


@ Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қоры (ЮНИСЕФ), 2017

Осы басылымдағы пікірлер авторларға тиесілі және міндетті түрде Қазақстандағы ЮНИСЕФ 
Өкілдігінің  ресми көзқарасын білдірмейді. 

Есептен алынған ақпаратты қайта басқан, дәйексөз келтірген немесе өзгеше пайдаланған 
жағдайда осы басылымға сілтеме жасау міндетті. Бұл басылымдағы ағылшын тілінен 
аударма ресми емес болып табылады. Осы басылымда берілген бұл есептің ағылшын тілінен 
аудармасы бейресми болып табылады.

Басылым тегін таратылады.

010000 Астана 
Бейбітшілік көшесі , 10а, Блок 1
тел.: +7 (7172) 32 29 69
www.unicef.kz



Қазақстанда атаулы әлеуметтік 
көмекке және арнаулы 

әлеуметтік қызметтерге қол 
жеткізудегі кедергілер 

Люси Скотт,  Джорджина Стёрдж және Бабкен Бабаджанян 

Қараша, 2017 жыл



Алғыс..............................................................................................................................................8
Қысқартулар..................................................................................................................................9
Қысқаша шолу..............................................................................................................................10

1.  Кіріспе.....................................................................................................................................16
1.1. Зерттеу жүргізудің алғышарттары...........................................................................................................16
1.2. Зерттеу мақсаты және сұрақтары............................................................................................................19
1.3. Қазақстанда әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік қызметтерге 
       қол жеткізудегі кедергілер: әдебиеттен жасалған қорытынды.....................................................20
1.4. Есептің мақсаты және құрылымы..........................................................................................................24

2.  Әдістеме...................................................................................................................................25
2.1.  Шолу................................................................................................................................................................25
2.2.  Сандық әдіс...................................................................................................................................................25
2.3.  Сапалық әдіс.................................................................................................................................................30

Зерттеу нәтижелері. 1-бөлім: әлеуметтік көмекке қол жеткізудегі кедергілер........................34
1.  Әлеуметтік көмек туралы жеткілікті білмеу..............................................................................................34

1.1 Әлеуметтік көмек алу құқығын түсіну.....................................................................................................35
1.2 Ұсынымдар......................................................................................................................................................37

2.  Өтініш беру рәсіміндегі ақпаратқа қатысты кемшіліктер....................................................................39
2.1 Көмек туралы ақпараттың жалпы жетіспеушілігі...............................................................................40
2.2 Көмек алу құқығы (табыс деңгейі) туралы ақпараттың жетіспеушілігі.....................................42
2.3 Ұсынымдар......................................................................................................................................................43

3. Өтініш беруге қажетті құжаттар....................................................................................................................44
3.1 Қандай құжаттар тапсыру қажет екеніне қатысты түсінбестік 
      пен дұрыс бағыт-бағдар сілтеудің жетіспеушілігі...............................................................................45   
3.2 Жұмыссыздық туралы анықтама алудағы қиындықтар....................................................................48
3.3 Отбасылық жағдай және алимент төлемдері туралы 
      құжаттарды тапсыруға қойылатын талаптар........................................................................................50   
3.4 Ұсынымдар......................................................................................................................................................52

4. Әлеуметтік көмек алу құқығының және мұқтаждықты тексерудің шектеуші талаптары............54
4.1 Әлеуметтік көмек алу құқығын анықтау мақсатында өзге атаулы төлемдердің 
      үй шаруашылығының табысына енгізілуі:.............................................................................................54   
4.2 Ішінара, тұрақты емес кірістің табыс көлемін анықтауға енгізілуі...............................................56
4.3 Мал мен көлік - тұрмысы нашар отбасыларға арналған атаулы көмекті алуда кедергі.........57   
4.4 Ұсынымдар......................................................................................................................................................58

Зерттеу нәтижелері. 2-бөлім: 
Арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол жеткізудегі кедергілер..................................................60

1.  Ақпарат жетіспеушілігі....................................................................................................................................66
 1.1  Өтініш беру рәсімі туралы ақпараттың аздығы.................................................................................67

Мазмұны



 1.2 Әлеуметтік қызметкерлердің рөлі туралы ақпараттың аздығы және 
      жеткілікті түсінбеу..........................................................................................................................................67
1.3 Ұсынымдар.......................................................................................................................................................68

2. Өтініш берудегі қиындықтар...........................................................................................................................69
2.1 Өтініш беру рәсімдерінің жалпы күрделілігі және уақыт алуы....................................................70
2.2 Медициналық диагностикаға қатысты қиындықтар...........................................................................71
2.3 Куәландыру комиссияларына барудағы қиындықтар........................................................................72
2.4 Ұсынымдар.......................................................................................................................................................73

3. Қызметтерге қол жеткізудегі ала-құлалық.................................................................................................75
3.1 Мүмкіндіктердің аздығы және тиісті орынға 
      жіберу үшін түсіндіру жұмыстарының жетіспеушілігі.........................................................................75
3.2 Мамандардың жетіспеушілігі.....................................................................................................................76
3.3 Белгілі бір қызметтерді және құрал-жабдықтарды кешіктіріп алу..............................................78
3.4 Балаларды шипажайға жіберу мүмкіндігіне қол жеткізудегі нақты қиындықтар....................79
3.5 Ұсынымдар.......................................................................................................................................................80

4. Шалғайлық және көлік жетіспеушілігі..........................................................................................................81
4.1 Ауылдық жердегі балалардың коррекция және оңалту қызметтерінен оқшау қалуы................82
4.2 Әлеуметтік қызметкерлердің үлкен аумақта орналасқан елді 
      мекендердегі балаларға бекітілуі және көлікпен қамтамасыз етілмеуі......................................82
4.3 Арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол жеткізуде көлікпен қамтамасыз етпеу:.............................83
4.4 Ұсынымдар.......................................................................................................................................................85

5. Стигма......................................................................................................................................................................87
5.1 Отбасылардың балаларын мүгедек ретінде тіркеуден немесе 
      жәрдемақы алудан қымсынуы...................................................................................................................87
5.2 Балалардың арнаулы әлеуметтік қызметтер алудан қымсынуы....................................................88
5.3 Адамдардың арнаулы әлеуметтік қызметтер алуына 
      қоғамның жақтырмаушылықпен қарауы................................................................................................88
5.4 Ұсынымдар........................................................................................................................................................89

Зерттеу нәтижелері. 3-бөлім: 
Әлеуметтік қызметтерден және көмектен күтілетін нәтиже мен қойылатын талаптар............90

6. Қорытынды және ұсынымдар.....................................................................................................................92
6.1 Қорытынды......................................................................................................................................................92
6.2 Саясатқа қатысты ұсынымдар....................................................................................................................94

Сілтемелер...................................................................................................................................96
Қосымшалар................................................................................................................................97

Қосымша A: Бастапқы сатыда кеңес беру.....................................................................................................97
Қосымша B: Сапалық зерттеу жүргізу үшін аудандарды іріктеу............................................................98
Қосымша C: Жартылай құрылымдалған сұхбаттар бойынша нұсқаулар..........................................101
Қосымша D: Ақпараттық келісім беру туралы мәлімдемелер..............................................................108
Қосымша E: Статистикалық мәліметтер қосымшасы...............................................................................109



Кестелер

Кесте 1.   Іріктелім құрылымы және скрининг...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Кесте 2.   Соңғы іріктелім көлемі және жауап берушілер үлесі..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Кесте 3.   Жауап берушілер туралы мәлімет...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Кесте 4.   Үй шаруашылықтары туралы мәлімет...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Кесте 5:   Табысы төмен үй шаруашылықтарын анықтау...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Кесте 6.   Сапалық зерттеу әдістемесіне шолу...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Кесте 7:   Әлеуметтік көмектен хабардарлық, көмек түрлері және облыстар бойынша....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Кесте 8:   Өздерін әлеуметтік көмек алуға құқылы деп санайтындар...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Кесте 9.   Өтініш берушілер үлесі және әлеуметтік 
                  көмек туралы білетіндер үшін өтініш беру нәтижелері...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Кесте 10. Өздерін әлеуметтік көмек алуға құқылы деп санайтын 
                арасында әлеуметтік көмекке өтініш бермеу себептері...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Кесте 11. Әлеуметтік көмекке өтініш беруге кедергі келтірген ақпарат жетіспеушілігі..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Кесте 12. Әлеуметтік көмек беру туралы өтініштерді қабылдамау себептері...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Кесте 13. Әлеуметтік көмек алуға құқылы болмағандықтан 
                әлеуметтік көмек беру туралы өтініштерді қабылдамаудың нақты себептері...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Кесте 14. Өтініш беруге кедергі келтірген құжаттарға қатысты қиындықтар...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Кесте 15. Өтініш берудің түрлі сатыларына кететін уақыт ұзақтығы....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Кесте 16. Әлеуметтік көмек беру туралы өтініштер тапсырылған мемлекеттік орган...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Кесте 17. Әлеуметтік көмек беру туралы өтініштер 
               тапсырылған мемлекеттік орган, облыстар бойынша....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Кесте 18.Әлеуметтік көмек беру туралы өтініш бергендердің 
               пайыздық үлесі, жалғызбасты аналар бойынша....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Кесте 19. Балаларға арналған әлеуметтік қамсыздандыруға 
                қатысы жоқ атаулы көмектің ай сайынғы көлемі...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Кесте 20.  Үй шаруашылығының арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаждығы....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Кесте 21. Арнаулы әлеуметтік көмек алуға өздерін 
                құқылы деп санайтындар және өтініш беріп көргендер...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Кесте 22. Өздерін әлеуметтік көмек алуға құқылы деп санайтындар 
                   арасында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету туралы өтініш бермеу себептері...... . . . . . . . . . . .62
Кесте 23. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету туралы қабылданған өтініштер үлесі...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Кесте 24. Қабылданған өтініштер үлесі..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Кесте 25. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету туралы 
                     өтініш беруге кедергі келтірген нақты ақпараттық кемшіілктер...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Кесте 26. Өтініш берудің әр сатысына жұмсалған уақыт ұзақтығы, қызмет түрлері бойынша....... . . . . . . . . . .71
Кесте 27.  Қажетті арнаулы әлеуметтік қызметтерге жақындық, облыстар бойынша....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Кесте 28. Қажетті арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге өтініш 
                бермеудің шалғайлыққа және көлік жетіспеушілігіне қатысты себептері...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Кесте 29. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуден не күтіледі...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Кесте 30. Әлеуметтік көмектен хабардарлық, облыстар және әл-ауқат квинтильдері бойынша....... . . . . .109
Кесте 31.Әлеуметтік қызметтер көрсетуге өтініш бермеу себептері, 
                                       жалғызбасты аналар және облыстар бойынша....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Кесте 32. Арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаждығы бар екені 
                анықталған адамдардың ішінде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету туралы 
                      өтініш бергеніне немесе бермегеніне қатыссыз үй шаруашылықтары туралы мәлімет...... . . . . .111
Кесте 33. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету туралы өтініш беру тәжірибесі..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112



Суреттер

Сурет 1. Ұзақмерзімді келешектегі атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Сурет 2. Ұзақмерзімді келешектегі арнаулы әлеуметтік қызметтерді алушылар саны....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Сурет 3. Атаулы әлеуметтік көмек алуға шын мәнінде құқылы 
               адамдар және өздерін құқылы деп санайтын адамдар...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Сурет 4. Арнаулы әлеуметтік қызметтер алуға шын мәнінде 
                 құқылы адамдар және өздерін құқылы деп санайтын адамдар...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Сурет 5.Өтініш берудің барлық сатыларына кеткен күндер саны, 
                            арнаулы әлеуметтік қызметтердің түрлері бойынша....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Сурет 6.Әлеуметтік көмектен хабардарлық, әл-ауқат квинтильдері бойынша, Қызылорда облысы......109
Сурет 7. Әлеуметтік көмектен хабардарлық, әл-ауқат квинтильдері бойынша, Маңғыстау облысы....... 109
Сурет 8.Әлеуметтік көмектен хабардарлық, әл-ауқат квинтильдері бойынша, Астана қаласы....... . . . . . . .110

Кірістірме

Кірістірме  1:  Нақты ұрымтал топтарға қызметтер көрсетуге қатысты заңдар және стандарттар...... . . . . . . . . . . . . . .19
Кірістірме  2:  Әлеуметтік көмек беру туралы өтініш бергендер тап болған қиындықтар...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Кірістірме  3:  Мүгедектігі бар балалалар тап болған қиындықтар...................................................................23
Кірістірме 4: Тиімді ақпараттандыру ережелері...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Кірістірме 5: Тұрмысы төмен отбасыларға арналған әлеуметтік көмекке 
                       қол жеткізудегі бюрократиялық мәселелер...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Кірістірме 6: Тұрмысы төмен отбасыларға арналған әлеуметтік 
                     көмек беру туралы өтініш беруге қажетті құжаттар...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Кірістірме 7 :          Шаруашылықты және бейресми кірісті қоса есептеу..................................................................44
Кірістірме8:       Халықаралық тәжірибеде кірісті ескермеу...............................................................................57
Кірістірме 9:             Арнаулы әлеуметтік қызметтер аясындағы нақты қызметтер.....................................................59
Кірістірме10:Мүгедектігі бар балаларға арналған арнаулы әлеуметтік 
                     қызметтер көрсету туралы өтініш беру рәсіміне шолу...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Кірістірме11:Білікті әлеуметтік қызметкерлерді жұмысқа қабылдаудағы 
Кірістірме12:Инватакси қызметтерін көрсетуші іздеу, келісім-шарт 
                   жасау және ағымдағы шығындарын өтеу...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77



8

Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі кедергілер 

Алғыс

Осы зерттеу - жергілікті сапалық зерттеу жүргізумен айналысқан «Халықаралық 
дамыту институты» аналитикалық орталығы мен «Сандж» зерттеулер орталығы 
және үй шаруашылықтарында сандық зерттеу жүргізумен айналысқан Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің 
Ақпараттық-есептеу орталығы (АЕО) арасындағы бірлескен жұмыс жасау нәтижесі. 
Осыған орай, біз осы зерттеу үшін мәлімет жинаған аталған қос ұйымның барлық 
қызметкерлеріне алғыс айтамыз. Атап айтқанда, біз сапалық зерттеу жүргізу 
тобына жетекшілік еткен «Сандж» зерттеулер орталығының қызметкерлері 
Наталья Байтүгеловаға және Айнагүл Шәріпбаеваға, сонымен бірге, сапалық 
зерттеу жүргізу тобына жетекшілік еткен АЕО қызметкерлері Нұрлыбек Жексенұлы 
Рахметовқа, Әсем Ғабдуллинаға және Марина Писоцкаяға алғыс айтқымыз келеді.

Сонымен қатар, біз осы зерттеуді қаржыландырған және зерттеу жүргізу 
барысында ақыл-кеңесі мен үлесін қосқан Қазақстандағы ЮНИСЕФ Өкілдігінің 
бағдарламаларды үйлестіру ұжымына алғысымызды білдіреміз.
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Қысқартулар

ҮШБЗ	

АЕО		 	

ХӘАИ	 	

ТГ	

ІІМ	

ЕӘҚМ	 	

БҒМ	

МӘСК	 	

OPM

Үй шаруашылықтары бюджетін зерттеу
Қазақстан Респбликасы Ақпараттық-есептеу орталығы 
Халықаралық әл-ауқат индексі 
Қазақстан теңгесі
Ішкі істер министрлігі
Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі 
Білім және ғылым министрлігі
Медициналық-әлеуметтік сарапшылық комиссия 
Oxford Policy Management (даму мәселелері жөніндегі халықаралық 
консалтинг фирмасы)
Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация
Атаулы әлеуметтік көмек
Балаларға арналған мемлекеттік жәрдемақы

	

ПМПК	

АӘК	
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Соңғы жиырма жыл ішінде Қазақстан 
халқының экономикалық және әлеуметтік 
жағдайын жақсартуда айтарлықтай 
жетістіктерге жетті. Солардың ішіндегі 
ең елеулісі – 1998-2011 жж. аралығында 
кедейшілікті он есеге жуық қысқарту. 
Алайда, елде табысы төмен және ұрымтал 
топтарды әлеуметтік көмекпен және 
арнаулы әлеуметтік қызметтермен ішінара 
қамту мәселесі сақталып келеді1. Осы 
зерттеу табысы төмен және ұрымтал 
болып келетін балалы отбасылар тұрмысы 
төмен отбасыларға арналған әлеуметтік 
көмекке (Атаулы әлеуметтік көмек, АӘК 
және Балаларға арналған мемлекеттік 
жәрдемақы, МБЖ2 ) және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізуде тап болатын 
кедергілерді зерделейді. Зерттеу түрлі 
мекемелерге орналастырылған балаларға 
қарағанда үй шаруашылықтарында өмір 
сүретін балаларға көбірек көңіл бөледі 
және арнаулы әлеуметтік қызметтер 
тұрғысынан ең алдымен мүгедектігі 
бар және қимыл-қозғалысы шектелген 
балаларды қамтиды. Зерттеу 2018 жылдың 
қаңтарына жоспарланған әлеуметтік көмек 
саласындағы жалпы ұлттық реформаларға 
дейін жүргізілді3.

Зерттеу үш аймақта сандық және сапалық 
зерттеу жүргізуді қарастырады: Астана 
қаласы, Қызылорда облысы және Маңғыстау 

облысы. Зерттеудің сандық компоненті үш 
облыстың әрқайсысында 1100 және 1700 
балалары бар үй шаруашылықтары арасынан 
кездейсоқ іріктелген үй шаруашылықтарын 
қамтиды. Жалпы, іріктелімге 3,982 
респондент (47,195 үй шаруашылығы 
атынан) кірді. Үй шаруашылықтарын зерттеу 
Маңғыстау мен Қызылорда обылстарындағы 
табысы ең төмен аудандарындағы балалы 
үй шаруашылықтарының және Астана 
қаласындағы табысы ең төмен топтардың 
тіршілігінен көрініс береді. Сапалық 
компонент құрамына 24 әлеуметтік көмек 
алушымен, тұрмысы төмен отбасыларға 
арналған атаулы әлеуметтік көмекті алмайтын 
33 табысы төмен4 үй шаруашылықтары-
мен және 30 арнаулы әлеуметтік қызметті 
пайдаланушымен жартылай құрылымдалған 
сұхбат жүргізу кіреді. Сонымен бірге, біз, 
қажет болған кездерде, үкіметтегі негізгі 
ақпарат берушілермен, техникалық бағалау 
комиссияларының мүшелерімен, әрі арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсететін бейүкіметтік 
ұйымдармен кеңестік.   

Зерттеу табысы төмен және ұрымтал болып 
келетін балалы отбасылар тұрмысы төмен 
отбасыларға арналған атаулы әлеуметтік 
көмекке қол жеткізуіне және әлеуметтік 
көмек беру өтінішімен жүгінуіне ықпал 
ететін жеті топқа жіктелген факторларды 
анықтайды.        

Қысқаша шолу

 1       Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заңға сәйкес (2008 жылғы, 2015 жылы қайта қаралған) Қазақстан Үкіметі он бір түрлі ерекше 
жағдайда өмір сүретін отбасыларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге міндеттеледі.
2       Тұрғын үй жәрдемақысы да тұрмысы төмен отбасыларға арналған атаулы әлеуметтік көмекке жатады, бірақ, осы зерттеуде қарасты-
рылған жоқ.
3      Осы реформалар бойынша МБЖ және көп балалы аналарға жәрдемақы төлеу тоқтатылады. АӘК те қайта қаралады. Жаңа, жетілдірілген 
АӘК аясында қазіргі АӘК-ке қарағанда шекті табыс деңгейі жоғарырақ болады. АӘК алу үшін табыс деңгейі жаңа ең төменгі күнкөріс деңгей-
інің 50%-на тең болуы тиіс болады; қайта қаралған ең төменгі күнкөріс деңгейі қазіргісінен баға ауытқуын ескергенде 9.1%-ға жоғарырақ 
болады (Carrarao et al. 2017). 
4      Табысы төмен отбасылар келесі көрсеткіштер негізінде анықталды: үй шаруашылығының басшысы ауыл шаруашылығында немесе көлең-
келі экономикада еңбек етеді; үй шаруашылығының басшысы созылмалы ауруға шалдыққан немесе мүгедектігі бар; үй шаруашылығында 
көп бала бар және тұрғылықты жері елді мекен орталығынан алыста орналасқан. Сондықтан, төмен табыс ұғымы Қазақстан Үкіметі ең төменгі 
күнкөріс деңгейі тұрғысынан кедейшілік деп анықтаған ұғымнан де кеңірек.
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Зерттеу	нәтижелері	1:	
Тұрмысы	төмен	отбасыларға											
арналған	атаулы	әлеуметтік	көмек	
туралы	жеткілікті	білмеу 
Әлеуметтік көмек туралы жеткілікті түрде 
хабардар болмау – осы зерттеу анықтаған басты 
мәселе, аталмыш мәселенің ауқымы туралы 
ақпарат қолда бар дереккөздерде жеткілікті 
дәрежеде айқын келтірілмеген. Зерттеуге қатысқан 
респонденттердің тек 24% ғана АӘК туралы және 
тек 29% ғана МБЖ туралы естіген. Аймақтар 
арасында хабардарлық деңгейі бойынша 
айырмашылықтар бар, мәселен, АӘК туралы Астана 
қаласында 41%, Қызылорда облысында 33% және 
Маңғыстау облысында тек 15% халық естіген 
болып шықты. Бұл мемлекетпен ұсынылатын 
әлеуметтік көмектің белгілі бір түрлерінен жалпы 
хабардарлық деңгейі төмен екенін көрсетеді. 
Мысалы, Маңғыстау облысында көмекке аса 
мұқтаж табысы төмен үй шаруашылықтары 
әлеуметтік көмек бар екенінен хабардар болуы 
мүлдем екіталай.

Хабардарлық деңгейіндегі аймақтық 
айырмашылықтарды адамдардың әлеуметтік 
көмек туралы қалай білетінімен– негізінен, 
ауызша, соның ішінде, әлеуметтік көмекті алып 
жүргендерден білетінімен ішінара түсіндіруге 
болады. Маңғыстау облысына барғанда көрген 
елді мекендер сияқты шалғай аудандарда мұндай 
бейресми хабар тарату тетіктерінің тиімділігі 
төмен болуы мүмкін.

Зерттеу	нәтижелері	2:	
Ақпарат	жетіспеушілігі
Үй шаруашылықтарын зерттеу барысында жалпы 
әлеуметтік көмектен хабары бар және өздерін 
тұрмысы төмен отбасыларға арналған атаулы 
әлеуметтік көмекке құқылы деп санайтын арасында 
67% АӘК және 80% МБЖ беру туралы өтініш 
берген. Осындай респонденттердің жартысынан 
көбі ақпарат жетіспеушілігі әлеуметтік көмекке 
өтініш бермеудің себептерінің бірі екенін жеткізді. 
Нақты қандай ақпарат жетіспейтінін ашып айту 
туралы сұрақ қойылғанда үштен екісі әлеуметтік 
көмек туралы ешбір ақпарат жоқ екенін айтты. 
Үштен бірі дерлігі әлеуметтік көмекке құқылы 
болуға қатысты ақпарат жоқтығын ерекше атап 
өтті және аздаған бөлігі (14-23%) өтініш беру 
тәртібі туралы ештеңе білмейтінін мәлімдеді.

Арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж екенін 
айтқандар арасында басым көпшілігі өздерін 

сондай қызметтер алуға құқылы деп санайды, 
бірақ, сол үй шаруашылықтарының өте аз бөлігі 
ғана, қызмет түріне қарай 10-15% ғана, көмек алу 
туралы өтініш беріп көрген. Әлеуметтік көмекке 
келетін болсақ, өтініш берудегі басты кедергі – 
өтініш беру сатылары туралы ақпараттың жоқтығы, 
респонденттердің үштен екісі ақпарат мүлдем 
жоқ дейді. Қызметтердің кейбір түрлері бойынша 
өтініш беру тәртібіне қатысты (респоденттердің 
36% әлеуметтік-психологиялық қызметтер туралы) 
және көмек алу құқығын анықтау ережелеріне 
қатысты (әлеуметтік-медициналық және 
әлеуметтік-психологиялық қызметтер туралы) көп 
түсінбестік бар сияқты.

Сапалық зерттеу аясында респонденттер дұрыс 
ақпарат алуда кедергіге тап болған үш саланы 
сипаттады. Біріншісі, ықтимал көмек алушылар 
мемлекеттік қызметкерлерден әлеуметтік көмек 
туралы ешбір ақпарат алмайды, себебі, сұратылған 
ақпарат берілмейді немесе олар басынан-ақ 
ақпарат сұрауға қатты қорқады.

Екіншісі, өтініш беруге қажетті құжаттар 
туралы ақпарат жетіспеушілігі. Яғни, өтініш 
берушілер қандай құжаттар жинау қажет екенін 
білмейді немесе бірінші рет өтініш берерде 
қандай мемлекеттік органдарға жүгінерін 
білмейді. Негізі, бұл мәселе біз сұхбаттасқан 
респонденттердің әлеуметтік көмек алуына үлкен 
кедергі келтірмейді, басты қиындық – өтініш беру 
тәртібі көптеген түсінбестік пен қателіктерден 
кейін ғана түсінікті бола түседі. Дәл осындай 
жағдай арнаулы әлеуметтік қызметтерге де 
қатысты туындайды, сапалық зерттеу барысында 
жүргізілген сұхбаттасуға қатысқандар өтініш беріп 
көргендердің өтініш беру тәртібіне және қажетті 
құжаттарға қатысты әбігерге түскенін атап өтті.

Үшіншісі, әлеуметтік қызметкерлердің 
рөліне қатысты ақпараттың жетіспеушілігі 
немесе түсінбестік. Сапалық зерттеуде сұхбат 
берушілер жалпы әлеуметтік қызметкерлердің 
жұмысына көңілі толатынын жеткізді. Олар 
әлеуметтік қызметкерлерді бірқатар міндеттер 
атқарады, мысалы, ана атанған әйелдерге құжат 
жинауға көмектеседі, олармен МӘСК және 
ПМПК комиссияларына бірге барады, жөргектер 
алып келеді және жаңа ақпарат беріп отырады 
деп сипаттады. Бірақ, бірнеше сұхбаттасушы 
әлеуметтік қызметкердің рөлін жақсы түсінбейтін 
болып шықты, әрі олардың баламен жұмыс 
жасамайтынына қатысты қынжылады екен. 
Нақтырақ айтқанда, әлеуметтік қызметкерлердің 
рөлі ата-аналарға ақпарат беру және құжат жинауға 
көмектесу арқылы қолдау көрсету немесе балаға 
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күтім көрсету екені айналасында түсінбестік бар.
Ақпарат жетіспеушілігін дәлелдейтін ортақ жайт 

– адамдардың әлеуметтік көмек алуға құқылы 
екенін және оның қалай алу керек екені туралы 
ауыздан ауызға таралатын әңгіме арқылы немесе 
тіпті кездейсоқ, өзге адамдардың әңгімесінен 
естіп қалу арқылы білетіні.  

Зерттеу	нәтижелері	3:	
Өтініш	беру	рәсімі
Өтініш беру рәсімінің күрделілігі көмектің 
не қызметтің пайдаланылуына әсерін 
тигізеді, себебі, адамдардың өтініш беруге 
деген ынта-құлшынысын азайтады. Сандық 
зерттеуде әлеуметтік көмек беру туралы өтініш 
бермегендердің (бірақ, өздерін құқылы деп 
санайтындардың) 10-13% қажетті құжаттарды 
жинай алмағандықтан, өтініш беруді кейінге 
қалдырған. Сонымен қоса, өтініш беріп, бірақ, 
өтініштері қабылданбаған респонденттер 
арасында өтініштердің 12%-ы құжаттар дұрыс 
тапсырылмағандықтан қабылданбаған. Дәл 
осындай жағдай арнаулы әлеуметтік қызметтерге 
де қатысты; үй шаруашылықтарының шамамен 
10%-ы өздерін көмек алуға құқылы деп санаса 
да, тым көп уақыт алатындықтан, өтініш бермеген. 
Зерттеу анықтағандай, адамдар өтініш беруге 
31-120 күн жұмсап, өтініш беретін орынға алты 
ретке дейін барған.

Әлеуметтік көмек беру туралы өтініш беруді 
кейінге қалдыруға қажетті құжат ала алмағаны 
себепші болды деген респонденттер жұмыссыздық 
туралы анықтаманы тапсыра алмаған. Кейбір 
адамдардың осы құжатты тапсырудағы қиындық 
деп санауының басты екі себебі келесілер: (i) 
жұмыспен қамту орталықтарының алыс орналасуы 
(аудан орталықтарында орналасқан); және (ii) 
жұмыспен қамту саясатының шарттары дұрыс 
әзірленбеуі. Атап айтқанда, жұмыспен қамту 
шарттарында қоғамдық жұмыс саласындағы бос 
қызмет орындарына орналасуға ынталандыру 
жеткіліксіз, әрі жұмысқа орналасу кезінде қолдау 
көрсетілмейді. Оған қоса, кішкентай балалары бар 
аналардың қажеттіліктерін ескермейді, ал олар 
балалары үш жасқа толғанға дейін жұмыс табуы 
керек, бірақ, икемді жұмыс кестесі бар жұмыс 
орындары және балабақшалар жоқ болғандықтан, 
жұмыс табу қиынға соғады. 

Арнаулы әлеуметтік қызметтерге келетін 
болсақ, респонденттер қызметке еш кедергісіз 
қол жеткізген күннің өзінде қызметтердің 
қолайсыздығын, атап айтқанда, өтініш берушілер 

көп уақыт пен ақша жұмсайтынын және 
қызметтерге қол жеткізу кешіктірілетінін тілге 
тиек етті. Сонымен қоса, балалардың басты 
қамқоршысы болып табылатын әйелдер үшін 
жағдай тіптен қиын.

Арнаулы әлеуметтік қызметтерді алушылар 
үшін өтініш беру тәртібінің қолайсыз немесе көп 
уақыт жұмсалуын талап ететін нақты тұстары 
келесілер: (i) медициналық диагностика, мұндай 
диагностика баланың ауруханада жөнсіз ұзақ 
уақыт бойы жатуын талап етеді және екі жыл 
сайын қайталанып отырады – ата-аналардың 
ойынша, бала ауыр мүгедектік түріне шалдыққан 
жағдайда мұндай диагностиканың ешбір қажеті 
жоқ; және (ii) куәландыру комиссияларына (МӘСК, 
денсаулық сақтау секторы арқылы басқарылады 
және ПМПК, білім секторы арқылы басқарылады) 
өзі және баласы баруы қажет. Бұл кейбіреулері 
үшін өте қиын болған, олар медициналық диагноз 
қойылғаннан кейін МӘСК өткізудің еш қажеті жоқ 
деп санайды.

Зерттеу	нәтижелері	4:	
Тұрмысы	төмен	отбасыларға												
арналған	атаулы	әлеуметтік	көмек	
алу	құқығының	шектеуші	талаптары	
Қолданыстағы тым қатал талаптар 
әлеуметтік көмекке шын мәнінде мұқтаж үй 
шаруашылықтарының  қолжетімділігін шектейді. 
Үй шаруашылықтарын зерттеу барысында 
әлеуметтік көмек алуға жүгінгендердің 70%-
ның өтініші қабылданбаған, сол қабылданбаған 
өтініштердің 95%-ның себебі өтініш берушінің 
табысы әлеуметтік көмек алу үшін белгіленген 
табыс деңгейінен асып түсуі болған. Жалпы 
тұрмысы төмен отбасыларға арналған көмекті 
алу үшін белгіленген шекті талаптар тым төмен. 
Сонымен бірге, өтініші қабылданбағандар 
кейбір табыс және мүлік түрлерін табыс көлемін 
есептеуге қосу әділетсіз және орынсыз деп 
санайды. Мысалы, мүгедектерге берілетін 
жәрдемақы және үйде енді тұрмайтын балаларға 
берілетін шәкіртақы мұқтаждықты тексеру кезінде 
ескеріліп, көбінесе үй шаруашылығын әлеуметтік 
көмек алу құқығынан айырады. Оған қоса, тұрақты 
емес жұмыстан тапқан табысты да ескеру көмек 
алғысы келетіндердің табысын асырып көрсетеді 
деп есептейді. 

Тағы бір маңызды жайт, респонденттер табыс 
ретінде ненің ескерілетіні туралы мүлдем аз 
білетін болып шықты. Осының кесірінен олар әуел 
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бастан-ақ табыс көлеміне байланысты көмек алуға 
құқығы жоқ бола тұра, құжат жинауға және өтініш 
беруге көп уақыт жоғалтады. Ақпарат жетіспейтін 
негізгі тұстардың бірі болып басқа да әлеуметтік 
көмек түрлерінің, яғни, мүгедектік жәрдемақысы, 
шәкіртақылар және балаларға бір жасқа толғанға 
дейін берілетін жәрдемақылар табыс ретінде 
ескерілетіні табылады. 

Зерттеу	нәтижелері	5:	
Қызметтерге	қол	жеткізудегі					
ала-құлалық
Жер көлемі ұлан-байтақ Қазақстан сияқты елде 
адамдардың арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсетушіге орналасу жақындығы әртүрлі болып 
келеді. Дегенмен, зерттеуге қатысқан, әрі арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге мұқтаждығы бар екенін 
жеткізген респонденттердің басым көпшілігі 
өздеріне керек қызмет өздері тұратын ауылда 
немесе қалада екенін айтты: Маңғыстау және 
Қызылорда облыстарында - 56% және Астана 
қаласында - 61%. Алайда, осыған қарамастан, 
әлеуметтік көмекке өтініш бермегендердің 30%-
ы көмек көзінен шалғай орналасуды себептердің 
бірі ретінде атады.

Барлық арнаулы әлеуметтік қызмет түрлерінің 
әрбір географиялық ауданда қолжетімді болуы 
мүмкін емес. Бұл көлік мәселесін басқасынан 
маңыздырақ етеді. Қызылорда және Маңғыстау 
облыстарындағы ауылдық жерлердегі 
сұхбаттасушылар арнаулы әлеуметтік қызметтер 
алу үшін облыс және аудан орталықтарына 
жетудегі қиындықтар туралы айтты. Балалар және 
оларға күтім көрсетушілер көлікпен қамтамасыз 
етілмейтіндіктен, отбасылар қызметтерге қол 
жеткізуде бірқатар қиындықтарға тап болады. 
Ауылдық жерден жету үшін көлік тасымалына 
ақы төлеу үй шаруашылықтарының қаражатының 
түгесілуіне себепші болады. Сонымен қатар, 
мүгедектігі бар балаларды қоғамдық көлікпен 
алып жүру де қиын. 

Инватакси қызметі көлікке қатысты 
қиындықтарды еңсеруі тиіс болатын, бірақ, сапалық 
зерттеу осы қызметке қатысты кемшіліктер бар 
екенін анықтады. Олардың арасында мұндай 
қызмет атаулының жоқтығы, қызмет көрсетудің 
тұрақсыздығы және инватакси қызметіне алдын-
ала, көп уақыт бұрын тапсырыс беру керек 
екеніне қатысты қолайсыздықтар бар. Инватакси 
қызметінде ұсыныстың тапшылығы бәсекелестікке 
негізделген тендер арқылы қызметкер 
көрсетушілерді тартуға кедергі келтіреді (Астана) 

және жанар-жағармайға жеткілікті қаражат 
қарастырылмайды (Маңғыстау облысы). 

Осыған қатысты тағы бір мәселе – кейбір 
аудандарда құрал-жабдықтың және мамандардың 
тапшылығы. Бұл кейбір балалар үшін қажетті 
арнаулы әлеуметтік қызметтерді алуда, тіпті 
өтініш беріп, комиссиядан өткеннен кейін де 
тікелей кедергі тудырады. Кейбір респонденттер 
қызметтерге қол жеткізу, жөргектер, мүгедектер 
арбасы немесе ортопедиялық аяқ-киім сияқты 
негізгі құралдар тағайындалса да, оларды алу ұзақ 
уақытқа созылып кететінін айтты. Ал мамандардың 
жетіспеушілігі білікті әлеуметтік қызметкерлер, 
массаж жасаушылар және мүгедектігі бар 
балаларды үйде оқытатын арнайы дайындықтан 
өткен мұғалімдер жоқ екеніне қатысты айтылды. 
Жалақысы аз және жұмыс сипаты бірнеше саланы 
қамтитындықтан, жоғары білікті мамандарды 
жалдау және даярлау ерекше қиындық тудырады. 
Әлеуметтік қызметкерлер де көлікпен қамтамасыз 
етілмеген, ал олардың жұмыс аймағына бірнеше 
ауыл кіруі мүмкін. 

Балаларды шипажайға жіберуге қатысты 
да бірнеше тосқауылдар бар, себебі, ондай 
шипажайларда ата-аналар жататын орын 
қарастырылмаған. Кейбір ата-аналар балаларын 
ұзақ уақытқа қараусыз қалдыра алмайды, 
сондықтан, шипажайда емделу мүмкіндігі, тіпті 
тағайындалған болса да, пайдаланылмаған. 

Зерттеу	нәтижелері	6:	
Қоғамдық	стигма																													
(таңба	тағу,	бетіне	басу)
Арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол жеткізудегі 
кедергілердің тағы біреуі – балаларының 
мүгедек болуына байланысты кейбір ата-
аналардың қоғамда жаман атаққа қалатындай 
сезінуі. Мүгедектігі бар балаларға қатысты 
стигма кейбір жағдайда кейбір ата-аналардың 
баласының мүгедектігі бар екенін мойындағысы 
келмейтініне немесе тіпті мойындаудан бас 
тартуына итермелейді. Бірнеше жағдайда баланың 
мүгедектігі тек мектепке барғанда ғана анықталған, 
өйткені, ата-анасы баланың мүгедектігі бар екенін 
мойындауға және балаға көмектесу үшін қажетті 
жәрдемге жүгінуге қымсынған. Кейбір арнаулы 
әлеуметтік қызметтерді алушылар балалары 
арнаулы әлеуметтік қызметтер алғанда қоғам 
тарапынан жақтырмаушылықты сезінеді екен. 
Алайда, әлеуметтік көмек алғандықтан стигмаға 
тап болу әлеуметтік көмекке қол жеткізудегі 
кедергі ретінде көп айтылған жоқ.  
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Зерттеу	нәтижелері	7:	
Әлеуметтік	көмек	алу	тәжірибесі
Әлеуметтік көмекке және қызметтерге қол 
жеткізудегі кедергілерге қоса зерттеуіміз 
бізге әлеумет көмек алу сапасын да анықтауға 
мүмкіндік берді. Атап айтқанда, қызметтерге қол 
жеткізуді бағалау кезінде адамдардың жай ғана 
қол жеткізуіне немесе қол жеткізе алмауына 
емес, сонымен қатар, өтініш беру кезінде ешбір 
қиындыққа тап болмауына және қосымша 
қаржылай немесе басқа да шығын көтермеуіне 
мән берілді.

Қазақстанда куәландыру комиссиядан өту 
жүгінушілердің айтарлықтай шығындануын 
талап етеді. Нәтижесінде олар алыс жол жүруі 
(мысалы, жұмыссыздық анықтамасын алу үшін 
жұмыспен қамту орталығына баруы) керек, жолға 
шығын шығарады, күш-қуатын жұмсайды. Қажетті 
құжаттарды алу кезінде әйел адамдарға артылатын 
жүк ерекше ауыр. Атап айтқанда, әйелдер алимент 
туралы анықтама және ажырасу туралы куәлік 
алуы тиіс, ал аталғандарды алуға уақыт пен күш 
кетеді.

Арнаулы әлеуметтік қызметтерге өтініш беру 
тәртібінің жалпы күрделілігі өтініш берушілерге 
қолайсыздықтар, уақыт пен қаржы шығынын 
тудырады, ал оның ұзақтығы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізуді созып жібереді. Бұл, 
әсіресе, мүгедектікті тіркеу және қайта растау үшін 
МӘСК және ПМПК бару кезінде айқын көрінеді.

Осы зерттеуден аталмыш саладағы саясатқа 
қатысты төрт түрлі ұсыным жасалды:

Тұрмысы	төмен	отбасыларға	арналған	
атаулы	әлеуметтік	көмек	тағайындау	
тәртібін	қайта	қарау	
Табыс көлемін есептеу кезінде мүгедектік 
жәрдемақысы сияқты өзге атаулы әлеуметтік 
көмек түрлерін ескеру қаншалықты орынды 
екенін қайта қарау керек. Яғни, түрлі әлеуметтік 
көмектің саясат тұрғысынан мақсаттары ашық 
талқылануы керек -  мысалы, атаулы әлеуметтік 
көмек адам өміріндегі белгілі бір жағдайларда 
немесе уақыттарда (мысалы, балалы болу кезінде) 
қосымша шығындарды өтеуге арналған ба, әлде 
өмір сүру стандарттарын көтеруге арналған ба? 
Егер біріншісі болса, онда оларды көмек беру үшін 
белгіленген табыс деңгейі аясында қосып қарау 
қисынсыз, сондықтан табыс көлемін есептеуден 
шығарып тастау керек.

Мұқтаждықты тексеру кезінде толық емес 
жұмыс күні бойы істелетін жұмысты, кездейсоқ 
(тұрақты емес) табысты қосып есептеуге қатысты 
айқын және анық ережелер болуы тиіс, әрі оларды 
өтініш берушілерге түсінікті етіп жеткізу керек. 
Мұндай ережелер кездейсоқ кіріс жалпы табыс 
көлемін есептеуде қашан және қалай ескерілетінін 
анықтауы тиіс. Олар өтініш берушілерге толық 
және түсінікті етіп жеткізілуі тиіс. Дәл сол сияқты 
мал ұстаудан және ауыл шаруашылығындағы 
жұмыстан түскен кірісті есептеу де бағаға қатысты 
соңғы мәліметтерге, жергілікті жағдайға және 
сенімді әдістемелерге сүйенуі тиіс.

Реформаны қажет ететін тағы бір тұс – 
жұмысқа тұру шарттары мен әлеуметтік көмек 
арасындағы өзара байланыс. Әлеуметтік көмек 
және жұмыспен қамту саясаттарының мақсаттары 
бірін-бірі толықтырып тұруы үшін оларды бірге 
үйлестіру қажет. Атап айтқанда, жұмысқа алу 
шарттары адамдар, әсіресе, ауылдық жерде, бос 
жұмыс орындарына орналасқысы келуі үшін 
қаржылай ынталандыру, сонымен қатар, жалпы 
лайықты жұмыс орындарының болуы мәселесі 
ескерілетіндей етіп қайта қаралуы тиіс. Оған 
қоса, аталмыш шарттар еңбек етудегі гендерлік 
ерекшеліктерді және әйел адамдардың бала 
күтуші ретінде рөлімен байланысты ұрымталдығын 
есеп алу үшін сәйкесінше бейімделуі тиіс. Бұл 
ретте жалғызбасты ата-аналарға жұмыссыздық 
анықтамасын тапсырудан босатуды ұсынуға 
болады.

Енгізу	процедураларын	және	
тәжірибелерін	жетілдіру
Адамдардың хабардарлығы мен түсінігін 
ақпараттық науқандар және мақсатты топтар 
арасында хабардарлықты арттыру көмегімен 
мектептер, денсаулық сақтау  және полиция арқылы 
жақсартуға болады. Мақсатты топтарды қамтумен 
қатар қажет болғанда әлеуметтік көмекке өтініш 
беруге қатысты ақпарат бере алатын бірыңғай 
ақпараттық-анықтамалық бекеттер болуы қажет. 
Жалпы екі ақпарат көзі де әлеуметтік көмекке 
және арнаулы әлеуметтік қызметтерге қатысты 
толығырақ ақпаратты өтініш беруді бастарда 
беріп, келесі тұстарды қамтуы тиіс: (i) әлеуметтік 
көмек алу құқығы; (ii) өтініш беру үшін қандай 
құжаттар қажет және оларды қалай алуға болады; 
және (iii) өтінішті қайда беру керек.

Зерттеу, сонымен қатар, қолданыстағы озық 
тәжірибе туралы да, соның ішінде, әлеуметтік 
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қызметкерлерді және жылжымалы әлеуметтік 
орталықтарды құжат жинау үшін пайдалану туралы 
баяндайды. Жылжымалы әлеуметтік орталықтардың 
және әлеуметтік қорғау органдарының құжат жинау 
және алу қызметтері пайдалы болғанға ұқсайды, 
сондықтан, бүкіл елде кеңінен қолданылуы және 
институттандырылуы тиіс. Әлеуметтік қызметті 
күшейту және әлеуметтік қызметкерлерді 
өтініш берушілерге ақпарат беру және қажетті 
құжаттарды жинауда көмектесу арқылы қолдау 
көрсетуге тағайындау маңызды. Әрі, өтініш беру 
тәртібін оңайлату, өтініш берушілер үшін қажетті 
құжаттарды алуды оңай және қарапайым ету өте 
маңызды.

Институционалдық	әлеуетті	күшейту	
Бұл шара қызмет сапасы сақталуын және адамдар 
әлеуметтік көмекке де, арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге де қол жеткізе алуын қамтамасыз 
ету үшін керек. Қаражатты арнаулы әлеуметтік 
қызметтер бүкіл ел аумағында жеткілікті көлемде 
қолжетімді болуын қамтамасыз ету үшін сол 
арнаулы әлеуметтік қызметтерді қолдауға тікелей 
жұмсалуы тиіс. Бұл, әлбетте, бір күнде бола 
қалмайды, қадам-қадаммен орын алуы керек. 
Ұзақмерзімді келешекте білікті қызметкерлерді 
жалдауға және даярлауға, ауылдық жерлерді 
инфрақұрылыммен қамтамасыз етуге қомақты 
қаржы мен көп күш керек. Қызметтерге 
қолжетімділікті күтім көрсетушілердің жолға 
кететін шығындарын көтеріп алу үшін қаражат 
бөлу арқылы және инватакси қызметтері торабы 
мен қолжетімділігін кеңейту арқылы арттыруға 
болады.

Стигма	сипатындағы	мінез-құлық	пен	
көзқарас	туралы	халық	арасында	ағарту	
жұмыстарын	жүргізу		
Осы зерттеу нәтижелері қоғамның мүгедектік 
мәселелерінен хабардарлығы жоқтығын 
және мүгедектігі бар адамдар мен олардың 
отбасыларына қатысты жағымсыз көзқарасқа 
бой алдыруын көрсетті. Әлеуметтік қызметкерлер 
қоғамдағы стигмаға байланысты ата-анасы 
мүгедектігі бар деп мойындамаған мүгедек 
балаларды анықтауда маңызды рөл атқара алады. 
Кеңірек ауқымда қоғамдағы көзқарастарды 
өзгерту үшін және мүгедектікті жақсырақ түсінуге 
көмектесу үшін ағарту жұмыстарын жүргізу керек.

Қорытындылай келе зерттеу әлеуметтік көмекке 
және арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол 
жеткізуге тосқауыл болатын бірқатар кедергілерді 
анықтады, олар келесілермен байланысты: АӘК 
және МБЖ алуға қойылатын шектеуші талаптар 
(табыс көлемінің тым төмен шекті деңгейі; 
еңбекке қатысты жоқ табысты қоса есептеу; табыс 
көлемін есептеу ережелері және әдістері); көмекті 
және қызметтерді аз пайдалану (адамдардың 
қандай көмек не қызмет бар екеніне қатысты 
хабары және ақпараты болмауы; адамдарды 
өтініш беруден тартыншақ ететін өтініші беру 
тәртібі мен құжаттарға қатысты талаптар, 
сонымен қатар, мүгедектігі бар балаларға қатысты 
стигма салдары); қызметтердің тиісті көлемде 
ұсынылмауы және оларға қол жеткізу қиындығы. 
Зерттеу осында алуан түрлі кедергілерді қалай 
еңсеруге болатынына қатысты ұсынымдар береді, 
осылайша табысы төмен және ұрымтал болып 
келетін балалы отбасылардың қолжетімділігін 
арттыруға және толығырақ қамтылуына септеседі.
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1. Кіріспе
Осы зерттеуде табысы төмен балалы үй 
шаруашылықтары әлеуметтік көмекке 
және арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол 
жеткізу кезінде тап болатын кедергілерді 
анықтауда аралас әдісті қолданады. Осы 
есеп мақсаттарында біз тұрмысы төмен 
отбасыларға арналған екі әлеуметтік көмек 
түріне тоқталамыз, олар – Атаулы әлеуметтік 
көмек (АӘК) және Балаларға арналған 
мемлекеттік жәрдемақы (МБЖ). Арнаулы 
әлеуметтік қызметтер ұғымы белгілі бір 

санатқа жататын ұрымтал ерекшелігі 
бар адамдарға, көбінесе, мүгедектігі 
бар адамдарға арналған әлеуметтік 
қызметтерді білдіреді. Тәжірибе жүзінде 
ең үлкен санатты мүгедектігі бар балалар 
құрайтынына қарамастан, біз осында 
Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заң 
бойынша әлеуметтік қызметтерге құқылы 
ететін қандай да бір ұрымтал ерекшеліктері 
бар балалы отбасыларға ден қоямыз. 

1.1.	 Зерттеу	жүргізудің																
алғышарттары	
Соңғы он жылда Қазақстан халықтың 
экономикалық және әлеуметтік жағдайын жақ-
сартуда айтарлықтай жетістікке жетті. Елеулі 
жетістіктердің бірі – 1998-2011 жж. аралығында 
кедейлікті он есеге дерлік және аналар арасындағы 
өлім-жітімді бес есеге дерлік қысқарту (Қазақстан 
Республикасы, 2013). Ресми статистикаға сәйкес 
ұлттық кедейшілік шегінен5 төмен тұратын халық 
үлесі 1997 жылы 38.3%-дан 2007 жылы 12.7%-ға 
және 2015 жылы 2.7%-ға төмендеген. Бұл арада 
ұлттық асқан кедейшілік шегінен6 төмен тұратын 
халық үлесі 1997 жылы 12.7%-дан 2015 жылы 0.1%-
ға төмендеген. 2001-2009 жж. аралығындағы үй 
шаруашылықтары туралы мәліметтерге жасалған 
талдау осы уақыт аралығында кедейлік деңгейінің 
төмендеуін тұрмысы төмен топтардың жағдайын 
жақсартуға бағытталған экономикалық өсудің 
және экономикалық ресурстарды қайта үлестірудің 
нәтижесі деп біледі, экономикалық ресурстарды 
қайта үлестіру 2006 жылдан бері бұрынғыдан да 
маңыздырақ рөл атқара бастаған. Атап айтқанда, 
ынталандыру шараларының әсерінен осы уақыт 
аралығының екінші бөлігінде жалақы айтарлықтай 
өскен (Кудельбаева A. и Барриентос A., 2017).  

Алайда, көптеген адамдар әлеуметтік және 

экономикалық қауіп-қатерлерге ұрымтал болып 
қала береді. Қазақстанда ауқымды, әрі жетілген 
әлеуметтік қорғау жүйесі (әлеуметтік көмекті де, 
әлеуметтік қызметтерді де қамтиды) болса да, 2009-
2015 жж. аралығындағы ҮШБЗ талдауы елде кедей 
және ұрымтал топтар әлеуметтік көмекпен және 
әлеуметтік қызметтермен ішінара қамтылатынын 
анықтады. Ал қамтылатындар үшін әлеуметтік 
көмек көбінесе олардың негізгі қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға және ұрымталдығын азайтуға 
қауқарсыз күйде ұсынылады (Бабаджанян Б. 
2015; Карраро Л. 2017; OECD 2017). Бұл ретте, 
2015 жылы қайта қаралған Арнаулы әлеуметтік 
қызметтер туралы заңға дейін балаларға арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсетуде басты көңіл 
мүгедектігі бар балаларға (Ан С. 2014) және түрлі 
мекемелерге орналастырылған балаларға күтім 
көрсетілуін қамтамасыз етуге (Ролен K. и Гассманн 
Ф. 2012) бөлінген. Аталмыш Заң 2015 жылы 
қайта қаралғаннан кейін үкімет елдің әлеуметтік 
қорғау жүйесін дамытуға және қолдау көрсетудің 
біріктірілген моделіне көшуге мүдделі.

Осы зерттеудің мақсаты – табысы төмен 
отбасылардың атаулы әлеуметтік көмекке 
және арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол 
жеткізу кезінде тап болатын кедергілерді және 
қиындықтарды анықтау, сонымен бірге, балалары 

5      Ең төменгі күнкөріс деңгейі – негізгі қажеттіліктерді өтеу мүмкіндігі жоқ кедейшілік шегінің құны – азық-түлік себетін және азық-түлікке 
жатпайтын қажеттіліктерге берілетін жәрдемақыны негізге ала отырып есептеледі.
6    Ең төменгі күнкөріс деңгейінің 40%-нан төмен деңгейде өмір сүру  
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Сурет 1. Ұзақмерзімді келешектегі атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны

бар кедей және ұрымтал отбасылар арасында 
қолдау көрсетуге қатысты қосымша талаптарды 
түсіну. Бұл ретте, осы зерттеу Қазақстан Үкіметіне 
балалары бар кедей және ұрымтал отбасыларға 
әлеуметтік көмек жағынан да, арнаулы әлеуметтік 
қызметтер жағынан да үйлесімді қолдау көрсетудің 
біріктірілген жүйесіне көшу жолында ұсынымдар 
беретін болады.

Зерттеу сұрақтарына жауап беру үшін екі 
бөліктен тұратын аралас әдіс қолданылды: (i) 
кедей отбасылардан және өмірлік қиын жағдайда 
қалған отбасылардан тұратын іріктелім арасында 
үй шаруашылығы деңгейінде сандық сауалнама 
жүргізу; және (ii) әлеуметтік бағдарламалардың 
әкімшілерімен, қызмет көрсетушілермен және 
қызмет алушылармен сапалық сұхбаттар жүргізу. 
Зерттеу үш аймақта жүргізілді: Астана қаласы, 
Қызылорда облысы және Маңғыстау облысы.

Әлеуметтік	төлемдер	аясы
Балалы отбасыларды қамтитын әлеуметтік 
төлемдердің үш санаты бар:
• Табысы төмен топтарға арналған атаулы 
әлеуметтік көмек;

• Әлеуметтік эәне экономикалық қауіп-
қатерлерге шалдыққан ұрымтал топтарға арналған 
атаулы әлеуметтік көмек;
• Бала тәрбиесіне қатысты мемлекеттік 
жәрдемақылар, соның ішінде, барлық балаларға 
арналған жәрдемақылар және көп балалы 
аналарға арналған төлемдер.

Осы есептің басты назарында – бірінші 
санаттағы тұрмысы төмен отбасыларға арналған 
атаулы әлеуметтік көмек. Осы санатта үш төлем 
түрі бар: атаулы әлеуметтік көмек (АӘК), 18 
жасқа толмаған балаларға арналған мемлекеттік 
жәрдемақы (МБЖ) және тұрғын үй жәрдемақысы.

АӘК қазіргі таңда жан басына шаққандағы ай 
сайынғы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
40%-нан төмен үй шаруашылықтарына беріледі. 
2002 жылы 1.2  миллион адаммен салыстырғанда, 
2017 жылы осы көмек түрін шамамен 20,100 
адам алған (Сурет 1). Аталған көмек алушылар 
саны – үй шаруашылықтарының саны емес, көмек 
алуға құқылы үй шаруашылығындағы отбасы 
мүшелерінің саны.  

Ең төменгі күнкөріс деңгейінің 40%-нан төмен 
табысқа өмір сүретін 18 жасқа толмаған балалары 

бар үй шаруашылықтары қазір балаларға арналған 
мемлекеттік жәрдемақы (МБЖ) алуға құқылы. 
Аталмыш жәрдемақы үй шаруашылығындағы 
әрбір балаға беріледі, қазір осы көмек түрін 
алатын шамамен 500,000 бала бар (олар 170,000 
үй шаруашылықтарында тұрады). АӘК жағынан 
мұқтаждығы тексерілген балалар жәрдемақысын 
алушылар саны соңғы жылдары кедейшілік деңгейі 
төмендеуімен бірге қысқарған.

Егер бала түгелдей мемлекетпен қамтамасыз 
етілсе немесе баланың еңбекке жарамды, 

бірақ жұмыс істемейтін және жұмыспен қамту 
органдарында жұмыссыз ретінде тіркелмеген 
ата-анасы болса; күндізгі оқу бөлімінің студенті 
болмаса; немесе әскерде қызметін өтемесе, үй 
шаруашылықтары МБЖ ала алмайды. Бірақ, әкесі 
не анасы мүгедектігі бар тұлғаларға, мүгедектігі 
бар балаларға, 80 жастан асқан егде адамдарға 
немесе үш жасқа толмаған балаларға күтім 
көрсететін болса, ерекше жағдай ретінде танылып, 
МБЖ беріледі.

Әлеуметтік көмек саласы сынама жобаларды 
жүзеге асыру және 2018 жылдың қаңтарынан 
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Сурет 2. Ұзақмерзімді келешектегі арнаулы әлеуметтік қызметтерді алушылар саны  
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бастап бүкіл ел ауқымында жүргізу арқылы 
реформалау жолына түскен. Осы реформалар 
шеңберінде МБЖ және көп балалы аналарға 
арналған жәрдемақы тоқтатылып, табыс деңгейі 
жоғарылатылған, жетілдірілген АӘК енгізіледі. 
Осы АӘК алу үшін табыс деңгейі жаңа ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 50%-на тең болады, бұл 
қазіргі күнкөріс деңгейінен баға ауытқуларын 
ескергенде 9.1%-ға жоғары7 (Carraro et al., 2017). 
Әлеуметтік көмек реформалары, сондай-ақ, көмек 
алушылар арасында экономикалық белсенділікті 
арттыруды көздейді, яғни, көмек алушылардан, 
мүмкін жағдайларда, әлеуметтік белсенділік 
шартын жасау талап етіледі, шарт аясында 
үй шаруашылығының мүшелері белгілі бір 
экономикалық қарекет, оңалту жоспарын немесе 
басқа да іс-әрекеттерді жасауға міндеттеледі, 
осылайша, үй шаруашылығы кедейшіліктен 
шығу үшін белсенді шаралар қолдану жолына 
аяқ басады. Мұндай шарт бойынша 6 ай бойы 
жәрдемақы төленеді. Артынша шартты қосымша 6 
айға ұзартуға болады. Егер үй шаруашылығында 
әлеуметтік белсенділік шартын орындауға 
қабілетті мүшелері болмаса, бірақ, табыс 

деңгейіне қатысты талапқа сай келсе, мұндай үй 
шаруашылығы әлеуметтік белсенділік шартына 
қол қоймай-ақ, жәрдемақы ала алады, әрі олардың 
талапқа сәйкестігі 3 ай сайын тексеріліп тұрады 
(Карраро Л. 2017).

Арнаулы	әлеуметтік	қызметтер	аясы	
Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заңы 
(2008 жылғы, 2015 жылы қайта қаралған) – 
Қазақстанда балалардың қажеттіліктерін өтеуде 
қолдау көрсететін институционалдық құрылымды 
дамытуға мүмкіндік беретін аса маңызды белес. 
Аталмыш Заң әлеуметтік қызметтердің мән-
маңызын халықтың әл-ауқаты жүйесіндегі орны 
ерекше сала деп белгілейді; сонымен қатар, 
балаларда болуы мүмкін сан түрлі қажеттіліктерді 
өтеудің маңыздылығын мойындайды (An, 
2014). Заң белгілі бір ұрымтал топтарға қолдау 
көрсетудің нақты түрлеріне қатысты заңдарды 
және стандарттарды біріктіреді (Бокс 1 қараңыз).

Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заңы 
бойынша қызметтер өмірлік қиын жағдайда 
қалған белгілі бір ұрымтал топтарға көрсетіледі. 

7     Аталмыш көрсеткіштің артуы ең төменгі күнкөріс деңгейінің құрылымын қайта қарауға байланысты, яғни, себеттегі азық-түлік үлесі 60%-
дан 55%-ға қысқарып, азық-түлікке жатпайтын қажеттіліктердің маңыздылығы жоғарырақ екені мойындалады.
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Кірістірме	1:	
Нақты	ұрымтал	топтарға	қызметтер	көрсетуге	қатысты	заңдар	және	стандарттар

Денсаулық сақтау, Білім және ғылым, Еңбек және әлеуметтік қорғау министрліктерінің бірле-
скен бұйрығы, 2009 жыл

Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы 
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі № 343 Заңы

Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы Қазақстан Республикасы-
ның 2005 жылғы 13 сәуірдегі № 39 Заңы

Мүгедектігі бар адамдарды оңалтудың кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі № 754 Қаулысы

Протездік-ортопедиялық көмек, есту және көру құралдарын, гигиеналық өнімдерді, қол ар-
баларды және кепілдендірілген шипажайда ем қабылдауды ұсыну үшін құжаттарды ресімдеу 
стандарттары, 7 сәуір 2011 жыл (№ 394)

Үйде оқитын мүгедектігі бар балалаларға материалдық көрсету үшін құжаттарды ресімдеу стан-
дарттары, 7 сәуір 2011 жыл (№ 394)

Ондай өмірлік қиын жағдайларға жататындар:
• жетімдік;
• ата-ананың қамқорлығынсыз қалу;
• кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз 
қалуы, оның ішінде девианттық мінез-құлық;
• кәмелетке толмағандардың ерекше 
режимде ұстайтын білім беру ұйымдарында 
болуы;
• үш жасқа дейінгі балалардың туғаннан 
бастапқы психофизикалық дамуы мүмкіндіктерінің 
шектелуі;
• әлеуметтік мәні бар аурулардың және 
айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулардың 
салдарынан тыныс-тіршілігінің шектелуі;
• жасының егде тартуына байланысты, 
ауруы және (немесе) мүгедектігі салдарынан 
өзіне-өзі күтім жасай алмауы;
• әлеуметтік бейімсіздікке және әлеуметтік 
депривацияға әкеп соқтырған қатыгездік;
• баспанасыздық;
• бас бостандығынан айыру орындарынан 
босау; және
• қылмыстық-атқару инспекциясының 
пробация қызметінің есебінде болу.

1.2.	 Зерттеу	мақсаты	және				
сұрақтары
Осы зерттеудің жалпы мақсаты:
Балалары бар табысы төмен және ұрымтал 
отбасылардың тұрмысы төмен топтарға арналған 

атаулы әлеуметтік көмекке және арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге қол жеткізуде тап болатын 
кедергілерді анықтау.

Осы мақсатқа жету үшін Қазақстанның үш 
аймағында сандық және сапалық әдістер 
біріктірілген зерттеу жүргізілді: Астана қаласы, 
Қызылорда облысы және Маңғыстау облысы. 

Зерттеудің сандық компоненті аясындағы басты 
зерттеу жүргізу тәсілі – үй шаруашылықтары 
арасында сауалнама жүргізу.

Сандық зерттеу жауап беретін басты зерттеу 
сұрақтары келесілер:

1. Балалары бар үй шаруашылықтары 
тұрмысы төмен топтарға арналған атаулы 
әлеуметтік көмекті және арнаулы қызметтерді 
алуда тап болатын негізгі кедергілер қандай?

2. Балалы отбасылар әлеуметтік 
қызметтерден және көмектен не күтеді және 
қандай талап қояды?

Бүгінгі таңда және біздің білуімізше, осы 
факторлар әлеуметтік көмектен немесе арнаулы 
әлеуметтік қызметтерден қағылуға қаншалықты 
септесуі мүмкін екені туралы репрезентативтік 
сандық деректер жоқ.  

Сапалық компонент қызмет көрсетушілермен 
және мемлекеттік органдармен, сонымен 
қоса, табысы төмен отбасылармен жартылай 
құрылымдалған сұхбаттар жүргізуден тұрады. 
Басты көңіл интернаттарда тұратын, сондықтан, 
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Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі кедергілер 

Кірістірме		2:	
Әлеуметтік	көмек	беру	туралы	өтініш	бергендер	тап	болған	қиындықтар

Әлеуметтік көмек алу саласында қолжетімділікті шектейтін бірнеше факторлар анықталды:
• Процедуралар және талаптар туралы ақпарат жетіспеушілігі
• Өтініш беру үлгілерін толтырудағы немесе барлық қажетті құжаттарды жинаудағы 
қиындықтар
• Құжат жинауға көп уақыт пен қаражат жұмсау
• Өтініштерді қарау уақытының ұзақтығы (мысалы, медициналық/мүгедектікті куәландыру)
• Кезекте ұзақ уақыт бойы күтуге, бірнеше мәрте келуге, жол жүруге қатысты қолайсыздықтар
• Әлеуметтік көмекке жауапты әкімшілердің жақтырмай және мейірімсіз қарауы
• Қоғамдық стигма

Дереккөз: Бабаджанян Б, 2015

арнаулы қызметтер алуда түрлі кедергілерге 
тап болуы мүмкін балаларға (мысалы, баланы 
медициналық куәландыруға апару үшін 
қызметкерлердің бірге баруына қаражат 
жетіспеушілігі) қарағанда, отбасында тұратын 
балаларға арналған қызметтерге көбірек бөлінеді.

Сапалық компонент жауап беретін басты зерттеу 
сұрақтары келесілер:
1. Балалары бар табысы төмен отбасылары 
арнаулы әлеуметтік қызметтерге және тұрмыс 
төмен отбасыларға арналған атаулы әлеуметтік 
көмекке қол жеткізуде қандай кедергілерге тап 
болады? 
2.  Мемлекеттік органдар және қызмет көрсетуші-
лер өмірлік қиын жағдайда қалған табысы төмен 
балалы отбасыларға арнаулы қызметтер, соның 
ішінде, әсіресе, арнаулы білім беру, әлеуметтік 
оңалту және күтім қызметтерін көрсету кезінде 
қандай қиындықтарға тап болады?

1.3.	 Қазақстанда	әлеуметтік	
көмекке	және	арнаулы	әлеуметтік	
қызметтерге	қол	жеткізудегі	
кедергілер:	қолданыстағы	әдебиеттен	
жасалған	қорытынды		
Қолданыстағы әдебиетке жасалған шолу 
нәтижесінде Қазақстанда әлеуметтік көмекке және 
арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол жеткізуді 
шектейтін өзара байланысты бірқатар факторлар 
бар екені анықталды. Аталмыш фактордар түрлі 
салаларға қатысты, соның ішінде, өтініш беруге 
қойылатын талаптар, әлеуметтік көмек алу құқығын 
анықтау тәртібі, көмекке мұқтаждықты тексеру, 
қызметтердің бар-жоғы және қолжетімділігі, 
қоғамдық стигма. Біз осы аталғандарды төменде 
толығырақ талқылайтын боламыз.

Өтініш	беруге	қойылатын	талаптар	
және	тәжірибе
Шолу жасалған әдебиетке қарағанда қолданыстағы 
өтініш беру процедуралары және жолдары туралы 
білу және оларды орындай алу Қазақстанда 
қызметтердің/көмектің пайдаланылуына және 
оларды алуға/алмауға әсер етеді. Бір сапалық 
зерттеуде адамдар әлеуметтік көмек алуға 
жүгінгенде тап болған көптеген қиындықтар 
туралы баяндайды (Бабаджанян Б. 2015). Өтініш 
беру тәртібі қолайсыз, көп күш салуды талап етеді, 
көмек алушыларға уақыт пен қаражат шығынын 
келтіреді. Көптеген респонденттер өтініш толтыруға 
және беруге қатысты ақпарат пен ақпараттандыру 
жетіспейтінін және әлеуметтік көмекке жауапты 
әкімшілердің өтініш беру барысында ешбір көмек 
көрсетпейтінін айтты. Бұл құжаттарды дұрыс 
тапсырмау қаупін ұлғайтты – яғни, құжаттарда 
жіберілген қателер немесе құжаттардың мүлдем 
болмауы – осының салдарынан әлеуметтік көмек 
алудан қағылу да мүмкін. Көптеген респонденттер 
әлеуметтік көмекке жауапты әкімшілердің 
мейірімсіздігі олардың өз-өзіне деген құрметіне 
көлеңке түсіргенін және стигманы арттырғанын 
жеткізді. Респонденттер мүгедектік жәрдемақысын 
алу үшін мүгедектікті куәландыру (және жиі-жиі 
қайта куәландыру) рәсімін ең қиыны деп тапқан. 
Аталмыш рәсім үшін медициналық-әлеуметтік 
сарапшылық консультация (МӘСК) керек, мұндай 
консультация, өз кезегінде, көп уақыт алады, 
қажытып, титықтатады, әрі көптеген отбасыларды 
тіркеуге тұрудан тежейді.   
Басқа зерттеулер әлеуметтік көмекке және 
әлеуметтік қызметтерге қолжетімділікті шектейтін 
осыларға ұқсас факторларды атайды:
• Қажетті құжаттарды жинаудың қиындығы 
(Томини және т.б. 2013). Өтініш беру тәртібі көп 
еңбектенуді қажет етеді, уақыт пен қаражат 
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Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі кедергілер 

көп жұмсалады. Адамдар өздерінің көші-қонға 
қатысты мәртебесіне және аудан орталығына жол 
жүруге байланысты қажетті құжаттарды жинау 
қиын деп санайды (Carraro et al., 2016). АӘК және 
МБЖ алу үшін өтініш беру тәртібі басқа көмек 
түрлерін алуға қарағанда әлдеқайда күрделі, 
нәтижесінде кейбір респонденттер тек көп балалы 
отбасыларға берілетін жәрдемақыны ғана алатын 
болып шықты, себебі, оларда басқа көмек түрлері 
туралы жеткілікті ақпарат болмаған және олар 
барлық бірдей құжаттарды жинауға қиналған (сол 
дереккөзде).
•  Көптеген өтініш берушілер көмек алудан бас 
тартқан, себебі, тұрғылықты мекен-жайы бойынша 
тіркелуге қатысты қиындықтары болған (Карраро 
Л. және т.б. 2017). Тіркелген мекен-жайында 
тұрмайтын отбасылардың өтініші қабылданбайды.
•  Оңалту орталығында әлеуметтік қызметтер алу 
үшін өтініш берушілер емханада тексеруден өтуі 
тиіс, ал емханада кезек ұзын-сонар, тексеруден 
толығымен өту үшін 15 күн кетуі мүмкін. Сондықтан, 
ата-аналар көбінесе мұндай қызметтер алуға 
өтініш бере бермейді (Ковалевский A. 2012).
• 1,204 үй шаруашылығында жүргізілген 
сауалнама барысында олардың 67% (804) атаулы 
әлеуметтік көмек алуға жүгінбеген, ал 6% (74) 
өтініш бергенімен, қабылданбаған. Осы өтініші 
қабылданбаған топта 40%-ның өтініші толық 
құжаттар топтамасын тапсыра алмағандықтан 
қабылданбаған, ал 17%-ның табыс деңгейі 
белгіленген шектен асып түскен. Өтініш бермеген 
респонденттер басты себеп ретінде көмек ала 
алатынына сенімді болмағанын (54%) атады, ал 
16%-ның табысының көлемі белгіленген шектен 
асып түсетініне сенімді болған. Респонденттердің 
бір бөлігі өтініш беру барысында жүктелетін 
шығындарды сөз етті. Осылайша, 10%-ға 
жуығы жәрдемақы көлемі оны алуға жұмсалған 
күшті ақтамайды деп есептейді, ал тағы 10%-
ы қажетті құжаттар жинауға уақыт пен күш 
жұмсауға құлықсыз болған («Сандж» зерттеулер 
орталығының Дүниежүзілік банк үшін жүргізген 
зерттеуі, 2012).

АӘК немесе МБЖ алу құқығын анықтау үшін 
әкімшілер бірден жан басына шаққандағы отбасы 
табысын есептейді, нәтижесінде өтініш берушілер 
барлық керекті құжаттарды жинау қажет не қажет 
емес екенін бірден біледі. Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында мұндай есеп-қисап жасалмайды, 
олар тек құжаттарды жинап, жолдай алады. 
Сол себепті, өтініш берушілер нәтижесі қандай 

болатынын білместен құжат жинауға уақыт пен 
қаражат жұмсауға мәжбүр.

Аталған мәселелер адамдардың өтініш беру 
тәртібін күрделі деп санайтындықтан қызметтерді 
және көмекті аз пайдалануына, сонымен қатар, 
талаптарға сай келмейтін өтініштер берілуіне 
байланысты болуы мүмкін. Осы (және басқа да) 
факторлар әлеуметтік көмекке және әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізуге әсерін қаншалықты 
тигізетінін анықтау үшін көбірек ақпарат керек. 

Әлеуметтік	көмек	алу	құқығының	
шектеуші	талаптары	
Шектеуші талаптар қолданыстағы әлеуметтік 
көмек беру жүйесінің басты кемшілігі ретінде 
тіркелген. 2009 жылғы әлеуметтік төлем-
дер туралы мәліметтерге жасалған таладу 
көрсеткендей, ең төменгі табыс квинтиліндегі үй 
шаруашылықтарының 70 пайызы ешбір әлеуметтік 
көмек түрін алмайды екен (Бабаджанян Б. және 
т.б. 2015). Бұл айтарлықтай дәрежеде әлеуметтік 
көмек алу үшін белгіленген шекті табыс деңгейі 
төмен болуымен байланысты, осының салдарынан 
кедей топтар арасында атаулы әлеуметтік көмек 
алуға құқығы жоқ қосалқы топ түзіледі.

Көмекке мұқтаждықты анықтау барысында 
еңбек етуден түскен табыс (жұмыс жасаудан 
түскен кіріс) және түрлі әлеуметтік төлемдер 
(жұмыс жасаусыз тапқан табыс) қоса есептеледі. 
Осылайша негізгі мемлекеттік мүгедектік 
жәрдемақысы және мүгедектігі бар балаларды 
асыраушы ата-аналарға/қамқоршыларға беріле-
тін жәрдемақы үй шаруашылығының көмекке 
мұқтаждығын анықтау барысында жалпы табысы 
ретінде есептеледі. Әлеуметтік төлемдер алатын үй 
шаруашылықтарының табысы белгіленген (төмен) 
шектен асып түседі де, отбасылар атаулы әлеуметтік 
көмек алу құқығынан қағылады (Бабаджанян Б. 
және т.б. 2015). Нәтижесінде осындай отбасылар 
өздеріне төленетін жәрдемақыларды қарапайым 
күнелтуге қажетті мұқтаждықтарына жұмсауға 
мәжбүр болып, балаларының мүгедектігіне 
байланысты қажеттіліктерін өтеуге қаражаты 
жетпей қалады (сол дереккөзде).

Әлеуметтік көмекпен қамту мәселесін қарастыру 
кезінде есте сақтайтын тағы бір жайт бар, АӘК 
ақшалай түрде жергілікті бюджеттер есебінен8  
беріледі. Ал жергілікті бюджетте қаражат 
жетіспесе, АӘК өтініштің тіркелген уақытына 
қарай хронологиялық тәртіппен беріледі. АӘК 

8      Мемлекеттік әлеуметтік көмек тағайындау және төлеу шарттары. 2015 жылғы 5 мамырдағы № 320 ЕӘҚМ бұйрығымен 
бекітілген. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011426
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тағайындау кезінде осы тәртіпті бұзып, кейбір 
өтініштерге басымдылық беруге тыйым салынады.

Жоғарыда айтылып кеткендей, келешектегі 
әлеуметтік көмек реформасы АӘК, МБЖ, төрт және 
одан көп балалы (4+B) үй шаруашылықтарына 
берілетін жәрдемақының орнына жаңа, 
жетілдірілген АӘК түрін енгізеді. Сонымен 
бірге, ең төменгі күнкөріс деңгейі (ЕТКД) баға 
ауытқуын ескере отырып, 9.1 пайызға ұлғаяды 
(Carraro et al., 2017). Жаңа жәрдемақы (жаңа АӘК) 
жаңа ЕТКД деңгейінен 50 пайызға төмен шекте 
бекітіледі. ЕТКД ұлғайтылғандықтан, АӘК көлемі 
қолданыстағы МБЖ шегіне жақындайды (сол 
дереккөзде). Осының арқасында бұрынғы АӘК 
қамту аясымен салыстырғанда ең кедей топтар 
әлдеқайда ауқымдырақ қамтылатын сияқты.

Бұл шара, алайда, атаулы көмектің тиімділігін 
және қамту аясын ұлғайту тұрғысынан болмашы 
ғана әсерге ие болады. Табысы ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 50%-нан жоғары кедей топтар көмек-
қолдаусыз қалады. Олар басқа атаулы көмек 
(мысалы, мүгедектігі бар балаларға арналған 
жәрдемақы) ала алады, бірақ, негізгі күнкөріске 
қажетті қолдаудан шеттетіледі. Тәжірибе жүзінде 
табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 50%-нан 
төмен адамдар мен табысы ең төменгі күнкөріс 
деңгейінен сәл ғана төмен адамдар арасындағы 
айырмашылық олардың сатып алу қабілетінде 
айтарлықтай айырмашылыққа айналмайды. Ең 
төменгі күнкөріс деңгейінен аз табыс табатын 
адамдардың барлығы экономикалық және 
әлеуметтік оқшаулауға жан-жақты тап болады. 
Бұл, шын мәнінде солай, себебі, Қазақстанның 
статистика агенттігі қолданатын баламалық шәкілі 
күнкөріс деңгейінің тым төмен деңгейін белгілеп, 
кедей халық топтарының үлесін жасанды түрде 
азайтады, ал нақты есептелетін болса, кедейшілік 
деңгейі үш есе жоғары болар еді (Карраро Л. және 
т.б.2017).

Олқылыққа	толы	көмекке	
мұқтаждықты	тексеру	
Көмекке мұқтаждықты тексеру, яғни, үй 
шаруашылығының табысы қаншалықты екенін 
анықтау және растау ережелері мен рәсімдері 
көмек беру және бермеуге қатысты қателіктерді 
анықтауда аса маңызды рөл атқарады. 
Зерттеулердің пайымдауынша, мұқтаждықты 
анықтау барысында үй шаруашылығының 
табысы асыра есептелуі мүмкін. Біріншіден, 
ауыл шаруашылығынан тсүкен табысты есептеу 

кезінде сонау 2005 жылдан бері жаңартылмаған 
өндірістік шығындар қолданылады (Карраро Л. 
және т.б. 2016). Нәтижесінде кіріс жасанды түрде 
көтермеленіп, үй шаруашылықтары әлеуметтік 
көмектен қағылады. Соның салдарынан кейбір 
жағдайларда үй шаруашылылықтары әлеуметтік 
көмек алу үшін ауыл шаруашылығында жұмыс 
жасамауды жөн көреді.

Екіншіден, өтініш берушінің табысын растай 
немесе есептей алмағанда, әлеуметтік көмек 
әкімшілері олардың табысын ең төменгі жалақыға 
теңестірген жағдайлар да тіркелген (Карраро Л. 
және т.б. 2016). Табыс көлемін нақты, әрі сенімді 
растау мүмкін болмаған жағдайда оны осылайша 
есептеу үй шаруашылығының табысын асырып 
көрсетуге, осылайша әлеуметтік көмектен айыруға 
алып келуі мүмкін.

Қызметтердің	бар-жоғы	және	
қолжетімділігі	
Осы тұстағы қиындықтарды бірі - қызметтерді 
жеткілікті көлемде көрсетпеу, соның салдарынан 
ел ішінде қызметтердің тапшылығы және ішінара 
ғана қолжетімді болуы. Сонымен қоса, білікті және 
толық даярлаудан өткен мамандар да тапшы. 
Қызметтерге қол жеткізу үшін аудан орталығынан 
алыс тұратын адамдарға өте жиі ұзақ жол жүруге 
тура келеді, ал жолдың нашар сапасы мен жол 
ақысының қымбаттығы керекті қызметтерді 
пайдаланудан тартыншақтауға себепші. Жалпы 
зерттеу барысында түрлі облыстарда әлеуметтік 
көмекке қолжетімділік әр-алуан екені анықталды, 
мұндай жағдай негізінен қажетті қызметтердің бар-
жоғына және тұрғындардың соларға қаншалықты 
оңай қол жеткізе алатынына байланысты болып 
келеді.

Арнаулы оқыту-коррекция мекемелері де 
жетіспейді, бұл жұмыс жасап тұрған мекемелерден 
шалғай жатқан шағын елді мекендердің 
тұрғындары үшін қиындық туғызады (Ковалевский 
A. 2012). Олар басқа қызметтер болмағандықтан, 
балаларының білім алуын қамтамасыз ету үшін 
интернатқа жіберуге мәжбүр. Сондай-ақ, ақыл-
ойында кемістігі бар және аутизмге шалдыққан 
балаларға күтім көрсететін мекемелер де тапшы. 

Әлеуметтік қорғау орталықтарының бар-жоғы 
да түйіткілді мәселе болуы мүмкін. Сандық зерттеу 
анықтағандай, Астана және Семей қалаларында 
мүгедектігі бар балаларға арналған оңалту 
орталықтарының саны тым аз, ал сұраныс тым 
жоғары болғандықтан, ондағы орындар саны 
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жеткіліксіз (Babajanian et al., 2015). Оңтүстік 
Қазақстанда ауылдық жерлердегі адамдарға 
қолжетімді күтім көрсетететін мемлекеттік 
балабақшалар жоқ. Демек, ондағы адамдар 
мұндай қызметтерді мүлдем пайдаланбайды 
немесе ақы төлеуге, мысалы, арнайы балабақшаға 
орналастыруға және арнайы мамандарға 
(психологтарға, логопед/дефектолог мамандарға) 
ақша төлеуге мәжбүр.

Мүгедектігі бар адамдар оңалту орталықтарына 
жету үшін арнайы көлікті қажет етеді, бірақ, 
көлік берілетіні әрдайым кепілдендірілмейді. 
Мүгедектігі бар балаларын аталмыш орталықтарға 
қоғамдық көлікпен апаруды көптеген ата-аналар 
қолайсыз деп санайтындықтан, осындай балалар 
орталықтардан жиі шығып қалуы ықтимал 
(Ковалевский A. 2012).

Мемлекеттік көмек әдетте бейүкіметтік 
ұйымдардың көмегімен толықтырылады, 
бірақ, көп жағдайда сондай бейүкіметтік 
ұйымдардың орналасқан жеріне байланысты 
болады (Ковалевский A. 2012). Демек, осындай 
бейүкіметтік ұйымдар және әлеуметтік-
медициналық мекемелер жоқ жерлерде балалар 
қызметтерге қол жеткізе алмайды деген сөз. Бұл 
зерттеу бойынша кеңестер жүргізілген уақытта, 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру 
конкурсына қатысатын бейүкіметтік ұйымдардың 
жеткіліксіз саны арнаулы әлеуметтік қызметтерге 
қолжетімділікке тосқауыл ретінде көрсетілген 
(әсіресе заңмен қарым-қатынастағы балалар мен 
тұлғалар үшін).   

Мүгедектікпен	байланысты	
кедергілер	
Қазақстандағы мүгедектігі бар балалар туралы 
әдебиетке шолу жасау (Томини және т.б.2013) 
нәтижесінде мүгедек баласы бар отбасылар түрлі 
секторларда тап болатын бірқатар кедергілер 
анықталды. Ондай қиындықтар (Бокс 3) 
қызметтер бар-жоғына және сапасына, жеткілікті 
хабардар болмауға, қоғамдық стигма мен 
жақтырмаушылыққа байланысты болып келеді. 
Осылайша, көптеген ата-аналар мүгедек баласы 
бар екенін мойындауға қысылады, сондықтан, 
тиісті мамандарға жүгінбеуі мүмкін. Осындай 
кедергілердің салдарынан мүгедектік «жасырын», 
яғни, отбасылармен хабарланбаған немесе 
тіркелмеген күйде қала береді

1.4.	 Есептің	мақсаты	және	
құрылымы
Осы есеп балалары бар табысы төмен және 
ұрымтал отбасылар тұрмысы төмен отбасыларға 
және арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол 
жеткізуде кезігетін кедергілерді аралас әдіспен 
зерттеу нәтижелерін ұсынады. Оның құрылымы 
келесідей: 2-тарау зерттеу әдістемесі жайлы 
егжей-тегжейлі ақпарат береді; 3-тарауда 
әлеуметтік көмек алудағы кедергілерге қатысты 
зерттеу нәтижелері талқыланады; 4-тарауда 
арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол жеткізудегі 
кедергілер зерттеледі; 5-тарауда отбасылардың 
мемлекеттік қолдаудан не күтетіні қаралады, ал 
6-тарауда қорытынды мен кейбір ұсынымдар 
келтірілген.
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Кірістірме		3:	
Мүгедектігі	бар	балалалар	тап	болған	қиындықтар

Білім

• Жалпы білім беретін мектептердегі орын-жайларда және сыныптарда/мектеп ғимара-
тында ерекше қажеттіліктерді өтейтін жағдай жасалмауы

• Жалпы білім беретін мектептердегі оқу бағдарламасы мен оқыту әдісі мүгедектігі бар 
балалардың қажеттіліктеріне бейімделмеген

• Даярланған мамандардың тапшылығы

• Балаларды арнайы мектептерге тіркеуден бас тарту

Денсаулық	сақтау

• Ел аумағында мамандандырылған денсаулық сақтау мекемелерінің біркелкі қолжетімді 
болмауы

• Мүгедектікті анықтайтын арнайы даярланған медицина қызметкерлерінің тапшылығы

• Ата-аналардың мүгедектігі бар баласына қалай қарау керек және қандай қолдау көрсету 
керек екенін дұрыс білмеуі

Қоғамның	қатысуы

• Мүгедектігі бар балалардың/отбасылардың жоғары дәрежеде қоғамдық стигмаға тап 
болуы 

• Қызмет көрсетушілердің жақтырмаушылығы	

Special	social	services	and	social	assistance

• Әлеуметтік қызметтер/жәрдемақылар туралы және оларды қалай алу керек екені туралы 
аз білу 

• Медициналық/мүгедектікті анықтау және куәландыру рәсімінің талапшылдығы мен 
уақытты шығындауы 

• Қажетті құралдарды (мысалы, протездік және ортопедиялық құрылғыларды) жеткізуді 
ұзақ күту

• Кейбір жерлерде мүгедектікті анықтайтын медициналық скрининг жүргізетін бөлімдердің 
және даярланған қызметкерлердің болмауы

Дереккөз: Томини и др. 2013
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2. Әдістеме

2.1.	 Шолу
Адамдардың заңмен құқық берілген 
жәрдемақыларды алмау себептері әр-алуан, әрі 
күрделі. Ал өздерінің құқылы екенін білетіндер 
әлеуметтік көмек алуға өтініш беруде әлі де 
болса сәтсіздікке ұшырауы мүмкін, себебі, 
олар дұрыс ақпарат алмаған, тартыншақтанады 
немесе қызықпайды (немесе аталғандардың 
барлығы бірге) (O’Brien and Pellerano, 2015). 
Бірақ, басқалары көмек бар екенінен немесе сол 
көмекке құқылы екенінен хабары болмауы мүмкін 
– басқаша айтқанда, бейхабар (сол дереккөзде). 
Мұндай күрделілік зерттеушіге осындай 
себептердің әртүрлілігін және олардың туындау 
ауқымын қалай тиісінше қамту екені жағынан 
қиындық тудырады. Сондықтан, кең ауқымды 
іріктелім аарсында сауалнама және тереңдетілген 
сапалық сұхбаттар қатар қолданылатын аралас 
әдіс таңдалды.

Этикалық	сараптама
Этикалық сараптама жетекші серіктесіміз «ODI» 
орталығымен бастапқы сатыда жүргізіліп, ешбір 
алаңдатар мәселе анықталған жоқ. ЮНИСЕФ 
өзінің этикалық сараптамасын жүргізіп, ешбір 
алаңдатар мәселе тапқан жоқ. 
Зерттеу аймақтарын іріктеу 
ЮНИСЕФ үш өңірді жобадан бұрын әдейі таңдаған 
болатын, олар: Қызылорда облысы, Маңғыстау 
облысы және Астана қаласы. Осылардың ішінде 
төменірек деңгейлі бастапқы іріктелім бірліктері 
таңдалды, себебі, осы тарауда толығырақ 
айтылатындай, облыс деңгейінде репрезентативтік 
іріктелім құрамдауға тырысу орынсыз болар еді.
Сандық және сапалық компоненттерді бірдей 
аудандарда жүргізу (кейінірек айтылатындай 
Астанадағы жағдай біршама басқа болса да) 
туралы шешім қабылданды.

2.2.	 Сандық	әдіс
Іріктелім
Әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қызметтерге 
қол жеткізудегі кедергілердің ауқымын түсіну 
үшін бірінші сатыда осы зерттеудің іріктелімін 
қалыптастыру үшін таңдалған үш өңірде 
(Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы және 
Астана қаласы) репрезентативтік сауалнама жүргізу 
қажет болды. Көп сатылы іріктелім қолданылды, 
бұл ретте, түпкі іріктелім Қызылорда және 
Маңғыстау облыстарындағы үш аудан деңгейінде 
қалыптастырылды. Астанадағы іріктелім басқаша 
жасалды, нәтижесінде  ең кедей 11 кластерден 
тұратын іріктелім құралды. Іріктелім стратегиясын 
таңдау себептері осы тарауда келтірілген. 

Іріктелім қалыптастырудағы бірінші қиындықты 
қарастырылатын халық тобы – әлеуметтік 
көмекке құқылы адамдар – өте аз болғандығы 
тудырды, ресми мәліметке сүйенсек, олар 
Қазақстан халқының тек 0.1% ғана құрайды екен. 
Негізінде, осы халық тобынан іріктелім жасау 
үшін үй шаруашылығы деңгейінде табыс көлемі 
туралы мәліметтер бар іріктелім жиынтығы 
қажет. Бастапқыда көмек алуға құқылы үй 
шаруашылықтарын тікелей анықтау үшін бізге 
Үй шаруашылықтары бюджетін зерттеу (ҮШБЗ) 
мәліметтерін пайдалану ұсынылды, бірақ, бұл 
мүмкін болмай шықты, себебі, 1) өңірлерді қайта 
іріктеу алдында қатарынан үш жыл бойы аталған 
өңірлерде жүргізілген ҮШБЗ іріктелімі, яғни, 
жаңартылған ҮШБЗ мәліметтерінде табысы төмен 
үй шаруашылықтарының саны іріктелім жасау 
үшін тым аз болды, және 2) ҮШБЗ зерттеуінің 
респонденттердің аты-жөні көрсетілген нұсқасы 
осы жобаға берілген жоқ. Үй шаруашылығының 
табыс көлеміне қатысты мәліметтері бар іріктелім 
болмағандықтан, репрезентативтік іріктелім 
жасаудың жалғыз балама жолы бүкіл халықты 
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Кірістірме		4:			Астанада	сапалық	зерттеу	нысандарын	іріктеу	
Астанада іріктелім жасау қосымша қиындық тудырды, себебі, қалада тек үш аудан бар (ондағы 
халық саны басқа облыстардағы орташа аудан халқы санынан әлдеқайда көп) және жалпы 
Астана тұрғындары Қазақстанның барлық өңірлеріндегі халыққа қарағанда әлдеқайда 
ауқатты. Сондықтан, Астанада бір немесе екі «ең кедей» аудан таңдалған күнде де іріктелім 
аясында табысы төмен үй шаруашылықтарын қамту ықтималдығы тым төмен болар еді. 

ҮШБЗ шеңберінде мәліметтер аудан деңгейінен төмен ыдыратылмайтындықтан, Астанадағы 
кластерлер арасында орташа ауқаттылық деңгейін өзара салыстыру үшін қосымша мәлімет 
көзі (ЮНИСЕФ-тің 2015 жылғы Мультииндикаторлық кластерлік зерттеуі) қолданылды. 
Кластерлерде тұратын халық саны әртүрлі болғандықтан, нақты қанша кластер таңдау керек 
екені түсініксіз болды, сонымен, ақыр аяғында, қажетті іріктелім көлемін қалыптастыру үшін 
ең кедей 11 кластер іріктелді. Іріктелім жиынтығын құрау үшін осы 11 кластердегі барлық 
тұрғын-жайлар тізімі Тұрғын үй тізілімінен алынды.    

Өңір
Іріктелім	аймағын-
дағы	үй	шару-

ашылықтары	саны	
Іріктелім	көлемі

Скрининг	жасалған	
үй	шаруашылықта-
ры	(балалары	жоқ)		

Скринингпен	
қамту	аясы

Астана 2,207 2,004 900 45%

Қызылорда 33,787 2,004 832 42%

Маңғыстау 30,372 2,004 274 14%

Кесте	1.			 Іріктелім құрылымы және скрининг

(балаларды қоса) іріктелім жиынтығы ретінде 
пайдалану болды.

Осыны есте сақтай отырып, мазмұнды талдау 
жасау үшін табысы төмен үй шаруашылықтарының 
жеткілікті санын қамти алу үшін Қызылорда 
облысының, Маңғыстау облысының және Астана 
қаласының бүкіл халқынан қарапайым кездейсоқ 
іріктелім жасалса, ондай іріктелім тым үлкен болып 
кетер еді. Қолда бар ресурстарды пайдалана 
отырып, іріктелім жасаудың екінші сатысын енгізу 
туралы шешім қабылданды, оның барысында әр 
облыстан аудандар таңдалды, таңдау келесілерге 
негізделді:
1.  Табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен төмен 
отбасылар үлесі (2015 жылғы ҮШБЗ мәліметтері 
негізінде);

2.  Табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен төмен 
балалы отбасылар үлесі (2015 жылғы ҮШБЗ 
мәліметтері негізінде);
3. Кедейшіліктің жанама факторлары: жұ-
мыссыздар саны, көп балалы отбасылар саны 
(2015 жылғы ҮШБЗ мәліметтері негізінде);
4. Аудан орталығынан шалғай орналасу 
(географиялық мәліметтер негізінде).

Қызылорда облысында Жаңақорған, Қазалы 
және Сырдария аудандары, Маңғыстау облысында 
Бейнеу, Қарақиян және Мұнайлы аудандары 
таңдалды. Астана қаласында аудандар басқаша 
таңдалды, таңдау әдісі 

Іріктелімнің үшінші сатысында таңдап алынған 
әр үш аудандағы немесе 11 кластерлік іріктелім 
жиынтығындағы 2000 астам үй шаруашылықтары 
арасынан қарапайым кездейсоқ іріктелім 
жасалды. Таңдалған аудандардағы тұрғын 
жай тізімін алу үшін Тұрғын үй тізілімінің 
мәліметтері қолданылды. Тұрғын үй тізілімінде 
үй шаруашылықтарында 18 жасқа толмаған 

балалар бар-жоғы туралы мәлімет келтірілмеген, 
бірақ, үй шаруашылықтарындағы адамдар саны 
көрсетілген. Балалары бар үй шаруашылықтарын 
табу мүмкіндігін мейлінше арттыру үшін іріктелім 
жиынтығынан тек бір мүшеден тұратын үй 
шаруашылықтары шығарылып, Кесте 1 көрсетіп 
тұрған үй шаруашылықтары саны қалды.
Бірақ, осы іріктелген үй шаруашылықтарына 
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Өңір Скринингтен	кейінгі	
іріктелім	

Келісім	беруден	
бас	тартқандар	

Сауалнаманы	толты-
рғандар

Жауап	бергендер	
үлесі

Астана 1,104 0 1,104 100.0%

Қызылорда 1,172 17 1,155 98.5%

Маңғыстау 1,730 7 1,723 99.6%

Кесте	2.			Соңғы іріктелім көлемі және жауап берушілер үлесі

барғанда санақшыларға 18 жасқа толмаған 
балалар бар-жоғын анықтап, ондай балалары 
жоқ үй шаруашылықтарын іріктелімнен шығарып 
тастауға туралы келді. Кестеден көрініп тұрғандай, 
іріктелімнен шығарып тастау көрсеткіштері Астана 
қаласында және Қызылорда облысында өте 
жоғары болды. 

Іріктелімнің төртінші сатысында үй 
шаруашылығы атынан қатысатын респондент 
таңдалды. Санақшыларға келесідей нұсқаулар 
берілді:

1. Ең алдымен балаларға күтім көрсететін негізгі 
тұлға болып табылатын балалардың анасымен 
сұхбаттасуға тырысу керек.
2. Егер анасы үйде балаларымен бірге тұрмаса 
немесе балаларына негізгі күтім көрсетуші 
болмаса, сондай негізгі күтім көрсетуші болып 
табылатын тұлғамен сұхбаттасу керек.

Жауап ала алмау деңгейі төмен екені 
анықталғаннан кейінгі түпкілікті іріктелімді Кесте 
2 көрсетіп тұр.

Мәлімет	жинау
Мәлімет Қазақстан Республикасы Статистика 
комитетінің Ақпараттық-есептеу орталығымен 
(АЕО) жиналды. Мәліметті 49 санақшы алты 
супервайзердің қадағалауымен төрт апта бойы 
жинады. Сауалнама электронды кесте көмегімен 
жүргізілді, яғни, жергілікті жұмыстар аяқталған 
соң, мәліметтерді енгізудің қажеті болмады.

Талдау
Сауалнама мәліметтеріне талдау жүргізуді 
«ODI» орталығы қамтамасыз етті, талдау 
әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі түрлі кедергілер 
туралы мәлімдеген респонденттер саны мен 
пайызы бойынша сипаттамалық статистика 
жасаудан тұрды. Сауалнама мәліметтері сапалық 
сұхбаттардың нәтижелеріне перспективалық 
көрініс пен ауқым беруді көздейді, сондықтан, 
тым күрделі болмайтындай етіп дайындалған. 
Қажет болған кездерде келтірілген мәліметті 
ыдыратылған күйінде көрсету үшін тоғыспалы 

кестелер (статискалық мән-маңызы тексерілумен 
қатар) жасалды. 

Айта кету керек, талдау барысында (егер басқаша 
деп көрсетілмесе) халық санының безбенделген 
көрсеткіштері қолданылды, себебі, іріктелім 
аймақтары (облысқа қарай 3 аудан немесе 11 
кластер) көлемі жағынан тым әркелкі болды 
және нәтижелер негізінен әр облыс бойынша 
бөлек-бөлек көрсетілді. Үй шаруашылықтары 
кездейсоқ таңдалғандықтан, олар Маңғыстау 
және Қызылорда облыстарындағы табысы ең 
төмен балалы үй шаруашылықтарын және Астана 
қаласындағы табысы ең төмен кластерлерді 
көрсетеді деуге болады. Ескерте кету керек, жауап 
бермегендердің безбенделген көрсеткіштері 
қолданылған жоқ, өйткені, жауап бермегендер 
саны тым аз болды, демек, талдау кезінде дәлсіздік 
орын алуы екіталай.      

Жауап	берушілер	туралы	мәлімет
Кесте 3 сауалнамаға қатысқан респонденттердің 
негізгі мінездемелерін сипаттайды.
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Кесте	3.				Жауап берушілер туралы мәлімет

Бар-
лығы

Қызылорда	
облысы

Маңғыстау	
облысы Астана	қаласы

Іріктелім	көлемі	
(үй	шаруашылықтары) 3,982 1,155 1,723 1,104

Репрезентативтілігі…	
(үй	шаруашылықтары) 47,195 19,760 26,219 1,216

Респондент	–	әйел	адам	(%) 98 98 98 98

Респондент	–	мүгедек	(%) 5 4 5 6

Респондент	–	жалғызбасты	ана	(%) 8 5 5 17

Респонденттің	балаларға	туыстық	
қатысы	(%)

Ата-анасы 98 97 99 97

Ата-анасы емес, бірақ, негізгі күім 
көрсетуші 2 3 1 3

Ешкім 0 1 0 0

Респонденттің	білім	деңгейі	(%)

Білім жоқ 0 0 1 0

Бастауыш 2 3 2 0

Орта 20 28 19 15

Кәсіби орта 44 35 57 34

Аяқталмаған жоғары 1 1 1 2

Жоғары 32 33 21 48

Магистратура/аспирантура 0 0 0 0

Респонденттің	жұмысы	бар-жоғы	
(%)

Жұмысы жоқ 49 45 53 47

Тұрақты жұмыс 45 47 43 45

Өзін-өзі жұмыспен қамтушы 3 3 2 5

Маусымдық/уақытша жұмыс 3 5 2 3
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Кесте	4.				Үй шаруашылықтары туралы мәлімет

Бар-
лығы

Қызылорда	
облысы

Маңғыстау	
облысы

Астана	
қаласы

Халықаралық	әл-ауқат	индексі	бойынша	
бойынша	көрсеткіші	(0-100) 62.8 61.9 56.2 74.9

Стандарттық ауытқу 15.5 11.4 14.5 14.1

Үй	шаруашылығының	көлемі	(адамдар	
саны) 4.9 5.3 5.4 3.7

Стандарттық ауытқу 1.8 1.7 1.8 1.2

Балалар	саны 2.4 2.6 2.8 1.6

Стандарттық ауытқу 1.3 1.3 1.3 0.9
Бір	жатын	бөлмесіне	шаққандағы	адам	
саны	 2.4 2.2 2.5 2.4

Стандарттық ауытқу 1.1 1.1 1.1 1.1

Асыраудағы	адам	саны 1.1 1.2 1.3 0.9

Стандарттық ауытқу 0.7 0.8 0.7 0.5

Үй	шаруашылығындағы	барлық	адамдар	
жұмыс	істейді	(%) 31.8 27.5 26.2 45.0

Жалғызбасты	аналар	тұратын	үй	шару-
ашылықтары	(%) 8.2 4.7 5.0 16.9

Ересек	мүгедек	адам	бар	үй	шару-
ашылықтары	(%) 9.4 9.0 10.2 8.6

Үй	шаруашылығындағы	ересектердің	
көпшілігінің	жоғары	білімі	бар	(%) 40.5 41.8 27.3 59.9

Әлеуметтік төлемдер

Респондент	өзін	АӘК	немесе	МБЖ	алуға	
құқылы	деп	санайды	(%) 19.1 29.5 11.7 19.7

Үй	шаруашылығы	АӘК	немесе	МБЖ	алу	
туралы	өтініш	берген	(2015	жылдан	бері)	
(%)

9.0 18.3 5.7 4.4

Арнаулы әлеуметтік қызметтер

Респондент	арнаулы	әлеуметтік	қызмет-
терге	мұқтаждығы	бар	екенін	айтты	(%) 6.9 6.3 7.4 6.8

Респондент	өзін	арнаулы	әлеуметтік	қыз-
меттер	алуға	құқылы	деп	санайды	(%) 5.6 5.5 6.0 5.1

Арнаулы	әлеуметтік	қызметтер	көрсету	
туралы	өтініш	беріп	көрген	(%) 0.9 1.0 1.0 0.7

Іріктелім	көлемі 3,982 1,155 1,723 1,104

Кесте 4 іріктелімге кірген үй шаруашылықтарының негізгі мінездемелерін сипаттайды.
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Кесте	5:			 Табысы төмен үй шаруашылықтарын анықтау

Көрсеткіш	 Негіздемесі

Үй шаруашылығы басшысының 
мамандығы/жұмысы

Ауыл шаруашылығында, көлеңкелі экономика секторын-
да жұмыс жасайды немесе кедейшілікке байланысты 
жұмыссыз

Үй шаруашылығы басшысының 
денсаулығының жағдайы 

Созылмалы ауруға шалдыққан, мүгедек немесе егде 
жаста 

Үй шаруашылығындағы асырау-
дағы адамдар саны 

Көп балалы отбасылар көбінесе кедей болуы ықти-
мал 

Үйдің орналасқан жері Елді мекен орталығынан алыс ауданда орналасқан 

2.3.	 Сапалық	әдіс
Іріктелім
Сапалық сұхбаттар сандық зерттеулер жүргізілген 
аудандардың кейбірінде жүргізілді, сәйкесінше, 
іріктелімнің бірінші және екінші сатылары 
алдыңғы тарауда сипатталғандай өтті. Сол жерде 
айтылып кеткендей, аудандар төменде келтірілген 
көрсеткіштер бойынша таңдалып алынды:  
1. Табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен 
төмен отбасылар үлесі (2015 жылғы ҮШБЗ 
мәліметтері негізінде);
2. Табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен 
төмен балалы отбасылар үлесі (2015 жылғы ҮШБЗ 
мәліметтері негізінде);
3. Кедейшіліктің жанама факторлары: 
жұмыссыздар саны, көп балалы отбасылар саны 
(2015 жылғы ҮШБЗ мәліметтері негізінде);
4. Аудан орталығынан шалғай орналасу 
(географиялық мәліметтер негізінде).

Қосымшасында осы көрсеткіштер бойынша 
әр облыстағы аудандарға қарай егжей-тегжейлі 
сипаттама келтірілген.

Астана қаласында сапалық сұхбаттарға арналған 
іріктелім сауланамаға арналған іріктелімді 
құраудан өзге жолмен қалыптастырылды 
(сауалнама үшін біз ең кедей 11 кластерден 
іріктелім жасадық). Сапалық компонент үшін 
Астананың барлық үш ауданы да таңдалды. 

Сапалық іріктелімнің үшінші сатысында 
әр ауданға шаққанда екі елді мекен әдейі 

таңдалды. Мұндағы мақсат – төменде көрсетілген 
көрсеткіштердің әртүрлілігін қамтамасыз ету: 
•  Арнаулы білім беру немесе әлеуметтік оңалту 
және күтім көрсету мекемелеріне дейінгі 
қашықтық;
•  Елді мекеннің көлемі (жалпы алғанда, кішірек 
елді мекендер ірірек елді мекендерден кедейірек 
болып келеді);
• Негізгі ақпарат берушілермен жүргізілген 
сұхбаттар негізінде елді мекендегі әл-ауқат 
ұғымына қатысты жергілікті тұрғындардың түсінігі.
Іріктелімнің төртінші сатысында респонденттер 
таңдалды, олар екі түрге бөлінді:
1.  Балалары бар, соның ішінде, белгілі бір өмірлік 
қиын жағдайда қалған табысы төмен балалы 
отбасылардағы күтім көрсетушілер немесе ата-
аналар 
2.  Негізгі ақпарат берушілер
Іріктелім респонденттердің мінездемелеріне 
сүйене отырып жасалды және оған келесілер кірді;
1.  Табысы төмен балалы отбасылар, 
2. Мүгедек/тыныс-тіршілігі шектелген балалары 
бар табысы төмен отбасылар 

Осы респонденттер топтары жергілікті 
мамандармен, соның ішінде, мектептердегі, 
емханалардағы және әкімдіктердегі әлеуметтік 
қызметкерлермен консультациялар өткізу 
нәтижесінде анықталды. Зерттеу аймақтарында үй 
шаруашылықтарының іріктелімі біркелкі болуын 
қамтамасыз ету үшін табысы төмен отбасыларды 
анықтау мақсатында алдын-ала анықталған 
көрсеткіштер тізімі жасалды. Кесте 5 толығырақ 
мәлімет береді. 



31

Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі кедергілер 

Негізгі ақпарат берушілерді зерттеу кезінде 
өмірлік қиын жағдайда қалған отбасылар тап 
болатын кедергілердің жан-жақты толық көрінісін 
қалыптастыру үшін әлеуметтік қызметтің белгілі 
түрлеріне баса назар аударылды. Атап айтқанда, 
арнаулы білім беру қызметтеріне (Білім және ғылым 
министрлігі (БҒМ) жауапты) және әлеуметтік оңалту 
мен күтім көрсету қызметтеріне (ЕӘҚМ жауапты) 
ерекше көңіл бөлінді. Негізгі ақпарат берушілердің 
түпкілікті іріктеліміне үкіметтегі респонденттер 
(әлеуметтік қызметтер департаменттерінің 
басшылары, жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар департаменттерінің 
мамандары, білім департаменттерінде әлеуметтік 
және педагогикалық қызметтердің көрсетілуін 
қадағалайтын мамандар), техникалық бағалау 
комиссияларының мүшелері (білім саласында - 
ПМПК және әлеуметтік оңалту мен күтім көрсету 
қызметтері саласында - МӘСК), сонымен қатар, 
тиісті жағдайларда осындай қызметтер көрсететін 
бейүкіметтік ұйымдар кірді.

Мәлімет	жинау
Табысы төмен отбасылармен жүргізілген 
сұхбаттарға үй шаруашылығында балаларға 
негізгі күтім көрсетушілер қатысты. Барлық 
дерлік жағдайда мұндай күтім көрсетушілер 
әйел адамдар болды. Сұхбаттар «Санджа» 
зерттеулер орталығының екі әйел қызметкерімен 
жүргізілді. Сұхбат респонденттердің қалауынша 
қазақ немесе орыс тілінде алынып, әрқайсысы 
шамамен бір сағатқа созылды. Сұхбаттардың 
аудиожазбасы жасалып, кейін жазбаша нұсқасы 
дайындалды. 

Талдау
Сапалық зерттеу компонентінде қолданылған 
зерттеу құралдары:
1. Не арнаулы білім беру, әлеуметтік оңалту 
және күтім көрсету қызметтерін, не тұрмысы 
төмен отбасыларға арналған атаулы әлеуметтік 
көмек алмайтын табысы төмен балалы үй 
шаруашылықтарымен жартылай құрылымдалған 
сұхбаттар жүргізу;
2. Арнаулы білім беру, әлеуметтік оңалту және 
күтім көрсету қызметтерін алатын балалары бар 
табысы төмен үй шаруашылықтарымен жартылай 
құрылымдалған сұхбаттар жүргізу;
3. Атаулы әлеуметтік көмек алатын табысы төмен 
балалы үй шаруашылықтарымен жартылай 
құрылымдалған сұхбаттар жүргізу;
4. Қызмет көрсетушілермен (арнаулы білім беру, 
әлеуметтік оңалту және күтім көрсету қызметтері 
саласында) және жергілікті мемлекеттік 
департаменттермен жартылай құрылымдалған 
сұхбаттар жүргізу.

Сұхбат жүргізу үлгілерінің нобайы C 
Қосымшасында келтірілген.

Осы құралдарды қолдану нәтижесінде 
жиналған сапалық мәліметтер келесілер 
тұрғысынан талданды: (i) шектеулі ауқымды 
қамту; (ii) көмекті/қызметтерді аз пайдалану; 
және (iii) көмектен/қызметтен қағылу, аталғандар 
әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі басты үш себеп 
болып танылды. Мәліметтер сапалық талдау 
жасайтын бағдарламалық қамсыздандыруды 
қолданусыз талданса да, оларға жоғарыда 
келтірілген ерекшеліктері бойынша нақты кодтар 
тағайындалды.
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Кесте	6.		   Сапалық зерттеу әдістемесіне шолу

Өңір

Үй	шару-
ашылықта-
рында	сұхбат	
жүргізу	–	арна-
улы	әлеуметтік	
қызметтерді	
алатындар9*

Үй	шару-
ашылықта-
рында	сұх-
бат	жүргізу	
–	тұрмысы	
төмен	от-
басыларға	
арналған	
атаулы	

әлеуметтік	
көмекті	ала-
тындар*

Үй	шару-
ашылықтарында	
сұхбат	жүргізу	–	
тұрмысы	төмен	
отбасыларға	

арналған	атаулы	
әлеуметтік	

көмекті	алмай-
тындар

Қызметкер	
көрсе-
тушілер-

мен/негізгі	
ақпарат	бе-
рушілермен	
сұхбаттар	

Астана 2 аудан Қала 8 7 12 10

Қызылорда 2 аудан Ауыл 13 9 12 14

Маңғыстау 2 аудан Ауыл 9 8 9 9

БАРЛЫҒЫ 6 12 30 24 33 33

Жауап	берушілер	туралы	мәлімет
Кесте 6 үш облыста жүргізілген сұхбаттар санына 
қатысты мәлімет береді.

Сапалық зерттеу компоненті барысында 
сұхбаттасқан 33 әлеуметтік көмек алмаушылардың 
топтық портреті келесідей сипатқа ие болды:
•  Олар – қаржылық жағдайы төмен және 
тұрмыстық жағдайы нашар отбасылар. Бұл, әсіресе, 
Қызылорда облысындағы ауылдық жерлерде 
айқын көрінеді. 
•   Ата-аналар негізінен орта білімді (21 рес-
пондент), қалғаны – кәсіби орта білім және жоғары 
білім иелері.
•  Күтім көрсетуші/сұхбаттасушы өзін-өзі жұмыс-
пен қамтиды немесе анда-санда жұмыс істейді. 
Кейбір жағдайларда жарты күн жұмыс істейді 
немесе жалақысы аз жұмыстарға орналасқан 

(тазалаушы, күзетші, сантехник, қойшы).
•  Отбасыларда ата-ананың тек біреуі ғана бар    
(12 респондент). Осындай отбасыларда басқа 
балалар (тоғыз жағдайда) немесе ата-әжелер (екі 
жағдайда) бала күтіміне белсене араласады.
•  Шамамен үштен бірі – көп балалы отбасылар 
(10 респондент). Көп балалы отбасылардың ең көп 
саны Қызылорда облысында тұрады (бес отбасы). 
Ал Маңғыстау облысында әр үй шаруашылығында 
орта есеппен бес бала болды (ең көбі – тоғыз). 
Қызылорда облысында орта есеппен төрт (ең 
көбі – жеті) бала болды, ал Астана қаласында 
отбасындағы балалар саны ең аз (орта есеппен 
екі, ең көбі – төрт) болды.  
• Он отбасының асырауында мүгедектігі бар 
балалар бар. Жеті отбасында мүгедектігі бар 
ересектер бар. 

9      Осы үй шаруашылықтары арасында арнаулы әлеуметтік қызметтерді де, тұрмысы төмен отабсыларға арналған атаулы әлеуметтік көмекті 
де алатындары жоқ. Бұған басты себеп – арнаулы әлеуметтік қызметтер алатын үй шаруашылықтары басқа да атаулы әлеуметтік көмек түр-
лерін (мысалы, мүгедектік жәрдемақысын) алады. Осындай жәрдемақылар алатындықтан, олардың табыс көлемі тұрмысы төмен отбасыларға 
арналған атаулы көмекті алу үшін белгіленген шекті табыс деңгейінен асып кетеді (3.3-тарауын қараңыз).
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Барлық көп балалы отбасылар және мүгедек 
балалары бар отбасылар тиісті жәрдемақылар 
(көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақы; 
мүгедектік жәрдемақысы және мүгедектігі бар 
балаларға күтім көрсету жәрдемақысы) алады. 
Тұрмысы төмен отбасыларға арналған атаулы 
әлеуметтік көмек (АӘК және МБЖ) алатын 
отбасылардың (24 отбасы) топтық портреті 
келесідей сипатқа ие болды:
• Олардың қаражаты аз, тұрмыстық жағдайы 
нашар. Бұл, әсіресе, Маңғыстау және Қызылорда 
облыстарындағы ауылдық жерлерде айқын 
көрінеді.
•  Отбасылардың шамамен үштен бір бөлігінде 
ата-аналар орта білімді (жеті респондент). 
Қалғанының кәсіби орта немесе жоғары білімі бар.
• Барлық дерлік респонденттер өздерін-өзі 
жұмыспен қамтиды немесе тіпті жұмыссыз. Кейбір 
жағдайларда жарты күндік жұмыстарда немесе 
жалақысы аз жұмыстарда істейді (тазалаушылар, 
кеңсе қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер).
•  Жартысынан аз ғана бөлігі (он отбасы) – ата-
ананың тек біреуі ғана бар отбасы, көбінесе 
балаларын жалғыз өзі тәрбиелейтін аналар. Көп 
балалы отбасылар (20 отбасында төрт және одан 
көп бала бар).
•   Барлық көмек алушылардың ішінде алтауы АӘК 
алады; біреуі АӘК те, МБЖ да алады, қалғаны тек 
МБЖ алады. Сонымен бірге, көп балалы отбасылар 
балаларының санына байланысты қосымша 
жәрдемақы алады.

Маңғыстау және Қызылорда облыстарында 
арнаулы әлеуметтік қызметтер алатын 
сұхбаттасушылар арасында барлық дерлік 
отбасыларда ата-ананың екеуі де бар, ал 
Астанада болса, сұхбаттасқан сегіз отбасының 
ішінде тек екі отбасында ғана ата-ананың екеуі 
де бар. Астанада сұхбаттасқан отбасыларда 
бала саны аз; сұхбаттасқан сегіз отбасының 
бесеуінде тек бір бала ғана бар. Маңғыстау және 
Қызылорда облыстарында көмек алатын үй 
шаруашылықтарындағы балалар саны – орта 
есеппен төртеу.

Астанадағы арнаулы әлеуметтік қызметтер 
алушылар арасындағы тағы бір айырмашылық 
бар, яғни, аналар ақылы жұмысқа, соның ішінде, 
тазалаушы немесе күтуші болып жалданады. Бұл 
көмек алушылардың басым көпшілігі жалғызбасты 
ата-ана болып табылатынынан көрініс беретін 
сияқты. Маңғыстау және Қызылорда облыстарында, 
керісінше, аналар көбінесе үйде бала қараумен 
отырады.

Сұхбаттасқан арнаулы әлеуметтік қызмет 
алушылардың барлығы дерлік көп балалы 
болғанына, мүгедектікке немесе жұмыссыздыққа 
байланысты мемлекеттік жәрдемақы да алады. 
Осындай төлемдер үй шаруашылығы табысының 
қомақты бөлігін құрайды.  
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Кесте	7:		Әлеуметтік көмектен хабардарлық, көмек түрлері және облыстар бойынша.

Атаулы		
әлеуметтік	

көмек

Балаларға	
арналған	

мемлекеттік	
жәрдемақы

Бүкіл іріктелім ішінде…

Иә,	мен	әлеуметтік	көмек	туралы	естігенмін	(%) 24 29

													Астана	қаласы 41 46
													Қызылорда	облысы 33 42

													Маңғыстау	облысы 15 19

Зерттеу нәтижелері   
1-бөлім: әлеуметтік көмекке 
қол жеткізудегі кедергілер
Есептің осы бөлімінде табысы төмен 
үй шаруашылықтарының әлеуметтік 
көмекті ала алмауына немесе алу кезінде 
қиындықтарға тап болуына алып келетін 
факторларға қатысты зертету нәтижелерін 
қамтиды. Бұл бөлім сұхбаттасқандардың 
тек болмашы ғана бөлігі (сегіз аудан 
бойынша репрезентативтік іріктелім) 
Атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) және 
Балаларға арналған мемлекеттік 
жәрдемақы (МБЖ) бар екенін білетінін 
сипататудан басталады. Әрі қарай осындай 
көмек түрлері туралы білетіндерге ден 

қоя отырып, біз адамдардың көмек алуға 
өтініш бергеніне және өтініш беру кезінде 
тап болған кедергілеріне қатысты зертету 
нәтижелерін ұсынамыз. Әлеуметтік көмек 
туралы аз білу туралы талқылай отырып, 
біз ортаға салатын кедергілер келесілер:

• Өтініш беру тәртібіндегі ақпаратқа 
қатысты кемшіліктер

•    Құжаттарға қойылатын талаптар

• Әлеуметтік көмек алу құқығының 
шектеуші талаптары 

Әлеуметтік көмек туралы жеткілікті түрде 
хабардар болмау – осы зерттеу анықтаған 
басты мәселе, аталмыш мәселенің ауқымы 
туралы ақпарат қолда бар дереккөздерде 
жеткілікті дәрежеде айқын келтірілмеген. 
Зерттеуге қатысқан респонденттердің тек 
24% ғана АӘК туралы және тек 29% ғана 
МБЖ туралы естіген. Бұл мемлекетпен 
ұсынылатын әлеуметтік көмектің белгілі 
бір түрлерінен жалпы хабардарлық 

деңгейі төмен екенін көрсетеді. Аймақтар 
арасында хабардарлық деңгейі бойынша 
да айырмашылықтар бар, мәселен, Астана 
қаласындағы респонденттер әлеуметтік 
көмек туралы көбірек, ал Маңғыстау 
облысындағы респонденттер ең аз білетінге 
ұқсайды (Кесте 7). Бұл топқа әлеуметтік 
көмек алуға құқылы, бірақ, еш хабары 
болмағандықтан, ешқашан өтініш беріп 
көрмеген адамдар кіруі ықтимал.  

1. Әлеуметтік көмек туралы жеткілікті білмеу
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Атаулы	әлеу-
меттік	көмек

Балаларға	
арналған	

мемлекеттік	
жәрдемақы

Бүкіл іріктелім ішінде…

Иә,	мен	қазір	әлеуметтік	көмек	алуға	құқылымын	деп	
ойлаймын	(%) 8 16

Әлеуметтік көмек туралы естігендер ішінде…

Иә,	мен	қазір	әлеуметтік	көмек	алуға	құқылымын	деп	
ойлаймын	(%) 33 53

Иә,	мен	бұрын	әлеуметтік	көмек	алуға	құқыл	болған-
мын	немесе	қазір	құқылымын	(%) 42 69

Кесте	8:			Өздерін әлеуметтік көмек алуға құқылы деп санайтындар.

Едәуір таңқалдыратын және аздап алаңдататын 
жайт - әлеуметтік көмектен хабардарлық үй 
шаруашылығының жалпы әл-ауқатына тікелей 
байланысты болуы (десе де, жеңіл дәрежеде), 
яғни, үй шаруашылығы неғұрлым ауқатты болса, 
әлеуметтік көмектен соғұрлым көбірек хабардар 
болады. Мәліметтерді аудандар бойынша 
ыдыратса, мұндай жағдайға Маңғыстау облысы 
себепші екені түсінікті болады, себебі, осы өңірдегі 
әлеуметтік көмекке аса мұқтаж табысы төмен үй 
шаруашылықтары ондай көмек бар екенінен ең 
төмен дәрежеде хабардар. Басқа облыстарда бұл 
жағдай әбден түсінікті: Қызылорда облысында ең 
кедей және ең бай адамдар орта тап өкілдеріне 
қарағанда әлеуметтік көмек бар екенінен көбірек 
хабардар болатын сияқты, ал Астана қаласында 
жағдай керісінше, яғни, табысы орташа үй 
шаруашылықтары жалпы әлеуметтік көмек бар 
екенінен жақсырақ хабардар (Кесте 30 және 
Қосымшадағы  6-сурет,  8-сурет)   

1.1		Әлеуметтік	көмек	алу				
құқығын	түсіну
Әлеуметтік көмектен хабардар респонденттер 
арасында көпшілігі өздерін АӘК және МБЖ 
алуға құқылы болуы мүмкін дегенге қарағанда, 
нақты құқылы деп есептеді. Ресми статистикаға 
сәйкес Қазақстан халқының 2.7%-ы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінен төмен, 0.1%-дан азы ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 40%-нан төмен өмір 

сүреді, ал бұл – АӘК алу үшін белгіленген табыс 
деңгейі. Респонденттеріміздің 8%-ы өздерін АӘК 
алуға және 16%-ы МБЖ алуға құқылы екеніне 
сенімділігі біршама таңқалдырды (Кесте 8). 
Айта кету керек, респонденттер АӘК және МБЖ 
туралы естігеніне сенімсіз болғанда сол АӘК және 
МБЖ анықтамаларын оқып беруге үйретілген, 
ал анықтамада табыс көлеміне қатысты талап 
қарастырылған.

Мәліметтерді облыстар бойынша ыдыратқанда 
біз өздерін әлеуметтік көмек алуға құқылы деп 
санайтын респонденттер санын 2015 жылғы 
Үй шаруашылықтары бюджетін зерттеу (ҮШБЗ)   
мәліметтеріне сәйкес әлеуметтік көмек алуға 
құқылы үй шаруашылықтарының санымен 
салыстырдық. Біз іріктелімді әдейілеп ең кедей 
аудандардан жасағандықтан, тек сол аудандарға 
қатысты ҮШБЗ10 мәліметтері қолданылды, 
осылайша мәліметтер өзара салыстырмалы болды. 

Ал Сурет 3 және Сурет 4 көрсетіп тұрғандай, 
өздерін құқылы деп санайтындардың үлесі мен 
Үкіметтің есептеуінше шын мәнінде құқылы 
адамдардың үлесі арасындағы айырмашылық тым 
үлкен. Дәл осындай жағдай АӘК-ке де қатысты. 
Төмендегі сандар аудан деңгейінде көрініс береді, 
бірақ, салыстыру мақсатында облыс бойынша 
ыдыратылған.

Өздерін құқылы деп санайтындар үлесі мен 
шын мәнінде құқылы үй шаруашылықтарының 

10       Есепті әзірлеу кезінде қолда бар соңғы мәлімет.
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Сурет	3.		Атаулы әлеуметтік көмек алуға шын мәнінде құқылы адамдар және өздерін 
құқылы деп санайтын адамдар

Сурет	4.		Арнаулы әлеуметтік қызметтер алуға шын мәнінде құқылы адамдар және 
өздерін құқылы деп санайтын адамдар

ресми үлесі арасындағы сәйкессіздікті сапалық 
мәліметтер негізінде түсіндіретін бірнеше 
себеп бар. Біріншісі - үй шаруашылығының 
табысына ресми түрде не кіретініне қатысты 
ақпараттың жоқтығы. Әлеуметтік көмекке өтініш 
беруі ықтимал адамдар көбінесе мұны алдын-
ала білмейді және жалақсының ғана көлемін 
ескеріп, өздерін әлеуметтік көмек алуға құқылы 
деп қателеседі (табыс көлеміне қарай әлеуметтік 
көмек алу құқығы туралы тарауды қараңыз). 
Жалпы сауланамаға және сапалық сұхбаттарға 
қатысқан респонденттер өтініш беру тәртібінің 
түрлі тұстары туралы ақпарат жоқ екенін немесе 

жалған мәлімет берілгені туралы жиі айтады. 
Екіншісі – табыс көлемін есептеудің қиындығы, 
әрі осындай жағдайда ешкім, әсіресе, сауалнама 
жүргізу барысында, респонденттердің өз табысын 
белгіленген шектерге қарай нақты есептей алуын 
күте алмайды. Олардың жауаптары өздерінің 
кедейшілікке қатысты субъективтік пікіріне 
қатысты сияқты – олар өздерін нағыз кедей 
деп санайды. Демек, Қазақстандағы тұрмысы 
төмен отбасыларға арналған атаулы көмек алу 
үшін белгіленген шекті табыс көлеміне қатысты 
талап жағдайы мүшкіл айтарлықтай көп үй 
шаруашылықтарын көмексіз қалдырады.  

0,4%

3,8% 2,5%

1,0% 0,6%

3,7%

3,8% 5,6%
3,2% 4,4%3,1%

0,7%
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1.2	Ұсынымдар
Әлеуметтік	көмек	туралы	жалпы	
хабардарлықты	арттыру	
Халықтың орналасу тығыздығы жоғары екенін 
ескерсек, Астанада зерттелген респонденттер 
Қызылорда немесе Маңғыстау облыстарындағы 
респонденттерге қарағанда АӘК және МБЖ 
туралы көбірек естігені таңқалдырмауы мүмкін. 
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасындағы қызметкерлер аталған 
аймақтарда хабардарлықты арттыру шаралары 
туралы толығырақ ақпарат береді:

«Конгресс-холлда «Белсенді азамат» атты 
түсіндіру кездесуі өтті, біз ондай кездесулерге 
үш рет бардық, мемлекеттік көмек, жәрдемақы 
тағайындау шарттары туралы айттық. Біз 
алдымен флайерлер тараттық, артынан БАҚ 
құралдарын тарттық, мектептерде ата-
аналардың алдында сөйледік. Біз қала шетінде, алыс 
жерлерде тұратын адамдарды ғана қамтимыз» 
(Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы, 19.05.2017).

Маңғыстау және Қызылорда облыстарында 
да түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Төменде 
көрсетілгендей, мұнда шалғай жатқан ауылдық 
жерлерге қарағанда халық тығыз орналасқан 
аудандарда хабардарлықты арттыруға басты 
көңіл бөлінеді:

«Біз барлығына хабарландырулар арқылы 
ескертеміз, оларды адамдар көп жүретін 
жерлерге ілеміз. Егер табысы төмен адамдар 
жергілікті әкімшіл3кке келсе, біз бірден олардың 
табысын анықтап, шамалап есептеп, жәрдемақы 
ала алатынын немесе алмайтынын айтамыз» 
(Жергілікті әкімшілік маманы, әйел адам, 
11.05.2017).

Бұл Маңғыстау облысындағы табысы төмен 
үй шаруашылықтарының АӘК және МБЖ туралы 
естімей қалуын түсіндіре алатын сияқты, себебі, 
олар көбінесе алыс ауылдық жерлерде тұрады. 
Бірақ, халқы соншалық көп емес Қазақстан сияқты 
елде хабардарлықты арттыру кездесулерін елді 
мекендерде шоғырландыру қисынды. 

Осы зерттеу әлеуметтік көмектен 
хабардарлықты арттырудың ғана емес, сондай-
ақ, хабардарлықты арттыру шеңберінде табыс 
деңгейі және әлеуметтік көмек алу құқығы 
туралы ақпарат берудің маңыздылығына назар 
аударады, сонда адамдар өздері құқылы болуы 

мүмкін жәрдемақыларды ала алатынын жақсырақ 
түсінетін болады.

Жергілікті билік органдары және қызмет 
көрсетушілер арқылы нақты топтар арасында 
хабардарлықты арттыру 

Жалпы хабардарлықты арттырумен қоса, 
нақтырақ айқындалған топтарды қамту және 
ақпарат тарату өте маңызды. Маңғыстау 
облысындағы Әлеуметтік көмек департаментінің 
қызметкері тек әлеуметтік қызметтер ғана 
емес, денсаулық сақтау, білім беру және 
полиция қызметтері де әлеуметтік көмекке 
мұқтаж адамдарды ақпараттандыруға және 
мәлімет беруге белсенді атсалысуы керек дейді: 
«Жағдайды жақсырақ түсіну керек. Дәрігерлер, 
мұғалімдер, аудандық инспекторлар отбасыларға 
хабарлауы керек, өйткені, олар халықты жақсы 
таниды». Демек, осы мамандар арасында 
әлеуметтік көмек бағдарламалары, оларды алу 
құқығы және өтініш беру тәртібі саласында 
дайындау және хабардарлығын арттыру керек 
деген сөз. Хабардарлықты арттыру шараларының 
нысанын нақтырақ айқындау, мысалы, ке-
дейшілік пен ұрымталдық деңгейі жоғары деп 
танылған аудандарда жүргізу халқы тығыз қала 
орталықтарынан тыс хабардарлықты арттырудың 
үнемді жолы бола алады.    

Халықаралық	тәжірибе	
Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, қажет болған 
кезде өтініш беру тиісінше хабардар етілмеген 
немесе байланысқа шығу қиын адамдарды қамти 
алмайды деген қауіп бар (Кастаньеда T. және 
Линдерт K. 2005). Мысалы, кедей тұрғындар өтініш 
беру тәртібі туралы және әлеуметтік көмкек 
бағдарламаларына қатыса алатыны туралы білмеуі 
мүмкін. 

Шығыс Еуропада және Орталық Азияда енгізілген 
мұқтаждықты тексеру бағдарламаларынан алған 
негізгі сабақтарды бірі – бағдарламаны жүзеге 
асыру барысында ақпаратты тиімді тарату 
қажеттілігі (Теслюк E. Және т.б. 2014). Осы аймақтағы 
көп елдерде адамдардың хабардарлығын 
арттыру және бағдарлама ережелері мен 
процедуралары туралы ақпарат беру үшін 
қарқынды ақпараттандыру бағдарламаның 
бастапқы сатысында жүргізілген. Ал бағдарлама 
басталған соң, мұндай шаралар саябырлаған. 
Жалпы ауық-ауық ақпараттандыру науқандары 
болмаған, әлеуметтік қызметкерлер де ықтимал 
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Кірістірме		5:		Тиімді	ақпараттандыру	ережелері
АҚШ және Латын Америкасының тәжірибесі өтініш беру кезінде тиімді байланыс орнатудың 
бірқатар ережелері мен озық әдістерін ұсынады (Кастаньеда T. және Линдерт K. 2005):

• Өтініші берушілерге өтініш беру тәртібінің негізгі тұстары туралы хабарлау қажет. 

• Өтініш берушілерге тексеру және қайта тексеру тәртібі туралы хабарлау қажет. Өтініш 
берушілер келісімін беретінін көрсететін ақпаратты жрия ету туралы мәлімдемеге қол қоюы 
қажет.

• Құпиялық саясаты түсіндірілуі керек. АҚШ-та бұл жұмысқа қандай ақпарат керек екенін, не 
және қандай мақсатта жария етілетінін түсіндіру кіреді. Мысалы, өтініш берушілер ақпараттың 
басым бөлігі құпия болатынына, салыққа қатысты мақсаттарда пайдаланылмайтынына немесе 
зертетушілерге аты-жөні көрсетілген күйде берілмейтініне сендірілуі керек.

Өтініші берушілермен байланыс орнатудың бірқатар ережелері:

• Оларға құрметпен және мәдени ерекшеліктерді ескерумен қарау керек. 

• Оларға құқықтары мен міндеттері туралы айтып беру керек. 

• Сұрақтары болса немесе өтініштері туралы білу үшін кіммен хабарласа алатыны туралы 
мәлімет беру керек. 

• Сұрақтарын қоюға мүмкіндік беру керек. 

• Қажет болса, аударма қызметтері көрсетілуі керек. 

• Шағым беру тәртібі туралы мәлімет беру керек.

көмек алушыларды анықтау және ақпарат беру 
жағынан аз жұмыс жасаған. Бағдарламаны жүзеге 
асыру барысында үздіксіз тиісінше ақпарат тарату 
және мәлімет беру көмекке мұқтаж адамдарды 
қамтуға және қабылданбай қалатын өтініштер 
санын азайтуға көмектеседі. 

Халықтың хабардарлығын арттыру науқаны 
өтініш беру тәртібін баршаға жария етуге және 
кедей топтардың назарын аударуға көмектеседі. 
Ақпарат таратуға халықтың хабардарлығын 
арттыру науқаны септесе алады, мұндай науқан 
аясында бағдарлама ережелері, өтініш беру 
талаптары мен процедуралары жария болады. 
Аталмыш науқандар әлеуметтік қызметкерлердің 

және жергілікті билік органдарының күшімен 
жүргізіледі. Латын Америкасының тәжірибесінде 
жергілікті қамту шараларының сапасын орталық 
билік органдарының қадағалауы және нақты 
айқындалған, әрі жария етілген өтініш беру және 
қатысу тәртібі туралы ақпараттың болуы арттыра 
алады (Кастаньеда T. және Линдерт K. 2005). 
Оған қоса, ақпараттандыру сапалы жүргізілуін 
қамтамасыз ету үшін орталық билік өтініш беру 
барысында өтініш берушілермен байланыста 
болу тәртібін және стандарттарын, соның ішінде, 
өтініш беру барысында мәлімет беру, сұхбат пен 
скрининг жүргізу ережелерін бекіте алады (Бокс 
5 қараңыз).
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Кесте	 9.	 	 Өтініш берушілер үлесі және әлеуметтік көмек туралы білетіндер үшін 
өтініш беру нәтижелері.

Атаулы	әлеумет-
тік	көмек

Мемлекеттік	
балалар	жәр-
демақысы

Өздерін құқылы болған деп санайтындардың ішінде…

Мен	бұрын	өтініш	беріп	көргенмін	(%) 67 80

Өтініш беріп көргендердің ішінде…

Өтінішім	қабылданды	(%) 92 95

Өтінішім	қабылданбады	(%) 30 24

2.  Өтініш беру рәсіміндегі 
ақпаратқа қатысты кемшіліктер
Бұрынырақта талқыланғандай, Қазақстанда 
қолданыстағы өтініш беру тәртібі мен 
ережелері туралы білу және оларды орын-
дай алу көмекті/қызметтерді пайдалану 
және қызмет/көмек алу/алмау дәрежесіне 
әсер етеді. (Бабаджанян Б. және т.б. 
2015; Томини және т.б. 2013). Есептің 
осы тарауында және келесі тарауда 

өтініш берушілер әлеуметтік көмек беру 
туралы өтінішпен жүгінгенде тап болатын 
қиындықтарды зерттеу нәтижеле-рі 
ұсынылады. Осы тарау әлеуметтік көмек 
алуға жүгіну кезінде туындайтын ақпарат-
тық қиындықтарды талқылайды, ал келесі 
тарау құжат жинауға қатысты талаптар 
тудыратын қиындықтарды зерделейді.

Үй шаруашылықтарында жүргізілген сауалнама 
барысында жалпы әлеуметтік көмектен хабары 
болған және өздерін тұрмысы төмен отбасыларға 
арналған атаулы әлеуметтік көмек алуға құқылы 
деп санағандар арасында 67%-ы АӘК алуға және 

80%-ы МБЖ алуға өтініш берген. Өтініш бергендер 
арасында өтініші қабылданғандар саны жоғары 
болды (92% және 95%), десе де, сол өтініш 
берушілердің көбісінің бір кездері өтініштері 
қабылданбаған (30% және 24%) (Кесте 9).

Өздерін құқылы деп санаса да, неліктен 
ешқашан өтініш беріп көрмегенін сұрағанда, 
респонденттердің басым көпшілігі бұған 
ақпараттың жоқтығы себеп дегенді алға 

тартты. Кесте 10 осы себептердің әрқайсысын 
атаған респонденттер (ешқашан өтініш беріп 
көрмегендердің ішінде) пайызын көрсетеді.
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Кесте	10.			Өздерін әлеуметтік көмек алуға құқылы деп санайтын арасында әлеуметтік 
көмекке өтініш бермеу себептері

Неліктен	өтініш	берген	жоқсыз?						
(бірнеше	жауап	нұсқасы) АӘК	(%) МБЖ	(%)

Осы туралы ешбір ақпарат ала алмадым 64 52

Өтініш беруге уақытым болмады 14 12

Қажетті құжаттарды жинау қиын болды 13 10

Түкке тұрғысыз/ақшасы аз 4 6

Өтініш беретін жерге бара алмаймын 4 0

Өтініш үлгісін толтыру қиын 1 2

Ақша/сыйлық/сыйақы беру керек болар еді 1 2

Әлеуметтік көмек алатындарға қатысты қоғамдық стигма 0 3

[Өтініш	беру	үшін]	қандай	ақпарат	қажет	еді?
(бірнеше	жауап	нұсқасы) АӘК	(%) МБЖ	(%)

Осы туралы кез-келген ақпарат 61.3 61.2

Көмек алуға құқығым бар-жоғы туралы ақпарат 34.8 27.3

Қалай өтініш беру керек екені туралы ақпарат 22.6 14.1

Ескертпе:  Бұл сұраққа бірнеше жауап таңдауға болады, яғни, бағандардағы мәндер 100-ге дейін бар-
майды.     

Ескертпе:   Бұл сұраққа бірнеше жауап таңдауға болады, яғни, бағандардағы мәндер 100-ге дейін 
бармайды.

Кесте	11.	Әлеуметтік көмекке өтініш беруге кедергі келтірген ақпарат жетіспеушілігі

Осы респонденттерден нақты қандай ақпарат 
жоқ екенін тарқатып айтуын сұрағанда олардың 
үштен екіге жуығы әлеуметтік көмек туралы ешбір 
ақпарат болмағандықтан өтініш бермегенін айтты. 

Үштен бір бөлігі дерлік көмек алу құқығына 
қатысты ақпарат жоқ екенін айтты, ал аз ғана 
бөлігі (14-23%) өтініш беру тәртібі туралы ештеңе 
білмейтінін жеткізді (Кесте 11).

2.1		Көмек	туралы																	
ақпараттың	жалпы	жетіспеушілігі
Кесте 11 көрсетіп тұрғандай, үй ша-
руашылықтарында жүргізілген сауалнамаға 
қатысқан және ақпараттың жоқтығын өтініш 
бермеу себебі деп көрсеткен респонденттердің 
басым көпшілігі әлеуметтік көмек немесе оған 
өтініш беру тәртібі туралы ешқандай ақпа-
рат алмағанын мәлімдеді. Репрезентатив-
тік үй шаруашылықтарында жүргізілген 
сауалнамаға қарағанда, сапалық сұхбат үшін 

респонденттерді іріктеу әдісіне байланысты 
сол сұхбаттасушылардың барлығы белгілі 
бір дәрежеде берілетін әлеуметтік көмектен 
және өтініш беру тәртібінен хабардар болған. 
Алайда, сапалық зерттеу компонентіндегі 
кейбір респонденттер бастапқыда ақпарат 
алуда қиындықтарға кез болған жеткізген. 
Сұхбаттасушылар екі түрлі мәселені сипаттады:

1. Көмек түрлері туралы сұраған, бірақ, ешбір 
ақпарат берілмеген.
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Кірістірме	 6:	 Тұрмысы	 төмен	 отбасыларға	 арналған	 әлеуметтік	 көмекке	 қол	
жеткізудегі	бюрократиялық	мәселелер

Тұрмысы төмен отбасыларға арналған атаулы әлеуметтік көмек алу туралы өтініш беру үшін 
төмендегі мекемелердің біріне толық құжаттар топтамасын тапсыру үшін азаматтар өз атынан 
немесе отбасы атынан тапсыруға жауапты:

• облыстық немесе қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы; 
немесе

• халыққа қызмет көрсету орталығы; немесе ауылдық жерлерде аталғандардың ешқайсысы 
болмаса, онда: 

• ауыл, ауылдық округ, аудан орталығы әкімі немесе бар болса, жылжымалы әлеуметтік орталық.

Жоғарыда аталған мекемелерге барып, өтініш тапсыру міндеті өтініш берушіге немесе оның 
өкіліне жүктеледі. Мекемелердің ешқайсысы немесе ондағы адамдар берілетін көмек түрлері 
жалпы хабар таратудан басқа ешбір арнайы түсіндіру жұмыстарын жүргізе алмайды.

Құжаттарды қабылдаған соң, аудандық комиссия өтініш берушінің (отбасының) қаржылық 
жағдайын тексереді, осы туралы анықтама дайындайды және балалар жәрдемақысын 
тағайындау және төлеу үшін жауапты өкілетті органға немесе ауыл, ауылдық округ, аудан 
орталығы әкіміне отбасының жағдайы туралы қорытынды ұйғарым береді. Аудандық комиссия 
әлеуметтік көмек алуға және қорытынды ұйғарым беруге жүгінген адамдардың  (отбасылардың) 
қаржылық жағдайын тексеру үшін сәйкес әкімшілік-аумақтық бірлік әкімдерінің шешімімен 
құрылған арнайы комиссия болып табылады. 

Барлық бірдей аумақтарды қамту мүмкін болмаған 
күнде де жергілікті дәрежеде әлеуметтік көмек 
үшін жауапты орган әлеуметтік көмек және 
әлеуметтік қызметтер туралы барлық қажетті 
қолда бар ақпаратты сұратылған бойда бере 
алуы тиіс. Төменде келтірілген пікірлер көрсетіп 
тұрғандай, жергілікті сапалық мәлімет жинау 
жұмыстары іс жүзінде әрдайым осылай бола 
бермегенін анықтады.

«Әкімдік көмектеседі, Әкімдіктен сұрау ке-
рек деп жатады. Бірақ, сұрасаң, ештеңе жоқ 
деп жауап береді» (әйел, 31 жаста, үй шаруа-
сындағы әйел, 13.05.2017).

«Жоқ, естіген жоқпын (АӘК және МБЖ тура-
лы). Мен әлеуметтік қорғау департаментіне 
барғанда, ондағылар ештеңе айтқан жоқ» (43, 
әйел, жұмыссыз 30.05.17).

2.    АӘК және МБЖ бар екені туралы хабар қарқын-
ды таратылмаған.
Әлеуметтік көмекті тиісті алушыға жеткізуді 
қамтамасыз ету - түгелдей өтініш берушінің 

мойынында, қалай болғанда да заң тұрғысынан 
осылай, яғни, өтініш беруші көмек алу үшін тиісті 
мекемеге жазбаша өтініш беруі тиіс (Бокс 6). Бұл 
жағдайды қазір көмек алып жатқандардың кейбірі 
баяндап берді, сонымен қоса, олар жергілікті 
әкімшіліктен қандай жәрдемақылар бар екенін 
сұрау кезінде қобалжитынын да жеткізді.

«Жергілікті әкімшілікте жұмыс істейтіндер 
өздері келмейді, тұрмысы нашар адамдарға 
жәрдемақылар бар екенін айтпайды. Өзің бар-
саң, айтуы мүмкін, бірақ, мен өзім бармас едім. 
Көршілерім әлеуметтік көмек жәрдемақы 
беретінін айтқан соң ғана бардым» (әйел, 42 
жаста, тазалаушы, 13.05.2017).

«Ақпараттық хабарландыру жоқ. Хабарлан-
дыру жасалмайды. Жәрдемақы туралы туы-
старымыз немесе көршілеріміз арқылы өзіміз 
біліп аламыз. Әкімдікке барсақ, қызметкерлері 
жәрдемақы жоқ деуі мүмкін, ал мен мұны жоққа 
шығара алмаймын немесе қайтадан сұрай ал-
маймын, бәлкім, бірдеңені дұрыс түсінбейтін 
шығармын?» (әйел, 42 жаста, 12.05.2017).
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Өтініш	неге	қабылданбады?	

АӘК	беру	
туралы	өтінішті	
қабылдамау	

(%)

МБЖ	беру	ту-
ралы	өтінішті	
қабылдамау	

(%)	

Барлық	қа-
былданбаған	
өтініштер	(%)

Маған әлеуметтік көмек алуға құқығым 
жоқ деді 70 74 73

Басқа (ескертпені қараңыз) 12 9 11

Құжаттар дұрыс тапсырылмаған 10 8 9

Өтініш үлгісі дұрыс толтырылмаған 2 6 4
Маған және отбасыма қатысты бір мәселе 
үшін әдейі берген жоқ 4 2 3

Ақша/сыйлық/сыйақы талап етті 2 1 1

Барлығы n=83 n=120 n=203

Безбенделген мәні N= 933 N=1679 N=2612

Кесте	12.	Әлеуметтік көмек беру туралы өтініштерді қабылдамау себептері.

Ескерпте:  АӘК туралы басқа жауаптарда ешбір себеп көрсетілмеген немесе осы тұста «үйде ешкім бол-
маған». МБЖ туралы басқа жауаптар балалардың жасына не санына қатысты болды, себебі, респондент әлі 
жауап күтіп жүрді немесе бір жағдайда «[олар] менің өтінішіме бейжай қарады».

Барлық аймақтарда жүргізілген сапалық 
сұхбаттарға сәйкес әлеуметтік көмек туралы 
мәлімет беретін негізгі ақпараттық арна – 
көршілер, туыстар, дос-жарандар және ең соңғы 
орында – жергілікті әкімшіілк. Көмек алушылардың 
басым көпшілігі үшін ақпарат көзі - қазіргі көмек 
алушылардың өздері.

2.2	Көмек	алу	құқығы	(табыс	деңгейі)	
туралы	ақпараттың	жетіспеушілігі
Әлеуметтік көмек туралы жеткілікті білмеу 
туралы тарауда айтылғандай, сапалық та, 
сандық та мәліметтер әлеуметтік төлемдер алу 

құқығына қатысты кең таралған түсінбестікке 
нұсқайды, атап айтқанда, үй шаруашылығының 
табысы көмек алу құқығына анықтау үшін қалай 
есептелетіні онша түсінікті емес. Әлеуметтік 
көмек алуға жүгінген сауалнама респонденттері 
арасында өтініші қабылданбаудың бірінші 
себебі (барлық қабылданғабан өтініштердің 
үштен екісінен астам бөлігі үшін) әлеуметтік 
көмек алуға құқығының болмауы екен (Кесте 
12). Бұл ретте, өтініш беріп жатқанда өтініш 
берушілер өздерін көмек алуға құқылы санаған 
деп есептеледі.
Әлеуметтік көмек алуға құқылы болмауға 

байланысты қабылданбаған өтініштердің 
негіздемесі нақты қандай болғаны туралы 
сұрағанда респонденттер табыс көлеміне 
қатысты талапты барлық қабылданбаған 
өтініштердің 93%-ның себебі деп көрсетті (Кесте 
13). Бұл деректі 2015 жылғы АӘК бойынша 

әкішілік мәліметтер де растайды, онда ресми 
өтініш берген жаңа өтініш берушілердің 83%-
ның табыс көлемі белгіленген шектен жоғары 
болғандықтан, өтініштері қанағаттандырылмаған 
делінген (Карраро Л. және т.б. 2017).
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Құқылы	болмауыңыздың	нақты	себебі	қандай	
болды?

АӘК	алуға	
құқығы	жоқ	

(%)

МБЖ	алуға	
құқығы	жоқ	

(%)

Құқылы	
болмауға	

байланысты	
қабылдан-

баған	барлық	
өтініштер	(%)

Табыс көлеміне қатысты талапқа сай кел-
ген жоқпын 94.8 94.9 94.8

Мен тұратын жерімде тіркелмегенмін 2.4 1.5 1.8

Басқа 2.8 3.7 3.4

Барлығы n=56 n=81 n=137

Безбенделген мәні 622 1247 1869

Кесте	13.						Әлеуметтік көмек алуға құқылы болмағандықтан әлеуметтік көмек беру 
туралы өтініштерді қабылдамаудың нақты себептері

Сапалық мәліметтер тұрмысы төмен отбасылар-
ға арналған атаулы көмектен қағылуының 
басты себебі үй шаруашылығының табысы 
ресми белгіленген шектен асып түскен, бірақ, 
олар өздерін көмекке мұқтаж деп есептеген 
(әлеуметтік көмек алмайтын 33 адамның 25-і 
айтты). Табыс көлеміне қатысты белгіленген 
шек тым төмен екенін айтуға болса да, әрі 
жиі айтылып жүрсе де, респонденттер табыс 
ішінде ненің ескерілетінін жақсы білмейтіні де 
маңызды. Сонымен қатар, олар кейбір табыс 
немесе мүлік түрлерін табыс көлемін есептеуге 
қосу әділетсіз және орынсыз деп санайды. Біздің 
зерттеу осы адамдар үшін әлеуметтік көмек 
алуға өздерінің хабары аз болғандығы ғана 
емес, сондай-ақ, шын мәнінде тұрмысы нашар үй 
шаруашылықтарын көмектен шеттетін шектеуші 
талаптар кедергі болатынын анықтады. Келесі 
тарауда осы жағдай толығырақ сипатталады.

2.3	Ұсынымдар
Тұрмысы төмен отбасыларға арналған атаулы 
әлеуметтік көмек туралы ақпараттың жоқтығын 
айтатын адамдарға қатысты ұсынымдар ақпарат 
аздығына қатысты алдыңғы кедергіге қатысты 
берілген ұсынымдармен бірдей. Олар жалпы 

хабардарлықты арттыруға; белгілі бір топтар 
арасында хабардарлықты арттыруға және 
әлеуметтік қызметкерлердің ақпарат тарату 
қызметін күшейтуге қатысты.

Табысы төмен азаматтар табыс көлеміне 
қатысты талаптың орындалмауына байланысты 
қабылданбайтын өтініш беруіне уақыт және кей 
жағдайларда ақша жұмсамауы үшін өтініш беруді 
бастарда нақтырақ ақпарат беру маңызды. Мұндай 
ақпаратқа табыс көлеміне қатысты белгіленген 
шек туралы және үй шаруашылығының табысы 
ретінде ненің есептелетіні туралы толығырақ 
ақпарат беру керек, сонда табысы белгіленген 
шектен асып кететіні басынан бастап-ақ анық 
болатын жағдайда адамдар өтініш беруге 
уақыт жұмсамайтын болады. Мұқтаждықты 
тексеру кезінде есептелетін және есептелмейтін 
барлық табыс көздерінің тізімі болған жөн. 
Нақты санаттар бойынша ақпарат түсінікті және 
адамдарға көмек алуғы құқығы бар-жоғын оңай 
анықтауға көмектеседі. Өтініш берушілерге 
табысын нақты есептеу қиын болса да, әсіресе, 
олар ауыл шаурашылығында немесе кездейсоқ 
жұмыспен күн көрсе, көмек алу құқығына 
қатысты ережелер өтініш берушілерге түсінікті 
және ашық мәнерде жеткізілуі тиіс. 
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Кірістірме	7:		Тұрмысы	төмен	отбасыларға	арналған	әлеуметтік	көмек	беру	туралы	
өтініш	беруге	қажетті	құжаттарe

Қызметтер көрсету стандартына сәйкес келесі құжаттарды жинау қажет:

• Өтініш (бекітілген үлгіге сәйкес).

• Жеке куәлік.

• Отбасы мүшелері туралы мәлімет.

• Отбасы мүшелерінің табысы туралы мәлімет.

• Жеке қосалқы шаруашылық бар-жоғы туралы мәлімет.

• Тұрғылықты мекен-жайы бойынша тіркелуді растайтын құжат (мекен-жай анықтамасы.)

• Әлеуметтік шарт (тексеру үшін тапсырылады, түпнұсқасы қайтарылады).

 

Сұхбаттар барысында келесі мәліметтер де керек екені анықталды:

• №4 үлгіге сәйкес анықтама туралы мәлімет (некесіз туылған бала бар болса).

• Алимент алу туралы түбіртек  немесе сот шешімі  

• Шәкіртақы туралы анықтама (шәкіртақы алатын балалары болса).

• Жұмыссыздық анықтамасы.

• Екінші дәрежелі банкте ашылған шоты бар екені туралы хабарландыру хат.

3. Өтініш беруге 
қажетті құжаттар
Құжат жинау да әлеуметтік көмек алу 
туралы өтініш берушілер үшін қиындық 
тудырған. Бокс 7 заң бойынша өтінішпен 
бірге тапсырылуы тиіс құжаттар тізімін 
және заңда көрсетілмеген, бірақ, сапалық 
зерттеу кезінде өтініш қаралуы үшін 
тапсырылуы қажет басқа да құжаттар тізімін 
көрсетеді. Осы тарау өтініш берушілер 
әлеуметтік көмек алу кезінде құжаттарға 
қатысты талаптарға байланысты тап болған 
кедергілерді баяндайды. Атап айтқанда, 
талқыланатындар: 

•   Қажетті құжаттар туралы өтініш бе-
рушілер арасындағы жалпы түсінбестік 
және оларға дұрыс жөн сілтемеу 

•     Жұмыссыздық туралы анықтама алудағы 
қиындықтар

• Отбасылық жағдай және алимент 
төлемдері туралы құжаттарды тапсыруға 
қойылатын талаптар
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Кесте	14.			Өтініш беруге кедергі келтірген құжаттарға қатысты қиындықтар

Құжатқа	қатысты	қандай	мәселе	шықты? АӘК	(%) МБЖ	(%)

Жұмыссыздық анықтамасын ала алмадым 53 53

Тұрғылықты мекен-жайда тіркелу туралы құжат(тар)ды ала 
алмадым 31 35

Табыс көлеміне қатысты құжат(тар)ды ала алмадым 23 19

АӘК МБЖ
Орта-
ша Ең	көбі Орта-

ша Ең	көбі

Барлық құжаттарды жинауға қаншалықты ұзақ уақыт 
кетті/жұмсалды?

3.9 
күн 60 күн 4.1 

күн 90 күн

Құжаттарды беретін жерге жету қанша уақыт алды? 4.4 
сағат 7 сағат 6.0 

сағат 10 сағат

Өтінішті тапсыру үшін кезекте қанша уақыт бойы 
тұрдыңыз?

1.8 
сағат 10 сағат 1.8 

сағат 10 сағат

Өтініш беру кезінде сол жерге қанша рет өзіңіз ба-
руға тура келді?

2.3 
рет 21 рет 2.1 

рет 20 рет

Кесте	15.	Өтініш берудің түрлі сатыларына кететін уақыт ұзақтығы.

Сандық зерттеуде әлеуметтік көмек алу туралы 
өтініш бермегендердің (бірақ, өздерін көмек 
алуға құқылы деп санайтындардың) 10-13%-ы 

қажетті құжаттарды жинай алмағандықтан, өтініш 
беруді кейінге қалдырған.  Кесте 14 респонденттер 
тапсыра алмай қиналған құжаттар түрін көрсетеді.

Ал өтініш беріп, бірақ, онысы қабылданбаған 
респонденттер арасында өтініш қабылданбауға 
дұрыс құжаттар тапсырмау екінші ең жиі 
аталған себеп болған (барлық қабылданбаған 
өтініштердің 12%-ның себебі) (Кесте 12).

Сауалнама респонденттері өтініш беру кезінде 
қажетті құжаттаржы жинауға төрт күн кетті 
деп мәлімдеді (Кесте 15). Бұл төрт күн түгелдей 
құжат жинауға кетті дегенді білдірмесе де, 
өтініш берушілер тоқсан сайын осы жұмысқа 
айтарлықтай көп күн жұмсауға мәжбүр болған.

3.1	Қандай	құжаттар	тапсыру	
қажет	екеніне	қатысты	түсінбестік	
пен	дұрыс	бағыт-бағдар	сілтеудің	
жетіспеушілігі	
Сапалық материал адамдардар құжат жинау кезінде 
тап болатын қиындықтардан егжей-тегжейлі 
көрініс береді. Біріншіден, он респондент, барлығы 
Қызылорда және Маңғыстау облыстарында, 
бірінші рет құжат тапсырғанда қандай құжаттар 
жинау керек екенін немесе қандай мемлекеттік 
органдарға бару керек екенін білмегенін айтты. 
Бұл өтініш беру тәртібіне қатысты жеткілікті 
түсіндірме ақпарат берілмегенін білдіреді. 

Сапалық сұхбат респонденттері арасында бұл 
әлеуметтік көмек алуда сондай үлкен қиындық 
тудырмаған. Ақпарат жетіспеушілігіне қатысты 
алдыңғы тараудағыдай (3.2-тарау) ақпарат 
ықтимал өтініш берушілерге түсінікті түрде 
берілмейтін сияқты. Осыны төменде келтірілген 
өтініш берушілердің сөздері айғақтайды, олар 
түрлі құжаттарды және анықтамаларды жинау 
үшін қайда барарын білмегенін айтты. Соны 
анықтау үшін олар көптеген адамдардан сұрауға 
мәжбүр болған:

«Бірінші рет құжат жинау қиын болды, 
маған құжаттар тізімін ұстата салды. Мен 
қайда барарымды білген жоқпын. Сондықтан, 
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жәрдемақы алайын деп жүрген адамдардан 
сұрай бастадым. Қызметкерлерден сұрау мүм-
кін емес, өйткені, олар бізге ішке кіруге рұқсат 
етпейді, адам көп» (әйел, 30 жаста, үй шаруа-
сындағы әйел, 12.05.2017).

«Мен құжат жинай бастағанда қиын болды. 
Сұраудан ұялдым, сондықтан, үнемі өзім си-
яқты адамдардан сұрап жүрдім, қайдан көмек 
алуға болатынын сұрадым. Былтыр, жәрде-
мақы алуға бірінші рет өтініш бергенде, аудан 
орталығына көп рет бардым, себебі, анықта-
маларды, әсіресе, табыс пен жұмыссыздық 
анықтамаларын бірден жинай алмадым, олар-
ды алу қиын» (әйел, 24, үй шаруасындағы әйел, 
11.05. 2017).

«Басында құжат жинаумен мүлдем айна-
лысқым келген жоқ, қандай және қалай құжат 
жинайтынымды білген жоқпын. Бірақ, ақша 
үшін өзімді күштедім, өте қиын болды, үнемі 
басқалардан сұраумен болдым. Бағыма қарай 
бұрын құжат тапсырып көрген қарапайым 
адамдардың көмегі тиді» (әйел, 33 жаста, үй 
шаруасындағы әйел, 05.13.2017).

Сұхбаттасушылар қандай құжаттар қажет, 
оларды қалай жинау керек және үлгілерді қалай 
толтыру керек екеніне қатысты түсінбестікті жоюға 
көмектесуде ерекше пайдалы болған екі түрлі 
ақпарат арнасын атады:
1. Кейбір әлеуметтік қызметкерлер өтініш 
берушілерге өтініш беру барысында, соның ішінде, 
құжат жинауда көмектеседі 

Бір-екі сұхбаттасушы әлеуметтік қызметкер 
өтінішті толығымен тапсыруға көмектесуде 
маңызды рөл атқарғанын жеткізді. Айта кету керек, 
қазір әлеуметтік қызметкерлер тек ақпарат беруге 
ғана құқылы:

«Әлеуметтік қызметкерлер өтініш тол-
тыруға көмектеседі, осылай жаз деп айтады, 
солардың айтқанын жазамыз, өйткені, өзіміз 
саутсызбыз. Үлгілер бар, соларға қараймыз 
да, жазамыз. Артынан өздері тексеріп шыға-
ды» (үй шаруасындағы әйел, әйел, 40 жаста, 
12.05.17).

«Жоқ, мен ешқайда барған жоқпын, барлық 
анықтамаларды Жадыра (әлеуметтік қыз-
меткер) өзі барып алды. Бізге жинатқан жоқ. 

Мүмкін болса, өзі жинап отырды» (әйел, мек-
тепте жұмыс істейді 18.05.17).
2. Жылжымалы әлеуметтік орталықтар алыс 
жатқан ауылдарға барып, ақпарат береді, құжат 
қабылдайды, анықтама береді 

Халқының саны 100 адамнан аз алыс 
аудандарда 70 жылжымалы әлеуметтік орталық 
жұмыс жасайды. Олар «бір терезе» қағидасымен 
жұмыс істейді. Қызылорда облысының кейбір 
аудандарындағы сұхбаттасушылар осындай 
жылжымалы әлеуметтік орталықтардың өтініш 
беруге қатысты ақпарат таратудағы және құжат 
жинауға көмектесудегі маңыздылығын айтады:

«Ай сайын Әлеуметтік орталық 
қызметкерлері осында келеді, сол кезде мекен-
жайға қатысты құжаттарды алуға болады. 
Аудан орталығына барудың қажеті жоқ. Бұрын 
олардың ауылға келетінін ешкім біле бермейтін, 
қазір барлығы үйреніп алды, мүмкіндігін 
жіберіп алмауға тырысады олар келгенде […]. 
Әлеуметтік көмек орталығындағы қыздар 
өтінішті өздері толтырады, мен тек қол 
қоямын» (үй шаруасындағы әйел, 42, әйел 
16.05.17).

«Тұрғындарға ыңғайлы боулы үшін Әлеумет-
тік орталық кейбір қызметкерлерін жібереді, 
сонда адамдар қажетті ақпаратты ала ала-
ды. Олар [сонымен қоса] анықтамалар да бе-
реді» (үй шаруасындағы әйел, 38 жаста, әйел, 
16.05.17).

Алайда, сапалық зерттеу жүргізілген Маңғыстау 
облысының аудандарында жылжымалы 
әлеуметтік орталықтар болған жоқ, оның 
орнына респонденттер құжат жинау үшін аудан 
орталығына өздері баруға мәжбүр. Бұл Қызылорда 
облысында зерттелген елді мекендердің 
көпшілігіндегі жағдайға қарама-қарсы, онда 
негізгі құжаттар жылжымалы әлеуметтік орталық 
арқылы жергілікті деңгейде жиналады, әрі 
әлеуметтік қорғау бөлімдеріне қызметкерлер 
бекітілген. Қызылорда облысының Жаңақорған 
ауданының ауылдарындағы респонденттер 
де жергілікті әкімшілік мамандары аудан 
орталықтарындағыларға қарағанда көбірек 
көмектесетінін ерекше атап өтті:

«Мен кейбір нәрселерді білмеймін, компью-
термен қалай жұмыс істеуді де білмеймін. Кей-
де алдына отырып алып, ештеңе түсінбеймін, 
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Кесте	16.	Әлеуметтік көмек беру туралы өтініштер тапсырылған мемлекеттік орган.

Өтінішті	қайда	бердіңіз/берген? АӘК	(%) МБЖ	(%)

Жергілікті әкімдік 47 19

Халыққа қызмет көрсету орталығы* 25 43

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі 27 34

Басқа 2 4

Барлығы 100 100

*Қалаларда, облыстарда және аудандарда 270 Халыққа қызмет көрсету орталықтары (ХҚКО) бар.

өйткені, үйде компьютер жоқ. Қалай істеу ке-
рек екенін сұрайсың, бірақ, маман жаныңа кел-
мейді. Бетіңе қарап, уақыты жоқ екенін айта-
ды да, кетіп қалады. Жергілікті әкімшілікте 
көмектесу дегенді мүлдем білмейді. Негізі, ау-
дандарда осындай. Ауылда жергілікті әкімшілік 
айтып та, көрсетіп те береді. Ешқашан уақы-
тым жоқ демейді, түсіндіреді. Көмектесуге 
дайын тұрады, үнемі күлімдеп қарсы алады» 
(әйел, мемлекеттік қызметкер, 31, 13.05.17).

Сапалық зерттеу респонденттер осындай 
қызмет туралы білетінін не білмейтінін тіркеген 
жоқ, бірақ, қайда өтініш бергені туралы сұрақтар 
қойылды (Кесте 16). Адамдар өтініш тапсырған 

орындар өте көп болды, бұл әр елді мекен 
әлеуметтік көмек алу туралы өтініштерді өңдеудің 
әртүрлі әдістерін қолданатынын көрсеткен 
бақылауларға сәйкес келеді. Таңқаларлығы, өтініш 
берушілер негізінен АӘК және МБЖ алу туралы 
өтініштерін әртүрлі мекемелер арқылы тапсырған: 
басым көпшілігі АӘК өтініштерін әкімдік арқылы, 
ал МБЖ өтініштерін Халыққа қызмет көрсету 
орталықтары арқылы тапсырған. Мекемелер 
әртүрлі болатыны үш аймақта да байқалды, бірақ, 
облыстық деңгейде белгілі бір үрдіс бар, мысалы, 
Қызылорда облысында өтініш берушілер кез-
келген әлеуметтік көмек түріне өтінішті әкімдік 
арқылы беруге бейім сияқты (Кесте 17).

Кесте	17.		Әлеуметтік көмек беру туралы өтініштер тапсырылған мемлекеттік орган, 
облыстар бойынша.

АӘК	(%) МБЖ	(%)

Қызылорда 
облысы

Маңғыстау 
облысы

Астана 
қаласы

Қызылор-
да облысы

Маңғыстау 
облысы

Астана 
қаласы

Жергілікті әкімдік 56 28 7 27 3 4

Халыққа қызмет көрсету 
орталығы* 25 23 57 46 38 38

Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі

19 43 33 21 59 52

Басқа 0 6 3 6 1 6

Барлығы 100 100 100 100 100 100
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3.2	Жұмыссыздық	туралы	анықтама	
алудағы	қиындықтар
Тұрмысы төмен отбасыларға арналған атаулы 
әлеуметтік көмек алу үшін жұмыссыздық 
анықтамасын немесе жұмыс берушіден табыс 
туралы анықтама (белгіленген шектен төмен болуы 
тиіс) алу керек. Жұмыссыздық анықтамаларын 
аудандық жұмыспен қамту орталығы береді. 
Жұмыспен қамту орталығы жұмыссыздық 
анықтамасын берудің орнына өтініш берушіге 
жұмыс бере алады. Өтініш беруші ұсынылған 
жұмыстан бірнеше рет бас тарта алады. Мысалы, 
жұмыс оның біліктілігіне сай келмесе немесе 
жалақысы тым аз болса. Егер өтінушіге лайықты 
жұмыс табылмаса, жұмыссыздық анықтамасы 
беріледі. Бір тоқсан ішінде жұмыспен қамту 
орталығына айына екі рет барып жұмыссыз 
екенін көрсету немесе жұмыс іздеп жүргенін 
көрсету қажет. Тоқсан аяғында өтініш беруші 
жұмыспен қамту орталығына тағы да келіп көмек 
сұрайды, оған қайтадан жұмыс ұсынылады. Егер 
өтініш беруші ұсынылған жұмыстар бас тартуын 
жалғастырса, жұмыссыз ретіндегі тіркеуден 
шығарылуы және жұмыссыздық анықтамасы 
берілмеуі мүмкін, нәтижесінде ол автоматты түрде 
жәрдемақыдан қағылады.

Сапалық сұхбаттарда он көмек алатын 
респондент және тоғыз көмек алмайтын респондент 
жұмыссыз ретінде тіркелмеу әлеуметтік көмек 
алуда кедергі болғанын айтты. Бұл кедергі 
көбінесе келесілердің алдынан шығады: (i) аудан 
орталығынан айтарлықтай алыс жатқан ауылдарда 
тұратын отбасылар; (ii) ауылдық аймақтардағы 
жұмыссыз адамдар және (iii) жас балалары бар 
жалғызбасты аналар. Жұмыссыздық анықтамасын 
тапсыру талабы осы топтардың әлеуметтік көмек 
алуына екі себепті кедергі болады:
1.  Жұмыспен қамту орталығына баратын жол   
алыс болғандықтан, әсіресе, белгілі бір топтар 
үшін, жұмыссыздық анықтамасын алу қиын.
2.     Жұмысқа алу шарттары қолайсыз етіп жасалған.
Біз осы мәселелерді төменде кезек-кезекпен 
қараймыз.

1.	Жұмыспен	қамту	орталығы	баратын	жол	
алыс	болғандықтан,	әсіресе,	белгілі	бір	
топтар	үшін,	жұмыссыздық	анықтамасын	
алу	қиын.
Жоғарыда айтылғандай, жұмыссыздық анық-
тамасын жұмыспен қамту орталығынан алу ке-
рек, мұндай орталықтар аудан орталықтарын-
да орналасқан, ал жылжымалы әлеуметтік 
орталықтар мұндай анықтама бере алмайды. 

Ал адамдар анқытамасын қайта растау үшін 
орталыққа екі рет баруы керек. Бұл алыс 
ауылдарда тұратын адамдар үшін қиын, себебі, 
олар жол жүруге ақша табуы керек, осының 
барлығы төменде сипатталған.

«Менің күйеуім жұмыссыз. Жәрдемақы алу 
үшін оған тіркелу керек. Біз жұмыссыздар 
тізіміне тіркелу үшін Ералыға барғымыз кел-
ген, бірақ, ол қайта-қайта кейінге қалдыра бе-
реді. Ертең баруы керек еді, бірақ, ақша керек» 
(38, үй шаруасындағы әйел, 14.05.2017).

«Менің күйеуім жұмыссыз, үйде жеті адам-
быз. Бес балам бар. Бес балаға 10 000 теңге 
МБЖ аламыз, тіпті күлкілі! Күйеуім жұмыс-
сыз қалғанына төрт жыл болды, тұрақты 
жұмыс таба алмай жатыр. Қыста, күзде, көк-
темде жылу қазандығында істейде, жалақы-
сы аз. Жазда жұмыс іздейді, жұмыспен қамту 
орталығы мұны біледі. Жәрдемақы алу үшін 
аудандық жұмыспен қамту орталығына үнемі 
барып тұру керек, жұмыс жоқ екенін айтып 
тұру керек. Ары-бері жолға 2000 теңге ке-
теді» (әйел, 31 жаста, үй шаруасындағы әйел, 
16.05.2017). 

2.				Жұмысқа	алу	шарттары	
қолайсыз	етіп	жасалған	
Жұмыссыздық анықтамасын талап етудің 
басты мақсаты – әлеуметтік көмекке иек артып, 
мемлекет асырауына тәуелділікті болдырмау, 
керісінше, еңбекке белсенді араласуды және 
экономика саласында жұмыс жасауды ілгерілету. 
Сапалық зерттеу мәліметтері қазір қолданыстағы 
әдістеменің басты екі кемшілігін апат өтеді. 
Олардың адамдардың әлеуметтік көмек алуына 
да, еңбек нарығында жұмысқа араласуына да 
қатысты салдары бар.  

(i) Жұмысқа алу шарттары ауылдық жерде 
жұмыспен тиісінше қамтуға сай келмейді, әрі 
қаржылай ынталандыру да ұсынбайды. Осындай 
сәйкессіздік саясаттағы негізгі олықлықтарды 
түсінбегендіктен, көмекке тәуелділікті арттырады.

Егер жұмыссыздар ұсынылған жұмыстан бас 
тарта беретін болса, жұмыссыздар тізімінен 
шығарылуы мүмкін, салдарынан отбасы атаулы 
көмек алу құқығынан айырылады. Оның орнына 
адамдар көбінесе өздері табатын жарты күндік 
жұмыстарға тұрады. Егер аудан орталығына жақын 
тұрсаңыз, мемлекеттік бағдарламалар бойынша 
ұсынылатын жұмыстарға үміткер ретінде 
тіркелу қаржы тұрғысынан оңтайлы болады. 
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Бірақ, ауылдардағы жағдай өзгеше. Жергілікті 
әкімшіліктің аудан орталығындағы мемлекеттік 
жұмысқа тұру туралы ұсынысын қабылдау тиімсіз, 
себебі, сол жұмыс үшін төленетін орташа жалақы 
30 000 теңге жол мен тамаққа кететін шығындарды 
өтемейді. Сондықтан, ауылдағы адамдар бірінші  
тоқсан сайын төленетін жәрдемақы алу үшін 
уақытша жұмыссыз ретінде жиі тіркеледі, ал 
кейін мемлекеттік қызметте ұсынылған жұмысқа 
тұрмайтындықтан, жұмыссыздар тізімінен 
шығарылады. Осы жағдайды екі бөлім әкімшілері 
түсіндіріп берді: 

«Теория жүзінде материалдық жағдайы 
төмен барлық отбасылар АӘК, МБЖ алуға 
құқылы, бірақ, тәжірибе жүзінде жағдай басқа. 
Жиі кездесетін жағдайды елестетіп көріңіз: 3 
баласы бар табысы төмен отбасы, отағасы-
ның білімі де, жұмысы да жоқ, ал әйелі – бала-
ларға қарап отырған үй шаруасындағы әйел. 
Олар балаларға ешқандай жәрдемақы алмай-
ды. Олар бізге, аудандық жұмыспен қамту 
орталығына өтініш береді. Біздің бірінші 
шартымыз отағасы жұмыс істеуі немесе жұ-
мыспен қамту орталығында тіркелуі тиіс. 
Біз оны қоғамдық жұмыстарға жібереміз, се-
бебі, басқа жұмыс жоқ. Біз оның қолына таза 
22 000 теңге жалақы ұсынамыз, ол келіспейді, 
өйткені, жалақы тым мардымсыз. Оған басқа 
жұмыс тауып алған тиімдірек, құрылыс-
шы ретінде жұмыс жасап, өзін-өзі жұмыспен 
қамти алады. Ондай жұмыста ол айына 60-70 
000 теңге алады. Бірақ, жәрдемақыға қаты-
сты мәселе туындайды: ол жұмыссыз ретін-
де тіркелмеген, қоғамдық жұмыс істемейді, 
осылайша, жәрдемақы алмайды. Жәрдемақыны 
алуға болатын сияқты болып көрінеді, бірақ, 
жұмысқа тұру шарттары мен жұмыссыз 
ретінде тіркелу кедергі келтіреді. Алыс ауыл-
дарда тұратын отбасыларға тіптен қиын, 
онда қоғамдық жұмыстар жоқ, олар аудан 
орталығына мардымсыз жалақыға жұмысқа 
тұрады, сондықтан, барлық табысы төмен, 
дені сау, ата-анасы бар отбасылар жәрде-
мақы ала алатындар тізімінен шығарылады, 
себебі, жұмыссыз ретінде тіркелмеген» (Жұ-
мыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама-
лар бөлімінің қызметкері, 12.05.2017).

«Аудан орталығынан жұмыс табу оңайы-

рақ, бірақ, ауылда қиындау, онда жұмыс жоқ, 
тіпті қоғамдық жұмыс та жоқ. 30 000 тең-
гелік жалақы үшін ауылынан аудан орталығы-
на қоғамдық жұмысқа қатынайтын адам бола 
қоймас, ақша тек ары-бері жол жүру шығын-
дарына әрең жетеді. Сондықтан, олар өз 
бетінше басқа жолдармен ақша табады, жәр-
демақы алмайды» (Жұмыспен қамту және әле-
уметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкері, 
10.05.2017).

Алайда, кейбір адамдардың ұсынылған 
жұмыстан бас тарту туралы қабылдаған орынды 
шешімін жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің бір-екі әкімшісі 
жалқаулық пен жұмыс істеуге құлықсыздық деп 
біледі:

«Негізі, әйелдер әрекет етуге тырысады, 
ерлер үйде отырады, жұмыс істегісі келмейді. 
Келесі жылы біз олардың барлығын жұмысқа 
шығарамыз» (әлеуметтік көмек бөлімінің қы-
зметкері, 15.05.17).

(ii) жұмысқа алу шарттары жасы үш жастан 
асқан балалары бар аналардың қажеттіліктерін 
ескермейді, балабақшалар жетіспейді, лайықты 
жұмыс аз. 

Заңға сәйкес жасы үштен11 асқан баласы бар 
әйел әлеуметтік көмек алғысы келсе, жұмыс істеуі 
немесе жұмыспен қамту орталығында тіркелу 
арқылы жұмыс іздеп жүруі керек. Бірақ, барлық 
бірдей әйелдер мұндай талаптарға сай келе 
бермейді. Біріншіден, олар жұмыс істей алмайды, 
себебі, кішкентай балаларын қалдыратын жер 
жоқ. Балабақша да жоқ (бұл ауылдық жерлерге 
қатысты) немесе балабақшаның ақысын төлейтін 
ақшасы жоқ. Осы жағдайға жергілікті қызметкердің 
берген бағасы төменде келтірілген:

«Балалары бар және өмірлік қиын жағдай-
да қалған барлық мұқтаж отбасылар көмек 
сұрап келеді, біз жәрдемақы беру мүмкіндігін 
қарастырамыз, бірақ, бәрі бірдей ала алмайды, 
өйткені, кейбір өтініш берушілер ұсынылған 
жұмысқа тұрмайды, көбінесе ер адамдар бас 
тартады, жалақысы аз дейді. Әйелдер жұмысқа 
бара алмайды, себебі, бала қарайды. Жәрдемақы 
алу шарттарының бірі – жұмыспен қамту ор-
талығында жұмыссыз ертіден тіркелу» (жер-
гілікті әкімшілік маманы, 11.05.2017).

 Көмек алғысы келетіндер өздерінің жағдайын 
келесідей суреттейді:

11    Қазақстанның заңнамасына сәйкес аналар баласы үш жасқа толғанға дейін демалыс алуға құқылы.
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«Менің өтінішім қабылданған жоқ, өйткені, 
балам 3 жаста болды, мен оны балабақшаға 
беріп, жұмысқа шығуым керек еді. Мен оларға 
түсіндірдім: балабақша 5 мың тұрады, ба-
ламды орналастыру үшін кезекке тұру керек. 
Мен оны балабақшаға жібере алмаймын, жұ-
мысқа да шыға алмаймын» (35, әйел, жұмыссыз 
1.06.2017).

«Басты себеп [әлеуметтік көмек ала алма-
уының] – жұмыс істемейтінім. Кіші қызым – 
бес жаста, ал балаларға арналған жәрдемақы 
үш жасқа толмаған балаларға беріледі. Олар 
маған «жұмыс істеуіңіз керек» дейді. Ал мен 
жұмыс істей алмайтынымды түсіндіремін» 
(33, көп балалы ана, мүгедек баласы бар, үй ша-
руасындағы әйел, 31.05.17).

Екіншіден, ауылдық жерде әйелдерге мүлдем 
дерлік жұмыс жоқ. Қалада жарты күндік немесе 
жұмыс кестесі икемді жұмыс табу қиын. Оған қоса, 
икемді жұмыс кестесі бар жұмыс түрлері көбінесе 
бейресми болып келеді, яғни, адамдар жұмысы 
және табысы туралы анықтама ала алмайды. 
Сонымен бірге, осындай жұмыстар істейтіндіктен, 
жұмыссыздық анықтамасын да ала алмайды, 
себебі, қоғамдық қызметке тұрудың жанама 
шығындары тым жоғары. Астанада бұл мәселе 
әлдеқайда өткір, өйткені, респонденттер арасында 
көп балалы жалғызбасты аналар көп. Бұл туралы 
төменде түсіндіріледі:

«Олар жұмыстан анықтама алып келуді та-
лап етеді, менде ондай анықтама жоқ. Күй-
еуімнің мүгедек екені туралы анықтаманы 
көрсете аламын. Жұмыста маған анықтама 
бермейді. Ол жерде жұмыс істегеніме көп бол-
ды, жұмыс кестем ыңғайлы, қолайлы. Балам 
ауру, күйеуім мүгедек бола тұра үйде қалай 
отырамын? Оларға қарауым керек. Кейбір жер-
лерде жұмыс берушілер мұндай ақпарат бере 
алмаймыз дейді. Кей мекемелерде басшылар 
бар, бірақ, есепші жоқ. Олар мұндай анықта-
маны бере алмайды. Шағын дүкендер мұн-
дай ақпарат бермейді» (43, әйел, тазалаушы, 
31.05.17).

3.3	Отбасылық	жағдай	және	алимент	
төлемдері	туралы	құжаттарды	
тапсыруға	қойылатын	талаптар
Өтініш беру кезінде талап етілетін қосымша 
бірнеше құжат бар, оларды алу әйел адамдарға 
ерекше қиын. Атап айтқанда:

1.		Алимент	төленетіні	туралы	анықтама	
(немесе	алимент	төленбейтіні	туралы	
анықтама)
Алимент төлемдері мұқтаждықты тексеру кезінде 
есепке алынады, алимент алатындықтан, көптеген 
үй шаруашылықтарының әйел басшыларына 
табысы тым жоғары болып, АӘК алуға құқығы 
жоқ деп айтылады. Кейбір жағдайларда әйелдер 
алимент төлемдері үй шаруашылығының 
табысында асыра көрсетіледі деп күдіктенеді.

«2013 жылы мен жергілікті әкімшілікке 
бірінші рет өтініш бердім. АӘК алуға тыры-
стым, бірақ, ала алмайтынымды айтты, се-
бебі, зейнетақы аламын, үйім бар, бұрынғы күй-
еуім көмектесіп тұрады. Оларға сол да көмек 
пе, алимент есептелмеу керек, ол жылына 
екі-үш рет төленеді дедім. Ешкім құлақ асқан 
жоқ, бір рет алимент алсаң болды, бірден та-
бысыңа қосып жібереді, олардың айтуынша, 
солай істеуі керек, өйткені, алимент келесі 
айларда төленуі мүмкін» (әйел, 29 жаста, үй 
шаруасындағы әйел, 05.13.2017).

Алимент алмайтын ажырасқан әйелдердің 
жағдайы бұдан да қиын сияқты, олар алимент 
төленбейтінін дәлелдейтін құжат әкелуі керек. 
Мұнда балаға көмектесу мемлекеттің емес, 
бұрынғы күйеуінің міндеті деген ой қалыптасқан. 
Төмендегі сұхбаттасушы айтып бергендей, 
алимент төленбейтіні туралы анықтама алу оңай 
немесе тез шаруа емес:

«Алимент алмайтыным туралы анықтаманы 
ала алмағандықтан, жәрдемақы алуға тіркей-
тін құжаттарды дайындаған жоқпын. Енді Қо-
станай облысының сотына арыз жібердім. Үш 
ай бойы қоңырау шалдым, бірақ, құжаттарымды 
алды ма, жоқ па, әлі хабар жоқ. Ісім әлі қаралып 
жатыр. Егер алимент төленбейтіні туралы 
анықтама ала алсам, жәрдемақы алуға тірке-
летін едім» (28, әйел, тазалаушы, 01.06.17).
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«Жоқ, өтініш берген жоқпын, ажырасуды 
күтіп жүрмін, алимент төленбейтіні тура-
лы анықтама керек» (31, әйел, тазалаушы, 
31.05.17).

«Сот шешімін ала алмай жүрмін, бірінші не-
кемнен екі балам, қазіргісінен бір балам бар. 
Сол екі балама алимент тһленбейтіні тура-
лы сот шешімі керек» (әйел, үй шаруасындағы 
әйел, 39 жаста, 13.05.17). 

2.		Неке	қию	немесе	үйленбеген	ата-ана	
екені	туралы	құжаттар		
Отбасылар жалғызбасты екенін дәлелдеуі 
керек, себебі, ата-ананың екеуі де табыс немесе 
жұмыссыздық анықтамасын тапсыру тиіс болады. 
Кейбір отбасылар осындай құжаттарды алуда 
қиындықтарға тап болады. Оған қоса, балалар 
некесіз туылған жағдайда күйеуі немесе әйелі 
сенімхатсыз ешбір құжатты өз бетінше тапсыра 
алмайды. Осы туралы төменде түсіндірілген:

«Күйеуім екеуіміз некемізді әлі тіркеген 
жоқпыз, құжаттарды тапсыру үшін азамат-
тық некедегі күйеуімнен сенімхат алдым. Мы-
салы, баланың әкесін көрмесе, оның қолынсыз 
олар ешбір құжат бермейді. Құжат алуға әлі 
барған жоқпын, өйткені, олар маған баланың 
әкесі келуі керек дейді, ал ол болса, жұмысба-
сты адам, уақыты жоқ» (әйел, үй шаруасын-
дағы әйел, 17.05.17).

Жергілікті сапалық зерттеу жүргізу кезінде 
өтініш берушілер Бокс 7 көрсетіп тұрған 
құжаттарға қосымша №4 үлгідегі анықтама 
бойынша ақпарат беруі керек екені анықталды, 
яғни, бала некесіз туылған жағдайларда. Бұл мәселе 
Астана қаласында анықталды, себебі, жәрдемақы 
ала алмаған сұхбаттасушылар арасында басым 
көпшілігі жалғызбасты аналар болды.

«Мекен-жай анықтамасын алуға қатысты 
еш қиындық жоқ. Оны алу оңай. Негізінен, не-
кеде тұрмайтын ана ретінде №4 үлгіні алуға 
көп уақыт кетеді. Халыққа қызмет көрсету 
орталығында ұзын-сонар кезекке тұру керек, 
дерекқоры да жұмыс істемей қалады. Уақыт 
тауып келгенде, екі не үш сағат тосасың, ал 
саған «Дерекқор жұмыс істемейді» дейді» (33, 
әйел, үй шаруасындағы әйел, 31.05.17).

3.			Ажырасуды	растайтын	құжаттар	
Талап етілетін тағы бір қосымша құжат – ажырасуды 
растайтын құжат. Сұхбаттасушылар осы құжатты 
алу кезінде көрген екі жағдайдағы қиындықтары 
төменде келтірілген:

«Кенже балам – 8 жаста. Осы уақытқа дей-
ін, кенжем туылғалы бері күйеуіммен тұр-
маймын. Сондықтан, АӘК алуға дайындалып 
жүрдім. Жалғыз мәселе – құжат жинау. Күйе-
уіммен ажырасқанмын, бірақ, бұл жеткіліксіз, 
өйткені, ол түрмеде отыр. Сондықтан, маған 
анықтама керек, мен оны сұраттым, артынан 
бардым. Күйеуім жұмыс істемейтіні және 
маған ақшалай көмектесе алмайтыны ту-
ралы анықтама алдым. Ойлап көріңізші, сол 
анықтаманы алу үшін күйеуім отырған Долин-
ка деген жерге бару керек, менің ойымша, бұл 
қиындау. Әлгі анықтамаға тапсырыс беру ке-
рек, содан кейін оны алып кету үшін қайтадан 
бару керек. Өзім бара алмадым, өйткені, бала-
ларым бар, сондықтан, енемнен барып келуін 
өтіндім» (35, әйел, кеңесші-сатушы, 12.05.17).

«Көршім жәрдемақы алуға өтініш беру-
ге келді. Мен оған басқа құжаттармен қоса 
күйеуімен ажырасқаны туралы құжатты да 
тапсыруы керек екенін түсіндірдім. Ондай құ-
жат болмаса, онда күйеуінің табысы туралы 
анықтама керек. Оны алу үшін күйеуінің жеке 
куәлігі қажет. Көршім содан қайтып келмеді. 
Мүмкін оған сол анықтаманы алу қиын шығар, 
білмеймін. Күйеуі табысы туралы анықтама-
ны және жеке куәлігін бермейтіні түсінікті. 
Көршім оны Тереңөзектен алуы керек, мүмкін 
олар ресми ажыраспаған шығар?! Құжатта 
олардың бірге тұрмайтыны және күйеуі али-
мент төлемейтіні көрсетілуі тиіс» (әйел, 70 
жаста, зейнеткер, 18.05.17). 

Зерттеу мәліметтері көрсеткендей, іріктелімге 
кірген барлық аймақтарда жалғызбасты аналар 
тұратын үй шаруашылықтары ата-ананың екеуі де 
бар үй шаруашылықтарына қарағанда орта есеппен 
кедейлеу, бұл айырмашылық статистикалық 
тұрғыдан айтарлықтай болды (Кесте 18). Сондай-
ақ, олар өздерін әлеуметтік көмек алуға құқылы 
деп санауға көбірек бейім, бірақ, осы тұрғыдағы 
айырмашылықтар статистикалық жағынан 
айтарлықтай болған жоқ. Маңғыстау облысында 
және Астана қаласында жалғызбасты ата-анадан 
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Кесте	 18.	 Әлеуметтік көмек беру туралы өтініш бергендердің пайыздық үлесі, 
жалғызбасты аналар бойынша

Қызылорда	облысы Маңғыстау	облысы Астана	қаласы

Ата-ана-
ның екеуі 

де бар 
үй шару-
ашылығы

Жалғыз-
басты ана 
тұратын 
үй шару-
ашылығы 

Ата-ана-
ның екеуі 
де бар үй 

шару-
ашылығы

Жалғыз-
басты ана 
тұратын 
үй шару-
ашылығы 

Ата-ана-
ның екеуі 

де бар 
үй шару-
ашылығы

Жалғыз-
басты ана 
тұратын 
үй шару-
ашылығы 

Орташа әл-ауқаты 
(орта ХӘАИ шамасы) 62** 59** 56*** 52*** 75*** 71***

АӘК немесе МБЖ 
алуға құылы деп са-

найды (%)
20 30 12 15 19 21

АӘК немесе МБЖ 
алуға өтініш берген 

(%)
25*** 11*** 10 10 6 7

Іріктелімдегі жалғыз-
басты ана тұратын үй 
шаруашылықтарының 

% 

 5  5  17

тұратын үй шаруашылықтарының әлеуметтік көмек 
алу туралы өтініш беру көрсеткішінде айтарлықтай 
айырмашылық жоқ, бірақ, Қызылорда облысында 
жалғызбасты аналардың өтініш беруге бейімділігі 
әлдеқайда аз болды. Қызылорда облысындағы 
жалғызбасты аналар ата-ананың екеуі де бар үй 
шаруашылықтарына қарағанда өтініш бермеу 
себептері ретінде ақпарат жоқтығын, үлгіге 
және құжаттарға қатысты қиындықтарды, уақыт 
тапшылығын көбірек атады.

3.4	Ұсынымдар
Қолданыстағы модельдерді және озық тәжірибені 
қайталау:
1. Жылжымалы әлеуметтік орталықтардың және 
әлеуметтік қорғау органдарының құжат жинау 
және қабылдау қызметтері тиімді болған және 
үй шаруашылықтарына өтініш беруге арналған 
материалдарды жылдам, әрі қиындықсыз жинауға 
көмектескен. Осындай «бір терезе» моделін 
институттандыру және барлық облыстарда/елді 
мекендерде қолдану керек.

2.  Өтініш толтыруға әлеуметтік қызметкерлердің 
көмектескені өтініш берушілер үшін қолайлы 
болған. Әсіресе, зерттеу жүргізілген Қызылорда 
облысынының аудандарында. Бұл осы зерттеу 
әлеуметтік қызметті күшейтуге қатысты берген 
жалпы ұсынымдарымен байланысты. Көмек 
алушылардың пікірінше, ауданға қарағанда 
жергілікті әкімшілік көбірек көмектеседі. Бұл 
түсінікті, өйткені жергілікті әкімшілік шағын халық 
тобына қызмет көрсетеді, сондықтан, жергілікті 
әлеуметтік байланыстар анарғұрлым тиімді. 
Аудандық әкімшілік жұмысын жетілдіру қажет. 
Ақпарат беру және үлгілерді толтыруға көмектесу 
жағын жақсарту керек. Мінез-құлық кодексі және 
қандай ақпарат берілуі тиіс екені көрсетілген 
әкімшілік нұсқаулықтарын әзірлеу керек.

Құжат беру тәртібін жеңілдету:
Құжаттарға келетін болсақ, өтініш берушілер 
тапсыруға қиналған негізгі құжаттар жұмыссыздық 
анықтамасы, алимент туралы анықтама, неке 
қию/ажырасу туралы анықтама және отбасылық 
жағдайға қатысты құжаттар болған. Осы 
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құжаттарды алу тәртібін қалай жеңілдетуге 
болады?
1.  Өтініш берушілер жұмыссыздық анықтамасын 
алу үшін аудан орталығына және жұмыспен қамту 
бөліміне бару керек екенін, әрі алған анықтаманы 
үнемі қайта растап тұру керек екенін жеткізді. 
Осы анықтаманы басқа да органдар бере алуына 
жағдай жасауға болады, мысалы, жылжымалы 
әлеуметтік орталықтары, қазір олар мекен-жай 
анықтамасын бере алады, ал осындай қызметтер 
көрсетілетін жерлердегі респонденттер барлығы 
оны тиімді деп тапты;
2. Жалғызбасты аналар жұмысынан анықта-
ма алуда белгілі бір қиындықтарға кез болады, 
өйткені, олар көбінесе жарты күндік немесе жұмыс 
кестесі икемді орындарда бейресми істейді. Ондай 
жұмыс орындары ешқандай анықтама бермейді. 
Жалғызбасты ата-аналар үшін жұмысы туралы 
анықтама тапсырудан босатуды ұсынуға болады. 

Саясат шарттарын жетілдіру:
Жұмыс туралы анықтама тапсыру Қазақстанда 
әлеуметтік көмек және еңбек етуге белсенді 
араластыру саясаттарының мақсатына және 
үйлестірілуіне қатысты біршама қиындықтар 
тудырады. Бұл – әлеуметтік көмек жұмысқа 
тұрудан тежейтін фактор болуы мүмкін деген 
қорқыныштан қабылданған шара. Басқаша 
айтқанда, жұмыс табудан гөрі, адамдар әлеуметтік 
көмекке иек артатын болады. Алайда, АӘК және 
МБЖ алу туралы өтініш беру тәртібі жұмыспен қамту 
бағдарламаларына және мақсаттарына демеу 
болатындай етіп қарастырылғанмен, керісінше, 
оларға қарама-қайшы әрекет етіп жатыр. Бұл, 
әсіресе, алыс жатқан ауылдар тұратын адамдарға 
қатысты, олар аз жалақыға қоғамдық жұмысқа 
орналасуға мәжбүр. Жалақының аз болғаны 
соншалық, жолға кететін шығындар мен кездейсоқ 
табыстан құр алақан қалудан туатын шығындарды 

есептеген адамдар қоғамдық жұмыстарға тұрмау 
туралы орынды шешім қабылдайды. Әлеуметтік 
көмек және жұмыспен қамту салаларының нақты 
және ортақ мақсаттары болуы керек, екі салада 
да сол ортақ мақсаттарды орындауға бағытталған 
бағдарламалар болуы тиіс. Жұмысқа алу 
шарттарын қайта қарау қажет, адамдар, әсіресе, 
алыс ауылдарда, ұсынылған жұмысқа тұрғысы 
келуі үшін қаржылай ынталандыру шараларын, 
сонымен қатар, қолайлы жұмыс кестелерін 
қарастыру керек.

Сонымен бірге, жұмысқа алу шарттары 
жыныстық ерекшеліктерге байланысты 
ұрымталдықты ескеретіндей етіп бейімделуі 
тиіс. Атап айтқанда, әйелдердің толық жұмыс 
күні бойы істейтін жұмыстарға тұруына кедергі 
келтіретін үй шаруасы және үйдегілерге күтім 
көрсету ескерілуі тиіс. Халықаралық жандандыру 
және бірізділік саясаттарына жасалған шолу 
еңбек нарығына енуді ілгерілетудің «әмбебап» 
жолы жоқ екенін көрсетеді (Алмейда Р. және 
т.б.  2012). Табысы төмен топтағы адамдардың 
арасында ер де, әйел де бар, оларға 
бірдей әдіс қолдану жұмыспен қамтудағы 
қиындықтарды, яғни, оларды еңбек нарығынан 
сыртқа тебетін әлеуметтік, экономикалық 
және институционалдық факторларды жоя 
алмауы мүмкін (Иммерволл H. 2009). Адамның 
жұмысқа немесе жалақысы жақсы жұмысқа 
тұруына не кедергі келтіретінін анықтап 
алу маңызды, анықталған себебіне қарай 
адамдардың жеке басындағы жағдайын және 
қажеттіліктерін ескере отырып, шара қолдану 
қажет. Ол үшін адамдарды белгілі бір топтарға 
жіктеу, бағдарламаларды тиісінше бейімдеу, 
соның ішінде, басқа факторлармен жыныстық 
ерекшелікке қатысты тежеуші тұстарды ескеретін 
дербес іс-қимылдар жоспарларын жасау қажет.   
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4. Әлеуметтік көмек 
алу құқығының және 
мұқтаждықты тексерудің 
шектеуші талаптары
АӘК және МБЖ үшін отбасының жиынтық 
табысын есептеу кезінде барлық кіріс, 
яғни, тек жұмыс істеп тапқан кіріс және 
жеке қаражат аударымдары (ақша жіберу) 
ғана емес, мемлекет тарапынан берілген 
әлеуметтік қорғау саласындағы төлемдер 
де ескеріледі. Табыс әкеле алатын немесе 
күнелтуге мүмкіндік беретін мүлікке, 
мысалы, көлікке немесе малға ие болу да 
есеп-қисапта ескеріледі. Респонденттер 
қолданыстағы табыс көлеміне қатысты 
шектеуі көп талаптардың кесірінен көмектен 

қағылатын төрт жолды атады:

• Көмек алу құқығын анықтау үшін үй 
шаруашылығының табысы ретінде атаулы 
әлеуметтік төлемдерді қосып санау; 

•  Жарты күндік, кездейсоқ табысты қосып 
санау; 

•  Мал және көлік болуы көмек алу құқығын 
шектеуі.

Осы факторлардың әрқайсысы кезек-кезек 
талқыланған.

4.1	Әлеуметтік	көмек	алу	құқығын	
анықтау	мақсатында	өзге	атаулы	
төлемдердің	үй	шаруашылығының	
табысына	енгізілуі:
Біз жүргізген зерттеу нәтижелері мұқтаждықты 
тексеру кезінде жұмыс істеп таппаған табысты 
есепке алудың шектеу қоятын сипаты туралы 
дереккөздерден алынған мәліметті (Бабаджанян 
Б. және т.б. 2015) растайды. Үй шаруашылығының 
табысын есептеу кезінде түрлі өмірлік жағдайларға 
байланысты төленетін басқа атаулы көмек 
түрлерін есепке алу үй шаруашылығының табысын 
тұрмысы төмен отбасыларға арналған атаулы 
көмек алу үшін белгіленген табыс деңгейінен 
асырып жібереді. Респонденттер (сұхбаттасқан 33 
көмек алмайтын респонденттің 12-сі) жәрдемақы 
алу құқығынан айырады деп мәлімдеген төрт түрлі 
әлеуметтік төлем келесілерге арналған:

•   Мүгедектігі бар балалар;
•   1 жасқа толмаған балалар;
•    Көп балалы ана;
•   Жоғары оқу орнында оқитын балаларға беріле-
тін шәкіртақы.

Осы жағдай төменде толығырақ суреттелген:

«Мен баруды қойдым. Мүлдем қойдым, олар 
мүгедектік жәрдемақысын қоса есептеп, заң-
герлермен бірге белгіленген шектен асып 
кетті деп шешті. Сондықтан, баруды, салғы-
ласуды, бірдеңені дәлелдеуді қойдым. Бірақ, сол 
кезде сол ақшаға мұқтаж едім, өйткені, балам 
көктемде 7-ге толды. Ал үйде бір тілім нан да 
болған жоқ! Түк болған жоқ!» (33, әйел, үй шару-
асындағы әйел, 31.05.17).
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Кесте	 19.	 	 Балаларға арналған әлеуметтік қамсыздандыруға қатысы жоқ атаулы 
көмектің ай сайынғы көлемі

Жәрдемақы	немесе	көмек Есептеу Бір	айдағы	орта-
ша	көлемі	(ТГ)12	

Атаулы әлеуметтік көмек

Ең төменгі 
күнкөріс деңгей-

інің 40% 
(24,459 ТГ)

9,784

Балаларға арналған мемлекеттік жәрдемақы
Ең төменгі 

күнкөріс деңгей-
інің 60% 

14,675

Басқа	төлемдердің	мысалы	 	

0-15 жас аралығындағы балаларға арналған мүге-
дектік жәрдемақысы 

0.96 x АЕК (айлық 
есептік көрсеткіш, 

2,269 ТГ)
2,179

Мүгедек балаларға арналған ай сайынғы мемле-
кеттік көмек

1.05 x ең төменгі 
жалақы (24,459 ТГ) 25,682

Көп балалы аналар (Алтын алқа) 6.4 x АЕК 14,522
Жоғары оқу орнындағы шәкіртақы: ең төменгі 
шәкіртақы 20,949

Жоғары оқу орнындағы шәкіртақы: көбейтілген 
шәкіртақы 24,091

«МБЖ алуға құжат тапсырғанда Әкімдік бір 
жасқа толмаған балаларға берілетін жәр-
демақыны менің табысым деп есептеді. Ол 
жәрдемақының мерзімі бітті, енді қайтадан 
құжат тапсырайын деп отырмын» (әйел, 36 
жаста, үй шаруасындағы әйел, 15.05.2017).

Заңға сәйкес шәкіртақы да үй шаруашылығының 
табысын есептегенде ескеріледі. Бірақ, екі 
сұхбаттасушы, екеуінің де балалары жоғары 
оқу орнында оқиды, бұл әділетсіз деп санайды. 
Сұхбаттасушының бірі тіпті таңданысын жасыра 
алмады: «13 000 теңгелік шәкіртақы қалай ғана 
отбасының табысы болып есептеле алады?» (әйел, үй 
шаруасындағы әйел, 14.05.2017). Осы екі жағдайда да 
олардың балалары 13-15 000 теңге шәкіртақы алады. 
Шәкіртақы балаларды оқуын жалғастыруға жақсы 
ынталандыратынына қарамастан, оқуға барумен 
байланысты тамақ, жатын орын және оқуға қажетті 
керек-жарақтар алуға шығатын шығынды толығымен 
өтемейді. Шын мәнінде мұндай шәкіртақылар 
кірісті арттырмайды, керісінше шығынды көбейтеді. 

Онымен қоса, үй шаруашылықтары АӘК және МБЖ 
алудан қағылатыны тағы бар. 

«Әйелімнің Алтын алқасы бар, АӘК пен МБЖ 
ала бастағанға дейін көп балалы ана ретінде 
жәрдемақы алатын. Балалыр қазір оқуға түсті, 
шәкіртақы алады, соны бірден біздің табы-
сымыз деп есептеп, АӘК төлеуді тоқтатты. 
Онсыз жағдай қиындап кетті. Ақша жетпейді, 
шәкіртақы балалардың шығындарын өтеуге 
жетпейді, біз оларға көмектесеміз деп ойлап 
едік, енді тіпті АӘК-сіз қалай күн көретінімізді 
білмейміз» (ер, 47 жаста, өз-өзін жұмыспен 
қамтушы, 14.05.2017).

Табыс көлемінің шекті деңгейі тым төмен 
екенін ескерсек, түрлі әлеуметтік төлемдер үй 
шаруашылығының табысы ретінде ескерілген 
жағдайда отбасының кірісін сол шектен оп-оңай 
асырып жіберетіні анық. Кесте 19 респонденттер 
табысын есептеу кезінде ескерілді деп мәлімдеген 
төлемдерді және белгілен шекті табыс деңгейін 
өзара салыстырады.

12     Өмір сүру құнындағы айырмашылықтарға байланысты аймақтар арасында да айырмашылықтар бар. Осы жерде орташа көлем 
көрнекілік мақсатында келтірілген.
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Кестеден көрініп тұрғандай, кейбір төлемдер 
әлеуметтік көмектің қай түрі бойынша да 
белгіленген табыс шегінен әлдеқайда жоғары 
болып тұр. Аталмыш төлемдердің кейбірі 
отбасының сол жағдайда болуына байланысты 
қосымша шығындарға қатысы болмаса да 
(көп балалы аналарға және төртінші немесе 
қосымша бала үшін берілетін бір реттік төлем 
жай ғана балаға қатысты шығындарды өтеу үшін 
ғана емес, сондай-ақ, қаржылай ынталандыру 
деп есептеледі), олардың көпшілігі қаржылай 
өтемақыға мұқтаждықты айқын көрсетеді. Егер 
осы төлемдер белгілі бір шығындарды, мысалы, 
мектепке арналған кітаптар алуға немесе ата-
ананың мүгедек баласына қарау үшін жұмысын 
тастауды өтеуге берілсе, онда есептеу кезінде 
ескерілмегені дұрыс.

Сондықтан, әлеуметтік көмек алу құқығын 
анықтау мақсатында оларды үй шаруашылығының 
табысы ретінде есептеу керек пе, жоқ па, даулы 
мәселе. Көптеген ЕО елдерінде осындай аталуы 
көмек түрлері аталған мақсатта табыс көлемін 
есептеу кезінде ескерілмейді (Ван Ланкер A. 2015), 
бұл туралы осы қосалқы тараудың ұсынымдарында 
толығырақ баяндалған.

4.2	Жартылай	жұмыспен	қамтудан	
алынған	табыс	және	тұрақты	
емес	кіріс	материалдық	жағдай	
бағаланғанда	табысқа	енгізіледі	
Көптеген мұқтаждықты тексеру әдістері 
кездейсоқ жұмыстан, сонымен қатар, ауыл 
шаруашылығынан тапқан табысты ескеруді 
талап етеді. Ондай табыстың анда-санда және 
өте аз болып тұратынына да қарамайды. Көмек 
алушылардың мұқтаждықты тексеру барысында 
табысын жасырып қалу немесе төмендетіп 
көрсету де кеңінен таралған. Шындығында, көмек 
алушылардың алдында тұрған таңдау аса қиын: 
не қосымша жұмыс іздемеу не ақша тауып, оны 
жасырып қалу. Бұл мәселе барлық мұқтаждықты 
тексеру әдістеріне тән. 

Бұрынырақта айтылғандай, Қазақстандағы 
мұқтаждық тексеру әдісі табысты дұрыс есепте-
меу ережелеріне және тәртібіне байланысты 
үй шаруашылықтарының табысын асыра 
көрсететінінің дәлелі бар (Карраро Л. және т.б. 
2016). Біздің зерттеуге қатысқан кейбір көмек 
алушылар кездейсоқ жұмыстан тапқан табыстарын 
әлеуметтік көмек әкімшілері қалай түсінетініне 

немесе тіркейтініне қатысты алаңдаушылығын 
білдірді. Мысалы, бір сұхбаттасушы, төменде, 
бір реттік кездейсоқ жұмыстан тапқан табысы 
қалайша тұрақты кіріс болып есептелетініне 
қатысты алаңдады: 

«Біз бай емеспіз, ақша тамақтан артылмай-
ды. Біз ББМЖ алуға құжат жинап жүргенбіз. Ал-
дымен Әкімдік қызметкерлері ББМЖ ала ала-
сыңдар деген болатын, кейін, біз құжаттарды 
жинап болғанда, тіркелмеген табысымыз, 
қосалқы жұмысымыз болғандықтан және жұ-
мыспен қамту орталығында тіркелмегендік-
тен өтінішміз қабылданған жоқ. Біз олардың 
ара-тұра істейтін жұмысымызды байқамаға-
нын қаладық, өйткені, оны да тұрақты кіріс 
есебіне кіргізіп жіберетіні анық» (ер, 35 жаста, 
өз-өзін жұмыспен қамтушы, 15.05.2017). 

Тағы бір респондент, төменде, кездейсоқ 
табыс кіріс көлемін тексеру кезінде алынбаса да, 
есептеуге енгізілгенін айтып берді:

«Үйде 11 адам бар, олардың тоғызы – бала-
лар, 6 бала 18 жасқа толмаған. Материалдық 
жағдай ауыр, ақша тамаққа әрең жетеді. Күй-
еуімнің тұрақты жұмысы жоқ, жұмыспен қату 
орталығында тіркелген. Біз 2017 жылға дейін 
АӘК және МБЖ алып келдік, бірақ, 2017 жыл-
дан бастап, еш түсіндірместен АӘК төлеуді 
тоқтатып тастады, МБЖ қалды. Мен карьер-
ден жаңа келдім, уақытша жұмыс болатын, 
әйелім уақытша қоғамдық жұмысқа тұрған, 
бірақ, 3 айдан бері жалақысын алған жоқ»

Біз анықтаған дәлелдер бойынша тағы бір 
қиындық бар, ресми емес жұмыс орындарында 
істейтін адамдар табысы көрсетілген анықтама 
тапсыра алмайды. Тұрмысы төмен отбасыларға 
арналған атаулы әлеуметтік көмек алу үшін 
не жұмыстан анықтама алып келу керек, не 
жұмыссыздық анықтамасын тапсыру керек. 
Кездейсоқ немесе ресми емес жұмыстарда 
істейтіндер де тапсыра алмайды немесе олар 
жұмыссыз ретінде тіркеліп, өздері сырттай 
бейресми түрде жұмыс істейді. Осы жағдай 
3.3-тарауында толығырақ сипатталған және 
төмендегі сұхбаттасушымен де түсіндірілді:

«Мен қазір АӘК алып жүрмін, бірақ, бір күні 
тізімнен шығып қала жаздадым. Мен - жұмыс-
сыз жалғызбасты көп балалы анамын, біраз 
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ақша таппақ едім. Жергілікті әкімшілік осы-
ны біліп қойып, бірден жетіп келді, балалар-
дан менің қайда істейтінімді, жалпы жұмыс 
істеймін бе, жоқ па, сұрай бастапты. Балалар 
мені біреудің үйін жинауға кетті депті. Олар 
маған қоңырау шалып, қанша ақша табаты-
нымды сұрай бастады, табысыңды жасыр-
дың деп кінәлады. Мен оларға осындай жалғыз 
мүмкіндік туа қалғанын, балаларды киіндіруге, 
тамақтандыруға ақшам жетпейтінін айтым. 
Мені тізімнен шығармауын өтіндім. Мен бір 
қылмыс жасаған сияқты болдым. Қазір жұмыс 
істеуден қорқып қалдым, бір жұмыс шыға қал-
са, тып-тыныш кетіп қаламын, балалар мені 
дүкенге, туыстарымызға кетті деп айтады. 
Әйтпесе, жалғыз жәрдемақыға күн көре алмай-
мын» (әйел, 36 жаста, үй шаруасындағы әйел, 
14.05.2017).

Бұдан екі түрлі қорытынды жасауға болады. 
Жалпы алғанда кездейсоқ жұмыстан түскен 
табысты ескеруге қатысты анық және түсінікті 
ережелер болуы тиіс, мұндай ережелер көмек 
алушыларға хабарлануы керек. Нақты ережелер 
тұрғысынан тұрақты жұмысты/табысты есептеу 
емес, кездейсоқ жұмыстан түскен нақты табысты 
есептеу кейбір тұрмысы нашар өтініш берушілерді 
көмектен шеттетуі ықтимал. 

4.3	Мал	мен	көлік	-	тұрмысы	нашар	
отбасыларға	арналған	атаулы	көмекті	
алуда	кедергі
Бұл мәселе Маңғыстау және Қызылорда 
облыстарының ауылдық жерлерінде байқалды 
(бес көмек алмайтын респондент). Жеке 
шаруашылығы және жеке меншік көлігі бар отбасы 
атаулы әлеуметтік көмектен тыс қалдырады, 
себебі, аталған мүлік отбасылардың белгіленген 
табыс деңгейінен асып кететін кіріс әкеледі. 
Респонденттер қолданыстағы есептеу ережелерін 
және тәртібін әділетсіз деп санайды.

«Олар кімде-кімнің тіпті бір тауығы бол-
са, көмек берілмейді деді, бірақ, ол тауық өліп 
қалуы мүмкін ғой, ол қайдан жем табады, оны 
ұрықтандыратын қораз да керек,бір тауық 
әрі кетсе 2 жұмыртқа береді. Тауық, мал әр-
дайым табыс емес, шығын да болады, өйткені, 
жем сатып алу керек» (әйел, 31 жаста, әйел, 
16.05.2017).

«Тауығымыз болса, комиссия жұмыртқа сата 
аласыңдар дейді, түйе саусақ, сүт сата ала-
сыңдар дейді, малымыз болса, одан да табыс 
табуға болады дейді, көлігіміз болса, такси 
болып ақша табуға болады дейді» (әйел, 35 
жаста, үй шаруасындағы әйел, 12.05.2017).

Кірістірме		8:	Шаруашылықты	және	бейресми	кірісті	қоса	есептеу
Шығыс Еуропада ауыл шаруашылығынан және ресми емес маусымдық жұмыстан түскен 
табыс ұлттық статистика агенттіктері әзірлейтін егін шығымы, баға және өнім құны 
туралы мәліметтерді қолданумен есептеледі (Боярчук Д. және т.б. 2009). Көп елдерде бұл 
орталықтандырылған түрде (бірақ, өңірлік ерекшеліктердің және жергілікте бағаны ескере 
отырып) жасалады. Басқаларында (Украина, Ресей Федерациясы) стандарттар әр өңірмен өз 
бетінше айқындалады. Стандарттар жыл сайын немесе тіпті жылына екі рет (Ресейдің кейбір 
өңірлері) қайта қаралады; басқа елдерде үш жыл сайын қайта қаралуы мүмкін (Польша). Түрлі 
факторлар, әкімшілік аудандар, ауыл шаруашылығындағы жұмыс түрі (мысалы, егіншіліктен 
түскен табыс, мал шаруашылығынан түскен табыс және т.с.с.) және жер/егін түрі бойынша 
әртүрлі болады. Ресейде, Молдовада және Польшада стандарттар белгілеу заңмен реттеледі. 
Мәлімет алудың басты көзі – үй шаруашылықтарының бюджетін зерттеу. Ондай мәліметке 
ауыл шаруашылығы өнімдерін сатудан түскен кіріс пен ауыл шаруашылығындағы өндірістік 
шығындар кіреді. Аталмыш зерттеу провинция деңгейінде ауыл шаруашылығымен айналысатын 
үй шаруашылықтары туралы репрезентативтік мәлімет беруі тиіс. Есептеулерді жүйелі түрде 
қайта тексеріп отыру қажет. Мысалы, есептеу стандарттары әдетте жыл сайын немесе тіпті 
жылына екі рет (Ресей Федерациясының кейбір облыстары) қайта қаралады; басқаларында үш 
жыл сайын қайта қаралуы мүмкін (Польша) (Боярчук Д. және т.б. 2009). 
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Бұл – екіүшты мәселе, оған қатысты қолданатын 
мінсіз модель жоқ. Халықаралық тәжірибеден 
білетініміз – ауыл шаруашылығынан түскен табысты 
нақты қалай анықтау (немесе есептеу) керек 
екенін анықтап алу. Қазақстанда бұрын жүргізілген 
зерттеулер көрсеткендей, ауыл шаруашылығынан 
түскен табысты есептеуде өнімнің өзіндік құны 
2005 жылдан бері өзгермеген (Карраро Л. және т.б. 
2016). Салдарынан кіріс жасанды түрде ұлғайып, 
үй шаруашылығы әлеуметтік көмек алу құқығынан 
қағылады. Табыс көлемін есептеу ағымдағы 
жағдаймен байланыстырылуы және қолданыстағы 
баға туралы мәліметтерге, жергілікті жағдайға 
негізделуі, әрі сенімді әдістерді қолдануы тиіс 
(Бокс 8). Сонда табыс көлемі айтарлықтай нақтырақ 
есептеліп, нақты табысты ұлғайтып/төмендетіп 
көрсетпейтін болады. 

4.4	Ұсынымдар
Мұқтаждықты тексеру кезінде қиындықтар 
туындайтыны анық, «дұрыс» не «бұрыс» әдіс 
жоқ. Оның орнына аса мұқтаж жандарға қажетті 
ресурстарды жеткізуге тиімді мүмкіндік беретін 
мұқтаждықты анықтаудың бастапқы мәресі – 
саясат жасаушылардың кедейшілікті азайтуға 
және ең кедей адамдардың өмірін жақсартуға 
деген шынайы ниеті мен талпынысы.

Зерттеу нәтижелері АӘК және МБЖ діттеген 
мақсаттарына тиімдірек жете алуы үшін оларды 
алуға қатысты шекті табыс деңгейі мен талаптарды 
бейімдеуге болатын бірнеше ықтимал жолды 
ұсынады:
• Шекті табыс деңгейін көтеру қажет. 
Бұл мәселе келешектегі әлеуметтік көмек 

реформаларының басты назарында. Шын 
мәнінде, зерттеуде айтылғандай, бұл – өмірлік 
маңызы бар мәселе. Өздерін әлеуметтік көмек 
алу қажет және мұқтаж деп санайтын көптеген үй 
шаруашылықтары бар, бірақ, іс жүзінде олардың 
құқығы жоқ. Оған қоса, жақында жасалған талдау 
көрсеткендей, тіпті реформалардан кейін де және 
шекті табыс деңгейін көтерген күнде де көптеген 
тұрмысы нашар үй шаруашылықтары табыс 
көлеміне байланысты көмекпен қамтылмай және 
құқылы бола алмай қалады екен (Карраро Л.және 
т.б. 2017).
• Табыс көлемін есептеуде белгілі бір атаулы 
көмек түрлерін қоспау қажет. Атап айтқанда, 
жалпы күнкөріс шығындарын емес, мүгедектіктен 
туындайтын қосалқы шығындарды өтеуге 
арналған мүгедектік жәрдемақысы, сонымен 
қатар, шәкіртақылар (Babajanian et al., 2015). 
Аталғандардың соңғысы баланың оқу орнына 
баруға және ең жақсы қабілеттерін шыңдауға 
кететін қосымша шығындарды өтеуге арналған. 
Бокс 8 басқа елдерде мұқтаждық тексеру кезінде 
ескерілмейтін табыс түрлеріне қатысты көбірек 
мәлімет береді.
• Жарты күндік, кездейсоқ жұмыстан түскен 
табысты ескеруге қатысты түсінікті ережелер болуы 
тиіс. Ондай ережелер өтініш берушілерге анық етіп 
хабарлануы тиіс.
• Мал ұстаудан және ауыл шаруашылығында 
жұмыс жасаудан түскен табысты есептеу кезінде 
бағаға қатысты соңғы көрсеткіштер, жергілікті 
жағдай және сенімді әдістер қолданылуы тиіс.
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Кірістірме		9:			Халықаралық	тәжірибеде	кірісті	ескермеу
Елдердің көпшілігі табыс ұғымының жан-жақты анықтамасын қолданғанмен, олар, сонымен қатар, 
жұмыс істеп тапқан белгілі бір табыс түрлерін (жұмыстан немесе капиталдан түскен табыс) және 
жұмыс істемей тапқан табыс түрлерін (мысалы, әлеуметтік қорғау саласындағы түрлі жәрдемақылар) 
табыс ретінде ескермеу үрдісіне ден қойған. Ондай табысты ескермеу бірнеше көзден түсетін кіріс 
арасындағы өзара ара-қатынасты үйлестіру қызметін атқарады. Көптеген мұқтаждықты тексеру 
бағдарламалары белгілі бір топтарға көрсетілетін қолдау деңгейін арттыру үшін кейбір табыс 
түрлерін есепке алмайды (Van Lancker 2015). Ескерілмейтін табыс түрлерінің саны мен ауқымы 
шекті табыс деңгейіне қарай көмек алу құқығына, әрі жалпы жәрдемақы көлеміне тікелей әсер етіп, 
ұрымтал тұстары көп адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыра алады.

ЕО-да әр мемлекетке қарай табыс ретінде есептелмейтін кіріс көздеріне келесілер кіреді (Ван 
Ланкер A. 2015): 

• Жұмыс істеп тапқан табыстың бір бөлігі 

• Әлеуметтік қамсыздандыру жәрдемақылары (мысалы, отбасыларға, жүкті аналарға арналған 
жәрдемақылар, зейнетақылар, мүгедектік жәрдемақылары)  

• Ата-ананың ақшасы 

• Студенттерге берілетін гранттар 

• Алимент төлеу туралы қуынымдар арқылы өндірілетін ақша 

• Қайтарылған қарыздар 

• Қайырымдылық қорларынан берілген қаражат 

ЕО-дағы ең төменгі табыспен қамту бағдарламаларын зерттеу барысында осындай бағдарламалар 
жалпы әлеуметтік қорғау жүйесі тиімді болғанда мейлінше көп пайдасын тигізетінін көрсетті (Ван 
Ланкер A. 2015). Бельгия, Дания, Литва және Ұлыбритания сияқты елдердегі кедей және ұрымтал 
адамдар үкімет басқа көмек түрлерін алу тәртібін қатаңдатқандықтан әлеуметтік көмекке 
(материалдық көмекке) көбірек сенетін болған. Бірақ, әлеуметтік көмек тек шектеулі ғана жәрдем 
ұсынады, басқа көмек түрлері болмаған жағдайда адамдардың қажеттіліктерін толығымен 
қанағаттандыра алмайды.  

ЕО-дағы ең төменгі табыспен қамту бағдарламаларын зерттеу кезінде әлеуметтік көмек алушылар 
қосымша көмек түрлерін де алатыны анықталды (Ван Ланкер A. 2015). Оларға келесілер жатады:

• Мұқтаждыққа қарай ең төменгі табыспен қамту бағдарламалары көбінесе тұрғын үй 
жәрдемақысымен толықтырылады (Австрия, Болгария, Чехия Республикасы, Дания, Финляндия, 
Франция, Норвегия, Польша, Швеция және Ұлыбритания).

• Жылу, газ және отын сияқты энергетикалық ресурстармен байланысты шығындарды өтеуге 
арналған қосымша жәрдемақы (Австрияның кейбір провинциялары, Германия, Дания, Польша және 
Нидерланды).

• Күтпеген жағдайларда төтенше шығындарды өтеуге арналған арнайы жәрдемақылар 
(Австрияның кейбір провинциялары, Чехия Республикасы, Германия, Дания, Нидерланды).

• Балаларды өсіруге қатысты шығындарды өтеу үшін берілетін қосымша жәрдемақылар (Бельгия, 
Эстония, Германия, Норвегия, Румыния).

• Мүгедектігі бар адамдарды қосымша ең төменгі табыспен қамту бағдарламалары (Кипр, 
Португалия, Ұлыбритания).
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Кірістірме	10.			Арнаулы	әлеуметтік	қызметтер	аясындағы	нақты	қызметтер.
2008 жылғы Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заң және осы заң төңірегіндегі қосымша 
заңдар ұрымталдығы бойынша белгілі бір санатқа жататын балаларға келесі қызмет түрлерін 
алуға құқылы етеді:

1. Әлеуметтік күтім қызметтері

- Үйде көрсетілетін әлеуметітк қызметтер, мысалы, күтімге мұқтаж мүгедектігі бар балаларға 
күтім көрсету 

- Қимыл-қозғалысы шектелген адамдарға арналған жеке көмекші 

- Психологиялық, медициналық және педагогикалық тексеру және диагностика (баланың 
арнаулы әлеуметтік қызметтер алуға мұқтаждығын анықтау үшін)

- Тиісті тұрғын үй жағдайымен қамтамасыз ету (қабаттар саны, тұрғын үй түрі және т.б.).

2. Әлеуметтік-медициналық қызметтер 

- Протездік-ортопедиялық және есту құралдарын, қоларбалар және т.б. беру

- Оңалтушы ем, соның ішінде, медициналық, физикалық, шипайжайлық және басқа да ем түрлері 

3. Әлеуметтік-психологиялық қызметтер 

- Әлеуметтік-психологиялық қызметтер, мысалы, әлеуметтік-психологиялық жүйесі бақылау, 
психологиялық көмек көрсету, психологиялық жағдайды түзеу 

2-бөлім  Зерттеу нәтижелері: 
Арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі 
кедергілер
Есептің осы бөлімінде арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге мұқтаж үй шаруашылықтары 
сол қызметтерге қол жеткізу кезінде 
тап болатын кедергілерді қамтиды. Біз 
3,982 балалары бар үй шаруашылықтары 
арасында жүргізген сауалнамамызда 
осындай қызметтерге мұқтаж балалы үй 
шаруашылықтарын анықтаудың бірнеше 
әдісін қолдандық. Солардың біріншісі 
Вашингтондық топ құрастырған сұрақтар13  
болды, олар мүгедек балалары бар үй 

шаруашылықтарын анықтауға арнал-
ған, екіншісі үй шаруашылықтарынан 
аталған қызметтер алуға құқық беретін 
мүгедектікке қатысы жоқ санаттардың 
біріне жататын баласы бар-жоғын сұрау 
болды. Содан соң, біз осындай балалар 
Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы 
заң14 аясында көрсетілетін арнаулы 
қызметтердің қайсысына мұқтаж екенін 
сұрадық, аталмыш қызметтер Бокс 10 
келтірілген. 

13    http://www.washingtongroup-disability.com/
14    Қазақстан Республикасының 29 желтоқсан 2008 жылғы N 114-IV «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Заңы 
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4. Әлеуметтік-педагогикалық қызметтер 

- Девиантты мінез-құлықты балаларға арналған педагогикалық түзеу шаралары 

- Үйде оқыту

- Тіл мүкістігін түзеуге арналған логопедиялық қызметтер 

- Арнаулы оқыту бағдарламалары арқылы балаларға білім алуға көмектесу 

- Мүгедектігі бар және/немесе жалпы білім беретін мектепте оқу бағдарламасын меңгеруге 
қиналатын балаларды оқытуға көмектесу 

- Арнаулы қажеттіліктеріне байланысты балабақшадан тегін орын беру 

- Өз-өзіне қызмет көрсету, жеке бас тазалығы, күнделікті өмірдегі және қоғамдық орындардағы 
мінез-құлық, өзін-өзі реттеу, тіл табысу және басқа да өмірде қажет дағдыларды қалыптастыру 
қызметтері 

Кесте	20.			Үй шаруашылығының арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаждығы

Жиілігі Безбендел-
ген	жиілігі

Безбенделген	
%15	

Мүгедектігі бар балалар16 246 2953 6.3

Ерекше қажеттіліктері бар басқа балалар: 42 416 0.9

- Үй шаруашылығының асырауындағы жетім немесе 
ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар 31 362 0.8

- Әлеуметтік мәні бар аурулары (СПИД(ЖИТС)/
ВИЧ(АҚТҚ), туберкулез) бар балалар 11 86 0.2

- Девианттық мінез-құлықты балалар 4 36 0.1

- Заңға қайшы әрекет жасаған балалар 3 35 0.1

Арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж 276 3279 7.0

Осы кіріспе бөлім өздерін мұқтаж деп 
санайтындар, арнаулы әлеуметтік қызметтерден 
хабардарлық деңгейі және өтініш беру 
мәселелеріне шолу жасайды. Үй шаруашылықтары 
арнаулы әлеуметтік қызметтерден хабардар 
екеніне, мұқтаж екеніне жеткізгеніне және 
сондай қызметтерді алуға өздерін құқылы деп 
санайтындарына қарамастан, олардың тек аз 
ғана бөлігі өтініш беріп көргені анықталды. Кесте 
20. үй шаруашылықтары арасында жүргізілген 
сауалнамаға қатысқан өмірлік қиын жағдайда қалған 
отбасылардың түрлерін және арнаулы әлеуметтік 

қызметтерге мұқтаж екенін жеткізгендерді 
көрсетеді. Қазіргі таңда респонденттер арасында 
мүгедек баласы бар үй шаруашылықтары ең үлкен 
топты құрайды. Ерекше қажеттіліктері бар, ата-
ананың қамқорлығынсыз қалған, әлеуметтік мәні 
бар аурулары бар, девианттық мінез-құлықты 
немесе заңға қайшы әрекет жасаған балалары бар 
отбасылар іріктелімнің 2.1%-ын құрады. Өмірлік 
қиын жағдайдың түрлі санаттарына жататын 
отбасылар саны аз екенін ескерсек, талдау осындай 
түрлі санаттарға жататын отбасыларды өзара 
біріктіріп көрсетеді.

15     Ескертпе: Ішінара жиілік осы тараудағы сандық зерттеу пайдаланылған іріктелімнің салыстырмалы түрде шағын көлемді екенін көрсету 
үшін берілген. Оң жақтағы бағанда үш іріктелім аймағындағы халық санына қарай түзетілген пайыздар көрсетілген.
16     Мұндағы мүгедектіктің таралғандығы Қазақстандағы басқа да есептеулерге қарағанда айтарлықтай жоғары, нәтижесінде халық арасын-
дағы мүгедектігі бар адамдар үлесі 3.0%-ды құрайтын болып шықты. (http://www.unescapsdd.org/files/documents/PUB_Disability-Glance-2012.
pdf). Бұл көрсеткіштер Дүниежүзілік банк 2002-04 жж. Дүниежүзілік халық денсаулығын зерттеу кезінде жиналған мәліметті пайдалана 
отырып есептеп шығарған 14%-дан әлдеқайда төмен (https://data.worldbank.org/data-catalog/world-report-on-disability). 
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Кесте	21.	 Арнаулы әлеуметтік көмек алуға өздерін құқылы деп санайтындар және 
өтініш беріп көргендер.

A:	Әле-
уметтік	

күтім	қыз-
меттері

B:	Әлеумет-
тік-меди-
циналық	
қызметтер

C:	Әлеумет-
тік-психологи-
ялық	қызмет-

тер

D:	Әлеумет-
тік-педа-
гогикалық	
қызметтер

Баласы осы қызмет түрлеріне мұқтаж 
деп санайтындар арасында… 77.9

n=140
84.3

n=166
96.9
n=32

80.2
n=81Балаңыз	осы	қызмет	түрін	алуға	құқылы	

деп	санайсыз	ба?	(%)
Өздерін құқылы деп санайтындар ара-
сында… 13.7

n=117
13.7

n=146
9.7

n=31
14.9
n=67Бұрын	осы	қызмет	түрлерін	алуға	өтініш	

беріп	көрдіңіз	бе?	(%)

Кесте	22.			Өздерін әлеуметтік көмек алуға құқылы деп санайтындар арасында       
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету туралы өтініш бермеу себептері.

Неге	өтініш	бермедіңіз?	
(бірнеше	жауап	нұсқасы)

A:	Әле-
уметтік	
күтім	

қызмет-
тері

B:	Әлеу-
меттік-ме-
дициналық	
қызметтер

C:	Әлеумет-
тік-психо-
логиялық	
қызметтер

D:	Әлеумет-
тік-педа-
гогикалық	
қызметтер

Мен/біз осы туралы ешбір ақпарат ала 
алмады/дық 61 58 82 65

Мұндай қызмет түрі осы аймақта бар деп 
ойламаймын 18 29 22 24

Тіпті сол қызмет көрсетілген күнде де, 
оған баратын жол тым алыс 16 12 9 12

Менің/біздің өтініш беруге уақытым/ыз 
болған жоқ 12 10 0 10

Қызмет сапасы өте төмен 5 4 4 2

Мен/біз мекен-жайға және табысқа қа-
тысты талап етілген құжаттарды тапсыра 
алмадым/дық  

3 1 4 7

Өтініш беру үлгісін толтыру қиын болды 6 2 0 3

Комиссиялық куәландырудан өту керек 
үшін 5 2 0 0

Мен/біз өтініш беру үшін кеңсеге бара 
алмаймын/мыз 3 0 0 2

Аталмыш қызметтерге мұқтаж екенін айтқандар 
арасындағы басым көпшіліг өздерін өтініш 
беруге құқылы деп санайды. Алайда, осы үй 

шаруашылықтарының тек аз ғана бөлігі, қызмет 
түріне қарай 10-15%, өтініш беріп көруге тырысқан 
(Кесте 21).

Әлеуметтік көмекке келетін болсақ, өтініш берудегі басты кедергі – өтініш беру сатылары туралы 
ақпараттың жоқтығы (Кесте 22).
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Кесте	23.		Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету туралы қабылданған өтініштер үлесі 

A:	Әлеумет-
тік	күтім	

қызметтері

B:	Әлеу-
меттік-ме-
дициналық	
қызметтер

C:	Әлеумет-
тік-психо-
логиялық	
қызметтер

D:	Әлеумет-
тік-педа-
гогикалық	
қызметтер

Өтініші	қабылданған	үй	шаруашылықта-
рының	саны	(іріктелім	ішінде) 12 12 3 8

Бұрын-соңды өтініш беріп көргендер 
арасында…
Өтініші	қабылданғандар	(%)

75 60 100 80

Қызмет алуға өзін бұрын-соңды құқылы 
болған деп есептейтіндер арасында…
Өтініші	қабылданғандар	(%)

10 8 10 12

Арнаулы	әлеуметтік	қызметтерге	
мұқтаж	екенін	мәлімдегендер	арасын-
да…
Өтініші	қабылданғандар	(%)

9 7 9 10

Неге	өтініш	бермедіңіз?	
(бірнеше	жауап	нұсқасы)

A:	Әле-
уметтік	
күтім	

қызмет-
тері

B:	Әлеу-
меттік-ме-
дициналық	
қызметтер

C:	Әлеумет-
тік-психо-
логиялық	
қызметтер

D:	Әлеумет-
тік-педа-
гогикалық	
қызметтер

Әлеуметтік қызметкер мұқтаждық тексеруі 
талап етілетіндіктен 0 0 0 2

Мен/біз өтініш бергеніме/мізге адамдар-
дың жақтырмай қарайтыны үшін 1 0 0 0

Көрсетілетін қызмет баламның қажеттілік-
терін қанағаттаруға сай емес 0 1 0 0

Мен/біз ақша/сыйлық/сыйақы беруіміз 
керек болар еді  0 0 0 0

Барлығы n=135 n=155 n=35 n=73

Безбенделген сомасы N=1769 N=1965 N=450 N=883

Өтініш берген респонденттердің өте аз саны 
арасында (қызмет түріне қарай 3 және 20 арасы) 
қабылданған өтініштер саны өте жоғары (Кесте 
23). Бірақ, өздерін белгілі бір қызмет түрін алуға 
құқылы деп санайтындар арасында бұрын-
соңды өтініш беріп көргендер және өтініш 

қабылданғандар үлесі қызмет түрлеріне қарай 
бар-жоғы 8-12% болды. Осындай қабылданған 
өтініштер үлесі референттік топ ретінде 
арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж екенін 
мәлімдеген бүкіл іріктелімді пайдаланғанда тіпті 
төмен (7-10%).
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%	with	successful	
application	out	of	
all	who	need	the	

service

Total	who	identified	
needing	the	service

C.	Әлеуметтік-психологиялық	қызметтер

Әлеуметтік-психологиялық қызметтер, мысалы, әлеу-
меттік-психологиялық жүйелік бақылау, психологиялық 
көмек көрсету, психологиялық жағдайды түзеу  

9 n=32

D:	Әлеуметтік-педагогикалық	қызметтер

Девиантты мінез-құлықты балаларға арналған педагоги-
калық түзеу шаралары 25 n=12

Үйде оқыту 21 n=14

Тіл мүкістігін түзеуге арналған логопедиялық қызметтер 20 n=20
Арнаулы оқыту бағдарламалары арқылы балаларға білім 
алуға көмектесу 15 n=34

Мүгедектігі бар және/немесе жалпы білім беретін мектеп-
те оқу бағдарламасын меңгеруге қиналатын балаларды 
оқытуға көмектесу 

13 n=16

Арнаулы қажеттіліктеріне байланысты балабақшадан 
тегін орын беру 7 n=15

Өз-өзіне қызмет көрсету, жеке бас тазалығы, күнделікті 
өмірдегі және қоғамдық орындардағы мінез-құлық, өзін-
өзі реттеу, тіл табысу және басқа да өмірде қажет дағды-
ларды қалыптастыру қызметтері 

0 n=3

Қабылданған өтініштер үлесі респонденттер мұқтаждығы бар деп көрсеткен нақты 
қызметтер түріне қарай әртүрлі болды (Кесте 24).

Қызметтерге	
мұқтаж	барлық	
респонденттер	
арасында	өтініш	

қабылданғандар	%	

Қызметке	мұқтаж	
екенін	мәлімдеген-

дер,	барлығы	

A:	Әлеуметтік	күтім	қызметтері

Үйде көрсетілетін әлеуметтік қызметтер, мысалы, күтімге 
мұқтаж мүгедектігі бар балаларға күтім көрсету 21 n=19

- Қимыл-қозғалысы шектелген адамдарға арналған жеке 
көмекші 14 n=7

- Психологиялық, медициналық және педагогикалық 
тексеру және диагностика (баланың арнаулы әлеуметтік 
қызметтер алуға мұқтаждығын анықтау үшін)

8 n=109

- Тиісті тұрғын үй жағдайымен қамтамасыз ету (қабаттар 
саны, тұрғын үй түрі және т.б.). 3 n=33

B:	Әлеуметтік-медициналық	қызметтер

Протездік-ортопедиялық және есту құралдарын, қоларба-
лар және т.б. беру 21 n=14

- Оңалтушы ем, соның ішінде, медициналық, физикалық, 
шипайжайлық және басқа да ем түрлері 6 n=160

Кесте	24.		Қабылданған өтініштер үлесі 
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Сапалық сұхбаттар барысында айтылғандай, 
өтініш беру тәртібі аса қиын болғанымен, 
отбасылардың көпшілігінің ақыр аяғында қажетті 
қызмет түрлеріне берген өтініштері қабылданып 
жататыны туралы қорытынды жасауға болады. 
Мұндағы үлкен мәселе немесе кедергі болып 
іріктелім аймақтарында қызметтерге мұқтаж 
екенін мәлімдейтін, бірақ, өтініш бере алмаған 
мыңдаған халық бар екенін көрсететін жүздеген 
респонденттер табылады. Осы тараудың қалған 
бөлігінде арнаулы әлеуметтік қызметтерге 
қол жеткізудегі басты кедергілер толығырақ 

сипатталады және оларды шешуге қатысты 
ұсынымдар беріледі. Мұнда келесі кедергілер 
кезек-кезекпен айқындалады және талқыланады:
•  Шектеулі ақпарат
•  Өтініш беру рәсімдеріне қатысты қиындықтар 
•  Қызметтерге қол жеткізудегі ала-құлалық адам-
дар қажет етеді деп ресми түрде куәландырылған 
қызметтерді әрдайым ала бермейтінін білдіреді 
•  Арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол жеткізудегі 
шалғайлық және көлік жетіспеушілігі 
•  Стигма
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Сізге	[өтініш	беру	үшін]	қандай	
ақпарат	қажет	болды?	(бірнеше	

жауап	нұсқасы)

A:	Әлеумет-
тік	күтім	

қызметтері

B:	Әлеу-
меттік-ме-
дициналық	
қызметтер

C:	Әлеумет-
тік-психо-
логиялық	
қызметтер

D:	Әлеумет-
тік-педа-
гогикалық	
қызметтер

Осы	туралы	ешбір	ақпарат	таба	алма-
дым	 61 69 63 74

Қызмет	алуға	құқылымын	ба,	жоқ	
па	сол	туралы	ақпарат	таба	алма-
дым	

27 28 36 26

Қалай	өтініш	беру	керек	екені	тура-
лы	ақпарат	таба	алмадым 23 16 37 29

Басқа	(нақтылаңыз) 2 2 0 0

Кесте	 25.	 	 	 Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету туралы өтініш беруге кедергі 
келтірген нақты ақпараттық кемшіліктер.

1.  Ақпарат жетіспеушілігі
Зерттеуіміз көптеген ықтимал өтініш 
берушілердің арнаулы әлеуметтік 
қызметтерден және оларға қол жеткізу 
жолдарынан хабары аз екені туралы 
бұрынырақ анықталған деректерді (Томини 
және т.б. 2013) растайды. Осы тарауда 
талқыланғандай, ақпарат жетіспеушілігі 

арнаулы әлеуметтік қызметтерге 
өтініш беруге кедергі болатын ақпарат 
жетіспеушілігі немесе атап айтқанда, 
әлеуметтік қызметкерге қатысты мәселе 
көрсетілуі тиіс қызмет немесе көмек түрі 
жеткілікті түрде түсінікті емес екенін 
көрсетеді.

Кесте 21 көрсетіп тұрғандай, баласы арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге мұқтаж деп санайтын 
ата-аналардың/қамқоршылардың тек 10-15% -ы 
ғана өтініш беріп көрген. Мұндай төмен көрсеткіш 
негізінен ата-аналардың ұсынылатын қызметтер 
туралы ақпараты аздығымен, сонымен қатар, 
қажетті қызметтер қолжетімсіз немесе тым алыста 
орналасқан деп ойлауымен байланысты (Кесте 
22). Нақты қандай ақпарат жоқ екенін сұрағанда 

респонденттердің үштен екісі ақпараттық мүлдем 
жоқ екенін алға тартты (Кесте 25). Кейбір қызмет 
санаттары үшін өтініш беру тәртібіне (36% -ы 
әлеуметтік-психологиялық қызметтер бойынша) 
және қызмет алу құқығына (көбінесе әлеуметтік-
медициналық және әлеуметтік-психологиялық 
қызметтер бойынша) қатысты көбірек түсінбестік 
бар сияқты.

Сауалнама мәліметтерін пайдалана отырып, 
өздерін мұқтаж деп санап, арнаулы әлеуметтік 
қызметтер алу туралы өтініш берген және бермеген 

үй шаруашылықтарының келбетінде ерекшеліктер 
бар екенін көре аламыз. Өтініш бергендер орта 
есеппен аздап кедейлеу, көбінесе жалғызбасты 
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аналар, үйде жұмыс істейтін ересектер жоқтың 
қасы және үй шаруашылығында мүгедектігі бар 
ересектер болу ықтималдығы жоғарырақ болған 
(қосымшадағы Кесте 32). Екінші жағынан өтініш 
берген үй шаруашылықтарында орта есеппен 
біршама білімдірек мүшелері болған, бұл өтініш 
беру тәртібінің күрделілігінің белгісі болуы мүмкін. 
Осындай күрделілік мәселесі келесі тарауда 
талқыланады.

1.1	Өтініш	беру	рәсімі	туралы	
ақпараттың	аздығы
Сапалық сұхбаттар (сегіз респондент) арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге өтініш беріп көргендер 
арасында өтініш беру тәртібіне және талап 
етілетін құжаттарға қатысты түсінбестік бар 
екенін көрсетті. Атап айтқанда, сұхбаттасушылар 
өтініш беру тәртібі туралы ақпаратты табу 
адамдардың өзіне жүктелгенін, ал мемлекеттік 
қызметкерлер мен әлеуметтік қызметкерлер 
осындай ақпаратты өмірлік қиын жағдайда 
қалған отбасыларға жеткізуге қатысы жұмысын 
тиісінше атқармайтынын жеткізді. Мысалы, 
респонденттердің айтуынша:

«Ешкім мүгедектікті қалай тіркеу керек, 
МӘСК-тен қалай өту керек, жәрдемақыны қа-
лай дұрыс рәсімдеу керек екені туралы ешбір 
ақпарат бермейді – бәрін өзіміз анықтауымыз 
керек» (әйел, 42 жаста, үй шаруасындағы әйел, 
16.05.2017).

«Біз өзіміз барып, қажеттісін сұрап-біліп 
аламыз» (әйел, 30 жаста, үй шаруасындағы 
әйел, 16.05.2017) 

«Басынан-ақ бәрі түсініксіз (өтініш беру 
тәртібі, құжат жинау), бірақ, кейінірек түсін-
дім. Негізінде, ешкім ешкімге көмектеспейді, 
бәрі өздері істейді» (45 жаста, әйел, жұмыс 
істемейді, 26.05.17).

Өтініш берушілер өтініш беруге қатысты 
ақпаратты көршілерінен, достарынан және 
отбасынан, сонымен бірге, мемлекеттік 
қызметкерлерден алады. Ақпарат алудың баршаға 
ортақ жолдары - ауызша тараған әңгіме немесе 
басқалардан кездейсоқ естіп қалу: 

«Кейде әлеуметтік қызметкер ақпарат бе-
реді. Көбінесе бейтаныс адамдардан, көршілер-
ден, тіпті банкоматтың жанында тұрып кей-
бір мәліметтерді есітп қаламын» (әйел, 29 
жаста, үй шаруасындағы әйел, 13.05.2017).

«Бірінші рет МӘСК-тен өту қиын болды, 
қайда өтініш беруді, қандай құжат жинауды 
білген жоқпыз. Ауылда ешкім ақпарат бермей-
ді. Мен бұрын өтініш беріп көргендерген сұра-
дым» (әйел, 45, тазалаушы, 05.13.2017).

«Қай жерде болмасын, қай мекемеде болма-
сын, құжат жинау үшін белгілі бір жерлерге ба-
рамыз. Мен сияқты кішкентай балалары бар 
көрші әйелдерден біліп отырамыз» (45 жаста, 
әйел, жұмыс істемейді, 26.05.17).

Бір респонденттің айтуынша, адамдарды 
арнаулы әлеуметтік қызмет алу құқығы туралы 
ақпараттандыру жүргізілмейтіндіктен, алыс 
ауылдарда тұратын адамдар осындай мүмкіндіктен 
қағылады:

«Жарайды, біз қалада тұрамыз, құқықта-
рымызды білеміз, ақпарат жетіспей жатса, 
Ғаламторға кіреміз немесе ата-аналармен 
сөйлесеміз. Ал ауылда Ғаламтордың не екенін 
ешкім білмейді, қайдан ақпарат алады? Мүм-
кін балалар үйлерінде еш дамымай-жетілмей 
отырған шығар» (33, әйел, жұмыс істейді, 
17.05.17). 

1.2	Әлеуметтік	қызметкерлердің	рөлі	
туралы	ақпараттың	аздығы	және	
жеткілікті	түсінбеу	
Әлеуметтік қызметкерлер - арнаулы әлеуметтік 
қызметтерді жеткізетін басты адамдар: 
отбасындағы балаға диагноз қойылып, күтім 
көрсетілу туралы ұсыным жасалса, әлеуметтік 
қызметкер баланың ем алуын ұйымдастыруы қажет. 
Әлеуметтік қызметкерлер, сондай-ақ, отбасыларға 
барып, қажет болса, қарапайым шаруаларды 
істеп, көмек көрсетіп тұрады. Жергілікті сапалық 
зерттеу барысында сұхбаттасушылар өздеріне 
көмектесетін әлеуметтік қызметкерге жалпы көңілі 
толатынын айтады. Олар балаларға келіп, бірге кітап 
оқитынын, аналарға құжат жинауға көмектесетінін, 
МӘСК және ПМПК өтуге бірге баратынын, жаялық 
алып келетінін және жаңа ақпарат жеткізіп 
отыратынын айтты. Бірақ, Маңғыстау облысында 
және Астана қаласында бірнеше сұхбаттасушы 
(жеті респондент) әлеуметтік қызметкердің рөлі 
қандай екенін түсінбейтінін жеткізді. Әсіресе, 
олардың рөлі ата-аналарға ақпарат беру және 
құжат тапсыруға көмектесу ме, әлде балаға күтім 
көрсету ме, түсініксіз екен. Бір сұхбаттасушы 
осыны түсінбейтінін сұрақ арқылы білдірді: 
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«Әлеуметтік қызметкерлер келеді, бірдеңе-
лердің суретін салады, қияды. Гигиеналық про-
цедуралар жасауға көмектеспейді, барлығын 
өзіміз жасаймыз. Әлеуметтік қызметкер 
осыған көмектесуі керек пе?» (әйел, 52 жаста, 
үй шаруасындағы әйел, 13.05.2017)

Бірнеше респондент әлеуметтік қызметкерден 
балаға күтім көрсетуін күткені анықталды және 
бұл шаруа олардың міндетіне кірмейтінін білгенде 
таңданысы мен көңілі қалғанын жасыра алмады:

«Әлеуметтік қызметкер балаға қарауға кел-
мейді, тек жаялық алып келеді. Оған қоса, құ-
жаттар туралы айтады» (әйел, 50 жаста, үй 
шаруасындағы әйел, 12.05.2017).

«Әлеуметтік қызметкер екі ай сайын келеді. 
Ол келіп, бізбен сөйлеседі, комиссия туралы 
жаңалықтарды айтады. Баланы көреді, бірақ, 
баланы көтермейді, онымен ойнамайды, балаға 
қарауда көмектеспейді» (әйел, 30 жаста, бала-
бақшада тәрбиешінің көмекшісі, 13.05.2017).

Кейбір сұхбаттасушылар бала күтімі әлеуметтік 
қызметкердің міндеттерінің бір бөлігі деп санап, 
балаға еш көңіл бөлмеуін біліксіздігінің белгісі 
деп есептеген:

«Әлеуметітк қызметкер аптасына 2 рет ке-
леді, бізге ақпарат береді […]. Негізі, көңіліміз 
толады. Ол баламен ойнамайды, қалай ойнау 
керек екенін білмейтін сияқты, қорқады. Көбі-
несе менімен сөйлеседі» (әйел, 40 жаста, үй ша-
руасындағы әйел, 05.13.2017).

«Әлеуметтік қызметкер жақсы, келіп тұра-
ды, комиссияға құжат тапсыруға көмектеседі. 
Бірақ, баламен жұмыс істемейді. Баланың ден-
саулығы нашар, сөйлемейді, қозғалмайды. Әле-
уметтік қызметкер баламен не істеу керек 
екенін білмейді. Балаға қарай алмайды. Бәрін 
өзіміз істейміз» (әйел, 41 жаста, тазалаушы, 
14.05.2017).

Жүйеге енгізілген және арнаулы әлеуметтік 
қызметтер алатын үй шаруашылықтарына 
әлеуметтік қызметкердің рөлі, олардан нені күтуге 
болатыны және олардан қандай көмек сұрауға 
болатыны жайлы көбірек ақпарат беру керек.

1.3	Ұсынымдар
Ақпарат қандай да болмасын түрде өмірлік қиын 
жағдайда қалған отбасыларға қолжетімді болуы 
тиіс. Мұндай ақпаратқа келесілер кіреді: 

• Кім қызмет алуға құқылы?
• Қандай құжаттар керек?
• Қайда өтініш беру керек?
Екі компонентті әдістеме көрсетілетін қызметтер 

және өтініш беру талаптары туралы хабардарлықты 
және түсінікті арттыруға көмектесе алады. Ол 
үшін нақты топтар арасында ақпарат таратумен 
қатар өтінішке қатысты мәліметті сұратқан бойда 
алуға болатын бірыңғай ақпараттық-анықтамалық 
бекеттер орнату керек.  

Қазіргі уақытта отбасылар ақпаратпен 
қамтылмай қалуы ықтимал, іс жүзінде көпшілігі 
бейхабар қалып отыр. Мүгедектігі бар балалардың 
жағдайында мүгедек баласы бар, бірақ, арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге әлі өтініш беріп көрмеген 
отбасыларды анықтау үшін ақпараттандыру 
науқандарын көбірек жүргізу керек. Мұнда 
ата-аналардан қызмет көрсетілуін талап етуде 
белсенділік таныту жағы осы тізбектегі жетіспейтін 
буын болып тұр. Осыдан шығатын негізгі ұсыным 
– өмірлік қиын жағдайда қалған отбасыларды 
анықтау үшін белгілі бір топтар арасында ақпарат 
тарату. 

Осылайша ақпарат таратумен қатар төменнен 
жоғары қарай бағытталған құлақтандыру әдісі 
қажет, мұндай әдіс арқылы адамдар белгілі бір 
қызмет ала алатынын және сондай қызметтің 
бар-жоғын өз бетінше анықтай алады. Осыған 
байланысты өтініш беру рәсімі туралы ақпарат алу 
үшін отбасыларға арналған бірыңғай, әрі түсінікті 
ақпарат болуы тиіс. Бұл отбасы мүшелеріне 
көрсетілетін қызметтерді, қызметтерді алу 
құқығын және өтініш беру тәртібін жақсырақ 
түсінуге мүмкіндік береді. 
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Кірістірме	11:		Мүгедектігі	бар	балаларға	арналған	арнаулы	әлеуметтік	қызметтер	
көрсету	туралы	өтініш	беру	рәсіміне	шолу.

• Бірінші кезекте отбасындағы балаға мүгедектігі бар екенін растайтын медициналық 
диагноз қойылуы керек. Ондай диагнозды бала ара-тұра емделуі тиіс болуы мүмкін аурухана 
қояды. Жалпы, отбасы диагноз қойылғанға дейін жергілікті дәрігерге барады немесе осы 
салада білікті маманнан баланың мүгедектігі бар екені туралы қорытындысын алады. 

• Медициналық диагноз қойылғаннан кейін отбасы Медициналық әлеуметтік сарапшылық 
комиссияға (МӘСК) өтініш беруі керек, аталмыш комиссия баланың мүгедектігі қай санатқа 
жататынын анықтап, осы туралы анықтама береді. Өтініш беруші комиссияға баланың туу 
туралы куәлігін және аурухана қойған диагнозын көрсетуі тиіс. МӘСК баланың қай мүгедектер 
тобына жататыны туралы анықтама береді, сондай анықтамада аталмыш мүгедектер тобына 
тағайындалған қызметтер тізімі көрсетіледі. 

• Егер тек әлеуметтік-медициналық, әлеуметтік-оңалту немесе әлеуметтік күтім қызметтері 
ғана қажет болса, отбасы МӘСК тағайындаған тиісті қызметке өтініш береді. Әдетте, әлеуметтік 
қызметкер отбасы атынан өтініш береді.

• Егер әлеуметтік-педагогикалық қызметтер де қажет болса, отбасы психологиялық-
медициналық-педагогикалық комиссияға (ПМПК) өтініш беруі керек. ПМПК-дан өту үшін 
МӘСК-тен өтудің қажеті жоқ. Сонымен қатар, ПМПК-ға емхана педиатрының, мектептің немесе 
өзге маманның жолдауынсыз өтініш беруге болады. МӘСК анықтаған мүгедектік тобы бойынша 
ПМПК білім беру қызметтеріне ұсыным береді.

2. Өтініш берудегі қиындықтар
Әлеуметтік көмекке келетін болсақ, 
құжаттарға және өтініш беру тәртібіне 
қатысты талаптар арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізуді айтарлықтай 
тежеуші фактор бола алады. Қандай қызметтер 
көрсетілетіні туралы білетіндер арасында 
әлі де болса сол қызметтерге қол жеткізуде 
қиындықтар бар, солардың бір бөлігі өтініш 
беру кезінде туындайды. Алдыңғы тарауда 
айтылғандай, өтініш берудің күрделі тәртібі 

білімі төменірек үй шаруашылықтарына 
қарағанда, білімі жоғарырақ мүшелері 
бар үй шаруашылықтарының өтініш беру 
ықтималдығы жоғарырақ екенінің бір 
себебі болуы мүмкін. Бокс 11 өтініш беру 
тәртібі қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді, 
мүгедектігі бар балаларға қатысты мысалдар 
келтіреді, әрі қарай осы тараудың қалған 
бөлігі үй шаруашылықтары өтініш беру 
тәртібіне қатысты кедергілерді суреттейді.
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Сурет	5.	
Өтініш берудің барлық сатыларына кеткен күндер саны, арнаулы әлеуметтік 
қызметтердің түрлері бойынша

Осы тарауда айтылған кедергілер аса түйіткілді 
кедергілер емес, бірақ, отбасылардың арнаулы 
әлеуметтік қызметтер алғанға дейінгі уақытты 
ұзартып жібереді. Зерттеу үй шаруашылықтары 
арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол жеткізетін 
уақытты ұзартып жіберетін өтініш беру тәртібінің 
басты үш тұсын анықтады. Олар:

• Өтініш беру рәсімдерінің жалпы 
күрделілігі және уақыт алуы

• Медициналық диагноз алуға қатысты 
қиындықтар 

• Куәландыру комиссияларына барудағы 
қиындықтар (МӘСК және ПМПК)

Осылардың әрқайсысы төменде талқыланған.

2.1	Өтініш	беру	рәсімдерінің	жалпы	
күрделілігі	және	уақыт	алуы
Өтініш берудің күрделілігі қызметтерді 
пайдалануды, яғни, өтініш беруге деген 
қызығушылыққа әсер етеді, сонымен қатар, өтініш 
берушілер үшін қолайсыздықтар мен ақшалай 
шығын тудырады, өтініш беру ұзақ уақытқа 
созылғандықтан, қызметтер де кешіктіріліп 
көрсетіледі. Өтініш беру көп уақыт алатыны - 
баласы арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж 
деп сенетін үй шаруашылықтарының неліктен 
өтініш бермегенінің басты себептерінің бірі 
(Кесте 22). Сауалнама респонденттерінің өтініш 
бергендерінен құралған шағын іріктелімнен 
бүкіл өтініш беру рәсіміне кеткен уақыттың 
орташа ұзақтығы айтарлықтай ұзақ, жалпы 
алғанда 32-120 күн аралығын құрайтынын 
көреміз (Сурет 5). Оған өтініш үлгісін дайындауға, 
тиісті комиссияның мұқтаждықты тексеруін 
күтуге және артынша өтініш бойынша шешім 
қабылдануын күтуге кететін уақыт кіреді.
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Кесте	26.	
Өтініш берудің әр сатысына жұмсалған уақыт ұзақтығы, қызмет түрлері бойынша

A:	Әле-
уметтік	

күтім	қыз-
меттері

B:	Әлеумет-
тік-меди-
циналық	
қызметтер

C:	Әлеумет-
тік-психо-
логиялық	
қызметтер

D:	Әлеумет-
тік-педа-
гогикалық	
қызметтер

Куәландыру комиссиясына жету үшін 
қанша уақыт кетті? 1 сағат 7 сағат 1 сағат 1 сағат

Өтініш беру кезінде куәландыру комис-
сиясына қанша рет баруға тура келді? 4 рет 3 рет 6 рет 4 рет

Өтінішті тапсыратын орынға жету үшін 
қанша уақыт кетті? 1 сағат 8 сағат 1 сағат 1 сағат

Өтініш беру кезінде өтінішті тапсы-
ратын орынға қанша рет баруға тура 

келді? 

5 рет
n=3

3 рет
n=6

5 рет
n=1

4 рет
n=2

Кесте 26 көрсетіп тұрғандай, өтініш беру кезінде 
өтініш беретін орынға және мұқтаждықты 
тексеру орнына бірнеше рет бару қажет, ал 

мұндай орындар көбінесе өтініш берушінің 
тұратын жерінен алыста орналасқан.

Сапалық сұхбаттар өтініш беру неліктен көп 
уақыт алатынына қатысты себептер бойынша 
толығырақ мәлімет береді, мұндай мәлімет осында 
өтініш берудің негізгі сатыларына; медициналық 
диагноз алуға және куәландыру комиссияларына 
(МӘСК және ПМПК) баруға қатысты қысқаша 
қорытынды жасалған. Оған қоса, алдыңғы тарауда 
айтылғандай, ақпарат жетіспеушілігі де өтініш 
берушілердің көп уақытын алады.

2.2	Медициналық	диагностикаға	
қатысты	қиындықтар
Кейбір диагноз қою рәсімдері баланың ұзақ 
уақыт бойы ауруханада жатуын талап етеді. 
Медициналық тұрғыдан бұл міндетті шара 
болғанымен, кейбір ата-аналар үшін (іріктелімдегі 
үш ата-ана) қосымша логистикалық және 
қаржылай қиындықтар тудырады.

«Мүгедектікті тіркеу үшін... медициналық 
қорытынды алу үшін бізге ауруханаға жатуға 
тура келді. Бұл қиын, баланы алып келу керек. 
Тексерулер қымбат тұрады, кейбір диагности-
калық процедураларға ақша төлеуге мәжбүр 
болдық» (әйел, 30 жаста, балабақшада мұғалім 
көмекшісі, 13.05.2017).

«Біз балалар ауруханасында 1 ай жаттық, 
содан кейін барып МӘСК-ке құжаттар дайын-
дай бастадық. Олар осылай істеу керек деді» 
(40, әйел, әлеуметтік қызметкер/мұғалім, 
17.05.17).

Бір респондент балаға ауруханада көрсетілетін 
күтімге сенбейтінін жеткізді:

«Басында ол психиатриялық ауруханада 15 
күн жатты, кейін тағы да 15 күн жатты. Та-
лап сондай, ауруханаға жатып шықпаса, құжат 
қабылдамайды. Ал маған баламның жағдайы 
керісінше нашарлап кеткен сияқты. Аурухана-
да көп дәрі береді» (әйел, 29 жаста, үй шаруа-
сындағы әйел, 16.05.2017).

Осы мәселе сұхбаттар жүргізу кезінде жиі 
көтерілді, әрі баланы емдеудің түрлі сатыларына 
қаытсты болды. Осы зерттеуге қатысы болмаса 
да, ата-аналар мен медицина қызметкерлері 
арасында бала үшін нені жақсы екеніне қатысты 
өзара түсінбестік бар сияқты.

Тереңдетілген сұхбаттар кезінде респонденттер, 
сондай-ақ, медициналық диагноз алуға тұратын 
кезек ұзақ екенін жеткізді, мұндай диагноз МӘСК 
және ПМПК куәландыруы үшін қажет. Осындай 
жағдай Қызылорда облысында көбірек белең 
алған, бірақ, Астана қаласында да, Маңғыстау 
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облысында да осы іспеттес деп мәлімделді. 
Мысалы:

«Ауруханада қиналып кетемін. Үнемі кезек-
ке тұру керек […]. Бәрі қара басының қамын 
ойлайды. Егер адам пысық болса, кезектен 
секіріп кете алады. Барлық жерде емес. Егер 
мен жағдайым айтсам, баламды көрсе, кейде 
өткізіп жібереді, қан тапсыруға немесе басқа-
сына. Адам көп, көпшілігі кезектің алдына өт-
кізіп жібереді» (әйел, 40 жаста, үй шаруасын-
дағы әйел, 17.05.2017).

«Кезекке тұру керек болғандықтан, көп 
уақыт алады. Мысалы, ауруханаға сағат 
таңғы сегізде келсең, түске дейін үш талдау-
ды ғана тапсырып шығуға болады. Сондықтан, 
мүгедек балаларға жағдай жасалған деп айта 
алмаймын. Талдау нәтижелерін алу үшін қай-
тадан кезекке тұру керек, ол үшін келесі күні 
немесе түстен кейін келу керек. Дәрігерлер 
алыстан баламен келетіндерге түсіністікпен 
қараса деймін» (ер, 58 жаста, жеке кәсіпкер, 
16.05.2017).

«МӘСК-ке құжат тапсыруға ауруханаға жа-
туды үш ай күттік. 2 апта ауруханада жатып 
шығып, құжаттарымызды тапсырдық» (45, 
әйел, жұмыс істемейді, 26.05.17). 

2.3	Куәландыру	комиссияларына	
барудағы	қиындықтар
Кесте 22 көрсетіп тұрғандай, куәландыру 
комиссиясынан өту бірнеше адамды әлеуметтік 
күтім қызметтеріне және әлеуметтік-медициналық 
қызметтерге өтініш беруден тежеген (балалары 
көмек алуға құқылы деп санаса да, өтініш 
бермегендердің 5% және 2%). Бірақ, куәландыру 
комиссиясынан өту адамдардың әлеуметтік-
психологиялық және әлеуметтік-педагогикалық 
қызметтер алуға өтініш беруіне тежеу болмаған. 
Қайта өтініш берушілер МӘСК-ке баруы керек 
болатын әлеуметтік-медициналық қызметтер 
үшін де, ПМПК-ға бару керек болатын әлеуметтік-
педагогикалық қызметтер үшін де отбасылар 
анықтама алу үшін комиссияға бірнеше рет 
баруға мәжбүр болған (үш немесе төрт рет; Кесте 
26). Оған қоса, сапалық сұхбаттар кезінде МӘСК 
және ПМПК алдынан өтудің өтініш берушілерге 
келтірген басқа да қиындықтарын анықтады. 

Үш респондент балаларын комиссия алдына 
әкелудің қиын екенін жеткізді. Себебі, көбінесе 
балалар жүре алмайды, қоларбалары да жоқ:

«МӘСК және ПМПК үшін медициналық тек-
серістерден өту өте қиын болды; бала орнына 
тұра алмайды, комиссиядан өту үшін мен оны 
арқама салып алып жүрдім. Бұл қиын, түсін-
беймін, неге мен баланы ПМПК-ға алып келуім 
керек, олар оның диагнозын жақсы біледі ғой» 
(MK, B16, әйел, 41, тазалаушы, 14.05.2017).

«Бейнеуде біз баланы МӘСК-ке апардық. Қо-
ларба таксиге сыймай қалды. Баламды қолы-
ма көтеріп алып жүруге тура келді» (әйел, 42 
жаста, үй шаруасындағы әйел, 16.05.2017).

«Баланы жеткізу қиын, оны Құрыққа (Ақтау) 
жеткізу бізге қиын, ол көлікте өзін нашар 
сезінеді. Ол көлікке мінгісі келмейді, қашып 
кетеді, ал егер ішіне отырса, шыққысы кел-
мейді» (үй шаруасындағы әйел, 50 жаста, әйел, 
05/11/2017)

«Салмағы ауыр балалар көп, ата-аналары 
оларды өздері көтеріп жүреді; сондай бала-
ларды үйде тексеруге болады ғой» (33, әйел 
адам, жұмыссыз 26.05.2017).

Кейбір респонденттер комиссияға қандай 
құжат алып келу керек, сонымен бірге, ауруханада 
диагноз қою үшін кімге бару керек екенін 
түсінбейтінін немесе дұрыс ақпарат берілмегенін 
де айтты. Бір респондент әртүрлі ауруларға 
диагноз қойылуы үшін бернеше медициналық 
мекемеге барғанын айтты: 

«Неврология бөліміне екі рет баруға тура 
келді. Содан кейін барлық құжаттарды жи-
нап, сурдологқа баланың құлағы естімейтінін 
дәлелдеуге тура келді. […] Неврологиялық 
бөлімге екі рет барғаннан кейін, олар Ақсай-
ға бар деді, сол жақтағылар баланың құлағы 
естімейтінін растауы керек екен. Мен оларға 
ДЦП да жетеді дедім. Олар «Жоқ, екі ауруын 
да тіркеу керек» деді. Содан Ақсайға бардық, 
ол жерде алты күндей болдық, олар есту 
мүкістігі бар екенін растады, бір құлағы мүл-
дем естімейді, екіншісі – тек 38% ғана естиді. 
Одан кейін барлық құжаттарды тапсырдық, 
олар ДЦП мен есту мүкістігін тіркеді. Мен 
осыны бір жарым жыл бұрын білгенмін; олар 
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осылай істеді. Содан бардық, біресе бір құжат-
ты, біресе басқасын сұратты. Бұл кезде балам 
жиі ауыра берді. Содан мен Салидат Зекенқы-
зына (сол кездегі Денсаулық сақтау министрі) 
хабарластым, артынша екі аптаның ішінде 
мүгедектік анықтамасын алдым» (44, әйел, 
тазалаушы, 29.05.2017).

Басқа респонденттер басында МӘСК анық-
тамасын алу үшін не керек білмеген сияқты, 
сондықтан, көп уақытын зая кетірген, мысалы: 

«Мен мүгедектікті тіркеу үшін ұзақ уақыт 
бойы құжат жинадым, екі ай бойы өзім барып 
жүрдім, ешкім көмектескен жоқ. Кез-келген 
анықтаманы алу үшін және дәрігерлермен кез-
десу үшін бізге аудан орталығына баруға тура 
келді. Енді мүгедектік анықтамасын алмас 
бұрын баламды 10 күнге ауруханаға жатқы-
зуым керек, әйтпесе, олар маған анықтама 
бермейміз деді» (әйел, 42 жаста, үй шаруасын-
дағы әйел, 16.05.2017)

Бір респондент17 баласына анықтама үшін 
МӘСК-ке үш рет баруға тура келгенін айтты 
(неліктен екенін түсініксіздеу) және баланы «пинг-
понг добы» секілді ары-бері сенделтіп қойды деп 
суреттеді.

Астана қаласында МӘСК-тен өту үшін бір ай бойы 
күту керек болғаны айтылды. МӘСК куәландыруын 
созбақтау артынша өтініш берушілерге қосымша 
қолайсыздықтар тудырады, себебі, емхана берген 
медициналық диагноздың жарамдылық мерзімі 
өтіп кетеді екен. Егер мерзімі өтіп кетсе, балаға 
қайтадан диагноз қойылуы тиіс, яғни, ауруханаға 
тағы да бару керек деген сөз:

«МӘСК-тен өткіңіз келсе, бір ай бұрын қоңы-
рау шалып, тіркеліп қою керек. Былтыр мен 
солай тіркелгенмін. Біздің мүгедектік туралы 
анықтамамыздың жарамдылық мерзімі 5 нау-
рыз күні бітеді. Егер бала мүгедектік анықта-
масынан айырылса, жәрдемақы ала алмайды. 
Содан біз 9 наурызға жазылып, өттік» (33, 
әйел, жұмыссыз 25.05.17).

Мүгедектікті екі жыл сайын қайта растап тұру 
да ауыртпалық түсіреді екен, кейбір ата-аналар 
балаларының ауыр мүгедектік түріне шалдыққан 
жағдайда оны қайта-қайта растап отырудың ешбір 
қажеті жоқ деп санайды:

«Тексерістен екі жыл сайын өтіп тұру қиын. 
Баламен барып, кезекте отырған қиын. Бала 
екі жылдың ішінде өзгеріп кете алмайды, сөй-
леп немесе жүріп кете алмайды. Осы екі жыл-
дық мерзімді ұзарту керек» (33, әйел, жұмыс-
сыз 26.05.2017).

Бір респондент жергілікті педиатр үйіне келіп, 
МӘСК-тен өтуге қажетті құжаттарды толтырғанын 
айтты. Осының арқасында ауруханаға барудың 
қажет болған жоқ, әйтпесе, қозғала алмайтын 
баламен ауруханаға бару өте қиын болар еді:

«Ауылдағы педиатрымыз мүгедектікке қа-
тысты барлық құжаттарды өзі жинады, біз 
тіпті баланы апарған да жоқпыз, өйткені, ол 
баланың төсектен тұрмайтынын біледі, мен 
комиссияға баламды апарған жоқпын, анықта-
маны өзім алдым» (әйел, 50, үй шаруасындағы 
әйел, 12.05.2017). 

Қызылорда облысында тереңдетілген сұхбат-
тар жүргізілген респонденттер арасында арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге өтініш беруге уақыты 
жоқтары болды. Жалпы мұның себебі – мүгедектігі 
бар балаларға күтім көрсету қажеттілігі. Осындай 
жағдайларда әлеуметті қызметкерлер отбасыларға 
құжат жинауға көмектескен.

«Әлеуметтік қызметкер үнемі көмектеседі. 
Кеше барлық құжаттарды өзі рәсімдеді. Мен 
үйді тастап кете алмаймын, баламды да апа-
ра алмаймын» (44 жаста, әйел, үй шаруасын-
дағы әйел, 13/05/2017).  

«Осының барлығын анықтау үшін уақытым 
жоқ. Мысалы, жақында Тереңөзекке (ауданға) 
бардым, тездетіп құжаттардың көшірмесін 
жасадым. Бірден үйге қайтып келдім, өйткені, 
әлеуметтік қызметкер балама қарап отырды, 
ал мен кейбір анықтамаларды алу үшін өзім 
баруым керек болды» деді баласының мүге-
дектігін рәсімдеп жүрген респонденттердің 
бірі  (әйел, 39 жаста, поштада жұмыс істейді, 
17.05.2017).

2.4	Ұсынымдар
Мұнда екі мәселеге қатысты ұсыным беруге 
болады. Біріншісі үй шаруашылықтарына қа-
жетті құжаттарды жинауға және оларды тиісті 
мекемелерге тапсыруға көмектесудегі әлеуметтік 

17   B72, 44 жаста, әйел, үй шаруасындағы әйел, 13.05.2017.
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қызметкердің рөліне қатысты. Әлеуметтік 
қызметкерлерді өмірлік қиын жағдайда қалған 
отбасыларға күрделі процедуралардың түрлі 
талаптары туралы хабардар етуде тиімдірек 
пайдалануға болады. Айта кету керек, мүгедектігі 
бар балалардың ата-аналарының күрделі 
өтініш беру рәсімдері туралы анықтап білу 
немесе өтініш толтыруға бала күтіміне қатысты 
жұмысбастылығынан уақыты әдетте аз болады.

Екіншісі мүгедек балаларға үйде диагностика 
жасау және анықтама беру үшін көбірек 
мүмкіндіктер қарастырылуы қажет екеніне 
қатысты. Осында айтылып кеткен педиатр балаға 
диагностика жасауға үйге келген жағдайда мұндай 

шараның ата-аналар үшін өтініш беру кезінде уақыт 
шығынынан және стресс сезінуден ада қылып, көп 
көмегін тигізген. Әсіресе, екі жыл сайын қайта 
анықтама алу кезінде үйде диагностика жасаудың 
қосымша мүмкіндіктерін анықтау орынды болар 
еді. Тағы бір жолы – қандай мүгедектік түрлері 
қайта расталуы тиіс, ал қандай түрлері созылмалы 
сипатына қарай қайта растауды қажет етпейтініне 
қатысты егжей-тегжейлі жіктелім жасау. Бұл 
балаларын ауруханаға немесе комиссияға өздері 
апаруы керек ата-аналар үшін ерекше өзекті, 
себебі, бала есейген сайын оны әрлі-берлі тасу 
қиынға соғады.



75

Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі кедергілер 

3. Қызметтерге қол 
жеткізудегі ала-құлалық

Зерттеу анықтағандай, арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі кедергілердің 
бірі болып қызметтерді жеткілікті түрде 
жеткізбеу болып табылады, нәтижесінде 
кейбір аймақтарда қызметтер жетіспейді 
немесе ішінара қолжетімсіз. Осы тарауда 
қызметтерге қол жеткізудегі ала-құлалыққа 
және қызметтердің жеткілікті көлемде 
көрсетілмеуіне қатысты қолжетімділікке 
кедергілер тарқатып баяндалады. Атап 
айтқанда, келесілер талқыланады: 

• Мүмкіндіктердің аздығы және тиісті орын-

ға жіберу үшін түсіндіру жұмыстарының 
жетіспеушілігі

•      Мамандардың жетіспеушілігі

•   Белгілі бір қызметтерді және құрал-
жабдықтарды кешіктіріп алу

•    Шипажайда жолдама алудағы кедер-
гілер 

Қызметтер көрсетілетін жерге дейінгі 
қашықтық өз алдына келесі тарауда 
талқыланған.

3.1	Мүмкіндіктердің	аздығы	және	
тиісті	орынға	жіберу	үшін	түсіндіру	
жұмыстарының	жетіспеушілігі
Қандай қызметтер және кімге көрсетілетіне 
қатысты түсінбестік пен дұрыс ақпарат 
алмауға қоса, алынған мәліметтер бойынша 
мамандандырылған қызметтермен қамту 
тым ала-құла, ал кейбір жағдайларда мүлдем 
жоқ екені анықталды. Қазақстанның ауылдық 
жерлерінде халық саны аз, сондықтан, тар 
бейінді мамандандырылған қызметтер бүкіл ел 
аумағында қолайлы қашықтықта көрсетілмейді 
деген түсінік қалыптасқан. Қызмет көрсететін 
орынның алыс орналасуы – үлкен мәселе (келесі 
тарауда талқыланады), бірақ, одан да күрделірек 
мәселе болып мамандандырылған қызметтердің 
және үйретілген қызметкерлердің жетіспеушілігі 
табылады, соның салдарынан балалар тек көрсетіле 
алатын кез-келген қызметті алуға жіберіледі, ал 
ондай қызметтің баланың жағдайында лайықты ем 
болатын-болмайтыны ешкімді қызықтырмайды.

Сұхбаттасушылар көбінесе балаларының 
жағдайына сай келмейтін емге жіберуге қатысты 

шағымданды және осындай олқылыққа тиісті 
қызметтерді тағайындамаған ПМПК және МӘСК 
мекемелерін кінәлады. Алайда, төмендегі пікір 
айқындап тұрғандай, аталған комиссиялар 
тағайындай алатын ем түрлері өте шектеулі екен:

«Біз жақтағы мүгедек балалары бар ана-
лар-мен сөйлескен сайын олардың балаларына 
диалектолог, логопед, массажист қызметтері 
тағайындалмайтынын айтып жататынын 
естимін. Олардың балаларын көргенде, маман 
ретінде түсінетінім, оларға тар бейінді ма-
мандардың коррекция қызметтері аса қажет. 
ПМПК, МӘСК өкілдерімен сөйлескенде, олардан 
балаларға неге диалектолог, массажист және 
логопед қызметтерін тағайындамайтынын 
сұрадым. Ал олар ауылда ондай мамандар 
қайдан болсын, тағайындаған күнде де ондай 
қызметтер бәрібір көрсетілмейді деп жауап 
берді. Біз олардың ауылда нақты қандай қыз-
меттер ала алатынын білеміз, қажетті мүм-
кіндіктер тудыруды қарастырып жатырмыз» 
(бейүкіметтік ұйым, Маңғыстау облысы).
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Комиссиялардың балаларға мамандандырылған 
қызметтер тағайындауда және жолдауда ең 
алдымен баланың тұратын жерінде көрсетілетін 
қызметтерге қарай тағайындалатын қызмет 
түрлерін шектеуден бастайды. Содан кейін олар 
ерекше қажеттіліктері бар кез-келген балаға 
алдында тұрған «мәзірден» сай келеді-ау деген 
қызметтер арасынан таңдау арқылы ем түрін 
ұсынады:

«Қызметтер кешені ереже немесе стан-
дарт бойынша, жеке қажеттіліктерді еш 
ескерусіз тағайындалатын сияқты. МӘСК біз-
де дефектолог, логопед аз екенін білгені жөн, 
орталықтың өзінде маман аз, сондықтан, 
олар біздегі аз мүмкіндікті ескере отырып, 
баланың қажеттіліктерін ескеру үшін шешім 
қабылдадйы» (Жұмыспен қамту және әлеумет-
тік бағдарламалар бөлімі, 10.05.2017).

Іс жүзінде осылай істеу орынды болғанымен, 
ата-аналар кейде «лайықты емес» қызметтер неге 
тағайындалатынын дұрыс біле бермейтін сияқты, 
оның орнына тек комиссияның біліксіздігін алға 
тартады. Бірақ, сонымен қатар, комиссиялар әрбір 
баланың жағдайын жіті тексеруге және барлық 
қызметтер кешені қолжетімді бола тұра арнайы 
білім мен қызметтер бағдарламасын жасауға 
білімі жетіспейтіні мойындайды:

«Мен мектеп директорымен, бас дәрігермен, 
ПМПК, МӘСК өкілдерімен тығыз жұмыс жасай-
мын, қызмет баланың жағдайына мейлінше сай 
келуі үшін кейбір мәселелерді әкімдік арқылы 
шешеміз. МӘСК баланың барлық қажеттілік-
терін дұрыс анықтай алмайды, дәрігерлердің 
бұл мәселеде біліктілігі аз. Біз МӘСК өткізу 
барысын қадағалауымыз керек, мен жеке өзім 
барлық МӘСК есептерін тексеріп шығамын. 
Неге екенін білмеймін, олар баланы да, отба-
сы психологиясын да, оларды жеке басындағы 
қабілеттерін де көрмейді» (Әлеуметтік қыз-
меттер бөлімінің қызметкері, 12.05.2017).

Кейбір респонденттер балаларына түрлі 
қызметтерді сұратып, бірақ, ешбір түсіндірусіз 
немесе ондай қызметтер жоқтығынан оң жауап 
ала алмағанына айтып берді.

«Біз шипажайда ем алғымыз келіп кеді, бірақ, 
ешкім ондай мүмкіндік ұсынған жоқ. Сұрап 
барғанымда, бетімді қайтарды» (әйел, 50, үй 
шаруасындағы әйел, 12.05.2017)

«Біз шипажайлық ем қабылдамаймыз, бізге 
оны ұсынбайды да. Мен сұрадым, бірақ, ондай 
жоқ деп айтты» (әйел, 42, үй шаруасындағы 
әйел,16.05.2017).

Диагноз қою және жолдама беру тәртібінің 
нақты болмауы және баланың басындағы жеке 
жағдайын дұрыстап тексермеуі тиісті мекемелер 
қабылдайтын шешімдерге сенімді жоғалтуға 
алып келеді. Ата-аналар көбінесе басқа практик 
маманнан қосымша қорытынды сұрап, мүлдем 
бөлек диагноз қойылғанын немесе тиісті емге 
қатысты басқаша қорытынды бергенін айтып 
берді. Мұндай жағдай мүлдем орынсыз, себебі, 
ұрымтал балалардың аналары қай маманның 
қорытындысына сенетінін шешуге мәжбүр болады.

«Жоқ, маған ұсынған жоқ. Негізі олар осындай 
балаларды, үйде оқитын балаларды, қиын 
мәселелері бар балаларды сондай орталықтарға 
жіберуі керек. Мен осы туралы дәрігерден 
сұрадым, ол [шипажайлық ем] менің балам үшін 
қарастырылмаған деді. Ол бізге ем алу үшін 
Ақсайға барғанымыз дұрыс деді» (әйел, 36 жаста, 
үй шаруасындағы әйел, 12.05.2017).

3.2	Мамандардың	жетіспеушілігі
Қазақстанның жер көлеміне және халқының аз 
болуына қатысты мәселе – кейбір аймақтардағы 
мамандардың тапшылығы. Бұл кейбір балалар 
үшін өздері мұқтаж арнаулы әлеуметтік 
қызметтерді алуына, тіпті өтініш беріп, куәландыру 
комиссиясынан өткен күнде де тікелей кедергі 
тудырады.

Білікті әлеуметтік қызметкерлерді жұмысқа 
алу мәселесі қызмет көрсетушілермен сұхбаттасу 
кезінде жиі айтылды және сондай қызметкерлерді 
жұмысқа қабылдаудағы қиындықтар Бокс 12 
көрсетілген

Білікті әлеуметтік қызметкерлерді тап-
шылығымен қатар, сапалық зерттеу массажист        
(11 респондент), мүгедектігі бар балалармен жұмыс 
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Кірістірме	 12:	 Білікті	 әлеуметтік	 қызметкерлерді	жұмысқа	 қабылдаудағы	және	
жұмыста	сақтап	қалудағы	түйіткілді	мәселелер

1. Төмен жалақы жоғары білікті үміткерлерді жұмысқа тартуға кедергі келтіреді 

Маңғыстау облысындағы бір аудандағы жергілікті әкімнің орынбасарының айтуынша, әлеуметтік 
қызметкерлер сияқты қызметтерге өтініш беретін адамдардың әдетте біліктілігі төмен болады. 
Оның себебі – төмен жалақы:

«Білікті адамдар бізге жалақысы мардымсыз деп келмейді. Өкінішке орай, біз келіп, осындай 
жалақыға жұмыс істеуге келіскен адамдармен жұмыс жасауға мәжбүрміз. Бізде басқа мүм-
кіндік жоқ» (жергіілкті мемлекеттік қызметкер, 11.05.2017).

«Әлеуметтік қызметкерлер білімді болуы керек, олардың жалақысын көтеру керек» (ауыл-
дағы жергілікті әкімшілікте жұмыс істейді, 11.05.2017)

«Істей алатын жалғыз шара – лайықты жалақы тағайындау» (ПМПК-да жұмыс істейді, 
25.05.2017).

Әлеуметтік қызметкерлердің жалақысысы шамамен 45,000 теңгені құрайды: сұхбаттасқан екі 
үкіметтік қызметкер жеткілікті біліктілігі бар үміткерлерді тарту үшін жалақы кем дегенде 
100,000 теңге болуын ұсынды. Бір респондент әлеуметтік қызметкерлердің ешбір жеңілдіктер 
алмайтынын немесе жалақысына үстеме жасалмайтынын атап өтті, осы себепті кейбірінің 
бұл жұмысты істеуге құлқы жоқ (Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
қызметкері, 10.05.2017).

2. Жұмыстың салааралық сипаты 

Әлеуметтік қызметкердің жұмысы салааралық сипатқа ие және осы рөлге үміткерлердің көпшілігі 
ауыр дәрежелі мүгедектіккке шалдыққан балалармен жұмыс жасауда тәжірибесі аз немесе жоқ. 
Респонденттердің біреуі айтқандай, кіші әлеуметтік қызметкерлер ерекше қажеттіліктері бар 
балалармен жұмыс жасаудың қиындығынан және жұмыста қалатындай тартымды жалақының 
жоқтығынан бұл мамандықтан «қорқады». Сол респондент мүгедек балалардың ата-аналары 
күтім көрсету жағынан біліктірек және кейбірі тіпті ерікті болып жұмыс істегенін айтты:

«Жастар келеді, сүйсіне жұмыс істейді, балаларды аяйды, көмектескісі келеді. Кейін бір-
те-бірте күш-қайраты кеміп, кетіп қалады. Себебі, шыдай алмайды. Жұмыс қиын. Біз бақы-
лай келе ең мүдделі мамандар балалардың туыстары мен ата-аналары екенін түсіндік. 
Еріктілер ретінде келіп, кейін әлеуметті қызметкерге айналады. Балалардың аналары-
ның өздері жұмыс істей бастайды» (бейүкіметтік ұйым, 03/03/17). 

3. Жұмыс қандай болатынына қатысты нақты мәліметтің кереғарлығы және түсініксіздігі 

Сұхбаттарда ата-аналар көбінесе әлеуметтік қызметкердің рөлін түсінбейтінін, олардан балаға 
қарауды күтетінін, бірақ, олардың міндеті негізінен ақпарат пен құжат беру болып шығатынын 
айтты. Мұндай түсінбестік әлеуметтік қызметкер рөлінің өзгермелі екенінен туындайды. Себебі, 
бұл жұмысқа тұрғысы келетіндер көп емес, сондықтан, мекемелер міндеттері азайтылған төмен 
білікті қызметкерлерді жұмысқа алады. Бір қызмет көрсетушінің айтуынша:

«Қазір ауылымызда мүгедек балалары бар түрлі отбасылар тұрады, бірақ, әлеуметтік 
қызметкерлердің барлығы бірдей ондай балалармен жұмыс жасай алмайды, оларды ешкім 
церебралды сал ауруына немесе ақыл-ойында кемістігі бар балалармен жұмыс жасауды 
үйреткен жоқ. Сондықтан, олар тек әрлі-берлі жүреді, баламен шамасы келгенше ойнай-
ды, жөргектер береді, балалардың аналарына комиссияға құжат жинауға көмектеседі, со-
нымен бітті» (ауылдағы жергілікті әкімшілікте жұмыс істейді, 11.05.2017).
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жасай алатын мұғалім жоқ екенін де анықтады. 
Үйде оқитын балалар үшін де даярлығы бар 
мұғалімдер жоқ екені де анықталды. Мүгедектігі 
бар балаларды үйде оқытуға келетін мұғалімдер 
біліктілікті арттыру дәрістерін алуы тиіс, алайда, 
білім департаментінің мамандары мұндай 
дәрістер мұғалімдерді мүгедектігі бар балалармен 
жұмыс жасауға қажетті дағдылармен қамтамасыз 
ете алмайтынын және кейбір мұғалімдер тіпті 
балалардан қорқатынын айтады. Бірақ, Қызылорда 
және Маңғыстау облыстарындағы ауылдарды 
тұратын ата-аналардың айтуынша, мүгедектігі бар 
балаларды оқытудағы қиындықтар тиісті оқыту 
құралдарының жоқтығымен байланысты екен. 
Келесі пікірлер сондай қиындықтар туралы сөз 
етеді:

«Алты мұғалім: орыс тілі, қазақ тілі, ағыл-
шын тілі, математика және физика пән-
дерінің мұғалімдері келіп, баламды оқытады. 
Балам ештеңені түсінбейтін сияқты, ол жай 
ғана кітаптың бетіне қарап отырады, оған 
мұғалімдердің келетіні ұнайды. Оқу бағдар-
ламасы балам үшін қиын, оқу құралдары 
түсініксіз» (әйел, 50, үй шаруасындағы әйел, 
11.05.2017).

«Мұғалімдер келеді, математика, ағылшын 
тілінен сабақ береді. Қызым оқығанды ұната-
ды, бірақ, жаза алмайды, сондықтан, ауызша 
оқиды. Оқу оған қиынға соғады, бағдарлама 
бейімделмеген, бірақ, оған мұғалім ұнайды, оны 
тағатсыздана күтіп жүреді» (әйел, 52, үй ша-
руасындағы әйел, 13.05.2017).

«Балама оқыған ұнайды, олар кәдімгі оқу 
құралдарын пайдаланады, арнайы кітаптар 
жоқ, жазуда қиналады, сондықтан, оқыту көбі-
несе ауызша жүргізіледі» (әйел, 45, тазалаушы, 
13.05.2017)

3.3	Белгілі	бір	қызметтерді	және	
құрал-жабдықтарды	кешіктіріп	алу
Балаға диагноз қойылып, түрлі комиссиялардан 
өткен соң да кейбір респонденттер тағайындалған 
қызметтердің көрсетілуін ұзақ күтетінін айтты.

Кейде жөргек, қоларба немесе ортопедиялық 
аяқ-киім сияқты негізгі құралдарды күтуге тура 
келеді:

«Біз Халыққа қызмет көрсету орталығына 
құжат тапсырып, жарты жылға уақыт күт-
тік. Әлеуметтік қызмет органдары барлық 
құжаттарды жинап, мақұлдауын берген күт-
тік. Біз жөргектерге де құжат тапсырдық. 
Оларға құжаттарды бөлек тапсыру керек. 
Тағы да күтуге тура келді. Ұзақ күттік» (33, 
әйел, жұмыс істемейді, 26.05.17).

«Үйде жүретін қоларба бар, көшеде жүретіні 
де бар. Оларды 7 жыл бұрын алғанбыз. Олар 
бізге қоларбаларды ауыстыру әлі ерте дей-
ді. Ол көшеде өздігінен жүре алмайды», деп 
шағымданды ауылда тұратын әйел (әйел, 40 
жаста, үй шаруасындағы әйел, 17.05.2017).

Басқа респонденттер оңалту-сауықтыру 
қызметтерін ұзақ күтуге тура келетінін айтты:

«Мен үзбей қоңырау шалып, сұрастыра бер-
геннен кейін Астанада тегін квота берді. 
2016 жылдың қыркүйегінде мен күту тізімін-
де 53-ші болып тұрдым, бір айдан кейін 52-
ші орынға жылжыдым. Мен оларға қоңырау 
шалып, кезектің бір айда бір орынға ғана 
жылжығаны ашуымды келтіретінін айттым, 
олар тұтқаны қоя салды. Содан кейін, қоңырау 
шалуды тоқтаттым, 2 айдан кейін қоңырау 
шалайын деп шештім, сөйтіп, желтоқсанда 
тағы бір рет қоңырау шалдым, ал олар маған 
тізімде менің есімім жоқ деп айтты. Қайта-
дан ашуландым. Маған қызметкерлер ауысып 
кеткенін, ешкімнің кінәлі емес екенін айтты. 
Содан мен келесі бас тартқан адамның ор-
нына барамын деп талап еттім. Ол адамның 
орнын сәуірде берді, осылайша квотамен бар-
дық» (әйел, 40 жаста үй шаруасындағы әйел, 
05.13.2017).

«Біз сауықтыру-оңалту емін Ақсайда (Ал-
маты) қабылдадық. Квотаны дәрігерлерден 
жалынып сұрап алғандай болдық. Біз орын-
ды Астанадан берсе деп күтеміз. 2016 жылы 
Астанада кезекке тұрдық. Ол жерде кезегін 
күтіп жүрген 1000-нан астам бала бар. Біз ке-
зектің соңғы жағында тұрмыз. Өкінішке орай, 
кезек 1000 адамнан асқан жоқ. Баяу қозғала-
ды. Олар балалардың жынысына, жасына қа-
райтынын айтты. Бір айда бір-екі бала ғана 
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өтіпті» (әйел, 30 жаста, балабақшада жұмыс 
істейді, May 13, 2017).

Астана қаласында қызмет көрсетушілер және 
үкім өкілдері арасындағы екі сұхбаттасушы 
қызметтерді кеңейтуге және тегін қызметтерге 
сұранысты қанағаттандыру үшін ғимарат 
жетіспейтінін айтты:

«Қызметке келетін болсақ, ғимарат 
жетіспейді. […] осы мәселені қала әкімшілігі 
алдында көтердік, мүмкіндіктер қарасты-
рылып жатыр. Психикалық денсаулық орта-
лығының ғимаратын алып қалуымыз мүмкін, 
олар бүкіл ғимаратты алып отырған жоқ. 
Ол ғимарат жақсы, үлкен. Қала рұқсат берсе, 
біз де аумағымызды кеңейтеміз. Орын-жай 
жетіспейді, бірақ, бұл мәселені шешуге бо-
лады» (Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің қызметкері, 17.05.18)

«Ғимарат бәріне керек. Барлық оңалту-са-
уықтыру орталықтары, түзеу мекемелері ау-
мақтық деңгейде мектептерге бекітілген. Біз 
одан да көбірек болғанын қалаймыз, физикалық 
дайындық кешені, үлкен зал болса дейміз. Бірақ, 
әзірге жоқ. Әкімнің бұйрығы бар, енді олар ғи-
марат тапты. Бізге аудан жағынан норма-
ларға сай келетін ғимарат керек» (Оңалту-са-
уықтыру орталығының қызметкері, 25.05.17).

3.4	Балаларды	шипажайға	жіберу	
мүмкіндігіне	қол	жеткізудегі	нақты	
қиындықтар
Бес респондент шипажайлық емді ата-аналар 
үшін орын болмайтындықтан, қол жеткізу 
қиын қызмет түрі деген баға берді. Кейбір ата-
аналар балаларын үзақ уақытқа өз қарауынсыз 
қалдыра алмайтынын айқын сезінеді екен, осыны 
ескергенде шипажайлық ем, тағайындалса да, 
қолданылмайтын болып шықты. Мысалы: 

«Мемлекеттік көмек анасының баласының жа-
нында қалуына кететін шығындарды өтемейді. 
3 жастан асқан балалар жалғыз қалуы тиіс. Бұл 
дұрыс емес, өйткені, балалар өз бетінше жүріп-
тұра алмайды, олар толық күтімді және анасы-
ның жанында болуын қажет етеді. Сондықтан, 
кейбір ата-аналар мұндай қызметтерден бас 
тартады, өйткені, күтушілерге сенбейді. Мүл-

дем жүріп-тұра алмайтын, төсек тартып 
жатқан балалары бар отбасылар да көп» (Жұ-
мыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің қызметкері, 10.05.2017).

Кейде балалардың өздері шипажайда уақытты 
нашар өткізгенін, нәтижесінде ата-анасы емін 
жалғастырмай, алып кеткенін айтты. Мысалы:

«Біз шипажайға бардық, балам 10 күн ғана шы-
дады, кейін [оны] алып кеттік. Ол жаңа орынға 
үйренісе алмады, күнде процедуралар болады, 
ол жылай бастады, өзіне әлдекімнің тиіскенін, 
жанына батқанын айтып, шағымданды. Оның 
жанында қалуға рұқсат берген жоқ, өйткені, 
тыйым салынған» (әйел, 52, үй шаруасындағы 
әйел, 13.05.2017)

«Бір рет баламды жібердім, содан кейін жа-
сырын нөмірден біреу қоңырау шалып, баламды 
біреу ұрып тастағанын айтты, мен оны алып 
кетуге бардым, баламның жағдайы қалыпты 
болды, бірақ, ол жерде қалғысы келмеді, арыз 
жазып, кетіп қалдық. Одан кейін шипажай не-
месе орталық туралы естісек, балам бірден 
бас тартады» (әйел, 24, үй шаруасындағы әйел, 
11.05.2017).

Шипажайлық емге қол жеткізудегі респондент-
тер айтқан екінші кедергі – ем қабылдайтын 
психикалық бұзылыстарға шалдыққан балаларға 
толығымен тыйым салу. Бірнеше ата-ана осы 
ереженің шектен тыс қаталдығы орынсыз деп 
сезінген, себебі, психикалық бұзылыстары болса, 
бала міндетті түрде қандай да болмасын қауіп 
төндіреді дегенді білдірмейді. Мысалы, солардың 
біреуінің айтуынша:

«Заң бойынша бала айналадағы ортасына 
зиян келтіреді деп, мемлекетпен ұсынылатын 
барлық көмек берілетін адамдардың тізімінен 
шығарылып тастайды. Осы туралы ойлаға-
нымда, жылағым келеді. Жалпы, Даун синдромы 
бар адамдар өте мейірімді келеді, ешкімге зия-
ны жоқ, ешкімге соқтықпайды, тіпті ешкімге 
қол көтірмейді, өзімен-өзі ойнап жүре береді, 
ешкімге зиян келтірмейді» (43, әйел, жұмыссыз 
30.05.17).

Сұхбаттасқан терапевт дәрігердің пікірінше, 
бұл ереже қайта қаралуы керек, осылайша 
психикалық кемістіктер екі санатқа бөлінуі тиіс: 
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психоздар және ақыл-ой кемістіктері. Екінші 
санаттағылар қауіп төндірмейтіндіктен, ем 
қабылдауға қатыстырылуы керек:

«Мүгедектер арбасындағы бала немесе Даун 
синдромы бар бала әлдекімге ауыр зардап кел-
тіруі немесе қол көтеруі екіталай. Неге ондай 
бала бара алмайды? Ол – мүгедек, ал мүгедек 
адам шипажайлық ем алуға құқылы. Бірақ, пси-
хикалық бұзылыстары бар балалардың құқығы 
жоқ. Ондай болса, оларды топтарға бөлей-
ік. Психозға, шизофренияға шалдыққан бала-
ны жіберу қауіпті екенін түсінемін, өйткені, 
жағдайының ушығып кетуін болжау қиын. Осы 
мәселе заңмен шешілмеген»  (Психоневрологи-
ялық орталықтың қызметкері, 17.05.2017).

3.5	Ұсынымдар
Қызметтерге қолжетімділік түрлі ұсынысқа қатыс-
ты факторлардың, соның ішінде, жеткілікті даярлығы 
бар қызметкерлердің жоқтығынан және сондай 
мамандарды сақтап қалудағы қиындықтардан, атап 
айтқанда, жалақының аздығынан, және сұранысты 
қанағаттандыра алатын инфрақұрылым мен 

құрал-жабдық жоқтығынан шектелген. Ең бастысы, 
қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және даярлау 
үшін, әрі құрал-жабдықты уақытылы ұсыну үшін 
қаржылық ресурстарды қайта үлестіру қажет.

«Әмбебап» әлеуметтік қызметкерлердің 
жетіспеушілігі және қарапайым құжат жи-
наушылар немесе тек бір салада ғана білімі 
бар қызметкерлер - ерекше өткір мәселе. Егер 
әлеуметтік қызметкерлерге өмірлік қиын 
жағдайда қалған отбасыларды анықтау және 
олардың қажеттіліктеріне қарай қолдау көр-
сету тұрғысынан қазіргіден де маңыздырақ 
сектораралық рөл берілсе, онда әлеуметтік 
қызметті кәсіби деңгейге көтеру қажет.

Мүгедек балалар үшін стационарлық ем 
қабылдау мүмкіндіктері белгілі бір кедергілердің 
кесірінен шектелген. Біріншіден, ата-аналар 
шипажай орындарын балаларды жалғыз қалдыруға 
болатындай орын деп санамайды, сондықтан, ата-
анасына баласымен бірге қалуға рұқсат берілмесе, 
шипажайлық емнен бас тартады. Екіншіден, 
психикалық бұзылыстарға шалдыққан балаларға 
тыйым салатын ережені қайта қарау керек, себебі, 
ұрымтал балаларды ем қабылдау құқығынан 
айырады.
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Ең	жақын	мемлекеттік	қызметтер	қайда	
орналасқан?

Қызылорда	
облысы	(%)

Маңғысау	
облысы	(%)

Астана	қала-
сы	(%)

Барлығы	
(%)

Осы ауылда/қалада 58 53 61 64

Көрші ауылда/қалада 23 22 27 17

Ауданның басқа жерінде 20 24 12 19

Барлығы n=82 n=239 n=98 n=419

Безбенделген сомасы N=1,753 N=2,092 N=392 N=911

Неге	өтініш	берген	жоқсыз?
	(бірнеше	жауап	нұсқасы,	тек	көлікке	

қатысты	көрсеткіштер)

A.	Әлеумет-
тік	күтім	

(%)

B.	Әлеумет-
тік-медици-
налық	(%)

C.	Әлеумет-
тік-психоло-
гиялық	(%)

D.	Әлеумет-
тік-педа-
гогикалық	

(%)

Бұл қызмет осы жерде бар деп ойла-
маймын 18 29 22 24

Ол қызметті алған күнде де, ол тым 
алыста орналасқан 16 12 9 12

Мен/біз кеңесеге өтініш беруге бара 
алмаймын/мыз 3 0 0 2

Қашықтыққа	қатысты	кез-келген	себеп	(барлық	санаттар)	=	30%

Ескертпе:  1 Астанада «ауыл/қала» ұғымдары «аудан» ұғымымен алмастырылды және 3-нұсқада аудан 
«қала» ұғымымен алмастырылды

Кесте	 28.	 Қажетті арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге өтініш бермеудің 
шалғайлыққа және көлік жетіспеушілігіне қатысты себептері

Ескертпе: Өтініш бермеу себептерінің толық тізімін Кесте 31 қараңыз

Кесте	27.	Қажетті арнаулы әлеуметтік қызметтерге жақындық, облыстар бойынша.

4. Шалғайлық және көлік 
жетіспеушілігі

Жер көлемі Қазақстандыкі сияқты елде 
адамдардың арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсетушіге алыс-жақын орналасуы әртүрлі 
болып келеді. Дегенмен, өздерін арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге мұқтаж деп 

санайтын сауалнама респонденттерінің 
басым көпшілігі өздеріне керек қызметтер 
өздері тұратын ауылда немесе қалада 
болғанын айтты (Кесте 27). 

Респонденттердің басым көпшілігі қызметтер 
ауылда/қалада қолжетімді дегеніне қарамастан, 
қызмет көрсетілетін жерге дейінгі қашықтық 
және оған жетудегі қиындықтар ата-аналардың/

қамқоршылардың балаларының мұқтаж деп 
санайтынына және құқылы болғанына қарамастан, 
өтініш бермеуінің баршасына ортақ себептері 
арасында аталды (Кесте 28).
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Айта кету маңызды, қажетті қызмет оны алғысы 
келетіндер тұратын қалада болса да, бала көптеген 
себептермен оларға қол жеткізе алмауы мүмкін. 
Сапалық материал ауылдық және қалалық жерде 
тұратын балалар үшін қашықтыққа және көлікке 
қатысты кедергілер туралы мәлімет береді. Олар 
төменде талқыланған және келесілерді қамтиды:  
•   Ауылдардың коррекция және оңалту-сауықтыру 
қызметтерінен оқшау қалуы
• Әлеуметтік қызметкерлер қамтуы                                                   
тиіс географиялық аумақтың үлкендігі
• Арнаулы әлеуметтік қызметтерге апаратын 
көлікке қатысты мәселелер

4.1	Ауылдық	жердегі	балалардың	
коррекция	және	оңалту	
қызметтерінен	оқшау	қалуы
Осының басты себебі болып заң бойынша 
мүгедек балалардың саны жүз адамнан аз болса, 
коррекциялық мекемелер ашу қарастырылмайтыны 
табылады. Яғни, логопедтің, дефектологтың 
және басқа мамандардың коррекциялық 
қызметтеріне аудандардағы немесе облыстық 
орталықтарындағы ауылдардағы адамдар ғана 
қол жеткізе алады. Осы жағдай туралы Жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
қызметкері айтып берді:

«Бізде психологиялық және педагогикалық 
коррекция мекемесі жоқ. Құрықтағы мектеп-
те өз мамандары бар коррекция бөлімі бар, 
одан басқа ауданда мұндай мекеме жоқ. Барлық 
аудан орталықтарында коррекция бөлімі бар, 
бірақ, өкінішке орай, бізде жоқ. Олар балалар-
дың санына қарайды. Олардың айтуынша, егер 
бізде жүз бала болса, коррекция бөлімін ашар 
еді. Ауылдарда тіпті әлеуметтік қызметкер-
лерге арналған ғимарат жоқ, олардың барлығы 
әкімдікте отырады» (Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, 10.05.2017).

Оңалту-сауықтыру қызметтері тек аудан және 
облыс орталықтарында ғана бар, тіпті аудандағы 
мекемелердің өзінде Астанамен және Алматымен 
салыстырғанда мүмкіндіктер аз. Осы жағдай 
адамдардың қызметтерге қол жеткізу кезінде тап 
болатын қиындықтарын ауырлатып жібереді:

«Біз балаларды оңалту-сауықтыру орта-
лықтарына жібереміз, ондағы қызметтер те-
гін көрсетіледі, бірақ, олар орталыққа өздері 
жетуі керек. Көлік шығындары өтелмейді, бар-
лық адамдар бірдей балаларын қоларбасымен 

алыс ауылдан таксимен жеткізе алмайды, егер 
бала 10 жастан асып кетсе, бұл тіпті мүмкін 
емес, оның салмағы ауырлайды, анасы оны кө-
тере алмайды» (Жұмыспен қамту және әлеу-
меттік бағдарламалар бөлімінің қызметкері, 
10.05.2017).

Сұхбаттасушылар оңалту-сауықтыру қыз-
меттеріне дейінгі қашықтық, сонымен қатар, 
лайықты көлік құралдарының болмауы себепті 
орын берілген күнде де оны пайдаланбауды жөн 
көреді екен. Мысалы:

«Маған баламның диагнозы облыстық орта-
лыққа жіберуге жарамайды деп айтты. Әрине, 
біз Алматыға жылына екі рет шақырту ала-
мыз, бірақ, мен портал арқылы тек бір рет 
баруға ғана жағдайым келеді, жолақысы қым-
бат» (әйел, 39 жаста, поштада жұмыс істейді, 
05/17/2017).

«Бізге Ақтаудағы, Астанадағы оңалту-са-
уықтыру орталығына баруды ұсынды, бірақ, 
бас тарттық. Алыс, жету қиын. Бұрын, ба-
лам кішкентай кезде оны көтере алатын 
едім, бірақ, қызым өсіп кетті, көтеру қиын, 
оның үстіне қоларбасын да бірге алып жүру 
керек» (әйел, 52 жаста, үй шаруасындағы 
әйел, 13.05 .2017).

4.2	Әлеуметтік	қызметкерлердің	
үлкен	аумақта	орналасқан	елді	
мекендердегі	балаларға	бекітілуі	
және	көлікпен	қамтамасыз	етілмеуі
Әлеуметтік қызметкерлердің жұмысында өзіне 
бекітілген аумақтағы балалардың барлығын қамту 
қиын. Мұндай мәселе Маңғыстау және Қызылорда 
облыстарының ауылдық жерлерінде байқалады. 
Бір ауылда атқаратын жұмыс жеткіліксіз 
болғандықтан, әлеуметтік қызметкер бүкіл 
ауылдық округтағы бірнеше ауылдағы балаларға 
қызмет көрсетуге мәжбүр, олардың барлығына 
бірдей барып тұру, әсіресе, күн суықта, қиын. Осы 
жағдай туралы Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің қызметкері өз пікіріні 
білдірді:

«Біз әлеуметтік қызметкерді әртүрлі ауыл-
дарда тұратын 9-10 балаға бекітеміз, бірақ, 
ауылдардың арасы жақын болатындай етіп 
ұйымдастыруға тырысамыз. Әлеуметтік қыз-
меткер өзіне бекітілген аумақтағы балаларға 
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суық болсын, аптап ыстық болсын, жауын бол-
сын, әйтеуір өзі жетуі тиіс, оған арнайы көлік 
бөлінбейді. Кейде ауа-райынан бармай қала-
тын күндері де болады, кейін мүмкіндік туа 
сала барады, кейбір отбасылар әлеуметтік 
қызметкер жүйелі түрде келмейді деп ашула-
нады. Біз ондай жағдайларды тексереміз, әле-
уметтік қызметкер түсініктеме жазады, біз 
жағдайды түсінеміз, бірақ, заң бойынша әлеу-
меттік қызметкерлер барып тұруы тиіс, ау-
а-райына бола бара алмай қалуына болмайды» 
(Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарла-
малар бөлімінің қызметкері 10.05.2017).
Жоғарыда айтылғандай, әлеуметтік қыз-меткерлер 
үлкен аумақтарды қамтуы тиіс болса да, оларға 
көлік берілмейді. Оның орнына балалар әртүрлі 
ауылдарды немесе қаланың әртүрлі аудандарында 
тұратын болса, әлеуметтік қызметкер оларды өзі 
жаяу аралап шығуға мәжбүр. Оған қоса, такси 
ақысын да өз қалтасынан төлейді. Бұл мәселе 
Астанада соншалық өткір емес, себебі, әлеуметтік 
қызметкерлерге қоғамдық көлікте жүруге 
арналған тегін билеттер беріледі. 

«Әлеуметтік қызметкерге көлік берілмей-
ді, көлік шығындарын өтеуге қосымша ақша 
да берілмейді, олар ауылдардағы балаларға 
жаяу барады, біз арасы алыс болмауы үшін көр-
шілес ауылдарды таңдауға тырысамыз» (Әле-
уметтік қызметтер бөлімінің қызметкері, 
12.05.2017).

«Біз әр елді мекендегі әлеуметтік қыз-
метті көлікпен қаматамсыз ете алмаймыз, 
қаржылық, мемлекеттік мәселелер бар» (Жұ-
мыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама-
лар бөлімінің қызметкері, 10.05.2017).

4.3	Арнаулы	әлеуметтік	қызметтерге	
қол	жеткізуде	көлікпен	қамтамасыз	
етпеу:
Әлеуметтік қызметкерлердің өз жұмысын 
орындауы үшін көлікпен қамтамасыз етіл-
мейтініне қоса, Қызылорда және Маңғыстау 
облыстарындағы ауылдық елді мекендердегі 
сұхбаттасушылар (15 респондент) облыс және 
аудан орталықтарында орналасқан арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге және куәландыру 
комиссияларына жету қиын екенін айтты. 
Маңғыстау облысындағы ауылдарда тұратын 

респонденттер үшін МӘСК те, ПМПК да аудан 
орталығында өткізіледі. Науқастарға және 
олардың күтушілеріне көлік берілмейтіндіктен, 
отбасылар қызметтерге қол жеткізуде бірқатар 
қиындықтарға кез болады. 
1.   Ауылдық жерден жету үшін көлікке ақы төлеу үй 
шаруашылықтарының бюджетінің бүйірін теседі. 
Төмендегі пікірлер көрсетіп тұрғандай, кейбір 
ата-аналар комиссиядан өту үшін және қызметтер 
алу үшін, сонымен қатар, Алматыда және Астанада 
шипажайлық ем қабылдау үшін ұдайы қомақты 
қаржы жұмсайды екен:

«ПМПК [аудан орталығында] жылына бір 
рет өтеді. Біз такси жалдап барамыз, оған 
ақша бөлінбейді. Такси 4000 теңге тұрады. Бұл 
қымбат, бірақ, баланың өмірінен қымбат емес. 
Тек бір рет шығындаламыз, басқа амалымыз 
жоқ» (әйел, 50 жаста, үй шаруасындағы әйел, 
11.05.2017)

«Қызылордаға дейін такси жалдау 15 мың 
теңге тұрады. Оған қоса, түнейтін орын керек, 
тамақтану да керек. Оған 20-30 мың ақшамыз 
кетеді. Сондықтан, жолай көлік тоқтатып, 
адам басына 1000 теңгеден төлейміз. Қажет 
болса, 4000-5000 теңгеге көлік жалдаймын. 
Көлік иесі кейде кешке дейін қала алмайтынын 
айтады. Сондықтан, мен бір күн ішінде бітіре 
алатынымды бітіріп, келесі күні қалғанын 
бітіремін» (әйел, 33 жаста, үй шаруасындағы 
әйел, 05/13/2017) 

«Біз жақында Астанаға квотамен оңал-
ту-сауықтыруға бардық. Тегін болғанымен 100 
000 теңгеге жуық ақша жұмсадық. Жолға, та-
маққа, киімге, орналасуға ақша кетті» (әйел, 
30 жаста, үй шаруасындағы әйел,, 16.05.2017)
2.   Мүгедектігі бар балаларды Астанада қоғамдық 
көлікпен алып жүрудің қиындықтары. Астанада 
қоғамдық көлікте адам көп болған кездерде ата-
аналар қосымша қиындықтарға душар болады. 
Респонденттердің біреуінің айтуынша:

«Кейде адамдар тіпті орын бермейді. Сон-
дай кездерде баламды сүйеніштің жанына 
отырғызамын. Автобусқа қоларбаны алып 
кіру де қиын. Автобус толы болса, көз ал-
дымда есігін тарс жауып, кетіп қалады, біт-
ті. Бір күні, қыста маған: «Көшеде күте тұра 
алмайсыз ба?» деді. Мен оларға: «Кешіріңіз, 
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Кірістірме	 13:	 Инватакси	 қызметтерін	 көрсетуші	 іздеу,	 келісім-шарт	 жасау	 және	
ағымдағы	шығындарын	өтеу

Астанада Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінен берілген 19 инватакси 
бар. Бірақ, мамандардың айтуынша, осы инватаксилер саны қаладағы бүкіл баланы қамту 
үшін жеткіліксіз. Такси санының жеткіліксіздігі тендермен байланысты. Жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкері түсіндіргендей, жақында өткен тендер 
нәтижесінде ешбір мекемемен келісім-шарт жасалмаған:

«Бірінші айналымнан нәтиже шықпады, екінші айналым туралы қосымша хабарланады. 
Ақша бөлінеді, бірақ, осындай қызмет көрсеткісі келетін компаниялар жоқ. Жалғыз мәселе 
– балаларды тасымалдау. Стандартқа сәйкес біз оларды апарып және қайтып алып келу 
керек. Өкінішке орай, қазір біз бұл қызметті толық көлемде көрсете алмаймыз» (Жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкері, 17.05.18).

Астанадағы Психоневрологиялық орталық қызметкері компаниялардың инватакси қызметтерін 
көрсетуге өтініш беруден неліктен тартыншақтанатынын баяндап берді. Ол келісім-шарт 
үкіметпен ұсынылатындықтан және тендерді де үкімет өткізетіндіктен, одан түсетін пайда аз 
болатынын айтты:

Стандартқа сай біз оларды стационарлық емге апарып, қайтып алып келуіміз керек. Бірақ, арбаға 
таңылған 97 бала бар. […] Биыл тендер екі рет өткізілді, бірақ, нәтиже шықпады. Себебі, қаржы 
жағы бірте-бірте ұлғайтылды. Осында таңертең алып келіп, кешке алып кету қиын емес. Мысалы, 
менің көлігім бар, бірақ, сіз маған таңертең әкеліп тастағаным үшін және кешке алып кеткенім 

балам мүгедек, қоларбада отыр, ешкім сы-
ртқа шықпай ма?» дедім. Олар мені ішкі 
итеріп кіргізіп жіберді. Баламен жүру қиын, 
сондықтан, мен оны арбасыз алып жүруге 
тырысамын, көтеріп жүремін немесе так-
си жалдаймын» (33, әйел, жұмыс істемейді, 
26.05.17).

3.  Инватакси қызметтерінің жетіспеушілігі. Зерттеу 
жүргізілген аймақтардың әрқайсысы балаларды 
комиссиядан өтуге де, арнаулы әлеуметтік 
қызметтер алуға да апаратын инватакси 
қызметімен қамтамасыз етілген. Алайда, зерттеу 
осы қызметті көрсетуде бірқатар кемшіліктер 
бар екенін анықтады. Бұрынғы зерттеулер 
(Ковалевский A. 2012) анықтағандай, сапалық 
сұхбаттарға қатысқандар мұндай қызмет мүлдем 
көрсетілмейтінін, тиісті дәрежеде көрсетілмейтінін 
және таксиге ұзақ уақыт бұрын тапсырыс беріп 
қою қолайсыз екенін жеткізді:

«Бұрын такси бар деп еститінмін. Мен 
әкімдікте жұмыс істегенмін. Бірақ, ондай 
таксиді бірде-бір рет пайдаланып көрмедік. 
Бұрын ауылға келген көрінеді. Бірақ, қазір кел-

мейді» (әйел, 29 жаста, үй шаруасындағы әйел, 
16.05.2017).

«Олар маған хабарласып, такси келесі күні 
келеді, соны пайдалануға болады, онда басқа да 
балалар болады деп айтты. Менің күткім кел-
меді, рахметімді айтып, бас тарттым. Келесі 
күні таңертең қызымды алып, таксимен кет-
тім» (әйел, 39 жаста, поштада жұмыс істейді, 
17.05.2017).

«Біз Бейнеуге МӘСК-тен өтуге бардық, 
кәдімгі такси жалдадық, 4000 теңге болды. 
Инватакси деген не екенін білмедік, бұрын 
естігенбіз, бірақ, ешқашан шақыртып көрген 
жоқпыз. Олар ұзақ күтуге тура келеді деді, 
оған қоса, алдын-ала тапсырыс беру керек 
екен» (әйел, 30 жаста, үй шаруасындағы әйел, 
16.05.2017).

Кірістірме 13 көрсетіп тұрғандай, мұндай 
мәселелер инватакси қызметтеріне келісім-шарт 
жасау үшін тендер өткізуге (Астана қаласында) 
және Маңғыстау облысында жанармайға қаражат 
бөлінбейтініне байланысты болып келеді. 
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үшін ғана ақша төлегіңіз келеді. Ал күндізгі уақытқа кім төлейді? Көлік тұралап қалады ғой. 
Қазір мен осы жобаны жүзеге асыру үшін бизнес-жоспар дайындап жатырмын, кем дегенде 
жобаның табыстылығы жағын ойлауым керек. Берілетін ақша да сәйкес көлемде болуы керек. 
Арбада отыратын мүгедек адамды тасымалдау үшін арнайы құрал-жабдық керек. Мәселе 3-4 
қана автобус туралы емес, шамамен 32 көлік керек, негізінен шағын автобустар, жанында немесе 
артында көтеретін құралы бары керек» (Психоневрологиялық орталық қызметкері, 17.05.17).

Маңғыстау облысындағы зерттеуге қатыстырылған аудандардың әрқайсысында да инватакси 
жеткіліксіз екені айтылды. Жеткіліксіз болуымен қоса, Әлеуметтік көмек бөліміндегі 
қызметкерлер қолданыстағы көліктерге жанармай жетіспейтінін айтты, мұндай жағдай бірнеше 
жылдан бері қайталанып келеді екен. Оның себебі қаражаттың жоқтығында емес, керекті 
жанармай көлемін дұрыс есептемеуде, оның үстіне бағаның өсетіні де ескерілмеген.

«Көлікке тапсырыс беретіндер көп. Көп жүре алмаймыз, себебі, жылына тек 70 000 тең-
ге ғана бөлінеді. Көбініе жылдың басында жанармай болмайды, ал қаражат бөлінуі үшін 
басқармаға барып, мәселені шешу керек. Жанармай көлемі түскен өтініштерге қарай есеп-
теліп, жіберіледі. Есепшілер бөлімі кінәлі, дұрыс есептемейді. Өз қалтасынан төлейтін си-
яқты көрінеді. Жыл сайын жанармай жетіспейді деп айтамын, бірақ, есепшілер бөлімі бұл 
мәселені шешкісі келмейді» (Әлеуметтік қызметтер бөлімінің қызметкері, 12.05.2017).

Қызылорда облысында инватаксиге қатысты жағдай біршама жақсы, мұнда бейүкіметтік 
ұйымдар мемлекеттік сатып алу арқылы көрсетеді. Сондай бейүкіметтік ұйымдардың бірінің 
қызметкерінің түсіндіруінше:

«Менде екі инватакси бар. Біз оларды балаларды тасу үшін пайдаланамыз және олардың 
басқа да қажетіне жаратамыз. Өйткені, көлік мүгедек адамдарға пайдалы болуы керек. Біз 
инватакси қызметтері бойынша мемлекеттік тендерге қатысамыз, қаражат аламыз да, 
бір жыл бойы мүгедек адамдарға көлік тасымалы қызметтерін ұсынамыз» (Бейүкіметтік 
ұйым қызметкері). 

Әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің қызметкері инватакси қызметтеріне жасалатын келісім-
шарт қалай орындалатынын және өзі жұмыс істейтін департаменттің сол қызметтерді 
қадағалаудағы рөлін толығырақ түісіндіріп берді:

«Иә, олар тіпті Амангелдіге де барады. Арнайы диспетчер бар, сол диспетчерге алдын-а-
ла тапсырыс беріледі, Қызылордаға немесе медициналық комиссиядан өтуге баратын 
күні уақыты келісіледі. Белгіленген күнгі уақытта такси келіп, алып кетеді. Кейін бізге 
есеп береді. Біз есепке және қанша рет барғанына қарай ақшаны Қызылорда облыстық 
Зағиптар қауымдастығының шотына аударамыз. Екі такси Зағиптар қауымдастығымен 
келісім-шартқа отырған, ақшаны содан алады. Екі бейүкіметтік ұйымнан екі такси беріл-
ген. Тапсырыс беріледі, біз сол тапсырыспен жұмыс істейміз. Кейде, ауылдан тапсырыс 
түседі, артынша екінші ауылдан қоңырау шалады. Біз айтылған уақытта келе алмаймыз 
деп айтамыз. Басқа уақытта келейік дейміз. Қызмет алушыларға көрсетілетін көлік та-
сымалы қызметтерін және олардың баратын жеріне апаруды осылай реттейміз» (Әлеу-
меттік қамсыздандыру бөлімінің қызметкері, 15.05.2017) 

4.4	Ұсынымдар
Бірінші мәселе келесідей, қызметтермен қамту 
Қазақстанның жер көлемі және халқының орналасу 
тығыздығы сияқты көрсеткіштер бойынша 
жеткіліксіз. Бірақ, ұзақмерзімді келешекте білікті 
қызметкерлерді жұмысқа алып, сақтап қалу 

үшін, әрі ауылдық жерлерді инфрақұрылыммен 
қамтамасыз ету үшін айтарлықтай инвестиция мен 
күш керек.

Екінші мәселе – көлік шығындары. Қысқармезімді 
келешекте бұл мәселені шұғыл шешуге болады, 
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яғни 1) отбасыларға такси шығындарын өтейтін 
жәрдемақы беруге болады және 2) инватакси 
қызметтері желісін кеңейтуге және сенімділігін 
арттыруға болады. Қолжетімділігі мен қамту аясы 
кеңейтілген соң, мүгедектігі бар немесе қимыл-
қозғалысы шектелген адамдарға қоса инватакси 
қызметтерін өмірлік қиын жағдайда қалған 
отбасыларға да көрсету орынды болады.

Инватакси мәселесінде тендер өткізу қазіргі 
уақытта еш нәтиже бермей отыр, себебі, жасалатын 
келісім-шарт бизнеске табыс әкелетіндердің 
қатарынан емес. Жер көлемі мен халқының 
тығыздығы Қазақстан сияқты елде адамдардың 
өтініш беру үшін және белгілі бір қызметтерді 
алу үшін алыс жол жүруі керек екені сөзсіз. Осы 
тараудағы басты ұсыным инватакси қызметтеріне 
қатысты өткізілетін тендерді жетілдіруге және 

ағымдағы шығындарын өтеуге жеткілікті қаражат 
бөлуге қатысты. Соның ішінде, келісім-шарт жеке 
меншік секторындағылар үшін тартымды етіп 
жасалуын қамтамасыз ету керек.

Ауылдық жерде жеткілікті инватакси саны 
болуын күту шындыққа жанаспайтын шығар. 
Оның орнына мүгедектік жәрдемақысы түрлі 
елді мекендерде тұратын және түрлі қызметтерге 
мұқтаж адамдардың жолға кететін шығындарын 
нақтырақ ескеретіндей етіп жасауға болады. 

Сонымен қатар, қоғамдық көлікте мүгедектігі 
бар жолаушыларға қарым-қатынас мәселесі 
де көтерілді, мысалы, орын беру және арбаны 
қоятын орынның болуы. Жалпы мүгедектігі бар 
адамдардың хабардарлығы төмен, сондықтан, 
ақпараттандыру науқандары жүргізілуі керек.
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5. Негативті қарым-қатынас
Арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол 
жеткізудегі кедергілерге қатысты соңғы 
зерттеу нәтижесі көптеген респонденттердің 
(15) баласының мүгедектігін беттеріне 
басатындай сезімде болатынын жеткізді. 
Мүгедек адамдарға деген осындай қарым-
қатынас кейбір адамдардың жанын 
жаралайтыны соншалық, тіпті кейбір 
ата-аналар баласының мүгедек екенін 
мойындағысы келмейді немесе тіпті 
мойындаудан бас тартады. Біздің ойымызша, 
бұл үйде балаға лайықты күтім көрсетуге 
кедергі болады. Осы тарауда стигма белгілері 

бас көтеретін бірнеше жол және осылайша 
арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол 
жеткізуде кедергі болатыны талқыланады. 
Олар:

• Ата-ананың баласының мүгедектігі 
бар екенін мойындауға ұялуы, демек, 
мүгедектіктің «жасырын» болып қалуы

•     Балалардың өздерінің арнаулы әлеу-
меттік қызметтерді пайдалануға ұялуы

• Қоғам тарапынан балалары арнаулы 
әлеуметтік қызметтерді пайдаланатын 
отбасыларға жақтырмай қарауы.

5.1		Отбасылардың	балаларын	
мүгедек	ретінде	тіркеуден	немесе	
жәрдемақы	алудан	қымсынуы
Бірнеше сұхбаттасушының балаларының мү-
гедектігі ата-анасының осы жайтты мойындауға 
және балаға көмек көрсетілуін қамтамасыз 
етуге ұялуынан бала мектепке барғанға дейін 
білінбеген.

Ауыл тұрғындарының бірі өз басындағы 
жағдайын айтып берді, ол ұялып жүре бергендіктен, 
тоғыз бойы баласының мүгедектігін тіркемеген:

«Әкесі ұялып, тіркегісі келмеді. Барлық құ-
жаттар жиналған болатын, бірақ, ол психиа-
триялық аурухана туралы естігенде барғысы 
келмей қалды. Бірақ, мектеп бала жалпы мек-
тепте оқи алмайды деп баруға мәжбүрледі. 
Одан басқа жол жоқ болды, баруға тура келді. 
Ол бірінші сыныпқа барып, екінші жылға қалды. 
Мектеп психологы мен әлеуметтік қызмет-
кер медициналық тексерістен өтуге көндірді. 
Балам мектепте үшінші жылға қалды, ол оқу 
материалын мүлдем түсінбеді. Бізге оны мек-

тептен алып кетіңдер деді. Содан кейін барып 
әкесі медициналық тексерістен өткізіп, мүге-
дектігін тіркеуге келісуге мәжбүр болды, өй-
ткені, баланы бір жерге тұрғызу керек болды. 
Өкінішке орай, ауылымызда осындай балалар 
көп, бірақ, ата-аналары балаларын мектеп-
тен шығарып алуға, медициналық тексерістен 
өткізуге үзілді-кесілді қарсы. Біз де солардың 
арасында болдық. Біз, әсіресе, атасы мен әкесі, 
9 жыл бойы қысылып жүрдік. Бірақ, кейін туы-
стар мен психологтар бәрін түсіндіріп берді. 
Енді қысылмаймыз, әсіресе, осында балалар көп 
болғандықтан, бұдан былай ұялмаймыз»  (әйел, 
29, үй шаруасындағы әйел, 16.05.2017).

Ауылдардың біріндегі әлеуметтік қызметкер 
ата-аналардың кішкентай балаларының ақыл-ой 
кемістігі белгілерін, әсіресе, психо-неврологиялық 
ауруларын мойындамауы кең таралған деп 
айтты. Осындай жағдайларда көбінесе мектептер 
сырқатты анықтап, ата-аналарға шара қолдануға 
итермелейді: 

«Мен әйелдер баласының ауру екенін бала 
мектепке барғанда ғана біледі деп айттым. 
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Өз міндеттерін орындаудан қашатындар, ба-
лаларын дәрігерлерге апаратындар, осы фак-
тордың үлкен әсерге ие екенін білмейтіндер 
көп. Бала мектепке барғанда, олар оның ауру 
екенін түсінеді. Оған дейін ал да, кете бер, 
ешкім ештеңе демейді. Оларды түртпекте-
местен бұрын оларға балаларының ауру бо-
луы мүмкін екенін айтыңдар, ол туралы білу 
керек, баланы мектепке бергенде бәрібір ашы-
лады, бірақ, тым кеш болады. Көбісі тоғыз, он 
жаста мүгедек екенін біледі. Олар басқалар-
дан қашқақтайды, ештеңе істегісі келмейді, 
біз оларға ұялмаңыздар, бала үйде оқуы керек 
немесе әлеуметтік қызметтер алуы тиіс деп 
түсіндіреміз» (әлеуметтік қызметкер, әйел, 
05/16/2017).

Басқа жағдайларда сұхбаттасушылар ресми 
мекемелер кеңес бермесе де, балаларын мүгедек 
ретінде тіркеуге тырыспаған. Тағы да сол ұялу 
сезімінен:

«Неге ертерек тіркемегенімізді білмеймін. 
Бір жағынан, балам жазылып кетеді деп үміт-
тендім, бірақ, әкімдік қызметкерлері мен тір-
кеуге көндіруге тырысты. Екінші жағынан, қы-
здарым бауырларының мүгедек екенінен ұялды. 
Ақырында дәрігерлер балама жәрдемақы алу 
үшін және оқыту үшін тіркелуім керек деп 
көндірді» (әйел, 50, үй шаруасындағы әйел, 
11.05.2017).

«Бізге бір жастан бастап мүгедектік жәрде-
мақысына өтініш беріңдер деді. Мен жас бол-
дым, қысылдым, осы жасымда жәрдемақы алу 
ұят және оны не істеймін деп ойладым. Бізге 
жәрдемақы керек емес дедік, оның не екенін 
және не үшін керек екенін түсінбедік. Балам 4 
жасқа келгенде жергілікті дәрігер Анар мүге-
дектік жәрдемақысына өтініш беру керек деді, 
сонда квота, ем алуға болады деді» (әйел, 30, үй 
шаруасындағы әйел, 16.05.2017).

«Ұзақ уақыт бойы еренсіз жүрдік, баламның 
ауру екенін мойындағым келген жоқ, түрлі 
массаж жасаттық, өзіміз емдеп аламын деп 
сендім. Көп адамдар балам мүгедек деді. Ауыр 
тиеді екен. Бірақ, шындықты мойындау керек, 

содан бұл істі қолға алдым, медициналық тек-
серістен өттік, қызметтер көрсетіле баста-
ды, жәрдемақы беріле бастады» (әйел, 24, үй 
шаруасындағы әйел, 11.05.2017).

Ал басқа сұхбаттасушылар (екеуі) мемлекеттен 
ұзақмерзімді көмек алудан жүрексінген, себебі, 
балаларына өздері қарай алатын жағдайда болуы 
керек деп сенген:

«Қайырымдылық шарасында бірінші рет 
сыйлық алғанда қатты ұялдым. Біз тек өз 
күшімізге сенеміз. Бірақ, кейін барлық адамдар 
осылай алады ғой деп ойладым, балам ауру, 
неге қысылуым керек, барып, көрейін дедім» 
(әйел, 30, үй шаруасындағы әйел, 16.05.2017).

5.2	Балалардың	арнаулы	әлеуметтік	
қызметтер	алудан	қымсынуы		
Басқа жағдайларда балалар өздері арнаулы 
әлеуметтік қызметтер алуға қарсы болған. Ата-
аналардың айтуынша, кейде бала құрдастарынан 
өзгеше екенін көргенде, ұяла бастайды, кейде 
ашуланады, бұл да көмек пен қызмет көрсетілуіне 
кедергі келтіреді:

«Мен оған үйде оқуды ұсындым, бірақ, ол ұял-
ды, қаламады. Ол мектепке барғысы келеді. 
Бірақ, комиссия шешімімен ол үйде оқуы тиіс. 
Қызым қаламайды, мектепте оқығысы келеді» 
(әйел, 47, жұмыссыз 17.05.2017).

«Құдай маған осындай бала берсе, мен не 
істей аламын?!? Бала кейде неге үйде оты-
ратынын және жәрдемақы алатынын түсін-
бей, ашуланады. Ол мектепке барғысы келеді»  
(әйел, 49, үй шаруасындағы әйел, 12.05.2017).

5.3	Адамдардың	арнаулы	әлеуметтік	
қызметтер	алуына	қоғамның	
жақтырмаушылықпен	қарауы
Сегіз респондент мүгедек баласына басқалары 
қорқа және қысыла қарайтынын айтты. Мұндай 
стигма көбінемесе басқа балалар тарапынан 
көрсетіледі, кейде тіпті мүгедек баланың 
бауырлары да өшпенділікпен қарайды: 

«Көршілерімізден мұндай сөз естімейміз, 
барлығы жақсы, бірақ, балалар, баламның қа-
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тарластары: «Сен мүгедексің, денің сау емес, 
сен ауруханада болдың ғой, аурусың ба?» дейді. 
Балам бұрын көңіл аудармайтын, бірақ, қазір 
жиі ренжитін болып жүр» (әйел, 36 жаста, үй 
шаруасындағы әйел, 12.05.2017). 

«Біз басқа жақта тұрғанда кішкентай бала-
лар жиі сұрайтын, мысалы: «Ол неге жүрмей-
ді? Оған не болған? Мен оның жасымда жүріп 
үйреніп алғанмын». Тіпті олар да баламның 
денсаулығында бір ақау бар екенін біледі. Біз 
достарымызға жиі барып тұратынбыз, ола 
балам 4 жасқа толғанша, шақырып тұрды. 
Кейін баруды қойдық» (45, жұмыссыз 26.05.17).

«Үлкен қыздарым [мүгедек баламнан] ұяла-
ды, маған оны мектепке апарма дейді, өздерін 
және [ұлымды] мазақтайды деп ойлайды. Кө-
шедегі адамдар балама аянышпен қарайды, 
сырт айналып кетуге тырысады» (әйел, 45, 
тазалаушы, 12.05.2017)

Басқалары көршілерінің жақтырмай қа-
райтынын және бейтаныс адамдардың тү-
сінбейтінін немесе дөрекілігін айтады:

«Кейде ұяламын, адамдар қарайды, барлығы 
емес, кейде қоқыс қалдырып кетеміз, дәрет-
хананы былғап кетеміз. Енді не істей аламын, 
маған баланы көтеру қиын, дәретханалар да 
ыңғайсыз, арбаға таңылған, өз бетінше жүріп-
тұра алмайтын балаларға арналмаған» (әйел, 
52, үй шаруасындағы әйел, 13.05.2017)

«Кейде адамдар балама аянышпен қарай-
ды, балам ашушаң болып кетеді, ұрып жіберуі 
мүмкін, жылайды. Көршілер балаларына менің 
баламмен ойнауға рұқсат етпейді. Жағымсыз 
жағдай туындамас үшін үнемі баламның жа-
нында болуым керек» (әйел, 50, үй шаруасын-
дағы әйел, 11.05.2017)

«Жағымсыз көзқарас қайдан пайда болады? 
Мысалы, балалардың тарапынан. Мен балам-
мен келе жатқанда, олар қарайды. Ересектер 
де»  (26, әйел, жұмыссыз 29.05.17).

5.4	Ұсынымдар
Әлеуметтік қызметкерлердің арнаулы әлеуметтік 
қызметтер алуға құқылы болуы мүмкін үй 
шаруашылықтарын белсенді анықтау қажет 
болғанымен қоса, адамдар белгілі бір қызметтерді 
қажет ететінін және қандай қызметтер бар 
екенін өз бетінше анықтай алуы үшін төменнен 
жоғары қарай бағытталған әдісті қолдану қажет. 
Осы жағдай ата-аналарды көмек іздеуге қалай 
итермелеу және хабардар ету туралы кейбір 
ұсыныстармен бірге сипатталған:

«Ата-аналар диагнозды білгенде шынымен 
есеңгіреп қалады. Кейбір ата-аналар күй-
зеліске түсіп кететіні соншалық, бір-екі жыл 
бойы өз-өзіне келе алмай жүреді. Ата-аналар 
осы ойға үйреніскенше біраз уақыт өтеді. Он-
дай балаға көмек неғұрлым ертерек көрсетіл-
се, тезірек оңалып кетеді. Ондай ата-аналарға 
көмек керек, оларға баласына қалай көмектесу 
керек екені туралы көбірек ақпарат керек... 
Министрлік қазір веб-сайт ашқысы келеді, сон-
да ата-аналар осындай жағдайда не істеу ке-
рек екенін білетін болады. Кейбір ата-аналар 
оңалту орындары бар екенін білмейді. Бәлкім, 
теледидар арқылы бейнебаяндар көрсету ке-
рек шығар, веб-сайт ашу керек шығар. Барлық 
ата-аналар Ғаламторды қолданбайды, яғни, 
басқа бірдеңе керек, әлеуметтік бейнебаяндар 
керек, сонда олар не істеу керек екенін білетін 
болады» (ПМПК жұмыс жасайды, 26.05.17).

Осы зерттеу нәтижелері мүгедек туралы адамдар 
аз білетінін және мүгедек адамдар мен олардың 
отбасыларына жақтырмай қарайтынын көрсетті. 
Осындай жақтырмаушылықты сезінетіндерге 
тиетін зиянды әсерін, әрі кейбір жағдайларда 
мүгедек баланың өмір сапасын жақсарта алатын 
ем қабылдауына кедергі келтіретінін ескерсек, 
қоғамда мүгедек адамдарды қоғамның тең құқылы 
мүшелері ретінде қабылдау және түсіну жайлы 
ақпараттық науқандар жүргізу аса қажет.
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3-бөлім Зерттеу нәтижелері: 
Әлеуметтік қызметтерден және 
көмектен күтілетін нәтиже мен 
қойылатын талаптар
Осы зерттеуде табысы төмен отбасылар 
арасында көмекке сұраныс жоғары екені 
туралы мәселе көтерілді және тиісті көмек 
жетікілікті көрсетілмейді деп саналатын 
тұстары айқындалды. Қазақстандағы 
әлеуметтік төлемдер туралы бұрынғы 
зерттеу АӘК алуға құқық беретін табыс 
деңгейі тым төмен екенін анықтады. 
Бір зерттеуде, үй шаруашылығының 
шығындары ең төменгі күнкөріс деңгейін 
есептеу үшін пайдаланылғанда, АӘК алуға 

құқылы адамдардың 97%-ы оны алмайтын 
болып шықты (Бабаджанян Б. және т.б. 
2015, 2009 жылғы ҮШБЗ мәліметтерінен). 
Біздің іріктелімде 8%-ы өздерін АӘК және 
16%-ы МБЖ алуға құқылы деп санайды. 
Бұл көрсеткіштер күткен нәтижелерден 
айтарлықтай жоғары, өйткені, ресми 
талаптарға сай халықтың кем дегенде 
2.7%-дан аз бөлігі жәрдемақы алуға 
құқылы дегенді білдіреді.

Сапалық сұхбаттар кезінде өте ауыр жағдайда 
тұрып жатқан, тысқарыдан көмек көрсетілмесе, 
күн көре алмайтын, бірақ, қажеттіліктерін өтеу 
үшін мемлекеттен жеткілікті көмек алмайтын 
отбасылар бар екені анықталды. Мұнда адамдар 
Қазақстан заңында бекітілген стандарттар өрескел 
бұзылған жағдайлар болды, бірақ, осы жерде аса 
ауыр жағдайлар келтірілген.

Осы жерде біз алдыңғы зерттеу нәтижесін 
қайталап кете аламыз, яғни, (i) АӘК өте шектеулі 
түрде беріледі және (ii) үй шаруашылықтары 
басқа төлемдерді, атап айтқанда, мүгедектік 
жәрдемақыларын негізгі қажеттіліктерін өтеуге 
жұмсайды. Бұлай болмауы керек. Осы мәселені 
толығырақ сипаттау үшін төменде, табысы тым 
жоғары деп АӘК берілмеген Астанада тұратын 
жалғызбасты ана өзінің жағдайын сипаттап берді:

«Басында жалғызбасты ана ретінде тіркел-
дім және заңға сәйкес сол санатта қалдым. Туы-
стармынан көмек болған жоқ. Бәрін өз мойныма 
алдым, сондықтан, баламды өзім өсіремін. Жа-
тақханада бөлмеміз бар, 20 шаршы метр. Бала-

лар төсекте ұйықтайды, ересектер еденде жа-
тады. Қайдан ақша табамын? Дүкенге барғанда 
бір не екі бөлке нан аламын, бірақ, балалар төр-
теуін жейді. Кем дегенде төрт бөлке нан керек. 
Бәріне картоп қуырып беру үшін кем дегенде 
бес келі картоп керек. Ол қазір жүз елу теңге 
тұрады. Пияз да керек. Біз сүт те ішпейміз. Нан 
алатын ақшам жоқ, қазір қалтамда көк тиын 
жоқ. Қант бітті, шай, тұз, макарон, шемішке 
майы бар, болды! Дәмдеуіштер, ащы-тұщы жоқ, 
ешқайсысы жоқ! Немен тамақ жасаймын? Үйде 
азық-түлік бар сияқты, бірақ, тамақ жасайтын 
ештеңе жоқ. Ет алатын жағдайымыз жоқ. Та-
уықтың бір келісі 450 теңге тұрады. Маған 
көмек керек, балаларымен мүгедектік жәрде-
мақысын ала бастағалы бері әлеуметтік көмек 
берілмейтін болды. Ақшам жетпейді, қаншама 
рет АӘК сұрадым, үнемі бермейді, табысым 
жеткілікті дейді, бірақ, табысым қайда? Мүге-
дек балаларға берілетін жәрдемақы ғой, сол ба-
лалардың ақшасына бүкіл отбасын асырау ке-
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Кесте	29.		 Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуден не күтіледі 

Осы	пайыммен	келісесіз	бе,	келіспейсіз	бе?	(%) Келісе-
мін

Келіс-
пемін

Білмей-
мін

Менікі сияқты отбасылар үшін арнайы әлеуметтік қызметкер 
пайдалы болады. 67 20 13

Егер төңіректе мүгедек баласы бар отбасы болса, онда олар қажет-
ті қызметтерге оңай қол жеткізе алады. 52 26 22

Егер төңіректегі баласының мінез-құлыққа қатысты қиындықтары 
бар немесе заңға қайшы әрекет жасаған отбасы болса,  онда олар 
қажетті қызметтерге оңай қол жеткізе алады.

41 31 28

Алты ай - әлеуметтік қызметтер көрсету өтінішін қарастыру үшін 
қолайлы уақыт. 33 53 14

Барлық балаларды мүгедектікке тексеру – мемлекеттің міндеті. 83 9 9

Арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж балаларды анықтау – 
мемлекеттің міндеті. 84 8 9

Баласын арнаулы әлеуметтік қызметтерге жіберу -  ата-ананың/
қамқоршының міндеті. 85 8 8

Мемлекет мүгедек немесе денсаулығы нашар (мысалы, физиоте-
рапия, реконструктивтік ота) балаларды әлеуметтік-медициналық 
қызметтермен қамтамасыз етуі керек.

89 8 4

Мемлекет мүгедек немесе денсаулығы нашар балаларды әле-
уметтік күтім қызметтерімен (мысалы, үйде көмектесу, қи-
мыл-қозғалысы шектелген адамдарға арналған жеке көмекші, 
ым-ишара аудармашылары) қамтамасыз етуі керек.

87 6 7

Мемлекет әлеуметтік-педагогикалық қызметтермен қамтама-
сыз етуі керек (оқуда қиналатын балаларға арналған мектептер, 
ерекше қажеттіліктері бар балаларға мектепте көмектесетін жеке 
көмекшілер). 

87 6 6

Мемлекет мүгедек және оқуда қиналатын балаларға басқа бала-
лармен бірге бір мектепте оқуға мүмкіндік жасауы тиіс. 86 6 7

Қаражаты бар отбасылардан арнаулы әлеуметтік қызметтерге өз 
қалтасынан төлеуді талап ету керек 62 30 9

Барлық	респонденттер	=	276

рек» (33, әйел, үй шаруасындағы әйел, 31.05.17).
Сапалық сауалнама өмірлік қиын жағдайда 

қалған балалары бар отбасылардан нақты 
әлеуметті қызмет түрлеріне мұқтаждықтарына 
қатысты белгілі бір пайымдармен келісетінін, 
не келіспейтінін сұрадық. Кесте 29 сауалнама 
нәтижелерін төменде көрсетіп тұр. Ерекше маңызды 
жайт, отбасылардың 67%-ы арнайы әлеуметтік 
қызметкер пайдалы болар еді деп ойлайды екен. 
Зерттеу нәтижелері, сондай-ақ, респонденттердің 
басым көпшілігі мүгедектігі бар балаларды тексеру 
(83%) және арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж 
отбасыларды анықтау (84%) мемлекеттің міндеті 
деп санайтынын көрсетті. Яғни, мемлекет осындай 
қызметтерді талап етілгенде көрсетуден өмірлік 
қиын жағдайда қалған отбасыларды анықтауда және 

оларға қажетті арнаулы қызметтерге қол жеткізуін 
қамтамасыз етуде белсендірек рөл атқаруға көшуі 
керек дегенді білдіреді. Алайда, респонденттер 
бұл мемлекеттің ғана міндеті деп білмейді, 85%-ы 
үшін ата-аналар және күтім көрсетушілер балалары 
арнаулы қызметтерді қажет ететінін мойындауға 
және сондай қызметтерге жіберуге міндетті деп 
есептейді.

Респонденттердің түсініктеріне қатысты тағы бір 
тұс бар, ол – арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол 
жеткізудің оңайлығы. Респонденттердің тек 52%-ы 
ғана төңіректе мүгедек баласы бар отбасы болса, онда 
олар қажетті қызметтерге оңай қол жеткізе алады 
деп ойлайды. Егер баланың мінез-құлыққа қатысты 
қиындықтары болса немесе заңға қайшы әрекет 
жасаған болса, аталған көрсеткіш 41%-ға төмендейді.
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6. Қорытынды және 
ұсынымдар

Талдау жасау арқылы Қазақстанда әлеуметтік 
көмекке және арнаулы әлеуметтік қызметтерге 
қол жеткізуді шектейтін үш түрлі факторды сүзіп 
шығардық: 
1.  Көмекті/қызметтерді аз пайдалану 
2.  Көмек алу құқығының шектеуші талаптары 
3.  Қызметтердің жеткілікті түрде болмауы және 
көрсетілмеуі 
Төменде біз осыларға қатысты негізгі зерттеу 
ережелерінің синтезін жасап шығардық:

1.		Пайдалану	–	құқылы	адамдардың	
көмекке	немесе	қызметтерге	өтініш	бере	
алмауы	немесе	бергісі	келмеуі.
Әлеуметтік көмекті және әлеуметтік қызметтерді 
пайдалануға әсер ететін басты факторлар қандай 
көмекке не қызметке құқылы екенін жеткілікті 
білмеуге, өтініш беру рәсімі туралы ақпарат аз 
болуына, өтініш беру талаптарының күрделілігіне 
және өзін-өзі оқшаулауға алып келетін қоғамдық 
стигмаға қатысты.

Жалпы, әлеуметтік көмек және әлеуметтік 
қызметтер туралы хабардарлық деңгейі төмен. 
Респонденттердің айтарлықтай бөлігі әлеуметтік 
көмек туралы естімеген – осылайша, Маңғыстау 
облысындағы барлық респонденттердің тек 
15% және 19% сәйкесінше АӘК және МБЖ 
туралы естіген. Оған қоса, әлеуметтік көмек 
туралы естіген, бірақ, ешқашан өтініш бермеген 
адамдар өтініш бермеу себептерінің бірі ретінде 
ақпарат жоқтығын атаған. Оған әлеуметтік 
көмек туралы жалпы ақпарат және әлеуметтік 
көмек ала алатындар туралы ақпарат жатады. 

6.1	Қорытынды
Осы зерттеу балалары бар табысы төмен 
отбасылар әлеуметтік көмек және арнаулы 
әлеуметтік қызметтер алу құқығын пайдалану 
кезінде тап болатын кедергілердің дәлелін 
келтірді. Ұсынымдар үш аймақта – Қызылорда 
облысында, Маңғыстау облысында және Астана 
қаласында жүргізілген зерттеуге негізделе 
отырып жасалған. Осы зерттеу кезінде аралас 
әдісті қолданылды, оған үш облыстағы 
аудандардағы балалары бар табысы төмен үй 
шаруашылықтары арасында сауалнама жүргізу 
және көмек алатындар, алмайтындар және 
қызмет көрсетушілер арасында сапалық зерттеу 
жүргізу кірді.

Осы тарау зерттеудің негізгі нәтижелерін 
және анықталған нәтижелер негізінде саясатқа 
қатысты ұсынымдарды біріктіреді. Мұнда 
зерттеу нәтижелері көмекке және қызметтерге 
қол жеткізу тұрғысынан, сонымен бірге, көмек/
қызмет алу сапасы тұрғысынан талқыланған. 
Ұсынымдар жасау кезінде саясаттағы шешімін 
табу қажет негізгі тұстар жиынтықталды, ал нақты 
іс-қимылдар осы есептің негізгі мәтінінде тиісті 
зерттеу нәтижелерімен бірге келтірілді. 

Әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізу 

Біздің зерттеу нақты деректерге сүйенетін 
мәліметтер қорын қалыптастырды, ол 
қолданыстағы мағлұматты толықтырады және 
байытады. Отбасылар өздеріне тиесілі көмекке 
және қызметке қол жеткізуде душар болатын 
қиындықтардың егжей-тегжейлі көрінісін береді. 
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Қажетті құжаттарды, мысалы, жұмыссыздық 
анықтамасын, мекен-жай анықтамасын және 
табыс көлемі туралы құжаттарды ала алмау 
кейбір респондеттерге әлеуметтік көмекке өтініш 
беруге кедергі келтірген.

Қызылорда облысында ата-ананың екеуі де бар 
үй шаруашылықтарына қарағанда жалғызбасты 
аналар өтініш бермеу себептері ретінде ақпарат 
жоқтығын, үлгілерге және құжаттарға қатысты 
қиындықтар бар екенін және өтініш беруге уақыт 
ташпы екенін көбірек айтқан.  

Дәл осы сияқты мүгедек баласы бар екенін 
айтқандардың көпшілігі әлеуметтік қызметтерге 
өтініш бермеудің басты себебі ретінде ақпарат 
жоқтығын алға тартқан. Олардың басым көпшілігі 
ақпарат мүлдем жоқ екенін жеткізді, ал кейбірі 
өтініш беру және көмек не қызмет алу құқығын 
анықтау тәртібін түсініксіз деп есептейді екен. 
Сонымен қоса, өтініш беру тәртібінің күрделілігі 
және көп уақыт алатыны әлеуметтік қызметтерді 
пайдалану құлшынысына теріс әсерін тигізетін 
болып шықты. 

Қоғамдағы стигма әлеуметттік қызметтерді 
пайдаланудан тежейді. Соның салдарынан 
адамдар өзгелерден оқшауланады, көмекті 
не қызметті пайдалануға теріс әсерін тигізеді. 
Қоғамдағы мүгедек адамдарға қатысты стигма 
кейбір адамдардың жүрегін жаралайтыны 
соншалық, ата-аналар баласының мүгедек 
екенін мойындағысы келмейді немесе тіпті 
мойындаудан бас тартады. Отбасылар баласының 
мүгедектігін тіркеуге немесе жәрдемақы 
алуға өтініш беруге ұялады. Мұндай мінез-
құлық қоғамның мүгедектікке өшпенділікпен 
қарайтынын, соның нәтижесінде ұнатпаушылық 
пен жақтырмаушылық, түсінбеу және аяу 
тындайтынынан көрініс береді. 

2.		Көмек	алу	құқығының	шектеуші	
талаптары	тек	кедей	және	ұрымтал	
топтардың	ішіндегі	аздаған	қосымша	
топтарға	ғана	көмек	пен	қызмет	үлестіреді.
Мұқтажды тексеру арқылы әлеуметтік көмекпен 
қамту бағдарламаларының талаптары табыс 
деңгейін және өтініш берушілердің табыс 
көлемі қалай анықталатынын және есептелетінін 
айқындайды. Мұндай талаптар тым шектегіш 
келеді және көптеген тұрмысы нашар үй 
шаруашылықтарын әлеуметтік көмектен бірқатар 
факторларға байланысты оқшаулайды: (i) шекті 
табыс деңгейінің төмендігі, (ii) табыс көлемін 

есептеуде басқа да атаулы көмек түрлерін 
ескеру, (iii) жарты күндік, кездейсоқ табысты қоса 
есептеу ережелерінің түсініксіздігі, және (iv) мал 
мен көлікті қоса есептеу әдістерінің әділетсіз 
деп саналуы. Нақты талаптар өтініш берушілерге 
алдын-ала хабарланбайды, сондықтан, өтініш 
берушілер көбінесе табыс көлеміне байланысты 
өтініші қабылданбай қалғанға дейін нақты 
түсінбей жүреді. 

Тағы бір ереже бар, оған сәйкес әлеуметтік 
көмек алу үшін жұмыссыз ретінде тіркелу және 
ұсынылған жұмысқа тұру талап етіледі. Бұл 
кедерге көмек алушылар жұмыс істейтіні туралы 
анықтама тапсыра алмағандықтан, әлеуметтік 
көмек берілмегенін мәлімдеген кезде анықталған. 
Мұндағы мәселе тек құжат рәсімдей алмауға ғана 
емес, жұмысқа алу шарттарының лайықты және 
орынды болу-болмауына келіп тіреледі. Жұмысқа 
тұру талабы ауылдық жерде жеткілікті жұмыс 
орнымен қамтамасыз етпеуге қайшы келеді 
және ұсынылған жұмысқа тұру үшін қаржылық 
ынталандыру қарастырылмаған. Осы шартты 
орныдамаған көмек алушылар сондай мұқтаж 
болып отырған әлеуметтік көмектен қағылуы 
ықтимал. Алайда, қолданыстағы жүйе оларды 
бекітілген шарттарды орындауға көмектесетін 
жеткілікті шараларды қарастырмайды.

Сонымен бірге, жұмысқа тұру шарттары баласы 
үш жастан асқан аналардың қажеттіліктерін 
есепке алмайды, яғни, балабақшалар жеткіліксіз 
және жұмыс кестесі икемді жұмыс орындары 
да аз. Демек, аталмыш шарттар жыныстық 
ерекшеліктерді ескерусіз жасалған және оны 
орындай алмауы мүмкін әйелдердің ұрымтал 
тұстарын көрмейді және реттеуге тырыспайды.

3.		Қызметтердің	жеткілікті	түрде	болмауы	
және	көрсетілмеуі.
Көбінесе белгілі бір санатқа жататын 
балаларға қажет қызметтер олар тұратын 
жерде немесе соның маңайында көрсетілмейді. 
Респонденттер, сонымен қатар, жеткілікті түрде 
көрсетілмейтін кейбір қызметтерге ұзақ уақыт 
күтіп барып қол жеткізетінін айтады. Мұндай 
мәселелерді ұсыныс факторлары, соның ішінде 
жеткілікті даярлығы бар қызметкерлердің 
жоқтығы және сондай қызметкерлерді сақтап 
қалудағы қиындықтар, атап айтқанда, төмен 
жалақы, және сұранысты қанағаттандыра 
алатын инфрақұрылым мен құрал-жабдықтың 
жоқтығы тудырады. Қызметтермен қамту аясы 
жер көлемі мен халқының тығыздығы Қазақстан 
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сияқты ел үшін жеткіліксіз. Арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орнына жету үшін көлік 
шығындары өтелмейді. Мүгедектігі бар балалар 
көбінесе шипажайлық ем қабылдай алмайды, 
себебі, ата-анасының шипажайда  жанында 
қалуына рұқсат жоқ. 

Пайдалану	тәжірибесі
Әлеуметтік көмекке және қызметтерге қол 
жеткізудегі кедергілерге қоса, біздің зерттеу 
пайдалану сапасын да тексеруге мүмкіндік берді. 
Қызмет көрсету адамдардың қажеттіліктеріне 
тек қызметі түрі, үйлесімі және саны жағынан 
ғана емес, қолайлы, шығынсыз және алушыларға 
құрметпен қарау жағынан да ерекше көңіл 
бөлуі керек (Babajanian 2017). Атап айтқанда, 
қызметтерге қол жеткізу кезінде адамдардың 
көмекке қол жеткізе алатынына ғана емес, 
сондай-ақ, ешбір кедергісіз өтініш бере 
алатынына және қосымша ешбір қаржылай 
немесе басқа ауыртпалық артпайтынына ерекше 
мән беру керек.

Қазақстандағы куәландырудан өту талабы 
қызмет алушыларға айтарлықтай шығын 
келтіреді. Бұл алыс жол жүруді (мысалы, 
жұмыссыздық анықтамасын алу үшін жұмыспен 
қамту орталығына бару), жол шығындарын және 
күш-қуат жұмсауды қажет ететінімен байланысты. 
Қажетті құжаттарды алу әйелдер үшін ерекше 
қиын. Атап айтқанда, алимент туралы және 
ажырасу туралы құжаттарды жинау әйелдерге 
жүктелген, аталғандарды алу уақыт пен күш 
шығынын талап етеді.

Арнаулы әлеуметтік қызметтерге өтініш 
беру тәртібінің жалпы күрделілігі өтініш 
берушілер үшін қолайсыздықтар, уақыт пен ақша 
шығынын тудырады, оның үстіне әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізуді созбақтап жібереді. 
Ең көп қиындық тудыратын талаптардың бірі 
– мүгедектікті тіркеу үшін МӘСК және ПМПК 
алдынан өту. Өтініш берушілер мүгедектікті екі 
жыл сайын қайта растап отыруы қажет, кейде 
баласының мүгедектігін тіркеу үшін бірнеше рет 
баруға мәжбүр. Кейбір респонденттер бір өтініш 
бергенде куәландыру комиссиясынан 6 ретке 
дейін өтуге мәжбүрленген.

6.2	Саясатқа	қатысты	ұсынымдар
Әлеуметтік	көмек	беру	тәртібі	
Қазақстанда әлеуметтік көмек алу үшін 
белгіленген шекті табыс деңгейі тым төмен 
болып келеді. Бұл мәселе елеусіз қалдырылмаған, 
үкімет жүйені бұрынғыдан инклюзивті ету үшін 
реформа жүргізуді жоспарлап отыр. Бірақ, тіпті 
жаңа ережелер бойынша да шекті табыс деңгейі 
төмен болып қала беретін сияқты, салдарынан 
көптеген тұрмысы нашар үй шаруашылықтары 
көмек алу құқығынан айырылады. Сондықтан, 
Қазақстандағы кедейшіліктің нақты ауқымын 
нақтырақ анықтай алатын шекті табыс 
деңгейін жоғарырақ етіп белгілеуді мақсат ету 
күттірмейтін мәселе болып тұр.

Қолданыстағы мұқтаждықты тексеру 
ережелерін, яғни, тиісті табыс түрлерін анықтау 
және есептеу тәртібін қайта қарау маңызды. 
Атап айтқанда, мүгедектік жәрдемақысы 
және шәкіртақы сияқты атаулы көмек түрлері 
ескерілмеуі керек, яғни, өтініш берушінің табысы 
ретінде саналмауы тиіс. Мұндай жәрдемақылар 
өмірінде ұрымтал тұстары (мүгедектік) бар 
болғандықтан немесе белгілі бір жағдайлар 
(оқу) болатындықтан, қосымша қажеттіліктері 
туындайтын, сөйтіп, қосымша шығынға бататын 
топтарға өмірлік маңызы бар демеу көрсетеді.

Мұқтажды тексеру кезінде жарты күндік, 
кездейсоқ кіріс түрлерін қоса есептеудің түсінікті 
және әділ ережелері болуы қажет. Мұндай 
ережелер кездейсоқ кірісті жалпы табыс көлемін 
анықтауда қашан және қалай қоса есептеу керек 
екенін анықтауы қажет. Мал бағудан және ауыл 
шаруашылығынан түсетін кірісті есептеу баға 
туралы соңғы мәліметтерге, жергілікті жағдайға 
және сенімді әдістерге сүйенуі тиіс. Аталмыш 
ережелер өтініш берушілерге түсінікті етіп 
хабарлануы тиіс.

Жұмысқа	алу	шарттарымен	байланыс	
Әлеуметтік көмек және еңбекпен белсенді араласу 
саясаттарын өзара үйлестіру маңызды, олардың 
мақсаттары бірін-бірі толықтырып тұруы тиіс. Атап 
айтқанда, жұмысқа алу шарттары адамдардың, 
әсіресе, ауылдық жердегі адамдардың ұсынылған 
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жұмысқа тұруға деген құлшынысын арттыру 
үшін қаржылай ынталандыруды, сонымен бірге, 
жалпы лайықты жұмыс орындары болуын 
қарастыратындай етіп қайта жасалуы тиіс. 

Жұмысқа алу шарттары жыныстық ерек-
шеліктермен байланысты ұрымтал тұстарға 
қарай бейімделуі тиіс. Ол үшін сәйкес жіктелім 
жасалуы және бағдарламаларды бейімдеу керек, 
сонымен бірге, дербес іс-қимылдар жоспарлары 
жасалып, басқа фактормен қоса жыныстық 
ерекшеліктерді де ескеруі қажет. Жалғызбасты 
отбасыларды жұмыс анықтамасын тапсыртпай-ақ 
қоюға болады.

Енгізу	тәртібі	және	әдістері	

a.			Ақпаратпен	қамту	және	тарату	
Адамдардың хабардарлығы мен түсінігін 
ақпараттық науқандар және мақсатты топтар 
арасында хабардарлықты арттыру көмегімен 
мектептер, денсаулық сақтау  және полиция 
арқылы жақсартуға болады. Мақсатты топтарды 
қамтумен қатар қажет болғанда әлеуметтік 
көмекке өтініш беруге қатысты ақпарат бере 
алатын бірыңғай ақпараттық-анықтамалық 
бекеттер болуы қажет. Жалпы екі ақпарат көзі 
де әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қатысты толығырақ ақпаратты 
өтініш беруді бастарда беріп, келесі тұстарды 
қамтуы тиіс: (i) әлеуметтік көмек алу құқығы; (ii) 
өтініш беру үшін қандай құжаттар қажет және 
оларды қалай алуға болады; және (iii) өтінішті 
қайда беру керек.

b.			Құжат	беруді	оңайлату	
Зерттеу, сонымен қатар, қолданыстағы озық 
тәжірибе туралы да, соның ішінде, әлеуметтік 
қызметкерлерді және жылжымалы әлеуметтік 
орталықтарды құжат жинау үшін пайдалану 
туралы баяндайды. Жылжымалы әлеуметтік 
орталықтардың және әлеуметтік қорғау 

органдарының құжат жинау және алу қызметтері 
пайдалы болғанға ұқсайды, сондықтан, бүкіл елде 
кеңінен қолданылуы және институттандырылуы 
тиіс. Әлеуметтік қызметті күшейту және 
әлеуметтік қызметкерлерді өтініш берушілерге 
ақпарат беру және қажетті құжаттарды жинауда 
көмектесу арқылы қолдау көрсетуге тағайындау 
маңызды. Әрі, өтініш беру рәсімін оңайлату, 
өтініш берушілер үшін қажетті құжаттарды алуды 
оңай және қарапайым ету өте маңызды.

Институционалдық	әлеуетті	күшейту	
Қаражатты арнаулы әлеуметтік қызметтер бүкіл 
ел аумағында жеткілікті көлемде қолжетімді 
болуын қамтамасыз ету үшін сол арнаулы 
әлеуметтік қызметтерді қолдауға тікелей 
жұмсалуы тиіс. Бұл, әлбетте, бір күнде бола 
қалмайды, қадам-қадаммен орын алуы керек. 
Ұзақмерзімді келешекте білікті қызметкерлерді 
жалдауға және даярлауға, ауылдық жерлерді 
инфрақұрылыммен қамтамасыз етуге қомақты 
қаржы мен көп күш керек. Қызметтерге 
қолжетімділікті күтім көрсетушілердің жолға 
кететін шығындарын көтеріп алу үшін қаражат 
бөлу арқылы және инватакси қызметтері торабы 
мен қолжетімділігін кеңейту арқылы арттыруға 
болады.

Қоғамды	ақпараттандыру
Осы зерттеу нәтижелері қоғамның мүгедектік 
мәселелерінен хабардарлығы жоқтығын 
және мүгедектігі бар адамдар мен олардың 
отбасыларына қатысты жағымсыз көзқарасқа 
бой алдыруын көрсетті. Әлеуметтік 
қызметкерлер қоғамдағы стигмаға байланысты 
ата-анасы мүгедектігі бар деп мойындамаған 
мүгедек балалардың анықтауда маңызды рөл 
атқара алады. Кеңірек ауқымда қоғамдағы 
көзқарастарды өзгерту үшін және мүгедектікті 
жақсырақ түсінуге көмектесу үшін ағарту 
жұмыстарын жүргізу керек.
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Қосымшалар
Қосымша	A: Бастапқы сатыда кеңес беру

Ұйымдастыру
ЮНИСЕФ – бағдарламалармен айналысатын қызметкерлер

Әлеуметтік көмек бөлімі және Әлеуметтік қызметтер бөлімі, Еңбек және әлеуметтік қорғау министр-
лігі 

Ішкі істер министрлігі 

Балаларды қорғау комитеті, Білім және ғылым министрлігі 

Астана қаласының Әкімдігі (Әлеуметтік бағдарламалар бөлімі)

Статистика комитетінің Ақпараттық-есептеу орталығы 

«Дағдарыстық орталықтар бірлестігі» қоғамдық қауымдастығы 

«Дара» қоры 

«Шанс» бейүкіметтік ұйымы 
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1.Қызылорда	облыстық	Статистика	департаментінің	ресми	мәліметтеріне	сәйкес,	2015. http://www.
stat.gov.kz/faces/kyzylorda/regPublications/reg_OperData/reg_Public18/reg_Public18_Arch2016;jsessionid=CX3wYGXZ1sn
pXLKF4p3HGffH4V9Cl8sjThy5r7mWL3fsLc1rGXJk!-2052769833!-1933166700?_afrLoop=18580480492471897#%40%3F_
afrLoop%3D18580480492471897%26_adf.ctrl-state%3Dzfj6acv59_4

2.	Ескерпте:	(1) алыс аудан орталығы (облыс орталығына дейінгі қашықтық 300 шақырымнан көп); 
(2) алыс аудан (облыс орталығынан 300-100 шақырымда орналасқан); (3) жақын аудан (100 шақырымға 
дейін). 

«Сандж» зерттеулер орталығы Қызылорда облысында жүргізілетін зерттеуге келесі аудандарды 
таңдауды ұсынды: 

1.	 Жаңақорған	ауданы: 
• табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен отбасылар үлесі ең көп (39%),
• табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен балалы отбасылар үлесі ең көп (36.7%);

Облыс Аудан 
коды Аудан аты

Ең төменгі 
күнкөріс 
деңгейі-

нен төмен 

Ең төменгі 
күнкөріс 

деңгейінен 
төмен, 
балалы 

3 және одан 
көп балалы 

үй шару-
ашылықтары 

Жұмыс-
сыздық 
деңгейі, 
20151

Облыс 
орталығынан 

орналасу 
қашықтығы2

ҮШБЗ 
ірік-

телімінің 
көлемі 

«Сан-
дж» 

таңда-
уы

Қызы-
лорда

32 Арал 21,7 20,5 26,8 5,2 456 км. (1) 1080

Қызы-
лорда

40 Жаңақорған 39,0 36,7 44,2 5 184 км. (2) 720 

Қызы-
лорда

44 Қазалы 23,3 21,7 20,0 5,1 361 км. (1) 720

Қызы-
лорда

48 Сырдария 24,9 24,2 25,6 5,3 59 км. (3) 720 

Қызы-
лорда

101 Қызылорда 13,8 13,6 27,5 4,7 2516

Қызы-
лорда

361 Жалағаш 12,5 11,9 22,2 5,3 79 км. (3) 360

Қызы-
лорда

461 Қармақшы 4,4 4,2 21,1 5,3 172 км. (2) 360

Қызы-
лорда

521 Шиелі 11,4 10,9 27,7 5 126 км. (2) 718

Қосымша	B: Сапалық зерттеу жүргізу үшін аудандарды іріктеу

Осы зерттеу шеңберінде өмірлік қиын жағдайда қалған балалы, табысы төмен отбасылар үшін арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге және әлеуметтік жәрдемақыларға қол жеткізуіне қатысты ағымдағы жағдайды 
қарастыру мақсаты қойылған. 
Жобаға қатыстырылатын аймақтарды таңдау үшін келесі қағидаттарды пайдалануды ұсынамыз:
1. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен отбасылар үлесі 
(Қазақстанда бұл көрсеткіш кедейшілік деңгейін көрсетеді);
2. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен балалы отбасылар үлесі;
3. Кедейшіліктің жанама көрсеткіштері: жұмыссыздар үлесі, көп балалы отбасылар үлесі.
4. Облыс орталығынан орналасу қашықтығы 
(1 аудан облыс орталығынан алыс, 1 аудан облыс орталығына жақын).

Қызылорда	облысы
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Облыс Аудан 
коды Аудан аты

Ең төменгі 
күнкөріс 

деңгейінен 
төмен 

Ең төменгі 
күнкөріс 

деңгейінен 
төмен, 
балалы 

3 және одан 
көп балалы 

үй шару-
ашылықтары 

Жұмыс-
сыздық 
деңгейі, 

2015 

Облыс 
орталығынан 

орналасу 
қашықтығы2

ҮШБЗ 
ірік-

телімінің 
көлемі

«Сан-
дж» 

таңда-
уы

Маңғыстау 10 Ақтау 3,1 2,8 13,3 4,3 3240

Маңғыстау 18 Жаңаөзен 2,1 2,1 30,1 141 км (2) 1080

Маңғыстау 36 Бейнеу 34,4 33,9 49,9 5,1 464 км (1) 720 

Маңғыстау 42 Қарақиян 11,0 11,0 43,5 5,6 78 км (3) 717 
Маңғыстау 46 Маңғыстау 8,9 8,1 40,8 5,6 154 км (2) 720

Маңғыстау 50 Мұнайлы 9,7 9,7 28,6 5,1 17 км (3) 360

Маңғыстау 52 Түпқа-
раған

4,2 4,2 37,2 5,1 145 км (2) 360

Маңғыстау	облысы

• көп балалы отбаслыар үлесі ең көп (44.2%);
• аудандағы орташа жұмыссыздық деңгейінен жоғары.
• аудан облыс орталығынан алыста орналасқан (Қызылордадан 184 шақырым).
2.	 Сырдария	ауданы:	
• табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен отбасылар үлесі жағынан екінші орында (24.9%)
• табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен балалы отбасылар үлесі жағынан екінші орында (24.2%)
• көп балалы отбасылар үлесі 25.6%.
• жоғары жұмыссыздық деңгейі (5.3%).
• облыс орталығына жақын (Қызылордадан 59 шақырым).
1. Маңғыстау облыстық Статистика департаментінің ресми мәліметтеріне сәйкес, 2015.
2. Ескерпте: (1) алыс аудан орталығы (облыс орталығына дейінгі қашықтық 300 шақырымнан көп); (2) 

алыс аудан (облыс орталығынан 300-100 шақырымда орналасқан); (3) жақын аудан (100 шақырымға 
дейін).

«Сандж» зерттеулер орталығы Маңғыстау облысында жүргізілетін зерттеуге келесі аудандарды 
таңдауды ұсынды: 

3.	 Бейнеу	ауданы:	
• табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен отбасылар үлесі ең көп (34.4%),
• табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен балалы отбасылар үлесі ең көп (33.9%);
• көп балалы отбасылар үлесі ең көп (49.9%);
• ауданда жұмыссыздық деңгейі жоғары (5.1%).
• аудан облыс орталығынан алыста орналасқан (Ақтаудан 464 шақырым).
4.	 Қарақиян	ауданы:	
• табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен отбасылар үлесі жағынан екінші орында (11%)
• табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен балалы отбасылар үлесі жағынан екінші орында (11%)
• көп балалы отбасылар үлесі ең көп аудандарды бірі - 43.5%.
• жоғары жұмыссыздық деңгейі (5.6%).
• облыс орталығына жақын (Ақтаудан 78 шақырым).
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Облыс Аудан 
коды Аудан аты

Ең төменгі 
күнкөріс 

деңгейінен 
төмен 

Ең төменгі 
күнкөріс 

деңгейінен 
төмен, 
балалы 

3 және одан 
көп балалы 

үй шару-
ашылықтары 

Жұмыс-
сыздық 
деңгейі, 
4 тоқсан 

2015 

ҮШБЗ 
іріктелімінің 

көлемі

«Сан-
дж» 

таңда-
уы

Sange 
choice

Астана 11 Алматы 
ауданы

3,0 2,5 10,9 2,0 3831 

Астана 12 Есіл ауданы 3,0 2,4 8,5 1,1 3633 

Астана 13 Сарыарқа 
ауданы

0,0 0,0 27,0 0,0 318 

Астана

Астанада зерттеу үш әкімшілік ауданда жүргізілгені жөн, сонда бүкіл қаланы қамтуға болады. 
Алынған мәліметтер негізінде «Сандж» зерттеулер орталығының зертетушілері зерттеу жүргізу үшін 

келесілерді таңдауды ұсынды:
Қызылорда	облысы:	Жаңақорған, Сырдария аудандары.
Маңғыстау	облысы:	Бейнеу, Қарақиян аудандары.
Астана:	Алматы, Есіл, Сырдария аудандары.
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Қосымша	C:	Жартылай құрылымдалған сұхбаттар бойынша нұсқаулар

Әкіммен	жартылай	құрылымдалған	сұхбаттар	
Мақсаты: кепілдендірілген арнаулы әлеуметтік қызметтің көрсетілуіне, ауқымына және 
аймақта қолданылуына шолу жасау 

Шолу
Біріншіден – ауданға шолу жасау – Елді мекендер саны? Географиялый аймақ? Халық саны?
Қандай арнаулы қызметтер Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі арқылы және 

басқа мекемелер арқылы көрсетілетінін анықтау
Екіншіден – адамдарда арнаулы қызметтерге өтініш беретін мекемелердің, соның ішінде, Жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің, ХҚКО орналасқан жері туралы сұрау. 
Куәландыру комиссияларының (МӘСК, ПМПК) отырыстары қаншалықты жиі өтеді? Куәландырудан 

өтуді күту тізімі бар ма?
Содан кейін ауданда көрсетілетін кепілдендірілген арнаулы әлеуметтік қызметтерді бір-бірлеп 

зерделеу (арнайы оқыту, әлеуметтік оңалту және күтім қызметтеріне ерекше көңіл бөле отырып) және 
келесі сұрақтарды қою;

• Бейүкіметтік ұйымдар көрсете ме, жоқ мемлекет көрсете ме?
• Қызметті қанша бала пайдаланып жатыр, қызметтің қамту аясы қандай? Күту тізімі қаншалықты 

ұзын? (балалар саны немесе шамамен күту уақыты) Осы қызметтерді пайдаланбайтын немесе ішінара 
пайдаланатын балалар сану/үлесі қандай?

Қолжетімділік
Осы қызметтердің өмірлік қиын жағдайда қалған, балалы, табысы төмен отбасыларға жету қабілетіне 

қатысты пікірлері қандай? Осындай отбасылардың қызметтерге қол жеткізуін немесе ішінара қол 
жеткізуін шектеуі мүмкін негізгі факторларды анықтау (қолжетімділігі, бар-жоғы, қызметтер сапасы, 
құжат рәсімдеу қиындығы, комиссиядан өтудің қиындығы -  мысалы, МӘСК, ПМПК, бару мүмкіндігі).

Қолжетімділігі	және	бар-жоғы	
Ауданда арнаулы қызметтердің бар-жоғы туралы шешімдер қалай қабылданады?  
Осы ауданда жоқ қызметтердің қандай да болмасын түріне сұраныс бар екенін біле ме? Қандай 

қызметтерге? 

Әкімшілік	әлеуеті	және	қаржыландыру	
Жергілікті қызметкерлердің арнаулы әлеуметтік қызметтерге берілетін өтініштерді қабылдауда және 

тексеруде қаншалықты икемді?
Әлеуметтік жұмыс туралы олардың көзқарасына сұрау – қолжетімділік жеңілдету пайдалы мен және 

олар әлеуметтік жұмыстың қазіргі сапасын қалай бағалайды?
Кепілдендіріліген арнаулы әлеуметтік қызметтер қалай қаржыландырылады?
Арнаулы қызметтерді көрсетуге бейүкіметтік ұйымдармен шартқа отыру тәжірибесі қандай?

Кепілдендірілген	арнаулы	әлеуметтік	қызметтер	көрсететін	мемлекеттік	
жабдықтаушылармен	жартылай	құрылымдалған	сұхбаттар:	

Арнайы оқыту, әлеуметтік оңалту және күтім қызметтеріне ерекше көңіл бөлінеді. 

Мақсаты:	мемлекеттік	қызмет	көрсетушілер	арнаулы	әлеуметтік	қызметтерді	өмірлік	қиын	
жағдайда	қалған	балалы,	табысы	төмен	отбасыларға	көрсетуде	тап	болатын	кедергілерді	
анықтау	және	олардың	азаматтар	сол	қызметтерге	қол	жеткізуде	тап	болатын	кедергілеріне	
қатысты	пікірін	білу.
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Шолу
Көрсетілетін қызметтерге шолу жасау, соның ішінде:
Жұмыс жасайтын мамандар саны; қызметтерді пайдаланатын балалар саны; қызмет көрсету қуаты; 

күті тізімі; қызмет алуға жолдау тәртібі 

Қолжетімділік
Осы қызметтерді пайдаланбайтын немесе ішінара пайдаланатын балалар бар ма? Саны қанша?
Неліктен? Осы қызметтердің өмірлік қиын жағдайда қалған балалы, табысы төмен отбасыларға 

жету қабілетіне қатысты пікірлері қандай? Осындай отбасылардың қызметтерге қол жеткізуін 
немесе ішінара қол жеткізуін шектеуі мүмкін негізгі факторларды анықтау (қолжетімділігі, бар-жоғы, 
қызметтер сапасы, құжат рәсімдеу қиындығы, комиссиядан өтудің қиындығы -  мысалы, МӘСК, ПМПК, 
бару мүмкіндігі).

Әкімшілік	әлеуеті	және	қаржыландыру	
Арнаулы әлеуметтік қызметтерді қиын жағдайда қалған табысы төмен отбасыларға жеткізуде 

қандай қиындықтар бар деп санайды? Анықталған түрлі жайттарды зерделеу (мысалы, білікті маман 
табу неге қиын – төмен жалақы немесе даярлығы жоқтығы...).

Әлеуметтік жұмыс туралы олардың көзқарасын сұрау – қолжетімділік жеңілдету пайдалы ма және 
олар әлеуметтік жұмыстың қазіргі сапасын қалай бағалайды?

Қаржыландыру – қаржыландыру қалай жүргізіледі? Жергілікті деңгейде нақты қызметтерге немесе 
өмірлік қиын жағдайда қалған балаларға қаржы бөлу қалай жүргізіледі?

Кепілдендірілген	арнаулы	әлеуметтік	қызметтер	көрсететін	бейүкіметтік	ұйымдармен	
жартылай	құрылымдалған	сұхбаттар:

Арнайы оқыту, әлеуметтік оңалту және күтім қызметтеріне ерекше көңіл бөлінеді.
Ең дұрысы, қызмет көрсету үшін тендерге қатысқалы жатқан, бірақ, кейін шешімін өзгерткен 

бейүкіметтік ұйым өкілімен сұхбаттасуға тырысу.

Мақсаты: бейүкіметтік ұйымдар арнаулы әлеуметтік қызметтерді өмірлік қиын жағдайда 
қалған балалы, табысы төмен отбасыларға көрсетуде тап болатын кедергілерді анықтау 
және олардың азаматтар сол қызметтерге қол жеткізуде тап болатын кедергілеріне 
қатысты пікірін білу

Шолу
Көрсетілетін қызметтерге шолу жасау, соның ішінде:
Жұмыс жасайтын мамандар саны; қызметтерді пайдаланатын балалар саны; қызмет көрсету қуаты; 

күті тізімі; қызмет алуға жолдау тәртібі 

Қолжетімділік
Осы қызметтерді пайдаланбайтын немесе ішінара пайдаланатын балалар бар ма? Саны қанша?
Неліктен? Осы қызметтердің өмірлік қиын жағдайда қалған балалы, табысы төмен отбасыларға 

жету қабілетіне қатысты пікірлері қандай? Осындай отбасылардың қызметтерге қол жеткізуін 
немесе ішінара қол жеткізуін шектеуі мүмкін негізгі факторларды анықтау (қолжетімділігі, бар-жоғы, 
қызметтер сапасы, құжат рәсімдеу қиындығы, комиссиядан өтудің қиындығы -  мысалы, МӘСК, ПМПК, 
бару мүмкіндігі).

Әкімшілік	әлеуеті	және	қаржыландыру	
Арнаулы әлеуметтік қызметтерді қиын жағдайда қалған табысы төмен отбасыларға жеткізуде 

қандай қиындықтар бар деп санайды? Анықталған түрлі жайттарды зерделеу (мысалы, білікті маман 
табу неге қиын – төмен жалақы немесе даярлығы жоқтығы...).

Келісім-шарт жасау: шарт жасасуға өтініш білдіру тәжірибесі қандай? Шарт қандай мерзімге 
жасалатынын, өтініш беру және қайта өтініш беру тәртібін анықтау. Қайта өтініш берілді ме?
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Қаржыландыру: қызметтер көрсетуді қаржыландыру көздері қандай? Өмірлік қиын жағдайда 
қалған балаларға қанша ақша бөлінетінін анықтайтын процедуралар қандай?

Арнаулы	әлеуметтік	қызметтерді	пайдаланушылармен	жартылай	құрылымдалған	
сұхбаттар:
Мақсаты:	өмірлік	қиын	жағдайда	қалған	табысы	төмен	отбасылар	арнаулы	әлеуметтік	
қызметтер	алу	кезінде	кездесетін	кедергілерді	түсіну

Жалпы сұхбаттасу әдісі: арнаулы әлеуметтік қызметтерге өтініш беру кезінде -тініш беру туралы 
шешім қабылдаудан бастап, іс жүзінде қызметке қол жеткізуге дейінгі аралықты мұқият талқылау. 
Егер респондент арнаулы қызметтердің бір түрінен көбіне өтініш берсе/алса, осындай қызметтерге 
өтініш беру/алу тәжірибесін бөлек-бөлек саралау.

Өтініш	беру	туралы	шешім	қабылдау	және	жолдама	алу
Біріншіден – талқылауды неге өтініш беру туралы шешім қабылдағынан, баласының қажеттіліктері 

қандай екенінен, көрсетілетін қызметтер туралы қайдан естігенін, неге сол қызметтер лайықты 
болады деп ойлағанынан бастаған жөн.

Өтініш беру туралы шешім қабылдаудағы әлеуметтік қызметкердің рөлін анықтау – ол отбасыны 
анықтап, сол қызметтерді алуға жіберген бе? Ол отбасыны басқа қызметтерге немесе әлеуметтік 
жәрдемақыларға да жіберді ме? Ол отбасына өтініш беру кезінде көмектесті ме, яғни, тиісті 
комиссиялармен, әкімдікпен немесе қызмет көрсетушімен байланыс орнатуға көмектесті ме? Ол 
отбасының қажеттіліктерін талқылау үшін консультация өткізді ме және ондай консультация пайдалы 
болды ма?

Өтініш	беру
Содан кейін – өтініш берудің түрлі тұстары тұрғысынан талқылау:
• Өтініш беруді бастарда қажетті құжаттарды жинау (мысалы, мүгедектік, мекен-жай туралы);
• Құжаттарды тиісті комиссияға/бөлімге тапсыру;
• Өтпей қалған жағдайда шағым беру;
• Өтінішті қарастыру нәтижесін алу;
• Өтініш қабылданбаса, шағым беру;
• Қызметті белгілі бір уақыт бойы қолдану (мысалы, қайта куәландыру қиындықтары)

Өтініш берудің әр сатысында келесілерді анықтау:
• Өтініш берудің осы сатысындағы талаптар – өздері күткендей болды ма, болмаса, қандай 

айырмашылық болды?
• Жұмсалған уақыт пен ақша (кезектер, қайта-қайта бару, жол жүру ұзақтығы, анықтамалар алу 

үшін, көшірме жасауға ақы төлеу, жол шығындары, тамақтануға/түнеуге кеткен шығындар).
• Жағдайлар/қолайлылық (кезектер, күтетін орындар).
• Әкімшілердің және қоғамның көзқарасы – Әкімшілер өтініш беру кезінде көмектесті ме? 

Өтініш беру талаптарын және тәртібін түсіндірді ме? Өтініш үлгісін толтыруға көмектесті ме? Кез-
келген сатыда қызметтерге өтініш беруге/қол жеткізуге қатысты стигма/ыңғайсыздық сезілді ме, 
анықтау – нақты қалай жне қандай себеппен.

• Өтініш беру рәсімінің ашықтығы (түсінікті болды ма, сыйлық/ақы сұрады ма). 

Қызметтерге	қол	жеткізу
Қызмет алу тәжірибесін талқылау:
• Өтініш қабылдағаннан кейін қызметке қол жеткізу (қызметті пайдалану жиілігі және 

жүйелілігі; қызметті толық көлемде пайдалана алуы);
• Қолжетімділігі (көлік қатынасы, жол жүру уақыты) және шығындар (қосымша қызмет, көлік 

шығындары).
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Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі кедергілер 

Қызметтердің	сәйкестігі
Қызмет баланың қажеттіліктерін өтеуге қалай көмектесетінін талқылау:
• Қажеттіліктерді өтеуге қолжетімді көмек түрлерінің сәйкестігі (басқа қызмет түрі әлдеқайда 

тиімді болар еді деп ойлай ма, солай болса, неге дәл осы қызметке қол жеткізді);
• Қызмет сапасы, соның ішінде, біліктілік деңгейі, техникалық құрал-жабдық, қызметкерлердің 

көзқарасы, жалпы жағдай.

Әлеуметтік	көмекпен	байланыс	
Тұрмысы төмен отбасыларға арналған әлеуметтік көмек айналасындағы сұрақтар жиынтығы – 

олар АӘК немесе МБЖ да ала ма, әлде бұрын алған ба? Әлеуметтік көмек пен арнаулы әлеуметтік 
қызметтер арасындағы өзара байланысты талқылау - тұрмысы төмен отбасыларға арналған 
әлеуметтік көмекті де, арнаулы әлеуметтік қызметтерді де алуға қандай да бір кедергі бар ма?

Әлеуметтік	көмек	алушылармен	жартылай	құрылымдалған	сұхбаттар:
Мақсаты:	әлеуметтік	көмек	(АӘК,	МБЖ,	негізгі	мүгедектік	жәрдемақысы)	алу	кезінде	
өмірлік	қиын	жағдайда	қалған	табысы	төмен	отбасылар	кез	болатын	кедергілерді	түсіну.

Жалпы сұхбаттасу әдісі: арнаулы әлеуметтік қызметтерге өтініш беру кезінде өтініш беру туралы 
шешім қабылдаудан бастап, іс жүзінде қызметке қол жеткізуге дейінгі аралықты мұқият талқылау. 
Егер респондент арнаулы қызметтердің бір түрін көбіне өтініш берсе/алса, осындай қызметтерге 
өтініш беру/алу тәжірибесін бөлек-бөлек саралау.

Өтініш	беру
Өтініш берудің түрлі тұстары тұрғысынан талқылау:
• Өтініш беруге әлеуметтік қызметкерді араластыру (ақпарат берді; жолдама берді; 

комиссиядан өтуге/өтініш беруге көмектесті; басқа көмек)
• Өтініш беруді бастарда қажетті құжаттарды жинау (мысалы, мүгедектік, мекен-жай туралы);
• Құжаттарды тиісті комиссияға/бөлімге тапсыру;
• Өтпей қалған жағдайда шағым беру;
• Табыс туралы анықтамалар тапсыру және табыс көлемін есептеу (табыс көлемін анықтаудың/

есептеудің әділдігі туралы не ойлайды); 
• Өтінішті қарастыру нәтижесін алу;
• Өтініш қабылданбаса, шағым беру;
• Біраз уақыт бойы жәрдемақыға қолжетімділікті сақтау (мысалы, қайта куәландыру 

қиындықтары).

Өтініш берудің әр сатысында келесілерді анықтау:
• Өтініш берудің осы сатысындағы талаптар – өздері күткендей болды ма, болмаса, қандай 

айырмашылық болды?
• Жұмсалған уақыт пен ақша (кезектер, қайта-қайта бару, жол жүру ұзақтығы, анықтамалар 

алу үшін, көшірме жасауға ақы төлеу, жол шығындары, тамаққа/түнеуге кеткен шығындар).
• Жағдайлар/қолайлылық (кезектер, күтетін орындар).
• Әкімшілердің және қоғамның көзқарасы – әкімшілер өтініш беру кезінде көмектесті ме? 

Өтініш беру талаптарын және тәртібін түсіндірді ме? Өтініш үлгісін толтыруға көмектесті ме? Кез-
келген сатыда қызметтерге өтініш беруге/қол жеткізуге қатысты стигма/ыңғайсыздық сезілді ме, 
анықтау – нақты қалай және қандай себеппен.

• Өтініш беру рәсімінің ашықтығы (түсінікті болды ма, сыйлық/ақы сұрады ма)
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қызметтерге қол жеткізудегі кедергілер 

Жәрдемақыға	қол	жеткізу
Өтініш қабылданғаннан кейін жәрдемақы алу тәжірибесін талқылау (төлемдердің уақытылылығы 

және нақтылығы).

Арнаулы	әлеуметтік	қызметтерді	алмайтындармен	жартылай	құрылымдалған	
сұхбаттар:

Арнаулы қызметтерге мұқтаждығы бар екенін біле ме? Олардың қажеттіліктеріне лайықты 
болатын қандай қызмет түрлері бар? Ондай қызметтер қолжетімді ме, жоқ па?

Өтініш	беріп	көрмеген	респонденттер	
Мақсаты:	өмірлік	қиын	жағдайда	қалған	табысы	төмен	отбасылар	арнаулы	әлеуметтік	
қызметтер	алу	кезінде	кездесетін	кедергілерді	түсіну	

Олар – арнаулы әлеуметтік қызметтерге ешқашан өтініш беріп көрмеген адамдар. Неге өтініш 
бермегенінің себептерін, соның ішінде, қызметтер немесе өтініш беру құқығы туралы неліктен 
білмегенін; сол аймақтағы қызмет түрлерінің шектеулі болуының себептерін; өтініші беру 
шығындарының неліктен көп екенін; қызметтердің қажеттіліктерді өтеуге лайықтылығын; қол 
жеткізуі шығындары (жол, қосыша шығындар) жоғары деп есептеудің себебптерін; қызметкерлердің 
жақтырмаушылығының және стигмадан қорқу себептерін анықтау.

Өтініш	беріп	көрген	респонденттер	
Мақсаты:	өмірлік	қиын	жағдайда	қалған	табысы	төмен	отбасылар	арнаулы	әлеуметтік	
қызметтер	алу	кезінде	кездесетін	кедергілерді	түсіну

Осы сұрақтар бұрын өтініш беріп көрген, бірақ, өтініші қабылданбаған немесе қызмет көрсету 
орнын таба алмаған немесе кейін қызмет алуды тоқтатқан респонденттерге арналады.

Өтініштің қабылданбау себептерін анықтау, соның ішінде:
• Құжаттардың (мысалы, мүгедектік, мекен-жай анықтамасы) толық болмауы
• Комиссиядан өте алмау (мысалы, мүгедектік)
• Әкімшілік қателіктер
Қызметтерді пайдалануды тоқтату себептерін анықтау, соның ішінде:
• Қызметтердің үнемі қолжетімді бола бермеуі
• Қызметтердің сапасы нашар болуы
• Көп шығын (көлік, қосымша қызмет шығындары)
• Қызмет көрсетушілердің жақтырмай қарауы, стигма 
Өтініш берудің қаншалықты қиын екенін анықтау үшін өтініш беру сатыларының нақты сипатын 

алғымыз келді, сондықтан, өтініш берудің әртүрлі сатыларына қатысты сұрақтар қойдық, жағдайға 
қарай:

• Өтініш беруге әлеуметтік қызметкерді араластыру (ақпарат берді; жолдама берді; 
комиссиядан өтуге/өтініш беруге көмектесті; басқа көмек) 

• Өтініш беруді бастарда қажетті құжаттарды жинау (мысалы, мүгедектік, мекен-жай туралы);
• Құжаттарды тиісті комиссияға/бөлімге тапсыру;
• Өтпей қалған жағдайда шағым беру;
• Өтінішті қарастыру нәтижесін алу;
• Өтініш қабылданбаса, шағым беру;
• Қызметті белгілі бір уақыт бойы қолдану (мысалы, қайта куәландыру қиындықтары)

Өтініш берудің әр сатысында келесілерді анықтау:
• Өтініш берудің осы сатысындағы талаптар – өздері күткендей болды ма, болмаса, қандай 

айырмашылық болды?
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• Жұмсалған уақыт пен ақша (кезектер, қайта-қайта бару, жол жүру ұзақтығы, анықтамалар 
алу үшін, көшірме жасауға ақы төлеу, жол шығындары, тамаққа/түнеуге кеткен шығындар).

• Жағдайлар/қолайлылық (кезектер, күтетін орындар).
• Әкімшілердің және қоғамның көзқарасы – Әкімшілер өтініш беру кезінде көмектесті ме? 

Өтініш беру талаптарын және тәртібін түсіндірді ме? Өтініш үлгісін толтыруға көмектесті ме? Кез-
келген сатыда қызметтерге өтініш беруге/қол жеткізуге қатысты стигма/ыңғайсыздық сезілді ме, 
анықтау – нақты қалай және қандай себеппен.

• Өтініш беру рәсімінің ашықтығы (түсінікті болды ма, сыйлық/ақы сұрады ма).

Әлеуметтік	көмекпен	байланыс	
Тұрмысы төмен отбасыларға арналған әлеуметтік көмек айналасындағы сұрақтар жиынтығы – 

олар АӘК немесе МБЖ да ала ма, әлде бұрын алған ба? Әлеуметтік көмек пен арнаулы әлеуметтік 
қызметтер арасындағы өзара байланысты талқылау - тұрмысы төмен отбасыларға арналған 
әлеуметтік көмекті де, арнаулы әлеуметтік қызметтерді де алуға қандай да бір кедергі бар ма?

Әлеуметтік	көмек	алмайтындармен	жартылай	құрылымдалған	сұхбаттар:
Әлеуметтік көмекке мұқтаждығы бар екенін біле ме?

Өтініш	беріп	көрмеген	респонденттер	
Мақсаты:	өмірлік	қиын	жағдайда	қалған	табысы	төмен	отбасылар	әлеуметтік	көмек	алу	
кезінде	кездесетін	кедергілерді	түсіну	

Олар – әлеуметтік көмекке ешқашан өтініш беріп көрмеген адамдар. Неге өтініш бермегенінің 
себептерін, соның ішінде, көмек немесе өтініш беру құқығы туралы неліктен білмегенін; өтініш беру 
шығындарының неліктен көп екенін; жүйеге сенім жоқтығының және стигмадан қорқу себептерін 
анықтау.

Өтініш	беріп	көрген	респонденттер	
Мақсаты:	өмірлік	қиын	жағдайда	қалған	табысы	төмен	отбасылар	әлеуметтік	көмек	алу	
кезінде	кездесетін	кедергілерді	түсіну

Осы сұрақтар бұрын өтініш беріп көрген, бірақ, өтініші қабылданбаған немесе қызмет көрсету 
орнын таба алмаған немесе кейін қызмет алуды тоқтатқан респонденттерге арналады.

Өтініштің қабылданбау себептерін анықтау, соның ішінде:
• Құжаттардың (мысалы, мүгедектік, мекен-жай анықтамасы) толық болмауы
• Комиссиядан өте алмау (мысалы, мүгедектік)
• Әкімшілік қателіктер
• Табыс көлемінің белгіленген шекті деңгейден асып кетуі (табыс көлемін анықтау/есептеу 

әділдігі туралы не ойлайды)
Жәрдемақы алуды тоқтату себептерін анықтау, соның ішінде:
• Комиссиядан қайта өте алмау (құжаттардың толық болмауынан, қызметкерлердің қарым-

қатынасынан)
• Жағдайдың өзгеруі (мекен-жай, табыс, денсаулық)
Өтініш берудің қаншалықты қиын екенін анықтау үшін өтініш беру сатыларының нақты сипатын 

алғымыз келді, сондықтан, өтініш берудің әртүрлі сатыларына қатысты сұрақтар қойдық, жағдайға 
қарай:

Өтініш беру
Өтініш берудің түрлі тұстары тұрғысынан талқылау:
• Өтініш беруге әлеуметтік қызметкерді араластыру (ақпарат берді; жолдама берді; 

комиссиядан өтуге/өтініш беруге көмектесті; басқа көмек)
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• Өтініш беруді бастарда қажетті құжаттарды жинау (мысалы, мүгедектік, мекен-жай туралы);
• Құжаттарды тиісті комиссияға/бөлімге тапсыру;
• Өтпей қалған жағдайда шағым беру;
• Табыс туралы анықтамалар тапсыру және табыс көлемін есептеу (табыс көлемін анықтаудың/

есептеудің әділдігі туралы не ойлайды); 
• Өтінішті қарастыру нәтижесін алу;
• Өтініш қабылданбаса, шағым беру;
• Біраз уақыт бойы жәрдемақыға қолжетімділікті сақтау (мысалы, қайта куәландыру 

қиындықтары).

Өтініш берудің әр сатысында келесілерді анықтау:
• Өтініш берудің осы сатысындағы талаптар – өздері күткендей болды ма, болмаса, қандай 

айырмашылық болды?
• Жұмсалған уақыт пен ақша (кезектер, қайта-қайта бару, жол жүру ұзақтығы, анықтамалар 

алу үшін, көшірме жасауға ақы төлеу, жол шығындары, тамаққа/түнеуге кеткен шығындар).
• Жағдайлар/қолайлылық (кезектер, күтетін орындар).
• Әкімшілердің және қоғамның көзқарасы – әкімшілер өтініш беру кезінде көмектесті ме? 

Өтініш беру талаптарын және тәртібін түсіндірді ме? Өтініш үлгісін толтыруға көмектесті ме? Кез-
келген сатыда жәрдемақыға өтініш беруге/қол жеткізуге қатысты стигма/ыңғайсыздық сезілді ме, 
анықтау – нақты қалай және қандай себеппен.

• Өтініш беру рәсімінің ашықтығы (түсінікті болды ма, сыйлық/ақы сұрады ма).
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Қосымша	D:	Ақпараттық келісім беру туралы мәлімдемелер

Үй шаруашылығына арналған ақпараттық келісім беру туралы мәлімдеме (АЕО қолдана-
ды):

Менің есімім - XXXXX. Мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің Статистика комитетінің Ақапарттық-
есептеу орталығында жұмыс істеймін. Мен Астана қаласында, Қызылорда және Маңғыстау 
облыстарында үй шаруашылықтарының әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік қызметтерге 
қол жеткізудегі кедергілерді зерттеумен айналысамын. Бұл жұмысты ЮНИСЕФ қаржыландырады.

Осы зерттеу аясында мен сіздің отбасыңыз туралы және әлеуметтік көмек пен арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге қол жеткізуге қатысты көзқарасыңыз туралы бірнеше сұрақ қойғым келеді. 
Әлеуметтік көмек немесе арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы білмесеңіз немесе оларды алуға 
ешқашан тырысып көрмесеңіз, ештеңе етпейді. Мен үй шаруашылықтары осындай көмек түрлеріне 
қол жеткізуге тырысу кезінде тап болатын кедергілерді анықтағым келеді, мұндай кедергілер 
адамдардың осындай көмек алуға тіпті тырыспайтынын және қол жеткізбейтінін білдіруі мүмкін. 
Бұл жұмыстың мақсаты – болашақта тұрмысы нашар және ұрымтал үй шаруашылықтарының 
әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік қызметтерге қолжетімділігін арттыру.

Сауалнаманы толтыру шамамен 45 минутты алады. Сіз берген кез-келген мәліметті аты-
жөніңізді көрсетпей бересіз. Осы сауалнаманы толтырғыңыз келе ме? Сіз сауалнаманың кез-келген 
сатысында бас тарта аласыз. Қатысу туралы шешім қабылдамастан бұрын осы жұмысқа қатысты 
қоятын сұрақтарыңыз бар ма?  

Жартылай құрылымдалған сұхбаттарға арналған ақпараттық келісім беру мәлімдемесі 
(«Сандж» зерттеулер орталығы қолданады):

Менің есімім - YYYY. Мен қазақстандық «Сандж» зерттеулер ұйымында жұмыс істеймін. Мен Астана 
қаласында, Қызылорда және Маңғыстау облыстарында үй шаруашылықтарының әлеуметтік көмекке 
және арнаулы әлеуметтік қызметтерге қол жеткізудегі кедергілерді зерттеумен айналысамын. Бұл 
жұмысты ЮНИСЕФ қаржыландырады.

Осы зерттеу аясында мен сіздің әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік қызметтерге 
мұқтаждығыңыз туралы, әрі, орынды болса, сондай көмек және қызмет түрлеріне қол жеткізудегі 
тәжірибеңіз туралы бірнеше сұрақ қойғым келеді. Әлеуметтік көмек немесе арнаулы әлеуметтік 
қызметтер туралы білмесеңіз немесе оларды алуға ешқашан тырысып көрмесеңіз, ештеңе етпейді. 
Мен үй шаруашылықтары осындай көмек түрлеріне қол жеткізуге тырысу кезінде кезігетін 
кедергілерді анықтағым келеді, мұндай кедергілер адамдардың осындай көмек алуға тіпті 
тырыспайтынын және қол жеткізбейтінін білдіруі мүмкін. Бұл жұмыстың мақсаты – болашақта 
тұрмысы нашар және ұрымтал үй шаруашылықтарының әлеуметтік көмекке және арнаулы 
әлеуметтік қызметтерге қолжетімділігін арттыру.

Сұхбат шамамен бір сағатқа созылады. Сұхаб барысында сіздің көмекке мұқтаждығыңыз туралы 
және тиісті көмекке қол жеткізуге тырысып көрген кездеріңіз туралы сұрақтар қойылады. Сіз 
берген кез-келген мәліметті аты-жөніңізді көрсетпей бересіз. Осы сұхбатқа қатысқыңыз келе ме? 
Сіз сұхбаттың кез-келген сатысында бас тарта аласыз және жауап беруге қысылатын кез-келген 
сұраққа жауап бермеуіңізге болады. Қатысу туралы шешім қабылдамастан бұрын осы жұмысқа 
қатысты қоятын сұрақтарыңыз бар ма?  



109

Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмекке және арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізудегі кедергілер 

Қосымша	E: Статистикалық мәліметтер қосымшасы

Кесте	30.	Әлеуметтік көмектен хабардарлық, облыстар және әл-ауқат квинтильдері бойынша

Әл-ауқат	квинтилі

Қызылорда Маңғыстау Астана
АӘК 

туралы 
естіген 

(%)

МБЖ 
туралы 
естіген 

(%)

АӘК 
туралы 
естіген 

(%)

МБЖ 
туралы 
естіген 

(%)

АӘК тура-
лы естіген 

(%)

МБЖ 
туралы 
естіген 

(%)

1 (ең кедей) 39 46 12 8 39 52

2 34 39 18 19 59 64

3 33 40 14 23 34 62

4 28 43 19 31 48 50

5 (ең бай) 39 46 20 34 39 38

Хи-квадрат қағидаты   ** *** *** ***

Сурет	6.			Әлеуметтік көмектен хабардарлық, әл-ауқат квинтильдері бойынша, Қызылорда облысы

Сурет	7.	Әлеуметтік	көмектен	хабардарлық,	әл-ауқат	квинтильдері	бойынша,	Маңғыстау	облысы
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Кесте	31.	
Әлеуметтік қызметтер көрсетуге өтініш бермеу себептері, жалғызбасты аналар 
және облыстар бойынша

BA8.A	Неге	өтініш	берген	жоқсыз?

Қызылорда облысы Маңғыстау облысы Астана қаласы

Ата-ананың 
екеуі де 

бар үй ша-
руашылығы 

Жалғыз-
басты ана 
тұратын үй 

шару-
ашылығы

Ата-ана-
ның екеуі 
де бар үй 

шару-
ашылығы 

Жалғыз-
басты ана 
тұратын 
үй шару-
ашылығы

Ата-ана-
ның екеуі 
де бар үй 

шару-
ашылығы 

Жалғыз-
басты ана 
тұратын 
үй шару-
ашылығы

Осы туралы ешбір ақпарат ала алма-
дым 14*** 50*** 23 43 58*** 31***

Өтініш толтыру қиын болды 0*** 9*** 1 0 4 0
Қажетті құжаттарды барлығын жинай 
алмадым 1** 9** 6 15 4 5

Мен мемлекеттік мекемеге өтініш 
беру үшін бара алмаймын 0 0 2 0 4 3

Менің өтініш беруге уақытым жоқ 2* 9* 8 14 16 18

Маған ақша/сыйлық/сыайқы беруге 
туралы келер еді  0 0 1** 8** 0 0

Түкке тұрғысыз/ақшасы аз 1 0 3 8 3 8

Көмек алушы ретінде қоғамдық 
стигма 0 0 1 0 3 3

Басқа (нақтырақ) 2 0 11 0 7 10

 n=334 n=12 n=192 n=14 n=187 n=30

Cурет	8.	Әлеуметтен	көмектен	хабардарлық,	әл-ауқат	квинтильдері	бойынша,	Астана	қаласы
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	 Өтініш бер-
меген Өтініш берген

Облыс

Қызылорда 85 15

Маңғыстау 87 13

Астана 89 11

Орташа (орта есеппен)  

Халықаралық денсаулық индексі 59.0 58.4

Үй шаруашылығының көлемі 6.1 5.7

Балалар саны 3.2 3.1

Бір адамға шаққандағы бөлмелер саны 2.5 2.5

Асыраудағы адамдар саны 1.4 1.5

Әр санаттағы пайыздық үлес, оларды арасында…

Жалғызбасты ана тұратын үй шаруашылығы (%)
8 14

Бастауыш білімі бар респондент тұрады (%) 4 3

Орта білімі бар респондент тұрады (%) 74 71

Жоғары білімі бар респондент тұрады (%) 22 25

Жұмыс істейтін респондент тұрады 50 43

Үй шаруашылығындағы барлық ересектер жұмыс істейді 13 7

  

Үй шаруашылығындағы мүгедек ересек(тер) бар (%) 22 25

Үй шаруашылығы мүшелерінің көпшілігінің 
жоғары білімі бар (%) 31 36

 Барлығы n=240 n=36

Кесте	32.	
Арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаждығы бар екені анықталған адамдардың ішінде 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету туралы өтініш бергеніне немесе бермегеніне қатыссыз үй 
шаруашылықтары туралы мәлімет.
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Кесте	33.			Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету туралы өтініш беру тәжірибесі

	
A. Әле-
уметтік 
күтім

B. 
Әлеумет-
тік-меди-
циналық

C. Әлеумет-
тік-психоло-

гиялық

D. Әлеумет-
тік-педаго-

гикалық

CC13.	Өтініш	беру	қаншалықты	оңай	болды?	(%)

Өте қиын 13 25 33 10

Қиын 19 30 0 0

Оңай 69 45 67 90

Барлығы 100 100 100 100

CC14.	Комиссия	жалпы	балама	дұрыс	қызмет-
тер	алуды	ұсынды	(иә,	%) 70 88 100 100

CC15.	Комиссия	баламның	жағдайын	дұрыс	
анықтады	(иә,	%) 75 88 100 100

CC16.	Көрсетілген	қызметтер	баланың	қажеттіліктерін	қанағаттандырды	ма?	(%)

Иә, толығымен 39 67 67 75

Иә, ішінара 39 17 33 25

Мүлдем 15 0 0 0

Әлі ешбір қызмет көрсетілген жоқ 8 17 0 0

Барлығы 100 100 100 100

CC17. Өтініш беру кезінде қызметкерлер 
мүлдем көмектескен жоқ, жақтырмай қа-
рады (иә, %)

19
n=16

20
n=20

33
n=3

20
n=10




