларға арналған бірінші Жаһандық Серіктестік 
Форумын өткізеді. 

ЮНИСЕФ БҰҰ-ның 
Бала құқықтары 
туралы конвенцияны 
қабылдағанына 25 
жыл толғанын атап 
өтеді жəне 2014-
2017 жылдарға 
арналған 
Стратегиялық 
жоспарын жəне əр 
баланың, əсіресе, 
жайсыз жағдайда 
қалған балалардың 
құқықтарын жүзеге 
асыруға арналған 
жол картасын 
қарқындатады.

Мыңжылдық Даму 
Мақсаттарының 
дəуірі аяқталып 

келеді, ал Тұрақты 
Даму Мақсаттары 

2015 жылдан кейін 
халықаралық даму 

күн тəртібіндегі 
орталық мəселеге 

айналады.

Араб көктемінің салдары, 
Африкадағы аштық жəне 
Сириядағы дағдарыс 
ЮНИСЕФ жəне басқа да 
гуманитарлық ұйымдардың 
жұмысына негізгі кедергі 
келтірушілер болып 
табылады.

Үнді мұхитындағы цунамиден 
кейін ЮНИСЕФ пен 
серіктестері ауқымы жағынан 
бұрын-соңды болмаған 
гуманитарлық көмек көрсетуді 
ұйымдастырды.
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ЮНИСЕФ 
ТУРАЛЫ 
ҚЫСҚАША

Дереккөз: ЮНИСЕФ міндеті 

Біз - Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар 
қорымыз.

Біздің ұйым балалардың құқықтарын ілгері 
бастыруда көшбасшы болып табылады. 

Біз балалардың тіршілік етуі, қорғалуы және 
дамуы үшін жұмыс істейміз. 

Біз жайсыз жағдайда қалған балаларға көмек 
көрсетуге күшімізді жұмылдырамыз.

Біз төтенше жағдайлар кезінде балаларға 
көмек көрсетеміз.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ 

ҚАЗАҚСТАНДА БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ 
КОНВЕНЦИЯ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН 1994 
ЖЫЛЫ РАТИФИКАЦИЯЛАҒАН АЛҒАШҚЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ-ШАРТ АТАНДЫ.

Өткен он жылдықтар ішінде Қазақстан Үкіметі елдің 
стратегиялық дамуында балалардың аман-саулығы 
қаншалықты маңызды екенін сан рет атап өтті. 
Қазақстандағы балалардың өмір стандарттары 
ел аяғынан тұрып келе жатқан уақыт ішінде 
айтарлықтай жақсарды. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың “Қазақстан-2050”: 
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты” атты Қазақстан халқына Жолдауында: 
“Балалар – қоғамымыздың ең әлсіз және қорғансыз 
бөлігі, олар ешбір құқықтарынан айырылмауы тиіс... 
Бала тәрбиелеу – болашаққа ең үлкен инвестиция” 
деп ерекше атап өтті.

Қазақстанда бала құқықтары қорғау жүйесін 
дамытуда маңызды белес Бала құқықтары 
жөніндегі уәкіл институтын құру болып табылады.

Қазақстан 
Республикасының 

Президенті “қатысушы мемлекеттің Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Бала құқықтары туралы 
конвенциясына бейілділігін растай отырып, әлемдік 
қоғамдастықтың балалар өмірі үшін қолайлы және 
мейірімді ортаны қалыптастырудағы күш-жігерін 
қолдай отырып, Қазақстан Республикасында бала 
құқықтарын қорғаудың ұлттық жүйесін жетілдіру 
мақсатында” Бала құқықтары жөніндегі уәкіл 
институтын құру туралы Жарлыққа қол қойды.

2016 ЖЫЛДЫҢ 
10 АҚПАНЫНДА 
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Уәкілдік басты мақсаттары - балалардың 
құқықтарына және заңды мүдделеріне кепілдік 
берілуін қамтамасыз ету, сонымен қатар, 
мемлекеттік және қоғамдық институттармен 
бірлесіп жұмыс жасау барысында балалардың 
бұзылған құқықтарын және бостандықтарын 
қалпына келтіру. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл 
институтын құру 2015 жылдың қыркүйегінде 
Қазақстан Үкіметінің Бала құқықтары туралы 
конвенцияның талаптарын жүзеге асыру туралы 
4-ші мерзімді баяндамасын қараған БҰҰ Бала 
құқықтары комитетінің кеңестерін орындауда 
Қазақстан үшін озық қадам болып табылады.

Осымен 20 жылдан астам уақыт бойы 
ЮНИСЕФ Қазақстан Республикасының  
Үкіметімен, Парламентімен, жергілікті атқарушы 
органдарымен, бейүкіметтік ұйымдармен 
және бала құқықтарын қорғау жөніндегі 

маңыздылығы жоғары салалардағы өзге 
мүдделі серіктестермен бірлесіп жемісті жұмыс 
жасап келеді. ЮНИСЕФ жұмысының негізін 
құрайтындар - Қазақстан Республикасы мен 
БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ) арасындағы 
ынтымақтастық туралы негізгі келісім және 
ЮНИСЕФ пен Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің сәйкес негізгі операциялар жоспары. 
2016-2020 жылдарға арналған бірлескен 
жоспар Қазақстандағы балалардың қазіргі 
ахуалынан көрініс береді, өзекті мәселелерді 
тұжырымдайды және алдағы 5 жылға нақты 
міндеттер белгілейді, ЮНИСЕФ-тің елдегі 
ынтымақтастық шаралары осы міндеттері 
орындауға бағытталған.

Балаға мейірімді мемлекеттік саясатының 
қалыптасуы баланың өсіп-жетілуіне ұқсас. 
Негізгі қажеттіліктер - тамақтану, отбасы, 
медицина, құқықтық қорғау - бар, алайда, 
әр баланың бірегей қажеттіліктері және 
қабілеттері бар, оларды қанағаттандыру 
баланың жеке тұлғасы талап ететін дербес 
әдістеме қолдануды қажет етеді. Осылайша, 
әр елде, әр облыста және қалада өзіндік 
қиындықтары мен әлеуеті бар. Тиімді 
шешімдер ойлап табу үшін және әр елді 
мекеннің әлеуетін толығымен ашу үшін 
екі фактор аса маңызды: жағдайда мұқият 
зерттеу және ЮНИСЕФ-тің жергілікті 
қауымдастықтармен тығыз шығармашылық 
ынтымақтастықта болуы. Сондықтан, 
ЮНИСЕФ жергілікті атқарушы органдармен 
ынтымақтастықта сәтті жүзеге асырыла 
алатын бала құқықтарын қорғауға арналған 
жергілікті шешімдерді жақтайды. Осындай 
ынтымақтастыққа Шығыс Қазақстан, 
Қызылорда және Маңғыстау облыстарында 
бірнеше жыл бойы жүзеге асырылып жатқан 
бірлескен бастамалар мысал бола алады.

«БАЛАЛАР – 
ҚОҒАМЫМЫЗДЫҢ ЕҢ ӘЛСІЗ 
ЖӘНЕ ҚОРҒАНСЫЗ БӨЛІГІ, 
ОЛАР ЕШБІР ҚҰҚЫҚТАРЫНАН 
АЙЫРЫЛМАУЫ ТИІС»

Нұрсұлтан Назарбаев
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ЮНИСЕФ балалық - «болашақ ересек» үшін де, отбасы, 
қоғам, ел және жалпы адамзат үшін бірегей мүмкіндік 
екеніне кәміл сенеді. Көптеген зерттеулер дәлелдеген-
дей, балалықты бастан кешіру – құнарлы тамақтану, 
сапалы денсаулық сақтау және білім қызметтеріне 
қолжетімділік, отбасындағы дұрыс психологиялық орта – 
денсаулыққа мейлінше оң ықпал етеді және ересек өмір-
де көбірек жетістікке жетуге мүмкіндік береді. Барлық ба-
лаларға және аналарға сапалы денсаулық сақтау және 
білім қызметтеріне қолжетімділік ұсыну және басқа да 
әлеуметтік көмек көрсету арқылы баланың қалыптасуы-
на жасалатын жағдайды жақсарта отырып, әр баланың 
дамуына жайлы жағдай жасай отырып, біз қаржылық 
жағдайы қиын көптеген отбасыларға кесірлі кедейліктің 
шырғалаң шеңберінен шығуға көмектесе аламыз. 

Балалық – дербес және біртұтас құбылыс, бала өзі 
өсетін ортаға өзіндік бірегей талаптарын қоятын өмір 
сатысы. Балалық мәселлерін реттеуші тетіктер осы 
біртұтастыққа сай болуы тиіс. Алайда, «балалық мәселе-
сі» көбінесе денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қорғау, 
әділ сот жүйесі және сол сияқты реттеу сатыларында 
жан-жаққа бытырап, елеусіз қалады. Нәтижесінде жеке-
леген балалық мәселелері үшін жауапты әртүрлі мем-
лекеттік органдар мен институттар балаларға қатысты 
жағдайды тек «үзік-үзік» күйде ғана қабылдай алады.

Оған қоса, балалық мәселесі тікелей балалармен және 
балалар жөніндегі мамандармен жұмыс жасауға қа-
рағанда әлдеқайда кеңірек – кейбір мәселелердің түп-та-
мыры әйел құқықтары, мүгедектігі бар адамдарды қоғам 
өміріне қосу, жас отбасыларға қолдау көрсету және 
мұқтаж жандарға әлеуметтік қолдау көрсету салаларына 
бойлап кетеді. ЮНИСЕФ әдістемесінің екі негізгі қыры 
бар: ұйым әр мәселеге дәл балалар жағдайы тұрғы-
сынан қарайды және балаға көрсетілетін көмекті сол 
бала өсетін ортадан – оның отбасынан бөліп-жармайды.
Арынды экономикалық өсу екпіні Қазақстанды өзгертті. 
Азаматтардың өмір деңгейі тәуелсіздік жылдары ішінде 
айтарлықтай өсті және ЮНИСЕФ жалпы аман-саулық 

пен әл-ауқат аясында жекелеген балалар топтарының 
денсаулыққа, тамақтануға, қорғалуға және білім алуға 
қатысты құқықтары жүзеге асырылмай қалмауын қадаға-
лау үшін жұмыс жасайды. Жалпы экономикалық даму-
дың оң серпініне қарамастан, кедейшілік пен теңсіздік 
мәселесі халықтың әл-ауқаты деңгейінде әлі күнге дейін 
сақталып келеді. Аймақтық деңгейде жағдайды геогра-
фиялық қашықтықтар мен институционалдық әлеуеттің 
әртүрлі деңгейлері ауырлата түседі.

БАРЛЫҚ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН 
ТЕҢ МҮМКІНДІКТЕР 

БАЛАЛАР КЕДЕЙШІЛІК ШЕГІНДЕ ӨМІР 
СҮРЕТІН БАРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ 
40%-ДАН АСТАМЫН ҚҰРАЙДЫ 

Кедейшілік тақырыбы ерекше өзекті және қынжылтар-
лық, себебі, кедей отбасылардың 90%-нан астамы – көп 
балалы отбасылар және балалар кедейшілік шегінде 
өмір сүретін барлық қазақстандықтардың 40%-дан 
астамын құрайды. Кедейшілік бала өмірінің әр тұсына 
әсер етеді: тойып тамақтанбау, таза судың болмауы мен 
тазалық сақталуына тиісті жағдай жасалмауы, денса-
улық жағдайы және өмір ұзақтығы. Кедейшілік бала-
лардың физикалық күйіне де, сонымен қатар, ақыл-ой, 
сана-сезім және рухани дамуына да, ал түптеп келген-
де – ересек өмірде тұлға ретінде қалыптасып-танылу 
және кедейшіліктің шырғалаң шеңберінен құтылып шығу 
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қабілетіне бірдей қатты әсер етеді. ЮНИСЕФ Үкіметпен 
бірлесіп, мұқтаждыққа тап болған балалы отбасыларға 
қажетті әлеуметтік қолдау көрсетілуі үшін әлеуметтік 
көмек бағдарламаларының атаулылығын және тиімділі-
гін арттыру мақсатымен жұмыс жүргізеді.
 

ИНКЛЮЗИВТІ ҚОҒАМДЫ ДАМЫТУ 

Қазақстанда мүгедектігі бар балалардың құқықтары 
қорғалуын қамтамасыз ететін жан-жақты қамтылған 
заңдар жинағы бар. Дегенмен, іс жүзінде аталмыш бала-
лар санаты әлі де болса білім алуда, кейін қоғам өміріне 
араласуда қиындықтарға тап болып келеді, ЮНИСЕФ 
Қазақстандағы өз міндетін осындай қиындықтарды жою 
деп біледі.

Қазақстанда балалардың шамамен 3%-ы мүгедекті-
гі және арнайы қажеттіліктері бар тұлғалар ретінде 
тіркелген. Аталған сан әлемнің өзге елдерінде балалар-
дың 10-15%-ын құрайтын осындай көрсеткіштен айтар-
лықтай төмен. Мұндай айырмашылық бірінші кезекте 
мүгедектігі бар балаларды анықтау әдісітемесінің өзге 
елдердегі әдістемелерден және жіктелімдерден айыр-
машылығымен түсіндіріледі – Қазақстандағы әдістеме 

әлі күнге дейін мүгедектіктің медициналық жағын ғана 
қарастырады. Сонымен бірге, мүгедектікке байланысты 
кемсіту және мүгедектігі мен арнайы қажеттіліктері бар 
адамдардың қоғам өміріне қатысуына қойылған ілеспе 
кедергілер сияқты әлі күнге дейін жойылмаған әлеу-
меттік тосқауылдардың кесірінен жасырын, тіркелмеген 
мүгедектігі және арнайы қажеттіліктері бар балалардың 
айтарлықтай саны еленбей қалып отыр. Нәтижесінде 
мүгедектікпен туылған балалардың ата-аналары осы 
жайы туралы хабарлауға көбінесе құлықсыз келеді, се-
бебі, отбасы қоғамда таңба басуға және оқшаулауға тап 
болуы мүмкін. Қазір мүгедектігі бар балаларға  белсен-
ді және құнды қоғам мүшесі болуға әлеуетті тұлғалар 
ретінде емес, әлеуметтік әлжуаз топтар санатына кіретін 
адамдар тұрғысынан қарайды. Мүгедектікке байланы-
сты кемсіту және жағымсыз көзқарас өмірдің барлық 
салаларында сақталып отыр: мүгедектікті сипаттау үшін 
қолданылатын сөздер мүгедектігі бар адамдарды қоғам 
өміріне қатыстыруға кедергі келтіріп жатқан таптаурын 
болған пікірлер мен көзқарастар бар екенін көрсетеді.    

ЮНИСЕФ-тің Қазақстандағы мақсаттарының бірі – ар-
найы қажеттіліктері бар барлық балалардың құқықта-
ры мен мүдделері заңнамалық дәрежеде сақталуын, 
ескерілуін және біріктірілген әлеуметтік инклюзия 
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бағдарламалары және материалдық көмек көрсету 
бағдарламалары арқылы жүзеге асырылуын қамтама-
сыз ету. Заңнамадағы алғашқы оң өзгерістерге және 
төлемдер мен қызметтер жүйесінің біршама жақсарға-
нына қарамастан, қазір мүгедектігі тіркелген балалар-
дың тек 28,6%-ы ғана арнаулы әлеуметтік қызметтер-
мен қамтылған. Ауылдық жерлерде мүгедектігі бар 
жасөспірімдердің ұрымталдығы, олардың қоғамнан 
оқшаулануы және экономикалық қиындықтар оңалту 
қызметтеріне қолжетімділіктің шектеулі болуы қиындата 
түседі. Мүгедектігі бар балаларға арналған әлеуметтік 
қызметтер және төлемдер жүйесін жетілдірумен қатар ең 
маңызды міндет болып инклюзивті орта – бірге оқытуға 
және бос уақыт өткізуге жағдай жасау табылады, бұл мү-
гедектігі бар балалар мен жасөспірімдерге айналадағы 
ортаға бейімделуге мүмкіндік береді, сонымен қатар 
оқшаулану салдарынан туындаған мүгедектікке байла-
нысты таңба басу үрдісінен арылуға түрткі болады.

ЕРТЕ ЖАСТАН ДАМЫТУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ
 
Ерте жастан дамыту және күтім көрсету балалардың 
аман-саулығының және әрі қарай өркендеуінің не-
гізін құрайды. Ерте жастағы балалық – ата-аналардан 
баланың аман-саулығының барлық тұстарымен, атап 
айтқанда, тіршілік етумен, денсаулықпен, физикалық 
қауіпсіздікпен және эмоционалдық қорғаумен, өмір мен 
күтім сапасымен байланысты бірқатар қиын міндеттерді 
атқаруды талап ететін кезең.

Ата-аналардың балалы болуға және балаға күтім көр-
сетуге дайын болу деңгейі жаңа туылған нәрестелердің 
денсаулығына және олардың мықты және қамқор отба-
сында өсіп-жетілу мүмкіндіктеріне тікелей әсер етеді. 
Зерттеулер көрсеткендей, 3 жасқа толмай тастанды 
атанған балалардың 32%-ы науқас болған немесе туа 
біткен кемістіктері болған. Әрі, сырқаттарға және балалар 
арасындағы өлім-жітімге алып келетін қауіп-қатерлердің 
жартысына жуығы босануға дейінгі және босанудан кейінгі 
тиімді күтім көрсету арқылы және ата-аналардың бала-
ларға ерте жастан күтім көрсету дағдыларын жетілдіру 
арқылы алғашқы медициналық-санитарлық көмек жүйесі 
шеңберінде тиімді жойылуы мүмкін. ЮНИСЕФ балалар-
ды ерте жастан дамытуға қолдау көрсету мақсатында 
медицина қызметкерлерінің дағдыларын және біліктілігін 
арттыру үшін техникалық көмек көрсетеді.

«ДҰРЫС КӨМЕК» НЕМЕСЕ БАЛАЛАРҒА ҚАЛАЙ 
ПАТРОНАЖ МЕЙІРБИКЕСІНІҢ ЛАУАЗЫМДЫҚ 
НҰСҚАУЛЫҒЫНДА ЖАЗЫЛҒАНДАРДАН ДА 
КӨБІРЕК КӨМЕК КӨРСЕТУГЕ БОЛАДЫ

Осы мақала менің басымнан өткендер туралы және 
мамандығым аясында қалай дұрыс көмек көрсету керек 
екені туралы баяндайды. Көбісі таңданысын жасыра 
алмай «Жай ғана балалардың денсаулығын тексеру жет-
кілікті емес пе!» дейді. Алайда, шын мәнінде, бұл мәселе 
әлдеқайда күрделі. Мен патронаж мейірбикесі баланың 
тек денсаулығына ғана емес, жалпы отбасының хал-ахуа-
лына көңіл аударуы тиіс екенін ЮНИСЕФ өткізген тренинг 
арқылы ғана түсіндім. Осы тренингте мені және басқа 
қатысушыларды отбасы өмірін тиянақты және мұқият 
зерттеуді, қосымша мамандандырылған заңгер немесе 
психолог көмегіне мұқтаж, бірақ, қайда баруға болатынын 
білмейтін адамдарды анықтауды үйретті.

12



13

Тренингтен соң, мен патронаж мейірбикелер үшін мақ-
сатты топ балалар ғана емес, барлық отбасы мүшелері 
екенін түсіндім. Мен патронаж мейірбикесі болып жұмыс 
жасап келе жатқаныма сегіз жыл болды және мен еш 
күмәнсіз айтарым: осы білім - біздің жұмысымызда баға 
жетпес қазына! 

ЮНИСЕФ жұмысының маған және менің қарамағымдағы-
ларға тигізген оң әсерінің нақты мысалы – менің Айнагүл-
мен және оның отбасымен танысуым. Былтыр мен шақы-
рту жіберген бір отбасына бардым. Мейірбикені шақыру 
себебі баланың іші өтуі болған. Пәтер табалдырығын 
аттай сала мен естен тандырар көрініске куә болдым: 
пайдаланылған майлықтар, пышақ, кір бөтелкелер және 
жемістердің аршылған қабықтары бүкіл еденде шашылып 
жатты. Пәтер лас емес, өте лас болды!

Баланың анасы, 26 жасар Айнагүл, үйді таза ұстамаға-
нымен және балаларына қарамағанымен қоса, өзін бірша-
ма ашушаң етіп көрсетті. Әкелері де балаларға тиісінше 
көңіл бөлмеген. Әлбетте, мен патронаж мейірбикесі және 
ана ретінде Айнагүлмен тіл табысып, үйдегі үш бала үшін 
тазалық сақтау және қауіпсіздікті қамтамсыз ету қажет 
екені туралы бірнеше кеңес беруге тырыстым. Бірақ, бұл 
іс бірден қолымнан келе қойған жоқ. Тек жарты жылдан 
кейін, ЮНИСЕФ тренингіне қатысқаннан кейін, мен өз 
әрекеттеріме, Айнагүлге және осындай жағдайда қалған 
басқа ата-аналарға қолданған әдістеріме талдау жасап 
көрдім. Мен басынан бастап-ақ, осы отбасымен жұмыс 
жасауда дұрыс әдіс қолданбағанымды айқын сезіндім. 
Мен үйдің ластығынан кері әсер тиіп жатқан балалардың 
денсаулығына уайымдап, әңгімені төтесінен бастап, кей 
кезде тым қатал болдым. Айнагүлдің ашу шақырғанына 
таңданбауға да болады.

Тренингтің арқасында мен өзімнің тіл табыса білу қа-
білетімді жетілдіре алдым. Оған қоса, бізге отбасына кел-
генде балаларды ғана қарап шықпай, олардың ата-анасы-
ның денсаулығына, отбасындағы психологиялық ахуалға 
да назар аударуды, тұрмыстық жағдайларын тексеруді 
үйретті. 

Қазір Айнагүлмен сөйлескенде мен онымен тілдесу мә-
нерімді және дауыс ырғағымды толығымен өзгерттім. Енді 
Айнагүлге келген сайын оның айтқандарына зейін қоюға, 
тыңдауға және бар уәждерін елеп-ескеруге тырысамын. 
Мүмкіндік туа қалса, балаларымен сөйлесемін, оларға 
қарауға, үйді жинастыруға көмектесемін. Менің өзгерген 
көзқарасымның нәтижелері көп күттірген жоқ. Аз уақыттан 

соң, Айнагүлдің маған және балаларына басқаша қарай 
бастағанын байқадым, ол балаларға көбірек қамқорлық 
көрсете бастады, оларды дұрыс тамақтандыратын болды. 
Мен Айнагүлдің күйеуімен сөйлесіп, оны отбасына көбірек 
көңіл бөлуге көндіре алдым. Бірте-бірте ол да түзеле 
бастады, балаларына барған сайын көбірек көңіл бөлетін 
болды. Енді ол балаларына жасына сай әртүрлі ойын-
шықтар алып береді, олармен ойнайды, қыдырады. Айна-
гүл балаларына қарау, қамқор болу және денсаулықтарын 
күту сияқты әртүрлі мәселелерде менімен кеңеседі. Оның 
күйеуімен қарым-қатынасы да жақсарды, ал бұл - барлық 
отбасы мүшелерінің жайлы психологиялық жағдайын 
қамтамасыз ететін өте маңызды фактор.

Мені отбасымен сенімге негізделген қарым-қатынас құру 
шынымен қуантады. Әкесі де, анасы да үйде махаббатқа 
толы орта қалыптастыруға тырысып жүргені байқалады. 
Менің отбасылармен жұмыс жасаудағы әдісімді өзгерту 
нәтижелері патронаж қызметінің озық әмбебап жүйесінің 
маңыздылығын көрсетеді.

Мен отбасыларға барғанда балалардың ғана денсау-
лығын тексермеймін – мен әр отбасы мүшесіне барамын. 
Патронаж қызметінде жаңа әдістемелердің арқасында 
біз ұрымтал отбасылар санын азайта аламыз деп үмітте-
немін.

Айтпақшы, озық үлгідегі патронаж қызметі өзімнің бес 
жасар балама қалай қарайтыныма да әсер етті. Барлық 
отбасыларындағыдай біздің де патронаж мейірбикеміз 
бар. Біз бір-бірімізден баланы ерте жастан дамыту 
ерекшеліктері туралы қаншалықты көп жаңа мәлімет-
тер алатынымыз таңқалаларлық. Біздің жұмысымызда 
ата-аналарға баланың моторикасына (ұсақ қимыл жасау 
қабілеті), психологиялық және зияткерлік дамуына ерте 
жастан көңіл бөлу неліктен маңызды екенін жеткізу және 
түсіну маңызды.

Менің хикаям балалар мен аналар денсаулығын қорғау 
қызметінде әріптестеріме пайдалы болып, кейбір қателік-
терден сақтандырады деп үміттенемін.

Әсел Дюйсембаева, Қызылорда

1. ЮНИСЕФ Қазақстанда Денсаулық сақтау және әлемуеттік даму министрлігіне үйде па-
тронаждық қызметтер көрсетудің әмбебап-озық үлгісін енгізу бойынша тхникалық қолдау 
көрсетеді. Үйде патронаждық қызметтер көрсетудің әмбебап-озық үлгісі әмбебап және 
мақсаттық үлгінің шектеулерін еңсеріп, оларды мейлінше көп пайда тигізу үшін өзара 
біріктіреді. Осы үлгі аясында маманның үйге келу бойынша әмбебап (қажетті) қызметтері 
барлық отбасыларға қолжетімді, ал патронаж қызметкерінің үйге келу бойынша озық 
(күшейтілген + қарқынды) қызметтері қауіп-қатер және қажеттіліктер бағалануы негізінде 
шектеулі отбасылар санына көрсетіледі. 
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ЮНИСЕФ пен Қазақстанның Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігінің ауқымды ортақ жобасы 
болып үйде патронаж қызметтерін көрсетудің әмбебап-о-
зық үлгісін енгізу табылады. Мұндай әдістеме бәрінен 
бұрын әлеуметтік-экономикалық қиындықтар және басқа 
да жағымсыз жағдайлар кесірінен медициналық-әлеу-
меттік қызметтерге зәру адамдарды қамтуды қамтама-
сыз етеді. Патронаж мейірбикесі ата-аналарға балаға 
дұрыс күтім көрсету жөнінен нұсқау мен көмек беріп қана 
қоймай, сәби бойынан ықтимал ұрымталдық анықталған 
жағдайда отбасыға қолдау көрсетеді. Патронаж мейірби-
келері жүктілік кезеңінен бастап бала бес жасқа толғанға 
дейін ана мен баланың қажеттіліктеріне жіті көңіл бөледі.

Олар жоғары қауіп-қатерге шалдыққыш отбасылар-
ды және балалы отбасыларды ерте бастан анықтауға 
көмектеседі. Сондай-ақ, патронаж мейірбикелерінің 
жұмысы тойып тамақтанбаудың алдын алуға, жазатайым 
оқиғалар мен жарақаттануды болдырмауға және салау-
атты өмірлік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

Айта кеткен жөн, жүкті болудан бастап, адам өмірінің 
бастапқы кезеңдеріне инвестиция салу – кең мағына-
да, біртұтас әлеуметтік қауіп-қатерлердің алдын алуға 
көмектесетін аса тиімді құралдардың бірі болып табы-
лады. Ана мен бала денсаулығына мемлекет деңгейін-
де қамқорлық көрсету балалар арасында өлім-жітімді, 
мүгедектікті және денсаулық жағдайына байланысты 
теңсіздікті азайтуға алып келеді, сонымен қатар, әр 
баланың әлеуетін мейлінше толық ашуға және болашақ 
белсенді Қазақстан азаматтарын тәрбиелеуге септеседі.

ӘР БАЛА ОТБАСЫНДА ӨМІР СҮРУІ ТИІС 

Денсаулық сақтауға, білім алуға және даму мен өзін-өзі 
танытудың өзге мүмкіндіктеріне қол жеткізіп жатқан қа-
зақстандық балалар саны артып келеді. Алайда, баланы 
дамыту материалдық қамсыздандыруды ғана талап етіп 
қоймайды, балаға өзін басқаларға керек екенін және 
қамқорлыққа бөленіп отырғанын сездіру тек отбасының 
ғана қолынан келеді. ЮНИСЕФ-тің Қазақстандағы ең 
маңызды міндеті – интернат мекемелерге жіберілетін 
балалар санын қысқарту. 

Әр бала отбасында өмір сүруі тиіс. Қазақстандағы 
жағдайдың ерекшелігі – интернат мекемелерде тұратын 
балалардың 82%-ның ата-анасы бар. Бұл ретте, ерек-
ше қажеттіліктері және ресми танылған мүгедектігі бар 
18000 бала интернат мекемелердегі жалпы балалар 

санының 51%-ын құрайды. Яғни, интернат мекемелерге 
балалардың көп келуінің себептерімен күресте маңызды 
рөлді балалардың және олардың отбасыларының әле-
уметтік инфрақұрылымға тең инклюзивті қолжетімділігін 
дамыту бағдарламалары атқаруы тиіс. 

Қазақстан Үкіметі әр баланың отбасында өмір сүруін 
қамтамасыз ету үшін көп кұш жұмсайды. Десе де, интер-
нат мекемелеріндегі тәрбиеленушілер саны әлі де болса 
тым көп. ЮНИСЕФ осындай балаларға қолдау көрсетуді 
өз міндеті деп санайды, себебі, интернат мекемеде тұру 
тек төтенше шара ретінде қолданылып, әлеуметтенуге 
кедергі болмауы тиіс. Балаларға отбасында немесе от-
басы тәрбиесінің балама түрін ұсынатын жағдайда өмір 
сүру мүмкіндігін бере отырып, біздің оларға береріміз 
жай ғана баспанадан да айтарлықтай көп – біз бала-
ларға өз әлеуетін толық көлемде іске асыра алуы үшін 
қажетті жағдай жасаймыз.

ИНТЕРНАТ МЕКЕМЕЛЕРІН ЖАҢАРТУ

Интернат мекемелерін жаңарту бағытында жүргізіліп 
жатқан жұмыс өз алдына бір төбе. ЮНИСЕФ интернат 
мекемелердегі балалардың жағдайын бақылау жүйесін 
енгізумен және бірыңғайландырумен, оларға денсаулық 
сақтау және білім беру қызметтерінің көрсетілу тиімділі-
гін талдаумен және балалардың қоғамнан оқшаулануын 
азайтумен айналысады. ЮНИСЕФ мемлекеттік интернат 
мекемелерді түрлендіру стратегиясын әзірлеуге және 
кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарына 
(КТБО), жетімдер үйіне, арнаулы оқу мекемелеріне 
(арнаулы мектептер) немесе ерекше режимді оқу меке-
мелеріне (ерекше ұстау режимі бар арнаулы мектептер) 
түсетін, өмірлік қиын жағдайда қалған балаларға ар-
налған қызметтерді дамытуға белсенді атсалысады.

Жаңартудың маңызды бағыты болып, сондай-ақ, әлеумет-
тік жағдайы ауыр отбасыларына сүйеу болу және қолдау 
көрсету үшін және ведомствоаралық байланыстарды 
нығайту үшін Қазақстан үшін біраша жаңа мамандық бо-
лып табылатын әлеуметтік жұмысты дамыту саналды.

Парламентпен, Адам құқықтары және Бала құқықтары 
жөніндегі уәкілдермен, орталық және жергілікті атқрау 
органдарымен, бейүкіметтік ұйымдармен және биз-
нес-қауымдастықпен серіктестік балалардың интернат 
мекемелерге түсуін болдырмау үшін жергілікті деңгейде 
балалықты қорғауға бағытталған қызметтер жүйесін 
жаңартуға мүмкіндік береді.
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Патронаж мейірбикелерінің қолдауының арқасында Қызылорда-
да тұратын бес баланың анасы балаларын интернатқа жібер-
мей, өзі тәрбиелеп жатыр.
Үш қыз бала анасын сүйіп, оны қаттырақ құшақтауға тырыса-
ды. Аналары өмірлік қиын жағдайда қалған әйелдерге арналған 
үйдің бөлмесінде төсектің үстінде отыр. Жанында үш айлық сә-
биі ұйықтап жатыр. Жас келіншектің есімі – Сәуле, ол 27 жаста. 
Оның бес баласы бар.
Оның қыздарының бірі – Аида – тумысынан неврологиялық 
сырқатқа шалдыққан. Аиданың жасы ұлғайған сайын Сәуленің 
күйеуімен қарым-қатынасы бұзыла бастаған – барлығы қыздың 
денсаулығында кінәрат бар екенін түсіне бастаған. Күйеуі Сәу-
леге қыр көрсете бастаған. Енесі ұлына науқас бала туғаны 
үшін әйелімен ажырасуды сұрауды бастаған. Олар ажырасқан, 
ажырасып жатқанда төртінші балалары дүниеге келсе де, бас 
тартпаған. Жас ана барлық балаларымен бірге ауылдан Қызы-
лордаға көшіп келіп, жұмыс табуға үміттенген, бірақ невроло-
гиялық сырқаты бар баласымен және емшектегі баласымен 
жұмысқа тұру мүмкін болмаған.
Сәуле тіпті қарапайым тұрмыстық керек-жарақтардан жұрдай 
жер үйдің бір бөлмесін жалға алған. Балаларға берілетін жәрде-
мақы азық-түлік алуға әрең жеткен.
«Жағдайымыз күннен-күнге нашарлап бара жатты. Балала-
ры ауыра берді, дұрыс тамақтана алмады. Мен бәрінен күдер 
үздім!» - дейді келіншек. Көп ұзамай Сәуле көршілес елден жұмыс 
істеуге келген адаммен танысады. Ол Сәулеге үйленіп, өзіне 
және балаларына қамқор болуға уәде береді. Олардың ортақ ба-
ласы туылады. Өкінішке орай, күйеуі тапқан ақша бәрібір жет-
пейді, өзі де біресе келіп, біресе жоқ болып кетіп отырған.
«Бөлмені жалдау ақысын төлеуге ақша жетпей қалатын болды. 
Мен балаларымды қараған патронаж мейірбикесі көмек ұсынып, 
«Қамқорлық» үйіне көшуге кеңес бергенде таңқалдым», - деп әң-
гімесімен бөлісті келіншек.

«Мен Сәулеге алғаш келгенімде балалардың тойып тамақ 
ішпейтінін байқадым. Сәуленің өзі торығып жүрді. Ол бесінші ба-
ласына жүкті еді, әрі неврологиялық сырқатқа шалдыққан қызы 
Аиданы тәрбиелеп отырды, ал екінші күйеуі оған көмектесуді 
қойған. Олар тұратын бөлмеде жүкті ана мен кішкентай ба-
лалардың өмір сүруіне қолайлы қарапайым жағдай жасалмаған. 
Сәуле қайдан көмек сұрайтынын білмеген», деп баяндады па-
тронаж мейірбикесі Елена. «Біз емханада Сәуленің жағдайын 
талқылап, оған тегін балалар тамағын және жөргектер беріп 
отыруды шештік, ал кейін оған Аналар үйіне көшуді ұсындық. 
Бірқа, ол мемлекет балаларын тартып алады деп қорықты, 
сондықтан, Сәуле өзінің мүшкіл жағдайы туралы мәлімдегуе 
және тиісті құжаттарды рәсімдеуге жүрегі дауаламады. Де-
генмен, біз оны балаларымен бірге «Қамқорлық» үйіне қабылдау 
үшін осылай жасауға көндірдік», - дейді Елена.
Еленаның айтуынша, Сәуле – өте жақсы және қамқор ана. Бала-
ларының ешқайсысын балалар үйіне жібергісі келмейді – оларға 
өзі қарағысы келеді, ол тек қолдауға мұқтаж. «Елена мен оның 
әріптестері маған қыздарымның біреуін жергілікті мектепке ор-
наластыруға көмектесті. Енді олар маған Аиданы толығымен 
тексеріп, диагноз қойып, ем тағайындау үшін барлық қажетті 
құжаттарды жинауға көмектесіп жатыр. Маған және менің ба-
лаларыма осы жерде жайлырақ. Бұл жерде ұзақ аялдауға рұқсат 
етілмейді, сондықтан, мен аспаз мамандығын игеріп, жұмыс та-
буға тырысамын», дейді Сәуле.
Сәуле және көптеген басқа әйелдер балаларын отбасында 
және баршылықта өсіру мүмкіндігіне ие болуы үшін ЮНИСЕФ 
Қызылордада жергілікті емханалар негізінде озық патронаж 
мейірбикелерінің қызметін қалыптастыруда қолдау көрсетеді. 
Осы бағдарлама тек медициналық көмекке ғана емес, сон-
дай-ақ, әлеуметтік-психологиялық қолдауға зәру отбасыларды 
анықтайтын патронаж мейірбикелерінің әлеуетін, білімі мен 
дағдыларын жетілдіруге бағытталған.

ҚЫЗЫЛОРДАДА ТҰРАТЫН БЕС БА-
ЛАНЫҢ АНАСЫ БАЛАЛАРЫНЫҢ 
БІРГЕ ӨСКЕНІН ҚАЛАЙДЫ 
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Экономикалық көрсеткіштерге қарағанда елдің даму 
деңгейінен көбірек ақпарат беретін сандар мен деректер 
бар. Кәмелеттік жасқа толмаған азаматтардың стресс 
тудыратын барлық жағдайларда – жасөспірімдік әлеу-
меттенуден бастап, табиғат апаттарына дейін – орнықты 
болуы және қорғалуы қоғамның ойдағыдай дамуының 
және кез-келген мемлекеттік гүлденуінің ең маңызды 
факторлары болып табылады.

Шапшаң экономикалық және әлеуметтік өзгерістер – жас 
Қазақстанның көркейіп, дамуының ажырамас бөлігі. 
Алайда, кейде осындай өзгерістер халық үшін жоғары 
деңгейлі психологиялық стресс туумен ілесе жүреді, ал 
халық арасында ең ұрымтал топ болып жасөспірімдер 
саналады.

ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ЖӘНЕ ЖАСТАРҒА 
АРНАЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ 
ШАРАЛАРЫН ДАМЫТУ

Жасөспірімдік жас адам өмірінің бүтіндей он жылын 
алады, бұл – ерекше қажеттіліктермен және құқықтар-
мен сипатталатын бірегей кезең. Қазақстан заңнамасына 
сәйкес жасөспірімдік жастағы (10-19 жас аралығы) тұлға-
ларға балалар (0-18 жас) да, жастар (14-28 жас) да жа-
тады. Бұл - орасан зор мүмкіндіктер және мүлдем дерлік 
шексіз өсу, қажыр-қайрат және шығармашылық әлеует 
сыйлайтын кезең. Бірақ, жасөспірім ұл балалар үшін де, 
қыз балалар үшін де қауіп-қатерлер мен ұрымталдылық 
артатынына байланысты бұл кезең ерекше көңіл бөлуді 
де талап етеді. Ғылыми мәліметтерге сәйкес, аталмыш 
кезең ерте балалық шақтан кейін қарқынды дамудың 
екінші өмірлік бар кезеңі болып есептеледі. Балалық 
шағында ауыр қайғыны бастан кешірген немесе құқықта-
ры бұзылған сол жасөспірімдер үшін жасөспірімдік кезең 
аман-есеп ер жетіп, өмірде жетістікке жету үшін қажетті 
білім, дағды және біліктілік жинауға екінші мүмкіндік 
береді. ЮНИСЕФ толыққанды және салауатты ересек 
өмірдің негізін қалайтын, жасөспірімдер мен жастарға 
арналған қызметтердің және қолдау шараларын дамыту 
мәселесіне көп көңіл бөледі.

Бірлесіп жұмыс жасаудың жемісті нәтижелерінің бірі 
болып жастар денсаулық орталықтары (ЖДО) табы-
лады, олар қазір елдегі барлық дерлік ірі және шағын 
қалаларда ашылған және жасөспірімдер мен жастарға 

ұнайтын үлгіде кешенді медициналық, психологиялық 
және әлеуметтік қызметтер көрсетеді. Жергілікті деңгей-
де озық халықаралық тәжірибе негізінде жастар ресур-
стық орталығының жаңа ұйымдық үлгісі жасалып жатыр. 
Осындай орталықтардың жемісті жұмысы көбінесе 
бағдарламаларды және жобаларды әзірлеу және жүзеге 
асыру кезінде жастардың пікірін ескере ескеру қабілетіне 
байланысты.

ЮНИСЕФ үшін ұрымтал жасөспірімдермен және жастар-
мен жұмыс жасау өте маңызды. ЮНИСЕФ Қазақстанда 
осындай орталықтар ашуды алдына мақсат етіп қой-
ған, аталмыш орталықтар көмекке аса зәру жастарды 
әлеуметтендіру ісінде ынтымақтастықтың және қолдау 
көрсетудің жаңа жолдарына ашық болады.

Жасөспірімдер үшін мейірімді орта қалыптастыру – ұлт 
болашағы үшін стратегиялық маңызы бар мәселе. Осын-
дай ортаны қалыптастыру үшін ЮНИСЕФ Қазақстанда 
сектораралық ынтымақтастықты белсенді қолдайды: 
жастар әлеуетін дамыту жұмыстары Қазақстан Респу-
бликасының Парламенті Мәжілісімен, Білім және ғылым 
министрлігімен, ҚР Президенті жанындағы Жастар 
саясаты жөніндегі кеңеспен, «Жастар» Ғылыми-зерттеу 
орталығымен және өзге де қатысты құрылымдармен 
бірлестікте жүргізіледі. Мемлекеттік деңгейде ЮНИСЕФ 
жастарды қоғам өміріне араластыруға септесетін тиімді 
заңнамалық актілерді әзірлеуге және жүзеге асыруға 
белсенді көмектеседі. 14-29 жас аралығындағы жастар 
елдегі жалпы халық санының 27,6%-ын құрайды, олар 
өздерінің өміріне әсер ететін шешімдерді қабылдауға 
қатыса алады, қатысуға құқылы және қатысуы тиіс. 
Жастарды дамыту индексі туралы есепке сәйкес, Қа-
зақстан 2014-2015 жж. кезеңінде жастарды қоғам өміріне 
араластырудың екі саласында ең жоғары жетістіктерге 
жеткен, олар: «саяси өмірге араласу» және «азамат-
тық өмірге араласу» - ҚР БҒМ, ҚР Парламенті Мәжілісі, 
«Жастар» ҒЗО және ЮНИСЕФ ерекше көңіл бөлген 
салалар.

ЮНИСЕФ 2012 жылы Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрлігімен бірге жүргізген кешенді 
“Суицид және суицид әрекеттер саласындағы таралу 
ауқымын, түпкі себептерін және қауіп-қатер факторлары 
мен қорғауды зерттеу” балалар, жасөспірімдер және 
жастар арасында суицид деңгейінің жоғары болу мәсе-
лесін зерттеу бойынша алғашқы бірлескен қадам болды, 
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аталмыш мәселе соңғы 40-50 жылда әлемнің дамыған 
елдерінде де, дамушы елдерінде де кең етек жайған.

Зерттеу нәтижелері “Кәмелетке толмағандар арасында 
суицидтің алдын алу жобасы” атты жасөспірімдердің 
суицидтік мінез-құлқының алдын алуға бағытталған 
көпқұрамды бағдарламаны дайындау үшін пайдала-
нылды. Осы бағдарламаны дайындау үшін ЮНИСЕФ ең 
үздік халықаралық тәжірибеге сүйеніп, жетекші әлемдік 
сарапшыларды тартты. Бағдарлама Қазақстанда 2015 
жылдан бастап ҚР БҒИ, ҚР ДСӘДМ және ҚР ІІМ бірле-
скен бұйрығы аясында енгізіле бастады.

Ұлттық тренерлер үйретіліп, дәрігерлерге, психолог-
тарға, мұғалімдерге және жасөспірімдердің өздеріне 

арналған оқытушы және ақпараттық материалдар 
әзірленді. Бағдарлама Қызылорда облысында бірінші 
болып енгізіліп, облыс әкімшілігінің және мамандардың, 
жасөспірімдердің және олардың ата-аналарының жоғары 
бағасына ие болды.

БАЛАЛАРДЫҢ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТАН, ҚАНАУДАН, 
ҚАТЫГЕЗДІКТЕН ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ-
НЕ НЕМҚҰРАЙДЫ ҚАРАУДАН ҚОРҒАУ ЖӘНЕ АЛДЫН 
АЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қазақстан балаға қауіпсіз және мейірімді әлеуметтік орта 
құру жолына түскен. Балалардың зорлық-зомбылықтан, 
қанаудан, қатыгездіктен және олардың қажеттіліктеріне 
немқұрайды қараудан қорғау және алдын алу мәсе-
лелеріне ерекше көңіл бөлінеді. ЮНИСЕФ балаларға 
зорлық-зомбылық көрсету ешбір жағдайда құптарлық іс 
емес және бірлесіп белсенді жұмыс жасау арқасында 
барлық зорлық-зомбылық жағдайларының алдын алуға 
болады деп сенеді.

Көбінесе зорлық-зомбылықты балалар танитын және 
сенім арта алатын адамдар жасайды: ата-аналары, 

ҚАЗАҚСТАНДА 2-14 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
ӘРБІР ЕКІНШІ БАЛА ОТБАСЫНДА КҮШТЕП 

ТӘРТІПКЕ САЛЫНАДЫ

ЖЫЛ САЙЫН ӘЛЕМДЕ 5 
ЖАСӨСПІРІМНІҢ БІРЕУІ СУИ-
ЦИД ТУРАЛЫ ОЙЛАЙДЫ

15 ЖАСТАҒЫ ЖАСӨСПІРІМ-
ДЕРДІҢ ШАМАМЕН 5% ӨМІРІН-
ДЕ СУИЦИД ЖАСАУҒА ӘРЕКЕТ-
ТЕНГЕН

ЕГЕР МЫСАЛ РЕТІНДЕ 25 
ОҚУШЫДАН ТҰРАТЫН СЫНЫП-
ТЫ АЛСА, ОНДА, КЕМ ДЕГЕНДЕ 
5 ОҚУШЫ СУИЦИД ТУРАЛЫ 
ШЫНДАП ОЙЛАҒАНЫ ӘБДЕН 
МҮМКІН ЖӘНЕ КЕМ ДЕГЕНДЕ 
БІР ЖАСӨСПІРІМ (БҮКІЛ ӨМІРІ 
БОЙЫНДА) ӨЗІН-ӨЗІ ӨЛТІРУГЕ 
ТЫРЫСҚАНЫ ӘБДЕН МҮМКІН 
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туыстары, достары, құрбылары, сыныптастары. Зерт-
теулерге сәйкес, Қазақстандағы 2-14 жас аралығын-
дағы әрбір екінші бала отбасында тәртіпке салудың 
зорлық-зомбылық қолданылатын түрлеріне куә болады. 
Оқушылардың үштен екі бөлігі басқа оқушылар немесе 
мұғалімдер тарапынан көрсетілетін зорлық-зомбылық 
құрбаны немесе куәгері атанады. Зорлық-зомбылықтың 
жоғары деңгейі интернат мекемелерде байқалады.

75% ЕРЕСЕКТЕР, 34% БАЛАЛАР ЖӘНЕ БАЛА-
ЛЫҚТЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ МАМАНДАРДЫҢ 
ЖАРТЫСЫ ДЕРЛІГІ ОТБАСЫНДА БАЛАЛАРДЫ 
ТӘРТІПКЕ САЛУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ ҮШІН ДЕНЕ 
ЖАЗАЛАУЫН ҚОЛДАНУДЫ ҚҰПТАЙДЫ.

ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

- ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ 
ҚҰРБАНЫ НЕМЕСЕ КУӘГЕРІ 

БӨЛІГІ 

ЕГЕР ҚЫЛМЫС ҚҰРБАНЫНА АЙНАЛСА, БАЛАЛАРДЫҢ 

ПОЛИЦИЯҒА ХАБАРЛАЙТЫН ЕДІ

Зорлық-зомбылықты жою жолындағы үлкен кедергі 
болып “зорлық-зомбылық” ұғымының аясын тым тарыл-
ту, тек физикалық тұрғыдан алғандағы әрекеттермен - 
жарақаттаумен немесе жыныстық зорлық-зомбылықпен 
шектеу табылады. Зорлық-зомбылыққа қорқыту, психо-
логиялық қысым немесе ауызша қорлау, қанау, баланың 
қажеттіліктеріне немқұрайды қарау жатқызылмайды. 
Егер зорлық-зомбылықты кеңірек мағынада алып 
қараса, қоғамда балаларға зорлық-зомбылық көрсету-
ге төзімділік жол беруге болмайтын жоғары деңгейде 
екенін байқауға болады.

Балаға зорлық-зомбылық көрсету нәтижесінде бала да, 
қоғам да азап шегеді. Кез-келген зорлық-зомбылыққа 
душар болған балалар әлеуметтену барысында айтар-
лықтай қиындықтарға тап болады: олардың ересектер-
мен әлеуметтік байланыстары бұзылған, қатарласта-
рымен тіл табысудың тиісті дағдылары жоқ, олардың 
бойында қатарластары мен замандастары арасында 
бедел жинау үшін жеткіліктікті өз-өзіне сенімділік сезімі 
жоқ. Зорлық-зомбылық құрбаны болған балалар әле-
уметтік мәселелерінің шешімін көбінесе қылмыстық 
ортада табады, бұл, сонымен қатар, олардың есірткілік 
заттарға әуестене бастауымен жиі қатарлас жүреді.

Балаларға зорлық-зомбылық көрсету нәтижесінде 
қоғамда орын алатын әлеуметтік-экономикалық шығын-
дар да айтарлықтай. Ең алдымен, психикалық және 
физикалық денсаулығы бұзылуы салдарынан толыққан-
ды ұжым мүшесі ретінде жеке тұлғалардан айырылу, 
мәдениет және білім  деңгейінің төмендеуі, қылмыстық 
мінез-құлықтың қалыптасуы.

Ара-тұра немесе үздіксіз зорлық-зомбылық пен қаты-
гездік көрген балалар кейін өз отбасын құруды қиын-
дықтарға тап болады. Олар өз балаларына жеткілікті 
жылу мен қамқорлық сыйлай алмайды, себебі, олардың 
өздерінің эмоционалдық мәселелері шешілмеген, сон-
дықтан, қоғам үшін бұл - физикалық және адамгершілік 
тұрғысынан дені сау балалар тәрбиелей алатын ата-ана-
лардан айырылу. Қоғам, сондай-ақ, қатыгездіктің қайта-
лануынан да зардап шегеді, себебі, бұрынғы құрбандар 
өздері көбінесе зорлық-зомбылық көрсетушіге айналады.

ЮНИСЕФ Қазақстанда балаларға зорлық-зомбылық 
көрсетудің қауіп-қатерлері, ұзақ мерзімді әлеуметтік және 
экономикалық шығындары туралы хабардарлықты арт-
тыруды өз мақсаты деп біледі және зорлық-зомбылыққа 
“нөлдік төзімділік” саясаты туралы қоғамдық хабардар-
лықты арттыру, зорлық-зомбылық жайттарын тіркеуді 
ұлғайту және балаларды зорлық-зомбылықтан қорғай-
тын заңнаманы сақтау үшін жұмыс жасайды.

Қазіргі сәтте балаларға зорлық-зомбылық көрсетуге 
қатысты заңнаманы, ережелерді және нұсқаулықтарды 
жетілдіру бойынша белсенді жұмыс жүргізіліп жатыр, 
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мұндай жұмыс мақсаты - оларды денсаулық сақтау, білім 
беру, әлеуметтік қорғау және әділ сот жүйелерінде бір-
мезгілдендіру. Қолданыстағы заңнамалық нормалардың 
жүзеге асырылуын және қадағалануын қамтамасыз ету 
жұмысы да маңызды. Мектептермен және интернат ме-
кемелермен жұмыс жасауға ерекше көңіл бөлінеді. Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл ЮНИСЕФ-пен бірге Шығыс Қа-
зақстан облысындағы білім беру және интернат мекеме-
лерінде балаларға зорлық-зомбылық көрсетудің алдын 
алу бойынша сынама бағдарлама жүзеге асырылды. 
Аталмыш бағдарламаның мақсаты балалар арасында 
жағымды мектепішілік және тәрбиелік орта құру болды. 
Осы бағдарлама шеңберінде балалаға зорлық-зомбылық 
көрсетілгені туралы хабарлауды тіркеу және уақытылы 
әрекет ету тетігі әзірленіп, жолға қойылды.

БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ САҚТАЛУЫН ТӘУЕЛСІЗ 
ҚАДАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ 

ЮНИСЕФ, сондай-ақ, балалардың құқықтары сақталуын, 
соның ішінде, мектептерде, интернат мекемелерде 
және бостандықтан айыру орындарында сақталуын 
тәуелсіз қадағалау жүйесін дамыту мақсатымен ұлт-
тық құқық қорғау мекемелерімен бірге жұмыс жасайды. 
Балалар өмірінің алғашқы сәтінен бастап-ақ құқықтар 

және бостандықтарға, соның ішінде, барлық қатыгездік, 
немқұрайдылық, қанау және зорлық-зомбылық көрсету 
түрлерінен қорғалу құқығына ие. 

Аталған құқықтардың жүзеге асуын қамтамасыз ету - 
баланың толыққанды дамуының кепілі. Балалар әділ сот 
жүйесімен жәбірленуші, куәгер, сезікті және айыпталушы 
ретінде, сонымен қатар, олар қолдау мен қорғауға 
мұқтаж болатын жағдайларда байланысқа түсуі мүмкін. 
Әділ сот жүйесі балалардың мүдделерін қорғауға және 
балаға жарақат келу қаупін тудырмайтын жағдай жасау-
мен қамтамасыз етуге арналған.

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 
ӘДІЛ СОТ ЖҮЙЕСІ 

Қазақстан кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
әділ сот жүйесін халықаралық стандарттарға және озық 
тәжірибеге сәйкес дамытуды жалғастырып келеді.

Елде заңға қайшы әрекет жасаған балалар туралы көр-
сеткіштердегі деңгейлер төмендеп келе жатқаны байқа-
лады. Сотталған кәмелетке толмағандар саны 1940 (2010 
ж.) баладан 631 (2015 ж.) балаға қысқарды; бостандықтан 
айырумен байланысты емес жазалау шаралары 83% 

істе қолданылады. Дәл осы уақыт 
аралығында балаларды сотқа дейін 
және соттан кейін бостандығынан 
айыру көрсеткіштері 3 еседен де 
астам төмендеді, бұл кәмелетке тол-
мағандардың істері жөніндегі әділ сот 
жүйесінің жетілдірілуімен, кәмелетке 
толмағандармен жұмыс жасайтын 
соттарды және полицияны мамандан-
дырумен, сонымен бірге, пробация 
жүйесін енгізумен байланысты.

ЮНИСЕФ заңға қайшы әрекет жа-
саған кәмелетке толмағандар үшін 
балама әділ сот жүйесін, пробация 
қызметін және әлеуметті оңалту ша-
раларын әрі қарай дамытуда қолдау 
көрсетеді. Кадрларды мамандандыру 
және даярлау саласында құқық қорғау 
және сот органдарымен белсенді 
ынтымақтастық жолға қойылған.
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Дидар - Өскеменде туып-өскен он төрт жасар бала. 
Сегіз жыл бұрын ата-анасы ажырасып кеткен соң, 
Дидар анасымен бірге тұрып келеді, бірақ, бұл жайт 
Дидарға әкесімен жақсы, жылы және махаббатқа толы 
қарым-қатынасын сақтауға еш кедергі келтірмейді. 
Дидардың балалық шағы бақытты болмаса да, ол өте 
ақылды және дарынды бала, кейін жетістікке жете 
алатын ересек атана алады. Алайда, бірде Дидар 
жарқын болашағына өз қолымен балта шаба жаздады.
Өзімен жасты басқа балалар сияқты Дидар да өзге-
лердің пікіріне көп құлақ салды, бедел жинап, жаңа 
дос табуға үміттеніп, көбінесе тамыр-таныстарының 
айтқанымен жүрді. Осының салдарынан Дидар заңға 
қайшы әрекет жасап, қиын жағдайда қалды. Ол не 
істеді?
Бір күні кешке Дидар мен оның танысы жиһаз цехы-
на кіріп, ол жерден терезе жақтауларын, шарқайрақ, 
бұрғы және басқа да құралдарды ұрлап кетті. Дидар 
айтуынша, ол танысының жетегіне еріп, айтқанын 
тыңдаған: «Барлығы ақымақтығымнан болды. Ол 
барған соң, мен де бардым». 
Келесі күні-ақ Дидар мен оның танысы полиция 
бөлімшесінде ата-анасын күтіп отырды. Олар, әрине, 
қорықты, ұрлағандарының барлығын қайтарды. Дидар: 
«Мен мұның қылмыс екенін білген жоқпын. Полиция 
бөлімшесінде қатты қорықтым, мені түрмеге қамайды 
деп ойладым - полиция қызметкерлері солай деп жат-
ты. Осыдан кейін кекештене бастадым. Үйге қайтқым 
келді. Апам жылады, мен қатты ұялдым. Уақытты кері 
қайтарғым келді, мен сол кеште ешқайда да бармас 
едім».
Дидар мен оның танысын «Феникс» Дамыту және бей-
імдеу орталығы» ҚҚ-на жіберді, ол жерде олар қалпы-
на келтіруші әділ сот және оңалту дәрістерін алды. Үш 
ай бойы олармен психологтар мен әлеуметтік қызмет-

керлер жұмыс жасады. Дидардың анасының айтуын-
ша, ұлының көзқарасы мен мінез-құлқы өзгерген. Ол 
жасаған қылығының қаншалықты ауыр екенін түсінеді 
және екінші рет заң бұзуға енді ешқашан бармайтыны-
на сендірді.
Бағдарлама басталғаннан кейін үш айдан соң, біз 
Дидардан басқа жасөспірімдерге не тілейтінін сұрады. 
Оның жауабы келесідей болды: «Мұндай жағдай-
ға түспеңдер! Ақылға салыңдар: салдары туралы, 
басқа адамдар туралы, ата-аналарың және өмірлерің 
туралы ойлаңдар. «Феникс» орталығының қызметкер-
леріне алғысым шексіз! Олар маған көп көмектесті, 
енді кекештенбейтін болдым. Мен енді өмірге басқаша 
қараймын. Оқығым келеді, мен міндетті түрде жақсы 
адам боламын!».
Қазір Дидар колледжде оқиды, ол автослесарь бола-
ды. Ол бір күні өзінің жеке меншік техникалық қызмет 
көрсету орталығының қожайыны және жақсы автоме-
ханик атанғысы келеді. Колледждегі оқудан басқа Ди-
дар әуе ұшақтарының үлгісін жасаумен айналысады 
және радиомен басқарылатын ұшақ үлгілерін жасай-
ды. Оның өмірі түзеле бастады: жанында сүйіспеншілі-
гін аямайтын анасы, әкесінің қолдауы мен махаббаты, 
колледжде оқиды және асқақ арманы да бар!
Шығыс Қазақстан облысында Дидар сияқты балаларға 
көмектесетін ҚҚ «Феникс» Дамыту және бейімдеу 
орталығы» жүзеге асырып жатқан бірлескен ЕО-ЮНИ-
СЕФ бағдарламасы шеңберінде дивергенция жобасы 
жұмыс жасап жатыр. Дивергенция – қылмыстық құқық 
бұзушылық жасаған жасөспірімнің ісін сот инстанци-
яларына жүгінусіз шешуге көмектесетін бағдарлама. 
Дивергенцияның басты мақсаты болып әлеуметтік-пе-
дагогикалық, психологиялық және құқықтық қызметтер 
кешенін көрсету және заңға қайшы әрекет жасаған 
балаларға қолдау көрсету. 

ДИДАРДЫҢ ХИКАЯСЫ 
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Балалардың әділ сот жүйесіне қолжетімділігі болуы - 
ЮНИСЕФ үшін балалардың білім алу, денсаулығы қорға-
лу, әлеуметтік және арнайы қорғалу құқығын қамтамасыз 
ету саласындағы күн  тәртібінің негізгі тармақтарының 
бірі. Құқықтары бұзылған жағдайда балалар әділ және 
уақытылы шешім шығарылуына құқылы. Жағдайды түзеу 
үшін балалар немесе олардың өкілдері әділ сот жүйесіне 
жүгіне алады. Кедей адамдар және белгілі бір топтар 
- әйелдер, азшылық топтар, мүгедектігі бар адамдар 
-  көбінесе әділ сот жүйесіне қол жеткізе алмайды, 
сондықтан, әлдеқайда ұрымтал болады. Балалар өзгеге 
тәуелді болуы себепті аса ұрымтал болып табылады.

ЮНИСЕФ әділ сот жүйесіне қолжетімділікпен қамтама-
сыз ету тетіктерін жетілдіру, сонымен қатар, қылмыстық 
істерді қарау барысында кәмелетке толмаған жәбір-
ленушілерді және куәгерлерді қорғау жүйесін дамыту 
жұмыстарын жалғастырады. Балалардың қатысуымен 
жүргізілетін тергеу шараларын балалардың ең игі мүдде-
лері және балаларға мейріміді қарым-қатынас сақталуын 
қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып жүргізу стан-
дарттары дайындалып жатыр. Сынама жоба негізінде 
полицияда, соттарды және пробация қызметтеріне ба-
лаларға мейріміді кабинеттер ашылған. Халық арасын-
дағы жүргізілген сауалнама қоғамда заңға қайшы әрекет 
жасаған және қылмыс құрбанына айналған балаларды 
кемсітушілікпен қарауды өзгерту қажеттілігін көрсетті. 

ТАБИҒАТ АПАТТАРЫНЫҢ ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕРІ 

Әлемдегі ешбір мемлекет табиғат апаттарының қа-
уіп-қатерлерінен толығымен қорғала алмайды. Алайда, 
табиғат апаттары қауіп-қатерлерінің алдын алу және 
зардап шеккендерге мейлінше жылдам қолдау көрсетуге 
дайын тұру балалардың құқықтарын жүзеге асырудың 
маңызды шарты және Қазақстанда ЮНИСЕФ пен оның 
серіктестерінің белсенді жұмыс саласы болып табыла-
ды. Қазақстандағы табиғи және геологиялық жағдайдың 
саналуандылығы оның бүкіл аумағы дауыл, көшкін, сел, 
топан су, індет, төтенше температуралар, жер сілкінісі, 
орман және дала өрті сияқты белгілі табиғат қауіптеріне 
шалдыққыш келетінін білдіреді. Осындай табиғат апат-
тарына дайындық екі маңызды факторға келіп тіреледі: 
ақпараттылық және технкиалық тұрғыдан орын алған 
жағдайға тез бейімделе білу және әдеттегі өмір барысын 
тез қалпына келтіре білу қабілеті.  

Табиғат апаты жағдайында балалардың өміршеңдігін 
күшейту қажеттілігін ескере отырып, ЮНИСЕФ ҚР ІІМ 

Төтенше жағдайлар комитетімен және ҚР Білім және 
ғылым министрлігімен Ынтымақтастық туралы мемо-
рандумға қол қойып, “Қазақстан Республикасындағы 
ұйымдарға және ұрымтал қауымдастықтарға апаттар 
қауіп-қатерін азайту бойынша қолдау көрсету” бағдар-
ламасын жүзеге асыруда қолдау көрсетеді. Білім беру 
саласына ерекше көңіл бөле отырып, аталмыш бағдар-
лама апаттар қауіп-қатерін азайту элементтерін мемле-
кеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына, және оқу 
бағдарламаларына, мұғалімдердің біліктілігін арттыру 
жүйесіне және мектептер мен мектепке дейінгі білім 
беру мекемелерінде қауіп-қатерлерді басқару бойынша 
күнделікті жұмысқа енгізуге бағытталған. Нәтижесінде 
Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қызылор-
да, Маңғыстау облыстарының және Алматы мен Астана 
қалаларының ресурстық және пилоттық мектептердегі 
және мектепке дейінгі мекемелердегі 3600 мұғалім және 
70 000 оқушы апатқа дейін, апат кезінде және апаттан 
кейін қауіпсіз жүріс-тұрыс туралы білімі мен дағдыларын 
жетілдірді.

ЮНИСЕФ Қазақстан Республикасының білім беру 
жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызмет-
керлерінің біліктілігін арттыру республикалық институ-
тымен ынтымақтастықта мектепке дейінгі мекемелердің 
мұғалімдеріне, тәрбиешілеріне, оқушыларға және 
мектеп жасына дейінгі балаларға арналған әдістемелік 
және оқытушы материалдарды, “Рискландия” интерак-
тивті оқыту ойынын, апаттар қауіп-қатерлерін азайтуға 
бағытталған балаларға арналған 1-минуттық бейнеба-
яндар жасауға қолдау көрсетті. Сонымен қатар, мектеп 
қауіпсіздігін бағалау әдістемесін жетілдіру бойынша 
жұмыс жүргізіліп жатыр және ЮНИСЕФ қолдауымен ұлт-
тық деңгейде ұсыныс-кеңестер дайындау мақсатымен 38 
мектептік құрылымдық қауіпсіздігіне баға берілді.

Қазір ЮНИСЕФ балалардың ұрымталдығына аса мән 
бере отырып, табиғат апаттарының қауіп-қатерлеріне 
талдау әдістемесін жетілдірумен және оны Қазақстан-
дағы жергілікті даму бағдарламаларына және табиғат 
апаттарының қауіп-қатерін азайту саласындағы басқару 
жүйесіне енгізумен белсенді айналысып жатыр. Осылай-
ша, мысалы, 2015 жылы Шығыс Қазақстан облысының 
Зырянов ауданында балалардың ұрымталдылығы тұрғы-
сынан табиғат апаттарының қауіп-қатерлеріне талдау 
жүргізілді. Талдау нәтижесінде табиғат апаттарының 
қауіп-қатерлерін азайту бойынша ұсынылған іс-шара-
лар тізімі жасалып, 2016-2020 жж. арналған Шығыс 
Қазақстан облысының аумағын дамыту бағдарламасын 
жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарына енгізілді. 
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2013 жылы Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Зырянов ауданындағы “Зубов 
орта мектебі” КММ табиғат апаттарының қауіп-қатерлерін азайту (АҚА) бағдарламасы бойынша 
сынама мектеп ретінде таңдалды, себебі, ол тау етегінде орналасқан және жер сілкінісі мен 
қар көшкіні жүру қаупі төнеді. 25 мұғалім ЮНИСЕФ пен “ӨРЛЕУ” біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы АҚ-ның бөлімшесі - ШҚО бойынша біліктілікті арттыру институтымен (мұғалімдердің 
біліктілігін арттыру институты) бірге ұйымдастырған “Білім беру мекемелерінде табиғат 
апаттарының қауіп-қатерлерін азайту” семинарында дәріс алды, ал ұйымдастырушы, алғашқы 
әскери дайындық пәнінің мұғалімі Виктор Карпенко ЮНИСЕФ қолдауымен Алматы қ. Білім беру 
жүйесінің қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институтында өткен “Білім беру 
саласында табиғат апаттарының қауіп-қатерлерін азайту” семинары аясында шұғыл жағдайда 
алғашқы көмек көрсету ережелеріне үйрететін дәріс алды. Ата-аналардың 50%-ы 2013 және 2014  
жж. өткізілген АҚА бойынша оқыту және жаттықтыру шараларына қатысты. Жалпы мектептік 
ата-аналар комитетінің төрағасы - азаматтық қорғаныс штабының тұрақты мүшесі, ал барлық 
сыныптардың ата-аналар комитетінде АҚА үшін жауапты тұлғалар сайланған. 

ЮНИСЕФ мектепті әдістемелік және оқыту құралдарымен, табиғат апаттарының қауіп-
қатерлерін азайтуға қажетті алғашқы құрал-жабдықтармен қамтамасыз етті. Мектептің және 
шағын орталықтың 277 оқушысы аталмыш бағдарлама бойынша оқытылды, ал мектеп өкілдері 
Балалар мүдделерінде табиғат апаттарының қауіп-қатерлерін азайту жөніндегі республикалық 
конференцияда (Астана, желтоқсан 2013 ж.) өзге сынама мектептермен өз тәжірибесімен 
бөлісті. 2015 жылы  мектеп жақын орналасқан ауылдар үшін ТЖ жанындағы штаб ретінде жұмыс 
жасады (сәуір 2015 ж.): зардап шеккендерді қабылдады және орналастырды, ыстық тамақпен 
қамтамасыз етті және медициналық көмек көрсетті, құқықтық тәртіптің сақталуын қадағалады, 
психологиялық көмек көрсетті. Мектеп ШҚО Зырянов ауданындағы мектептер және колледждер 
үшін АҚА бойынша ресурстық мектеп ретінде жұмысын жалғастырды, балалардың апаттар 
кезіндегі ұрымталдылыған талдау жасауға қатысты және АҚА бойынша біліммен не тәжірибемен 
алмасу бойынша аймақтық ЮНИСЕФ семинарында (Минск, қараша 2015 ж.) өз тәжірибесімен 
таныстырды. 2016-2017 жж. мектеп АҚА бағдарламасын жүзеге асыруға дайындығын жеткізген 
мектептермен білімімен және тәжірибесімен бөліседі. 

“Бізде ЮНИСЕФ ұсынған оқу құралдары бар, оларды Ғаламтордан іздеудің қажеті жоқ, біз оларды 
балаларға береміз, ал балалар материалмен өздері танысып шыға алады, оларға материалдар 
қызықты, кітаптар көрнекі етіп безендірілген” - Виктор Карпенко, ұйымдастырушы, алғашқы әскери 
дайындық пәнінің мұғалімі, “Зубов орта мектебі” КММ, Зырянов ауданы, Шығыс Қазақстан облысы. 
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БАЛАЛАР МҮДДЕСІН-
ДЕГІ СЕРІКТЕСТІК 
Қазақстан - гүлдену жолында даму және кез-келген 
мәселені шешу әлеуеті орасан зор ел. Жас республика-
дағы ЮНИСЕФ миссиясы - осы әлеуетті Қазақстандағы 
әр балақайдың балалық шағын бақытты етуге және 
балалардың құқықтарын ұлттық, өңірлік және жаһандық 
деңгейде ілгері бастыруға жұмылдыру.

ЮНИСЕФ қатысуымен тәуелсіздік жылдарында Қа-
зақстанда балалардың денсаулығын сақтау, құқықтарын 
қорғау, балаларға қатысты әлеуметік саясат және ба-
лаларды өмірлерін жақсарту және олардың құқықтарын 
қорғау үдерісіне қатыстыру бойынша көптеген бағдарла-
малар жүзеге асырылды. Қазақстан кәмелетке толмаған-
дарға арналаған әділ сот жүйесі саласындағы бірқатар 
жетістіктерін, балалар өлімі көрсеткішінің тұрақты төмен-
деуін және жасөспірімдер арасындағы суицидпен күрес 
бойынша инновациялық бағдарламаларымен мақтана 
алады. Екінші жағынан, таңқалдырарлық жетістіктерге 
қарамастан, әрбір күн жас мемлекет алдына жаңа мін-
деттер қояды және бүкіл қоғамның белсенді атсалысуын 
талап ететін жаңа салаларды ашады. Мұндай салаларға 
жастардың қоғамдағы рөлін белсендіру, бала құқықтары-
ның сақталуын қадағалау, кедейшілік пен инклюзивтілік 
мәселелері, сонымен қатар, табиғат апаттарының 
қауіп-қатерлерін азайту және балалар үшін қалалардағы 
қауіпсіздікті күшейту кіреді.

СЕРІКТЕСТІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

ЮНИСЕФ мемлекеттік және жеке меншік секторлармен 
үнемі бірге жұмыс істейді және бірлестіктер құрады. 
Мүдделі тараптар - мемлекеттік органдар, бизнес-сек-
тор, бейүкіметтік ұйымдар, БАҚ - арасында серіктестік 
қарым-қатынастар қалыптастыру жағдайды қадағалау, 
тәжірибе алмасу, ортақ мәселелерді шешу, қоғамда 
маңызды тақырыптарды қозғау және балалар үшін ұлт-
тық және аймақтық деңгейде елеулі нәтижелерге жету 
үшін инновациялық тұғырнамалардың пайда болуына 

негіз ретінде қызмет етеді. Үйлесімді бірлескен жұмыс 
- балалық мәселелері бойынша ұлттық басымдылықтар-
ды сәтті жүзеге асырудың және Қазақстанның жекелеген 
облыстарының ғана емес, жалпы елдің және аймақтың 
дамуына септесетін тиімді стратегиялар жасаудың 
кепілі.

БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ САҚТАЛУЫН 
ҚАДАҒАЛАУ 

Балалардың құқықтарының сақталуын қадағалау ЮНИ-
СЕФ үшін халықаралық деңгейде және әр елде негізгі 
міндеттерінің бірі болып табылады. Қазақстандағы қыз-
меттің басым бағыттарын анықтауда және іс-қимылдар 
жоспарын жасауда шешуші рөлді жалпы ел ішіндегі және 
әр өңірдеі жағдайды сапалы саралау, сонымен бірге, 
заңнаманы мұқият зерделеу атқарады. Тек егжей-тег-
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жейлі және шынайы ақпарат қана мейлінше лайықты 
және тиімді жұмыс әдістемесін жоспарлауға мүмкіндік 
береді.

ЮНИСЕФ Қазақстанда тәуеліз мәліметтер жинақталуына 
септеседі, серіктестеріне балалық және аналық мәселе-
лері бойынша тереңдетілген зерттеулер жүргізуге көмек-
теседі, балалардың жағдайына талдау жасайды және 
олардың құқықарының сақталуына келтірілетін күрделі 
кедергілерді анықтайды. Қызметтегі басымдылықтың бірі 
болып есептілік және тәуелсіздік институттарын дамы-
тумен және балалардың құқықтарының сақталуын тиімді 
қадағалау үшін серіктестіктер құрумен қатар шыншыл, 
бөлшектелген мәліметтер жинау, тарату және пайдалану 
бойынша ұлттық әлеуетті күшейту табылады.

Қазіргі уақытта дайындалатын “Қазақстан балалары” 
атты статистикалық жылнама балалар туралы мәлімет-
терді бір дерек көзінде жинақтауға мүмкіндік береді 
және қалың бұқараға, әрі саясаткерлерге елдегі балалар 
жағдайынан жан-жақты көрініс береді.

Балалардың құқықтарының сақталуының тиімді тетіктері 
ұлттық және аймақтық деңгейлерде мәліметтер жинау 
бойынша ұдайы қарқынды жұмыс жасауды талап етеді. 
Қазақстанның статистикалық қызметтерімен бірге ЮНИ-
СЕФ үй шаруашылықтарын, халық санағын, азаматтық 
актілерді тіркеу жүйелерін, әкімшілік мәліметтерді және 
басқа да дереккөздердің зерттеу арқылы кеңейтілген қа-
дағалау көрсеткіштерін және әдістерін жасап шығарады 
және сынақтан өткізеді. Осы мақсатпен Қазақстан Көп-
теген көрсеткіштер бойынша кластерлік зерттеу (МИКС) 
- ЮНИСЕФ әзірлеген үй шаруашылықтарын зерттеу 
бойынша халықаралық бағдарлама жүзеге асырылады.

МИКС балалар мен әйелдердің жағдайын талдау үшін 
қолданылатын статистикалық тұрғыдан дәл, әлемдік 
деңгейде өзара салыстырыла алатын негізгі көрсет-
кіштерді жинауға арналған, олар: балалар мен әйел-
дердің денсаулығы, білім деңгейі, тамақтануы, балалар-
дың даму мен қорғалу деңгейі, әйелдердің бала көтеру 
және туу қабілеті, АҚТҚ (ВИЧ)/ЖИТС (СПИД) сырқатына 
шалдыққандар, сумен қамту және тазалық, БАҚ және 
ақпараттық-байланыс технологиялары қолдану, темекі 
мен ішімдік тұтыну, сонымен қатар, әйелдердің өз өмірі-
не беретін бағасы. МИКС зерттеуін жүйелі өткізіп тұру, ал 
әкімшілік және статистикалық мәліметтерді балалардың 
аман-саулығын және құқықтарының сақталуын қадағала-
удың кешенді жүйесіне енгізу жоспарланған. Қазақстан-
дағы балалардың құқықтарының сақталуы туралы 
кеңейтілген баяндаманы Парламентке және Үкіметке 
жыл сайын ұсыну жоспарланған.

ЮНИСЕФ бірқатар министрліктермен және жергілікті 
атрқарушы органдармен Қазақстандағы балалардың 
құқықтарының сақталуына қатысты басымдылығы 
жоғары мәселелер шеңберінде бірігіп белсенді жұмыс 
жасайды. Әр өңірдің өзіндік ерекше қажеттіліктері бар 

және олардың әрқайсысындағы ортақ жетістіктері бүкіл 
елде оң өзгерістерге жол ашады. ЮНИСЕФ Қызылорда 
және Маңғыстау облыстарындағы қызметін 2014-2016 
жж. арналған БҰҰ және ҚР Үкіметінің бірлескен бағдар-
ламалары аясында жүзеге асырады. Аталмыш шекті 
бағдарламалар ҚР Үкіметі атынан ҚР Үлттық экономика 
министрлігімен және жеті БҰҰ агенттіктерімен - ЮНИСЕФ 

16,500 ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНАДА САУАЛНАМА 
ЖҮРГІЗІЛДІ, СОНЫҢ ІШІНДЕ, 12,670 - ӘЙЕЛДЕР, 

5,561 - 5 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР 

Маңғыстау
облысы

Шығыс Қазақстан
облысы

Қызылорда
облысы
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(БҰҰ Балалар қоры), ПРООН (БҰҰ Дамыту бағдарлама-
сы), ЮНПФА (БҰҰ Халық қоныстану саласындағы қоры), 
ЮНЕСКО (БҰҰ Білім, ғылым және мәдение мәселелері 
жөніндегі ұйымы), ДДСҰ (Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы), БҰҰ-әйелдер (БҰҰ гендерлік теңдік пен әйел-
дердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту мәселелері 
жөніндегі құрылымы) және БҰҰ БЖКБ (БҰҰ Босқын-
дар жөніндегі Бас комиссарының Басқрамасы) - бірге 
Қызылорда және Маңғыстау әкімдіктерімен әзірленген. 
Бірлескен бағдарламалардың негізгі мақсаты - жергілікті 
халыққа, соның ішінде, ең ұрымтал топтарға экономика-
лық, әлеуметтік және экологиялық қызметтер көрсетуде 
инновациялық әдістемелер енгізу арқылы өңірлерді өмір 
сапасын арттыру. Бірлескен бағдарламалар аясында 
ЮНИСЕФ жергілікті серіктестерімен бірге балалар мен 
жастардың аман-саулығын және құқықтары қорғалуын 
ілгері бастыру мақсатында ауқымды жұмыс жүргізеді.

ЮНИСЕФ-ті Шығыс Қазақстан облысымен де жемісті 
ынтымақтастық хикаясы байланыстырып тұр. ЮНИСЕФ 
пен облыс әкімдігі бірнеше жыл бойы Шығыс Қазақстан-
дағы балалардың және жасөспірімдердің өмірі сапасын 
арттыруға бағытталған бірлескен бағдарламаны жүзеге 
асырды. Бағдарламаны жүзеге асыруға үздік халықа-
ралық сарапшылар бастаған әртүрлі зерттеу топтары, 
сонымен бірге, кәсіби жаттықтырушылар, кеңесшілер 
және жергілікті мамандар атсалысты. Бағдарлама жаңа 
туылған нәрестелердің және олардың аналарының 
денсаулығын сақтау, балалар арасындағы өлім-жітімді 
азайту, ерекше қажеттіліктері бар балаларды дамыту 
және мүмкіндіктерін кеңейту тұрғысынан әлеуметтендіру, 
балалардан бас тартудың алдын алу және отабсынан 
айыру, жастарға қолдау көрсету және олардың қоғам 
өміріне араласуын арттыру, балаларға арналған әділ сот 
жүйесін дамыту мәселелеріне және т.б. қатысты жоба-
ларды қамтыды.  

БАЛАҒА МЕЙІРІМДІ ҚАЛА 

Қазақстанда, әлемнің кез-келген ірі және дамыған 
еліндегідей, көптеген заманауи даму үрдістері өзекті: 
қарқынды қалалану, мемлекеттік билікті орталықсы-
здандыру тұрғысынан билік органдарының тұрғындар 
алдындағы міндеттерінің көбеюі, қалалардың және елді 
мекендердің елдің саяси және экономикалық жүйесіндегі 
маңыздылығының артуы.

Осы үрдістерге жауап болып Қазақстанда “Балаға мей-
ірімді қала” атты Халықаралық ЮНИСЕФ бастамасын 
жүзеге асыру табылады. Аталмыш бағдарламаның ба-
сты мақсаты - әр қалаға және қатысушы ауданға барлық 
басқару, инфрақұрылым және қызметтер тұрғысынан 
балаларға мейірімдірек болуға көмектесу және аса 
ұрымтал балаларды және жастарды қоғамға кіріктіру.

Өзге әлеуметтік бағдарламалардан мүлдем өзгеше ба-
стаманың негізгі ерекшелігі - балалардың және жастар-
дың өз мүдделеріне қатысты шешімдерді қабылдауға 
міндетті түрде қатысуы.

Аталмыш бағдарламаны жүзеге асыру Бала құқықта-
ры туралы конвенция, Мыңжылдық даму мақсаттары, 
“Қазақстан - 2050 Ұлттық стратегиясы және балалардың 
өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған өзе бағдар-
ламалар шеңберінде жергілікті деңгейде барлық өмір 
салаларында балалардың жағдайын қадағалау тұғырна-
масы болып табылады. 

Қазақстанда “Балаға мейірімді қала” бастамасы ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын 
қорғау комитетімен және ҚР Президенті жанындағы 
Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат 
жөніндегі ұлттық комиссия қолауымен жүзеге асырылып 
жатыр. Жалпы, бағдарлама кең серіктестер шеңберіне 
арналған: орталық және жергілікті билік органдары, 
бейүкіметтік және қоғамдық бірлестіктер, ұлттық және 
халықаралық ұйымдар, сарапшылар және ғылыми меке-
мелер, бизнес-құрылымдар, бұқаралық ақпарат құралда-
ры және ең бастысы, балалар және жастар ұйымдары, 
сонымен бірге, қалалардың және аудандардың тұрғын-
дары.

Бастамаға 2008-2009 жж. алғаш қосылған қалалар 
Сәтпаев, Саран, Семей, Өскемен, Ақсу, Павлодар және 
Алматы қ. Алмалы ауданы болды. Қазіргі таңда бастама 
қатысушылары: 21 қала және 4 аудан, соның ішінде, 
Астана, Қарағанды, Шымкент, Екібастұз, Ақсай, Петро-
павл, Қызылорда, Балқаш, Ақтөбе, Атырау, Қостанай, 
Ақтау, Степногорск, Текелі, Көкшетау, сонымен қатар, 
Қарағанды облысының Абай, Осакаров және Нұра 
аудандары. Осылайша, мысалы, 2015 жылдың қара-
шасында Астана, Қызылорда, Екібастұз, Алмалы және 
Нұра аудандары “балаға мейірімді қала/аудан” мәртебелі 
атағына ие болды, мұндай атақ екі жылға беріледі.  
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БАЛАНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ:

• Қаланың келбетін қандай болғанын қалайтыны 
туралы пікірін жеткізу;

• Қалаға қатысты қабылданатын шешімдерге ықпал 
ету;

• Отбасының және қоғамның өміріне араласу;
• Негізгі қызметтерге қожетімділік, соның ішінде, 

медициналық қызмет көрсету, білім алу және 
баспана;

• Қауіпсіз ауыз суын тұтыну және қажетті 
санитариялық-гигиеналық жағдай жасалуы;

• Қанаудан, зорлық-зомбылықтан және 
қатыгездіктен қорғау;

• Өсімдіктер және жануарлар әлеміне қолжетімділік;
• Көшелерді өміріне қауіп төнусіз өз бетінше жүріп-

тұру;
• Достарымен кездесу және ойнау;
• Ластанбаған қоршаған ортада өмір сүру;
• Қаланың мәдени және әлеуметтік өміріне қатысу;
• Өзі тұратын қаланың (ауданның) тең құқылы 

азаматы болу және этникалық шығу тегіне, дініне, 
отбасының кірісіне, жынысына немесе дамуының 
атқарымдық ерекшеліктеріне қарамастан 
қызметтерге қолжетімділікке ие болу. 
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