
ЮНИСЕФ — БІРІККЕН  ҰЛТТАР ҰЙЫМЫ-
НЫҢ (БҰҰ) БАЛАЛАР ҚОРЫ 

ЮНИСЕФ-ке Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас 
Ассамблеясының балалардың құқықтарын 
қорғау, олардың негізгі қажеттіліктерін қана-
ғаттандыруға жәрдемдесу және әлеуеттерін 
жан-жақты дамыту үшін мүмкіндіктерді 
кеңейту қызметін көздейтін мандаты 
жүктелген. 

ЮНИСЕФ Бала құқықтары туралы конвен-
цияны басшылыққа алады және бұл 
құқықтардың балаларға қатысты мінез-
құлықтың мызғымас этикалық қағидаттары 
мен халықаралық стандарттарына айналуы 
үшін ұмтылады. 

ЮНИСЕФ атауы (UNICEF - United Nations 
International Children’s Emergency Fund - 
Балаларға көмек көрсететін халықаралық 
төтенше қор) БҰҰ Бас Ассамблеясының 
Екінші дүниежүзілік соғыстың құрбанына 
айналған балаларға көмек көрсету үшін 
қор құру туралы шешім қабылдауына орай,  
1946 жылы пайда болды. Кейіннен Қор  
ЮНИСЕФ қысқарған атауын сақтай отырып, 
БҰҰ Балалар қоры атауына ие болды. 

ЮНИСЕФ Қазақстандағы жұмысын 1994 
жылы бастады. Осы жылы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі Бала құқықтары 
туралы конвенцияға қол қойды. 

ЮНИСЕФ-ТІҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 
ОБЛЫСЫНДАҒЫ (ШҚО) ҚЫЗМЕТІ

2011 жылдан 2015 жылға дейінгі ке-
зеңде ЮНИСЕФ пен ШҚО әкімдігі Шығыс 
Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдер-
дің өмірінің сапасын жақсартуға бағытталған 
бірлескен бағдарламаны жүзеге асырды. 

Бағдарламаны жүзеге асыруға ең мықты 
халықаралық сарапшылар, кәсіби білігі өте 
жоғары жаттықтырушылар, консультанттар 
мен жергілікті мамандардың басшылығымен 
алуан түрлі зерттеу топтары қатысты. 
Бағдарламаға нәрестелер мен олардың 
аналарының денсаулықтарын сақтау, бала-
лардың өлім-жітімін азайту, дамуында 
ерекше мұқтаждықтары бар балалар 
үшін мумкіншіліктерді кеңейту және әлеу-
меттендіру, балалардан бас тарту мен 
отбасынан айыруды болдырмау, жастарға 
қолдау көрсету және олардың қоғамға 
қатысуын арттыру, балаларға арналған әділ-
сот жүйесін дамыту және басқа мәселелерге 
қатысты жобалар кірді. 

Біз өткізілген жұмыстардың барлық бағыт-
тары туралы осы кітапшада егжей-тегжейлі 
әңгімеледік. Зерттеу нәтижелерін, қосымша 
ақпаратты, осы және басқа кітапшалардың 
электронды нұсқасын мына сайттан табуға 
және жүктеп алуға болады: www.unicef.kz
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ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН АББРЕВИАТУРАЛАР

ЮНИСЕФ  Біріккен ұлттар ұйымының Балалар қоры

БҰҰ   Біріккен ұлттар ұйымы

ШҚО   Шығыс Қазақстан облысы

БМҚ   Балаға мейірімді қала 

ДДСҰ   Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

АмБДҚ  Ана мен бала денсаулығын қорғау

АмБО   Ана мен бала орталығы

ЮНФПА  Біріккен ұлттар ұйымының халықтың қоныстануы саласындағы қоры

БЖАКЖ  Бала жастағы ауруларды кіріктіріп жүргізу 

ТПК   Тиімді перинатальдық күтім 

ЖРА   Жедел респираторлы аурулар

ДЕМБ   Дамуында ерекше мұқтаждықтары бар

ИӨБ   Интеллектісінде өзгешеліктері бар 

ҮЕҰ   Үкіметтік емес ұйымдар

БАҚ   Бұқаралық ақпарат құралдары

АҚА   Апат қаупін азайту

ЖРО   Жастар ресурстық орталықтары



Б алаға мейірімді қала (БМҚ) бастамасы 
- ЮНИСЕФ-тің Шығыс Қазақстан 

облысында (ШҚО) өткізген барлық іс-
шараларының негізі.  

Бұл - халықаралық бастама, оның мақсаты 
– балалардың құқықтарын жергілікті билік 
пен қоғамдастық деңгейінде іске асыру. 
Балаға мейірімді қала БҰҰ Бала құқықтары 
туралы конвенциясын жергілікті деңгейде 
іске асырады. Бұл дегеніңіз, тәжірибеде 
балалардың құқықтары жергілікті саясаттан, 
бағдарламалар мен бюджеттерден көрініс 
табады дегенді білдіреді. Балаға мейірімді 
қалада бала белсенді қатысушы болып 
табылады, олардың дауыстары мен пікірлері 
назарға алынып, маңызды шешімдер 
қабылдаған кездерде ескеріледі. 

Қазақстанда «Балаға мейірімді қала» 
бастамасын іске асыру 2006 жылы басталды, 
ол 17 қала мен 4 ауданды қамтиды. Өскемен 
мен Семей қалалары бұл бастамаға 2008 
жылы қосылды. Балаларға мейірімді қаланы 
құру үшін жергілікті билік:

■    балалар мәселелерін бірлесіп күш жұм-
сай отырып шешеді

■  жергілікті бағдарламаларды әзірлеген 
кезде балалардың пікірлерін ескереді

■     балалардың құқықтарын іске асыру үшін 
үкіметтік емес және коммерциялық ұйым-
дарды, сондай-ақ тұрғындардың өздерін 
тартады. 

Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі мен 
ЮНИСЕФ ел ауқымында жүзеге асырылатын 
тиімді, мақсатты әрі орнықты модельдерді 
дамыту үшін балалардың құқықтарын іске 
асыру және әлеуметтік теңсіздікпен күресу 
мақсатында бірлесіп жұмыс жасайды. 

Бағдарлама сондай-ақ, өңірде балаларға 
мейірімді орта құру үшін мемлекеттік орган-
дардың ғана емес, сонымен қатар жергілікті 
үкіметтік емес ұйымдарды, университеттер-
ді, жеке секторды, бұқаралық  ақпарат  құрал-
дары мен алуан түрлі қоғамдастықтарды бі-
ріктіруге мүмкіндік берді. 

«БАЛАҒА МЕЙІРІМДІ ҚАЛА» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАСТАМАСЫ 



БАЛАНЫҢ ТІРІ ҚАЛУ 
ЖӘНЕ ДҰРЫС ДАМУ 
ҚҰҚЫҒЫ

«ӘР БАЛАНЫҢ ӨМІР СҮРУГЕ ДЕГЕН АЖЫРАМАС ҚҰҚЫҒЫ БАР».

«ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР БАРЫНША МҮМКІН ДӘРЕЖЕДЕ БАЛАНЫҢ 
ТІРІ ҚАЛУЫН ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ  МЫҚТЫ БОЛЫП ӨСУІН  
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ».

БҰҰ БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ, 6-БАП



2010 жылы Шығыс Қазақстан облысы 
еліміздегі сәби өлімі бойынша екінші орында 
болды. Мұның үстіне, республикалық 
көрсеткіштермен салыстырғанда, босану 
үстінде  тұншығудан (асфиксия) және 
инфекциядан нәрестелердің айтарлықтай 
бөлігі көз жұмды. 

Аталған себептердің көбінесе алдын алуға 
болатын еді әрі бұл заманауи перина-         
тальдық технологияларды ендірудің жеткі-
ліксіздігін және қазіргі заманғы медицинаның 
пәрменді әдістері туралы білімнің жетіс-
пеушілігін білдіретін еді.  

Аталған мәселені шешу үшін 2011 жылы 
ЮНИСЕФ ШҚО-да өңірлік зерттеу1  және 
ана мен бала денсаулығын қорғау (АмБДҚ) 
қызметтерінің жұмысына талдау жүргізді. 
Облыстағы барлық босану жағдайларының  
70%-ы Өскемен қаласындағы Ана мен бала 
орталығында (АмБО), Семей қаласындағы 
Перинатальдық орталықта және Аягөз 
қаласындағы медициналық бірлестіктің 
перзентханасында болғаны анықталды. 

Сонымен қатар, біршама босану 
жағдайлары облыстың қалған босандыру 
мекемелерінің үлесіне тиген, олардың 
әрқайсысында жылына 300-ден аз (жылына 
300 босану жағдайы қауіпсіз жүктілік үшін 
ең төменгі деңгей болып саналады) бала 
босандырылған. Халықаралық тәжірибе 
асқыну мен өлім-жітім көрсеткішінің жоғары 
деңгейі жылына көрсеткіші 300-ден аз 
мекемелерде байқалатынын, ал осы 
мекемелердің медицина қызметкерлерінің 
дағдылары шектеулі болатынын және 
олардың біліктіліктерінің арттыруына 
мүмкіндіктері болмайтындығын көрсетті. 

ЮНИСЕФ зерттеулері ШҚО-дағы 
медициналық мекемелерді жүйелі түрде 
біріктіру және аналар мен балаларға 
көрсетілетін медициналық қызметтердің 
сапасын жақсарту қажеттігін анықтап берді. 

1 Қазақстандағы көмекке қолжетімділікке жасалған 
талдаудың алдын ала нәтижелері мен ана мен бала 
денсаулығын қорғау саласындағы қызмет нәтижелерін 
мына сайттан көруге болады: http://unicef.kz/publication.
html?id=147

ЮНИСЕФ-тің қолдауымен Шығыс Қазақстан 
облысының әкімдігі:

1.   Ана мен бала денсаулығын қорғау қызметі-
нің жұмысын жақсарту үшін Жол картасын 
әзірлеп, медицина қызметкерлерінің мына: 

■  ана мен бала өлімінің деңгейін азайту 
әдістемесін енгізу

■      5 жасқа дейінгі балалардың өсуін, дамуын 
бақылау, оларға қатысты зорлық-зомбылықты, 
жарақат алуын және құқықтарының бұзылуын 
болдырмау шаралары бойынша заңнамалық 
базаны енгізу

■    мамандандырылған көлік қызметін ұйым-
дастыру және басқа бағыттар бойынша 
дайындықтарын жүзеге асырды.

2. Өскемен қаласындағы Ана мен бала 
орталығын ана мен балаға үздіксіз күтім 
жасайтын көп бейінді қызмет көрсету 
орталығы етіп қайта құрды, ол балалардың 
сапалы медициналық көмек алуына және 
баланың дамуындағы кідірістерді ертерек 
анықтауға қол жеткізуді қамтамасыз етті. 

3. ЮНФПА-мен бірлесіп Ана мен бала 
орталығының базасында бір мезгілде 30-дан 
астам медицина қызметкерін оқыту мүмкіндігі 
бар тиімді перинатальдық күтім жасауды 
енгізу бойынша ресурстық және тренингтік 
орталық құрды. Орталықта ЮНИСЕФ-тің 
сараптамалық қолдауымен кәсіби біліктілігі 
жоғары нұсқаушылар командасы құрылып, 
дайындалды, ол аудандық перзентханаларға 
қолдау және консультативтік көмек көрсетеді.  
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СӘБИ ӨЛІМІНІҢ КӨРСЕТКІШІ 
1000 ТІРІ ТУЫЛҒАНДАРҒА 
ШАҚҚАНДА - 20,7 БОЛДЫ 

(2010 Ж.)

ШҚО-ДАҒЫ 1 ЖАСҚА ТОЛМАҒАН 
БАЛАЛАРДЫҢ 60%-ДАН АСТАМЫ 
СТАЦИОНАРЛАРДА КӨЗ ЖҰМДЫ 

(2010 Ж.)

А ДӘРУМЕНІ ТАПШЫЛЫҒЫНЫҢ 
ТАРАЛУЫ 23,2%-ДЫ ҚҰРАДЫ, 

БҰЛ - ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДЕНСАУЛЫҚ 
САҚТАУ ҰЙЫМЫНЫҢ (ДДСҰ) 
СТАНДАРТТАРЫ БОЙЫНША - 
КҮРДЕЛІ МӘСЕЛЕ (2011 Ж.)



Сәтті жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 
соңғы жылдары сәби өлімі 2010 жылғы 
1000 тірі туылғандарға шаққанда 20,7 
жағдаймен салыстырғанда 2014 жылы 1000 
тірі туылғандарға шаққанда 11,3 жағдайға 
азайды. 

ШҚО-дағы сәби өлімінің көрсеткіштері  

Жобамен жұмыс жасаған адамдардың 
ойластырылған әрі жүйелі жұмыстарының 
арқасында мыңдаған қазақстандық бала-
лардың өмірлері құтқарылып, жүздеген 
медицина қызметкерлері өздерінің кәсіби 
дағдыларын жақсартып, озық технология-
лармен жұмыс істеу мүмкіндігін алды. 

1 ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 
ресми деректері

Балалардың денсаулығын сақтау мен 
олардың ауруларының алдын алуда 
патронаждық медбикенің алатын рөлі зор. 
Туған сәттен бастап кейінгі кезде де ол өз 
участкесіндегі сәбидің дамуын бақылайды, 
баланың анасына тамақтану, гигиеналық 
нормалар, мінез-құлық ережелері, еңбек 
ету және демалу мәселелерін түсіндіреді. 
Сондықтан жүкті әйелдер мен жаңа туған 
нәрестелері бар аналар үшін патронаждық 
қызмет көрсету сапасына тұрақты мони-
торинг жүргізудің бала өлім-жітімінің алдын 
алуда маңызы зор. 

Семей қаласы мен қала маңындағы ауыл-
дардың 60 медицина қызметкері 0-ден 2 
айға дейінгі балаларға күтім жасау және 
аналарды өз денсаулықтары мен балала-
рының денсаулықтарына қамқорлық жасауға 
үйрету бойынша білімдері мен дағдыларын 
арттырды. 

Патронаждық медбикелердің үйге келіп 
көрсететін қызметінің сапасы оны жүзеге 
асыру мен басқаруда кездесуі мүмкін 
олқылықтарды уақытылы анықтау үшін 
халықаралық тұрғыда мойындалған әдістер 
арқылы бағаланды. 

4 ауданда (Қатон-Қарағай, Аягөз, Үржар 
және Мақаншы) 5 жасқа толмаған балалары 
бар 200-ден астам аналар патронаждық 
медбикелер көрсететін қызмет сапасы тура-
лы сұралды. 

Жобаға ұлттық және халықаралық сарапшы-
лармен бірлесіп деректер жинауға қатысқан 
және оқу курстарынан өткен жергілікті 
медицина қызметкерлері қатысты. Жоба 
нәтижелері аналардың патронаждық мед-
бикелердің үйге келіп қызмет көрсету 
жүйесіне қанағаттанғану деңгейінің басым 
көрсеткіштеріне назар аударды. 

Желтоқсанда жоба нәтижелері ұлттық дең-
гейде ұсынылып, ол елдің өзге өңірлерінде 
іске асыру үшін ұсынылды. 

Мұндай үнемі бағалау өткізу денсаулық 
сақтау саласындағы жазалау шараларын 
сапаны бағалаудың заманауи тиімді 
әдістерімен алмастыру арқылы болатын 
ілгерілеушілікті бақылауға мүмкіндік береді. 

80% ШҚО-дағы медицина 
қызметкерлерінің 80%-ы  БЖАКЖ 
(ИВБДВ) әдістерін және 

76% тиімді перинатальдық күтім (ТПК) 
жасауды үйренді, бұл АмБДҚ  
қызметтерінің жұмыс сапасын 
арттырды

1250

51

А дәруменімен 5 жасқа дейінгі 
бала қамтылды (2013 ж.), 

ол үшін 

педиатр оқу курстарынан өтті; 
нәтижесінде ЖРА-мен ауыру 7 
есеге, диарея және басқа ішек 
ауруларымен ауыру 3 есеге 
азайғаны байқалды.

АжБО-да және Үржар ауданында ана 
мен балаға үздіксіз күтім жасау моделі 
енгізілді, Қазкоммерцбанктің қолдауымен 
реанимациялық жабдықтар сатып алынды.

10



Қ аламқас - 19 жастағы жас келіншек. 
Ол Шығыс Қазақстан облысының 

шалғайдағы Малкелді ауылында ұлымен 
бірге тұрады. Ауылдағы өзінің басқа да 
сыныптастары секілді ол орта мектепті 
бітірген бойда тұрмыс құрды. Ол өзінің 
күйеуімен және Асқар атты кішкентай 
сәбиімен бақытты ғұмыр кешіп жатқан, 
алайда жазатайым оқиғадан оның күйеуі 
қайтыс болды. Әкесі қайтыс болғанда Асқар 
небәрі үш айлық еді. 

ЮНИСЕФ өткізген үйде көрсетілетін 
патронаждық қызметті бағалау барысында 
Қаламқас күйеуін жерлеу барысында 
Асқардың қараусыз қалып, содан ауырғаны 
туралы айтты. Малкелді сияқты кішкентай 
ауылдарда денсаулық сақтау қызметін 
көрсететін бірден-бір өнім берушілер 
патронаждық медбикелер мен акушерлер 
болып табылады, сондықтан патронаждық 
медбике Асқарға өкпесі қабынған деген 
диагноз (пневмония) қойып, оны ауылдан 
300 шақырым жердегі Аягөздегі ауруханаға 
жатқызуға  көмектескен.  Балаға медицина-
лық  көмек көрсетіліп, ол үнемі патронаждық 
медбикенің бақылауы мен күтімінде болған. 

Медициналық көмек тек балаға ғана емес, 
сонымен бірге оның анасына да  көрсетілді. 
Қаламқас сонымен бірге патронаждық 
медбикенің көмегімен әлеуметтік қолдауға 
да ие болды, ол жергілікті билік органдарына 
Қаламқастың жағдайы туралы айтып, соның 
нәтижесінде олар Қаламқасқа әлеуметтік 
қызметкерді көмекке жіберді. 

Қазір Асқар 1 жасқа толды. Ол өзін жақсы 
сезінеді, анасымен, әжесі және атасымен 
бірге тұрады. Ол 2 жасқа келген кезде 
Қаламқас жергілікті билік тарапының 
қолдауымен жергілікті наубайханада жұмыс 
бастауды жоспарлап отыр. 

Оқиға Қазақстан секілді аумағы үлкен 
мемлекетте, әсіресе Малкелді секілді шағын 
ғана ауылда патронаждық медбикелердің 
үйге келіп қызмет көрсету жүйесінің 
қалыптасқан болуы соншалықты маңызды 
болатынын көрсетеді. Сөйтіп, үйге келіп 
көмек көрсету жүйесін осылайша үнемі 
бағалау олқылықтар мен кемшіліктерді 
анықтап, қызмет көрсету сапасын жақсартуға 
көмектеседі, түптеп келгенде, ол көптеген 
балалардың тірі қалуына септігін тигізеді. 

ӨМІРДЕН АЛЫНҒАН ОҚИҒА



БАЛАНЫҢ ӨЗІН ЖАҚСЫ 
КӨРЕТІН ЖӘНЕ ҚАМҚОРЛЫҚ 
ЖАСАЙТЫН ОТБАСЫНА ИЕ 
БОЛУ ҚҰҚЫҒЫ

«ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР ЗАҢ БОЙЫНША БАЛА ҮШІН 
ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ МОЙНЫНА АЛҒАН ОНЫҢ АТА-АНАСЫНЫҢ, 
ҚАМҚОРШЫЛАРЫНЫҢ НЕМЕСЕ БАСҚА ДА АДАМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 
МЕН МІНДЕТТЕРІН НАЗАРҒА АЛА ОТЫРЫП, БАЛАНЫҢ ИГІЛІГІ 
ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚОРҒАУ МЕН ҚАМҚОРЛЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ 
МІНДЕТТЕНЕДІ ЖӘНЕ ОСЫ МАҚСАТПЕН БАРЛЫҚ ТИІСТІ ЗАҢ ШЫҒАРУ 
ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШАРАЛАРЫН ҚАБЫЛДАЙДЫ».

БҰҰ БАЛАЛАР ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ, 3-БАП, 2-Т.



«БАЛАЛАРДЫ ИНТЕРНАТ ТИПІНДЕГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ 
ТӘРБИЕЛЕУ  ТЕК БҰЛ НЕҒҰРЛЫМ ЛАЙЫҚТЫ НҰСҚА 
БОЛЫП ТАБЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА ҒАНА ҚОЛДАНЫЛУЫ 
ТИІС. КІШКЕНТАЙ БАЛАЛАРҒА, ӘСІРЕСЕ ҮШ ЖАСҚА 
ТОЛМАҒАН БАЛАЛАРҒА ҚОРҒАНШЫЛЫҚ ЖАСАУ 
ОТБАСЫЛЫҚ ОРТАДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ТИІС».

ІС-ҚИМЫЛҒА ШАҚЫРУ, ҮШ ЖАСҚА ТОЛМАҒАН БАЛАЛАРДЫ 
ИНТЕРНАТ ТИПІНДЕГІ МЕКЕМЕЛЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ 
ТӘЖІРИБЕСІНЕ НҮКТЕ ҚОЮ, БҰҰ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ 
ЖӨНІНДЕГІ ЖОҒАРҒЫ КОМИССАРЫНЫҢ БАСҚАРМАСЫ 
ЖӘНЕ ЮНИСЕФ. 



Әлеуметтік қауқарсыздықтың, әлеуметтік                                                                                             
жетімдіктің, қараусыздық пен қадағалаусыз-
дықтың алдын алу мен оларды болдырмау 
мәселелерін ілгері жылжыту үшін ЮНИСЕФ 
2011 жылдан бастап ШҚО әкімдігімен, ҚР 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау 
министрлігімен, ҚР Білім және ғылым 
министрлігімен бірлесіп, арнайы әлеуметтік 
қызмет көрсетуге және балалардан бас 
тартудың алдын алуға кіріктірілген бағытты 
дамыту1  бойынша ынтымақтасып жұмыс 
істейді. 

ЖҮРГІЗІЛГЕН ЖОСПАРЛЫ ӘРІ ЖҮЙЕЛІ 
ЖҰМЫСТАРДЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ТӨРТ                                                                                    
ЖЫЛ ІШІНДЕ ШҚО-ДА БАЛАЛАР ҮЙ-
ЛЕРІНІҢ САНЫ 38%-ҒА АЗАЙДЫ2.

2010 жылдың аяғында ШҚО-да 4 263 жетім 
балалар мен ата-ана қамқорлығынан 
айырылған бала болды. Олардың ішінде 
0-18 жастағы 1 945 бала балалар үйлерінде 
тәрбиеленген. Жыл сайын шамамен  200 
бала отбасынсыз қалып, мемлекеттік 
интернаттық мекемелерді толықтырып 
отырған. 

Перзентханаларға қалдырылған сәбилер 
айырықша алаңдаушылық туғызады. 
Сәбилерден бас тартудағы негізгі себептер - 
баланың ауру боп туылуы немесе туа біткен 
кеселдері, қажетті материалдық қолдау мен 
баспананың болмауы, баладан бас тарту 
немесе әкесінің болмауы, жақын туыстары 
мен мамандар тарапынан қолдаудың 
болмауы және т.б. 

Осылайша балалардың құқықтарын қорғау, 
балалардан бас тартуды болдырмау, 
және аталған мәселелерді жергілікті және 
республикалық органдармен серіктесіп 
кешенді түрде шешу тетіктерін жетілдіру 
қажеттілігі туындады. 

1. Қазақстандағы балаларды 
әлеуметтік қорғаудың 
кіріктірілген жүйесін модельдеу, 
ЮНИСЕФ сайтынан оқуға 
болады: http://unicef.kz/publica-
tion.html?id=144

2. ШҚО білім басқармасы мен 
ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын 
қорғау комитетінің деректері
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2012-2015 жылдары Семей қаласында әкімдікпен бірлесіп іске асырылған балалардан бас 
тартудың алдын алу жобасының арқасында Семейде 0-ден 3 жасқа дейінгі 128 сәби өз 
отбасында қалды. 

ЖОБА КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢМЕН ІСКЕ АСЫРЫЛДЫ ЖӘНЕ ОЛ 
МЫНАДАЙ ІС-ШАРАЛАРДЫ ҚАМТЫДЫ:

          БАЛАНЫҢ ӨЗІН ЖАҚСЫ КӨРЕТІН ЖӘНЕ ҚАМҚОРЛЫҚ ЖАСАЙТЫН ОТБАСЫНА ИЕ БОЛУ ҚҰҚЫҒЫ             15

3. Жергілікті деңгейдегі әлеуметтік жұмыстағы кейс-менеджмент, ЮНИСЕФ сайтынан оқуға болады: http://unicef.kz/publication.
html?id=81

2011
2012 2012 2013

2014
2014
2015 

100 әлеуметтік 
қызметкер 

мен психолог 
балалардан бас 
тарту қаупі бар 
өмірдің ауыр 

жағдайында қалған 
отбасылармен 
жұмыс жүргізу 

бойынша өздерінің 
кәсіби деңгейлерін 

арттырды.

ШҚО-дағы 0-ден 
3 жасқа дейінгі 

балалардан 
бас тартудың 

себептеріне талдау 
жасалды.

ШҚО-дағы 
мемлекеттік 
интернаттық 

мекемелердегі 
балаларға қатысты 

өмірбаяндық 
деректер жиналды.

Интернаттық 
мекемелерді өзге 
түрге ауыстыру 

жоспары әзірленіп, 
жергілікті атқарушы 
органдарға берілді.

Әлеуметтік осал 
отбасылармен 

және балалармен 
кейс-менеджмент 

әдістерін игеру (жеке 
әлеуметтік жұмыс 
бойынша жоспар 
жасауға және оны 

жүзеге асыруға 
жәрдемдесу) 

бойынша жұмыс 
істейтін мамандар 
үшін анықтамалық3  
әзірленіп, сынақтан 

өткізілді.  

Денсаулық сақтау 
жүйесіндегі 
әлеуметтік 

қызметкерлер 
балалардан бас 

тартуды болдырмау 
мақсатында 

отбасылармен 
жұмыс жасаған кезде 

кейс-менеджмент 
әдістерін қолдана 

бастады.

Семей қаласының №12 
емханасы базасында 

бас ресурстық 
орталығы құрылды, 

онда балалардан бас 
тартудың әлеуетті 

жағдайлары мен осал 
отбасылар туралы 

барлық негізгі ақпарат 
жинақталады. 

Семей қаласында 
айыру (әлеуметтік 

жетімдік),   қараусыз 
қалу, балалардан бас 

тарту және оларды 
ұрып-соғу  қаупі бар 
топтардағы балалар 

мен отбасыларға 
қолдау көрсетуді 
неғұрлым тиімді 

жоспарлауды, жүзеге 
асыру мен мониторинг 
жүргізуді   қамтамасыз 

ету үшін үйлестіру 
комиссиясы құрылды. 

Семей қаласында 360 
отбасында балалардан 
бас тарту қаупін азайту 

бойынша жұмыстар 
жүргізілді.

Ақпараттық 
материалдарды 

тарата және БАҚ-ты 
тарта отырып, аталған 

тақырыпты ашу 
арқылы балалардан 

сәби кезінен бас тарту, 
оларды интернаттық 

мекемелерге 
орналастырудың зияны 

туралы мәселелер 
бойынша семинарлар 

өткізілді. 

0-ден 3 жасқа дейінгі 
балалардан бас 
тарту жөніндегі 

жұмыстар Семей 
қаласындағы барлық 

перзентханалар 
мен емханалардың 

жұмыстарына 
енгізілді. Қажетті 
дағдыларды ала 

отырып, денсаулық 
сақтау бөлімінің 
медициналық 

және әлеуметтік 
қызметкерлері 
қазірдің өзінде 
оқиғаларды өз 

бетінше жүргізеді. 



БАЛАНЫҢ ӨЗІНЕ ӘДІЛ ӘРІ 
ҚҰРМЕТПЕН ҚАРАЙТЫН        
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСҚА 
ҚҰҚЫҒЫ

«ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР АҚЫЛ-ЕСІ НЕМЕСЕ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ҚАТЫСТЫ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ БАР БАЛА ОНЫҢ ҚАДІР-ҚАСИЕТІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП, 
ӨЗІНЕ ДЕГЕН СЕНІМДІЛІГІН АРТТЫРЫП ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ӨМІРГЕ БЕЛСЕНЕ 
АРАЛАСУЫНА ЖӘРДЕМДЕСЕТІН ЖАҒДАЙЛАРДА ТОЛЫҚҚАНДЫ ЖӘНЕ 
ЛАЙЫҚТЫ ӨМІР СҮРУІ ҚАЖЕТ ЕКЕНІН МОЙЫНДАЙДЫ». 

БҰҰ БАЛАЛАР ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ, 23-БАП, 1-Т.



2010 жылы ШҚО-да дамуында ерекше 
мұқтаждықтары бар (ДЕМБ) 11 489 бала 
болды1. Балалардың көпшілігі сапалы 
инклюзивті білім алуға қол жеткізе 
алмады немесе оны пайдалана алмады, 
бұл олардың дамуына және социумға 
кіруіне теріс әсер етті. Дамуында ерекше 
мұқтаждықтары бар балалар үйде немесе 
мамандандырылған мекемелерде білім 
алды, енді біреулері, олардың халықтың 
осал тобы ретінде қаралып, қоғамның 
белсенді әрі бағалы мүшелері ретінде 
саналмағандықтан, құрбыларымен мүлдем 
араласа алмады. Инклюзивті қоғамның 
дамуы, ең алдымен, дамуында ерекше 
мұқтаждықтары бар балалардың өз «ішінде» 
емес, қоғамның өзінде балалардың игілігіне 
кедергі келтіретін тосқауылдарды анықтау 
мен жоюға бағытталған. 

Аталған жағдай тез арада шешуді талап 
етті, сондықтан ЮНИСЕФ жағдайды 
жақсарту үшін ШҚО әкімдігімен, Қазақстан 
Республикасының негізгі министрліктерімен 
және Семей қ. Мемлекеттік медициналық 
университетімен (Семей қ. ММУ) күш 
біріктірді. 2007–2011 жылдар ішінде 
ЮНИСЕФ ҚР Үкіметіне «Арнайы әлеуметтік 
қызметтер туралы» Заңның ережелерін 
әзірлеу, қабылдау, іске асыру және жетілдіру 
мәселесі бойынша қолдау көрсетті.  ЮНИСЕФ 
сонымен қатар мүгедек балалардың қоғамға 
араласу деңгейін өлшеу үшін ШҚО-ны қоса 
алғанда, елдегі мүгедектігі бар балалардың2  
жағдайы туралы зерттеулер жүргізіп, 
жергілікті деңгейде әлеуметтік араласуына 
мониторинг жүргізуге арналған құралдарды 
әзірледі. 

2013 жылы ЮНИСЕФ Спешиал Олимпикс-
пен (Special Olympics) бірлесіп, ШҚО-да 
инклюзивті қоғамды дамыту бойынша 
модельдік бағытты әзірлеуді бастады. 
Бағыт дамуында ерекше мұқтаждықтары 
бар балалардың мұқтаждықтары жоқ 
балалармен араласуы үшін алаң жасап, 
жаңа достар тауып, өзін қоғамның 
толыққанды мүшесі ретінде сезіне білуі үшін 
спорттық іс-шаралар мен ойындарға («Жас 
атлеттер», «Біріктірілген спорт») тарту 
секілді компоненттерден тұрды. 

1 «Дамуында ерекше мұқтаждықтары бар балалар» термині 
деп «алуан түрлі кедергілерге кездескен кезде  олардың 
басқалармен қатар қоғам өміріне толық әрі тиімді қатысуына 
кедергі келтіруі мүмкін тұрақты физикалық, психикалық, 
интеллектуалдық немесе сенсорлық бұзушылықтары бар 18 
жасқа дейінгі адамдар» түсініледі.

Екінші компонент («Дені сау атлеттер») 
балалардың көру, есту қабілеттерін, 
ауыз қуысы мен денсаулығының жалпы 
жағдайын медициналық тексеруден өткізу 
және өзіне-өзі қызмет көрсетудің қарапайым 
дағдыларын (мысалы, қалай дұрыс жуыну, 
тіс щеткасы мен пастасын қалай дұрыс 
пайдалану қажет) үйрену мүмкіндіктерін 
берді. Мүгедектігі бар балалардың ата-
аналары «Дені сау отбасы» форумы аясында 
тәжірибе алмасып, балаларды тәрбиелеудегі 
қиындықтарын бөлісті, денсаулық сақтаудың 
маңызды аспектілері туралы біліп, қаладағы/
ауылдағы алуға болатын қызмет түрлері 
туралы ақпарат алды. 

Үшінші компонент дамуында ерекше 
мұқтаждықтары бар балаларды жалпы 
медициналық тексеруден өткізу мақсатында 
медицина қызметкерлерінің білімдері 
мен дағдыларын тәжірибеде көрсете 
отырып арттыруға бағытталған. Сондай-ақ 
жергілікті халықпен қоғамның мүгедектігі 
бар адамдарды қабылдауын бағалау және 
олардың қоғамға араласуы үшін кезігетін 
кедергілерін анықтау бойынша көп жұмыс 
атқарылды.  

2 Мүгедектігі бар балалардың жағдайына жасалған талдау: 
Қазақстан Республикасында инклюзивті қоғамды дамыту, 
ЮНИСЕФ сайтынан оқуға болады: http://unicef.kz/publication.
html?id=117

Спешиал Олимпикс 45 жылдан астам 
уақыттан бері интеллектісінде өзгешеліктері 
бар адамдар үшін спорттық іс-шаралар 
ұйымдастырады. Осы жылдар ішінде 
әлемнің 180 елінен 4 000 000 адам арнайы 
олимпиялық қозғалыстың қатысушыларына 
айналды. Қазақстанда  Спешиал Олимпикс 
қозғалысының дамығанына 23 жылға жуық 
уақыт болды. Спорттың 20 түрі бойынша 
жүргізілетін жаттығулар мен жарыстарға 
мектеп-интернаттардан 18 000 - нан астам 
бала, сондай-ақ отбасыларда тұратын 
балалар қатысады. 
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ИНТЕЛЛЕКТІСІНДЕ ӨЗГЕШЕЛІКТЕРІ БАР (ИӨБ) ЖӘНЕ ДЕМБ 
БАЛА (ҮЙДЕГІ 29 БАЛАНЫ ҚОСА АЛҒАНДА) АТА-АНАЛАРЫМЕН 
ЖӘНЕ ЕРІКТІЛЕРМЕН БІРГЕ СПОРТТЫҚ ІС-ШАРАЛАРҒА 
ҚАТЫСТЫ

ИӨБ ЖӘНЕ ДЕМБ БАЛА СЕМЕЙ ЖӘНЕ ӨСКЕМЕН ҚАЛАЛА-
РЫНДА КӨРУ, ЕСТУ ҚАБІЛЕТТЕРІН, АУЫЗ ҚУЫСЫН ТЕКСЕРУ, 
ФИЗИОТЕРАПИЯ БОЙЫНША МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕКСЕРУДЕН 
ӨТТІ

Тексеру нәтижелері медицина қызметкерлері үшін ШҚО-да 
инклюзивті медицинаны дамыту қажеттігін және мүгедек 
балалар мен ДЕМБ балаларды тексеру бойынша арнайы 
білімнің болу қажеттігін көрсетті. 

СЕМЕЙ Қ. ММУ 150 СТУДЕНТІ, ӨСКЕМЕН Қ. МЕДИЦИНА КОЛЛЕД-
ЖІНІҢ 75 СТУДЕНТІ ДЕМБ БАЛАЛАРМЕН ӨЗАРА ҚАЛАЙ ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАС ЖАСАУ ҚАЖЕТТІГІ ТУРАЛЫ БІЛІМ АЛДЫ

ИӨБ ЖӘНЕ ДЕМБ БАЛАНЫҢ АТА-АНАСЫ МЕН ЖЕРГІЛІКТІ 
СЕРІКТЕСТЕР ӨТКІЗІЛГЕН ОТБАСЫЛЫҚ ФОРУМДАРҒА 
ҚАТЫСТЫ

33 ДЕМБ БАЛА, 30 ЕРІКТІ (ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР, 
МҰҒАЛІМДЕР), 29 АТЛЕТ ПЕН СЕРІКТЕС ИНКЛЮЗИВТІ СПОРТ 
МОДЕЛІ РЕТІНДЕ ТҮРЛІ ЖАРЫСТАРҒА ҚАТЫСТЫ

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНІНІМ МҰҒАЛІМІ ИНКЛЮЗИВТІ СПОРТ 
ӘДІСТЕМЕСІ БОЙЫНША ӨЗІНІҢ ДАҒДЫЛАРЫН ЖАҚСАРТТЫ

АТА-АНА ИӨБ ЖӘНЕ ДЕМБ БАЛАЛАРҒА КҮТІМ ЖАСАУ 
БОЙЫНША БІЛІМДЕРІН АРТТЫРДЫ

ЖАЛПЫ ТӘЖІРИБЕ ДӘРІГЕРІ МЕН СТУДЕНТ, СОНДАЙ-
АҚ 15 ОФТАЛЬМОЛОГ ИӨБ БАЛАЛАР МЕН ЕРЕСЕКТЕРГЕ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ КӨРУ ҚАБІЛЕТІН 
БАҒАЛАУ НЕГІЗДЕРІ БОЙЫНША БІЛІМДЕРІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫН 
АРТТЫРДЫ

ЖАС АТЛЕТ (2 -ДЕН 7 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ ИӨБ ЖӘНЕ ДЕМБ 
БАЛАЛАР) ҚАТЫСУШЫЛАР ӨТКІЗГЕН ДӘРІС АЯСЫНДАҒЫ 
ТЕКСЕРУДЕН ӨТТІ

ҮЕҰ МЕН БАҚ-ТЫҢ ӨКІЛІ ДЕМБ БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 
МЕН ӨМІР СҮРУ САПАСЫ ТУРАЛЫ БІЛІМДЕРІН АРТТЫРЫП, 
БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНДА БАЛАЛАРДЫҢ 
МӘСЕЛЕЛЕРІН ЭТИКАЛЫҚ, ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰРҒЫДАН КӨРСЕТУ 
БОЙЫНША ПРАКТИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАР АЛДЫ
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Ата-аналардың 

өздерінің негізгі табыс көздері 
балаларға арналған жәрдемақылар мен 
отбасының басқа мүшелерінің табыстары 

екенін көрсетті

ДЕМБ БАЛАЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫ АРАСЫНДА 
ЖҮРГІЗІЛГЕН САУАЛНАМА НӘТИЖЕЛЕРІ

ИӨБ балалардың

61.9% 
мамандандырылған 
мектептерге барады, 
мұндай 
балалардың  
қалған 

үнемі үйде
38.1% 

50%

Ата-аналардың                балаларына 
медицина мамандарын іздеумен байланысты 
қиындықтардың бар екенін көрсетті

Ата-аналардың               медицина саласының 
қызметкерлеріне қаралған кезде білікті сұхбаттың 
болмайтынын көрсетті

Ата-аналардың               мамандандырылған 
мұғалімдердің жоқтығын көрсетті

Ата-аналардың               бейімделген оқу 
материалдары мен оқулықтарды іздеуде 
қиындықтарға тап болатынын көрсетті 

Ата-аналардың                дене шынықтырудың 
балалары үшін маңызды деп санайтынын, 

бірақ               мамандандырылған спорт 
секцияларын іздеуде қиындықтарға кезігетінін 
айтты

      .        дене шынықтыру саласында 
мамандандырылған мұғалімдердің жоқ екенін 
көрсетті

38.1%

52.4%

66.7%

38.1%

85.7%

66.7%

42,9%

Ата-аналардың көпшілігі мамандандырылған орталықтардың, әсіресе, спорт секцияларының 
санын арттыру және олардың балаларымен жұмыс жасау үшін мамандар тарту қажеттігін көрсетті. 
Олар сонымен қатар мұғалімдер мен медициналық қызмет көрсету саласындағы мамандарды 
тартудың, сондай-ақ отбасылар қоғамдастықтарына қолдау көрсетуге бағытталған бейімделген 
бағдарламаларды дайындаудың, сонымен бірге отбасылар, мемлекеттік органдар мен мектептер 
арасындағы өзара қарым-қатынастың қажеттілігін атап көрсетті. 
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ИӨБ АДАМДАР ӨЗ БЕТІМЕН ЖУЫНЫП, КИІНЕ АЛМАЙДЫ 
ДЕП ЕСЕПТЕЙДІ

ОЛАР ӨЗ БЕТІМЕН ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНА 
АЛМАЙДЫ ДЕП САНАЙДЫ

ИӨБ АДАМДАР СПОРТ КОМАНДАСЫНДА ДЕНІ САУ 
ОЙЫНШЫЛАРМЕН  ОЙНАУҒА ҚАБІЛЕТТІ ДЕП САНАЙДЫ

ИӨБ АДАМДАР ӨЗ ОТБАСЫЛАРЫМЕН БІРГЕ ТҰРУЫ ТИІС 
ДЕП САНАЙДЫ

74.4%
31.9%

61.5%

100 АДАМ ИӨБ БАЛАЛАРДЫ ҚОҒАМНЫҢ ҚАБЫЛДАУЫН 
ӨЛШЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ КЕЗДЕСЕТІН 
КЕДЕРГІЛЕРДІ БАҒАЛАУ БОЙЫНША ЖҮРГІЗІЛГЕН 
САУАЛНАМАҒА ҚАТЫСТЫ ӨЗ ПІКІРЛЕРІН БІЛДІРДІ

48.9%

БАҚ МҮГЕДЕКТІГІ БАР АДАМДАРДЫ ЖАҒЫМСЫЗ ЕТІП 
СИПАТТАЙДЫ ДЕП ОЙЛАЙДЫ

ИӨБ БАЛАЛАР ҚОҒАМДЫҚ ОРЫНДАРДА ӨЗАРА ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАС ЖАСАҒАН КЕЗДЕ ҚИЫНДЫҚТАРҒА ТАП БОЛАДЫ 
ДЕП САНАЙДЫ

ИӨБ БАЛАЛАР АҚЫЛ-ОЙ ДАМУЫНДА ТЕЖЕЛУ БАР 
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ МЕКТЕПТЕРДЕ ОҚУЫ ТИІС 
ДЕП САНАЙДЫ.  

ИӨБ БАЛАЛАР ҮЙДЕ ОҚУЫ ТИІС ДЕП САНАЙДЫ

44.6%

51.8%
40.2%

36.8%

Мүгедектігі бар адамдар үшін негізгі кедергілер:

МҰҒАЛІМДЕР МҰНДАЙ БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУҒА ДАЙЫН ЕМЕС, 
МЕКТЕПТЕРДЕ МҰНДАЙ БАЛАЛАР ҮШІН ҚАЖЕТТІ АРНАЙЫ РЕСУРСТАР 
ЖОҚ, БАСҚА БАЛАЛАР ОЛАРҒА ТЕРІС КӨЗҚАРАСТА, СОНДЫҚТАН ОЛАРДЫ 
ҚАБЫЛДАМАЙДЫ ДЕП ЕСЕПТЕЙДІ

>60%

ИӨБ балаларды өзге балалармен бірге сыныпқа араластыруда әлеуетті кедергілер
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ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ 
ПІКІРЛЕРІ
Екатерина, Олегтің анасы: 

Бүгін біз мұндай іс-шараға бірінші рет 
қатыстық. Бәрі тамаша болды. Спорттық 
жаттығулар жасадық, басқа балалармен 
қарым-қатынас жасадық. Еріктілер 
балалар үшін қызықты бағдарлама ұсыну 
үшін қолдан келгеннің барлығын жасады. 
Осындай ойындардың көбірек болғанын 
қалар едім. Көп рахмет.

Арман, ерікті: 

Бүгін біз мынау әлемді аздап жақсарттық. 
Балалармен ойнай жүріп, бұл күнді көңілді 
өткіздік. Балаларды біршама бақытты 
еттік. Олардың жүздерінен күлкі көргеніме 
қуандым.

ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕ
Татьяна «Дені сау атлеттер» іс-шарасы 
аясында диагностика кезінде бірінші 
рет көзінің жағдайын тексерді, соның 
нәтижесінде оған тез арада емдеу қажеттігі 
айтылды. Татьяна мен оның анасы 
өздерінің участкелік көз дәрігеріне барып, 
қажетті емін және жаңа көзілдірік алды.



БАЛАНЫ ЗОРЛЫҚ-
ЗОМБЫЛЫҚТАН 
ҚОРҒАУ ҚҰҚЫҒЫ

«ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР БАЛАНЫҢ ТӘНІНЕ 
ЖАСАЛАТЫН НЕМЕСЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТҮРДЕГІ ЗОРЛЫҚ-
ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ, ҚОРЛАУ НЕМЕСЕ ТЕРІС ҚЫЛЫҚТАРДЫҢ 
БАРЛЫҚ НЫСАНДАРЫНАН, ҚАМҚОРЛЫҚТЫҢ ЖОҚ БОЛУЫНАН 
НЕМЕСЕ НЕМҚҰРАЙДЫ ҚАРАУДАН, ДӨРЕКІ ҚАРАУДАН НЕ 
БОЛМАСА ПАЙДАЛАНУДАН, АТА-АНАСЫНЫҢ, ЗАҢДЫ 
ҚАМҚОРШЫЛАРЫНЫҢ НЕМЕСЕ БАЛАҒА ҚАМҚОРЛЫҚ 
ЖАСАУШЫ БАСҚА АДАМНЫҢ НӘПСІҚҰМАРЛЫҚ ҚИЯНАТЫНАН 
ҚОРҒАУ МАҚСАТЫНДА БАРЛЫҚ ЗАҢДЫ, ӘКІМШІЛІК, 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ АҒАРТУШЫ ШАРАЛАРЫН ҚАБЫЛДАЙДЫ. 

МҰНДАЙ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ, ҚАЖЕТ БОЛҒАН 
ЖАҒДАЙДА, БАЛАҒА ЖӘНЕ ОҒАН ҚАМҚОРЛЫҚ ЖАСАУШЫ 
АДАМДАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ МАҚСАТЫНДА ӘЛЕУМЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ЖАСАУ ҮШІН, СОНДАЙ-АҚ ЖОҒАРЫДА 
АТАЛҒАНДАЙ, БАЛАҒА МЕЙІРІМСІЗДІК ЖАСАЛУЫНА 
БАЙЛАНЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ АНЫҚТАУ, 
ОЛАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ, ІСТІ ҚАРАУ, ТЕРГЕУ ЖҮРГІЗУ, ЕМДЕУ 
ЖӘНЕ КЕЙІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ШАРАЛАРДАН БАСҚА ДА 
НЫСАНДАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҮШІН, СОНДАЙ-АҚ, ҚАЖЕТ 
БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА, СОТ РӘСІМІН ҚОЗҒАУ ҮШІН ТИІСТІ 
РӘСІМДЕРДІ ҚАМТИДЫ».

БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ, 19-БАП.



Б алаларға қатысты зорлық-зомбылық 
барлық елдер мен қоғамдарда кездеседі 

әрі ол барлық әлеуметтік топтарға қатысты. 

Қазақстандағы 2010 және 2012 жылдар 
арасындағы  жағдайды зерттеу үшін 
ЮНИСЕФ пен ҚР-дағы Адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл мекемесі  интернат 
мекемелері мен мектептердегі балаларға 
қатысты зорлық-зомбылық мәселелеріне 
ұлттық экспресс-бағалау жүргізді1.

Нәтижелер интернат мекемелеріндегі 
сұралған балалардың 50%-ы және мек-
тептердегі сұралған балалардың  65%-ы 
белгілі бір дәрежеде зорлық-зомбылық пен 
кемсітушілікке ұшырағанын көрсетті.  

Интернат мекемелерінде тұратын балалар-
дың құқықтарының сақталуына мониторинг 
жүргізу мақсатында ЮНИСЕФ мемлекеттік 
органдар өкілдерінің де, сондай-ақ қоғамдық 
ұйымдар өкілдерінің де пайдалануы үшін 
арнайы мониторинг жүргізу құралдарын2   
әзірледі. 

ШҚО сонымен қатар білім беру ұйымда-
рындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу 

және оған қарсы күрес бойынша алғашқы 
жобаны3 өткізу үшін эксперимантальды алаң                            
ретінде қызмет етті. 

Жобаның негізгі мақсаты - мектептердегі 
зорлық-зомбылық жағдайларын анықтау 
және оларға әсер ету үшін мектеп қыз-
меткерлерін біліммен және құралдармен 
қамтамасыз ету арқылы мектептердегі 
зорлық-зомбылықты болдырмау, сондай-
ақ қауіп-қатер тобындағы оқушыларды 
мінез-құлқын өзгертуге ықпал ете алатын 
және есеп жүргізуге мүмкіндік беретін 
араласу жүйесімен қамтамасыз ету. Жоба  
мектептерде қауіпсіздік командасын құрудан 
бастап қауіп тобындағы оқушыларға әсер 
ету және қолдау көрсету жүйесін құрумен 
аяқталатын 16 компонентті қамтыды. Жоба 
жемісті әрі нәтижелі болғандықтан, ұлттық 
деңгейде енгізу үшін ұсынылды.

ШҚО-да 8 мектепте және 2 интернат 
мекемесінде балаларға қатысты зорлық-
зомбылықтың алдын алу және оған қарсы 
күрес бойынша пилоттық жоба енгізілді. 
Жобаның серіктесі - С.Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті  
(ШҚМУ).

Мұғалімдерге, оқушыларға және ата-
аналарға арнап олардың өз рөлдерін 
кеңінен түсіну және зорлық-зомбылық 

немесе кемсітушілік белгілерін 
ерте анықтау үшін нұсқаулықтар, 

басшылықтар әзірленді

 Жағдайларды анықтау және 
мектептен тыс ұйымдар мен 
қызметтерге жолдау үшін іс-

қимылдар шаралары дайындалды

ШҚМУ мен пилоттық мекемелердің 
мамандары зорлық-зомбылықтың 
алдын алудың үш сатылы моделін 
енгізу әдістері бойынша оқудан өтті

Пилоттық мекемелерде қауіпсіздік 
командалары құрылды

1 Қазақстан мектептеріндегі балаларға қатысты зорлық-зомбылықты бағалау, ЮНИСЕФ сайтынан оқуға болады: http://unicef.
kz/publication.html?id=85, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік интернат мекемелеріндегі балаларға қатысты зорлық-
зомбылық: Жағдайды бағалау, ЮНИСЕФ сайтынан оқуға болады: http://unicef.kz/publication.html?id=74

2 Қазақстандағы балалар мекемелеріне мониторинг жүргізу бойынша материалдар жинағы, ЮНИСЕФ сайтынан оқуға болады: 
http://unicef.kz/publication.html?id=105

3 Бағдарламаны іске асыру жөніндегі нұсқаулық: Шығыс Қазақстан облысының мектептеріндегі зорлық-зомбылықты болдырмау 
және оған жауап қайтару, http://unicef.kz/publication.html?id=128
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Январь 2013 Май 2013 Ноябрь 2013 Февраль 2014 Апрель 2014 

Барлық пилоттық мектептерде 
зорлық-зомбылық оқиғаларын 
анықтаудың 100% деңгейіне қол 
жеткізілді

Мұғалімдерді/қызметкерлерді және 
оқушыларды пилоттық мектептер/
мекемелер мектептегі зорлық-
зомбылық және оның алдын алу 
мәселелері бойынша оқыту үшін 
сабақ кестелері мен жоспарлары 
100% ендірілді. 

580 мұғалім, 3 192 оқушы мектептегі 
зорлық-зомбылық мәселелері бо-
йынша оқыды.

Зорлық-зомбылықты анықтаудың 
жақсаруына байланысты пилоттық 
объектілерде: мектептегі зорлық-
зомбылық оқиғаларының тіркелген 
санының 164%-ға артқаны және 
мектепте  басқа оқушылардың кінәсі-
нен жарақат алған оқушылардың 
тіркелген санының 183%-ға артқаны 
байқалды. 

Қатер тобында 36 оқушы және жоғары 
қатер тобында 20 оқушы анықталды. 

Қолдау алу үшін білім бермейтін 
сектордың ұйымдарына және әлеу-
меттік қызметтерге бағытталған қатер 
тобындағы жоғары қатер тобындағы 
оқушылардың саны 94%-ға артты.  

Пилоттық мектептер мен мекемелердің 
90%-ы мінез-құлқы агрессиялы оқушы-
ларға тиетін салдарларын нақты 
анықтады, ол мынадан:  

Әрбір пилоттық мектептер мен 
мекемелерде полиция инспекторының 
есебіне іліккен оқушылар санының 
62%-ға  (62-ден 23-ке дейін) азаюынан 
көрінді

МЕКТЕПТЕГІ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША 
ОҚУ КУРСЫНАН ӨТКЕН МҰҒАЛІМДЕР/ОҚУШЫЛАР САНЫ

МЕКТЕПТЕГІ ЗОРЛЫҚ-,ЗОМБЫЛЫҚ 
ТУРАЛЫ ОҚУ КУРСЫНАН ӨТКЕН 
МҰҒАЛІМДЕР/ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

МЕКТЕПТЕГІ ЗОРЛЫҚ-,ЗОМБЫЛЫҚ ТУРАЛЫ 
ОҚУ КУРСЫНАН ӨТКЕН ОҚУШЫЛАР

“ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚСЫЗ ОҚУ“ 
АКЦИЯСЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ 
МЕКТЕПТІК НАУҚАНҒА ЖӘНЕ ІС-
ШАРАЛАРҒА ҚАТЫСҚАН ОҚУШЫЛАР

370

716

0

580

2064

0

589

3192

179

573

2137 207

ЖОБАНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
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Зорлық-зомбылықтың бастапқы профи-
лактикасы бойынша оқу бағдарламасы 
мектептердегі зорлық-зомбылықты бол-
дырмауға қалай әсер етті?  

“Мектептегі зорлық-зомбылықтың бастапқы 
профилактикасы бағдарламасы аясында 
балалар “Тоқта, күте тұр, сөйле” қағидатын 
жиі ұстанатын болды”. 
№ 19 мектеп, Өскемен қаласы

“Оқушылардың жеке қарым-қатынастары-
ның дағдыларын жетілдіру және мінез-
құлық пен мектептегі зорлық-зомбылықпен 
байланысты мәселелерді болдырмау”. 
№ 34 мектеп, Семей қаласы 

“Бастапқы профилактикаға қосылған негізгі 
үлес балалардың зорлық-зомбылықты, оның 
болмауын, зорлық-зомбылықтың түрлерін 
сезіне білуі, ең бастысы, басқа адамдарға 
зорлық-зомбылық жасалып жатқанын көрген 
кезде қандай іс-әрекетке бару керектігін 
сезінуі”. 
№ 34 мектеп, Семей қаласы 

‘Бұл бағдарлама зорлық-зомбылық жағдай-
ларының, әсіресе, балалар тарапынан 
зорлық-зомбылық жағдайларының алдын 
алу жұмыстарының және әсер етудің белгілі 
бір жүйесін, сондай-ақ есептілік жүйесін  
енгізді”. 
Лицей, Риддер қаласы 

Қатер тобындағы және жоғары қатер 
тобындағы оқушылармен және олардың 
ата-аналарымен кездесудің артықшы-
лықтары қандай?

“Ата-аналар баласының мәселелерін шешуге 
мектептің қызығушылығынын бар екенін 
көре алады, ал оқушылар мектеп пен ата-
аналардың өздерінің мәселелерін шешудегі 
бірлігін көре алады”. 
№ 27 мектеп, Өскемен қаласы

“Отбасылық қатынастарды терең түсіну“. 
№ 34 мектеп, Семей қаласы

Екінші және үшінші араласу жүйелерінің 
артықшылықтары қандай? 

“Үкіметтік емес ұйымдармен және басқа 
қалалық ұйымдардың өкілдерімен бірлескен 
жұмыс”. 
№ 19 мектеп, Өскемен қаласы

“Өзара тығыз ынтымақтастық мектептердегі 
балаларға күш қолдану жағдайларының 
алдын алуға және балалар мамандарын тарта 
отырып, ата-аналармен неғұрлым толық өзара 
іс-қимыл жасауға мүмкіндік береді”. 
№ 3 мектеп, Риддер қаласы

ЖОБАҒА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ПІКІРЛЕРІ

“Ата-аналар өз балала-
рының проблемаларын 
басқаша көре бастайды”. 
Лицей, Риддер қаласы 



БАЛАНЫҢ ӘДІЛСОТ 
ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚҰҚЫҒЫ

«ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢДЫ БҰЗДЫ ДЕП САНАЛҒАН, 
ЗАҢДЫ БҰЗҒАНЫНА КІНӘЛІ ДЕП АЙЫПТАЛҒАН НЕМЕСЕ ТАНЫЛҒАН ӘР БА-
ЛАНЫҢ ЖАС ШАМАСЫ, ОНЫҢ РЕИНТЕГРАЦИЯЛАНУҒА ЖӘНЕ ҚОҒАМДА 
ПАЙДАЛЫ РӨЛ АТҚАРУҒА НИЕТІ ЕСКЕРІЛІП, ЖЕКЕ БАСЫНЫҢ ҚАДІР-ҚАСИЕТІ 
МЕН МАҢЫЗДЫЛЫҒЫНА СЕНІМ ТУДЫРАТЫН, БАСҚА АДАМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚ-
ТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫНА ДЕГЕН ҚҰРМЕТТІ АРТТЫРАТЫН ҚАТЫНАСҚА 
ҚҰҚЫҒЫ БАР ЕКЕНДІГІН МОЙЫНДАЙДЫ». 

«ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР ҚАЖЕТ БОЛҒАН ЖӘНЕ  ҚАЛАҒАН ЖАҒДАЙДА, 
МҰНДАЙ БАЛАЛАР ЖӨНІНДЕ ІСТІ СОТТЫҢ ҚАРАУЫНА ЖІБЕРМЕЙ, АДАМ 
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕПІЛДІКТЕРДІ ШАРТТЫ ТҮРДЕ ТОЛЫҚ САҚТАЙ 
ОТЫРЫП, ОСЫНДАЙ БАЛАЛАРДЫҢ ӨТІНІШТЕРІ БОЙЫНША ШАРАЛАР 
ҚАБЫЛДАУҒА… ЖӘРДЕМДЕСУГЕ ҰМТЫЛАДЫ».
 
БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ, 40-БАП



аса үлкен емес және орта ауырлықтағы құ-
қық бұзушылықтарды жасаған кәселетке 
толмаған жастарға жаңа дивергенция меха-
низмі енгізілді. Бағдарламаның нәтижелері 
ұлттық деңгейде саясатты қалыптастыру 
және заңнамаларды жетілдіру үшін пайда-
ланылады. 

Әрбір бала, мейлі ол тіпті заңмен қайшы-
лықта жүрсе де, басқалар секілді Қазақстан 
азаматы. Көптеген құқық бұзушы балалар 
көбінесе белгілі бір жағдайлардың қыспа-
ғына түскенде немесе ата-аналары мен 
мемлекет тарапынан тиісті қамқорлық болма-
ған жағдайда тек бір ғана құқық бұзушылық 
жасайды.

Қазақстандағы балаларға арналған әділсот 
жүйесін одан әрі дамыту қажет, алайда, 
қазірдің өзінде, ШҚО-дағы пилоттық жоба-
лардың нәтижелері бойынша 20 бала 
полицияның есебінен шығарылды, бірнеше 
кәмелетке толмаған жас тараптардың бітімге 
келуіне байланысты қылмыстық жауап-
кершіліктен босатылды, 100-ден астамы 
оңалту бағдарламасынан өтті. 

Ш ығыс Қазақстанда құқық бұзушылық 
жасаған кәмелетке толмағандар саны 

2012 жылғы 748-ден 2013 жылғы 657-ге 
дейін азайды1. ШҚО-да осы кезең ішінде 
полицияда есепте тұрған балалар саны 2 391 
жасөспірімнен 1 738-ге дейін азайды. Соттар 
құқық бұзушылық жасаған балалардың 
қатысуымен болған істерді шешкен кезде 
жазалаудың баламалы түрлері қолданылды, 
оның ішінде тараптарды бітістіру әдісі 
қолданыла бастады. Алайда, сотқа дейінгі 
де, сондай-ақ сот стадиясында да құқық 
бұзушылармен әлеуметтік жұмыстар жүргі-
зілген жоқ. 

Заңмен қайшылықта жүрген балаларды 
оңалту үшін қамқорлық пен қадағалау, 
консультативтік қызметтер, сынақ мерзімін 
тағайындау, оқыту және кәсіби даярлау 
бағдарламасы секілді кешенді әрі жүйелі 
іс-шаралар мен мүмкін болған жағдайда, 
бас бостандығынан айырумен байланысты 
болмайтын басқа да тәрбиелеу және күтім 
жасау әдістерін өткізу қажет. 

Балаларға арналған әділсот аясында дивер-
генцияға (қылмыстық жауапкершілікті сотқа 
дейінгі кезде әсер етудің балама түрлерімен 
алмастыру)  орын бар, ол бойынша қылмыс-
тық құқық бұзушылық жасаған кәмелетке 
толмаған жастың ісіне сот рәсімдеріне не-
месе сот талқылауына жүгінбей-ақ рұқсат 
етіледі. Бұл кәмелетке толмаған жастың 
беделіне таңба басылмауына көмектесіп, 
оның ақталуын жеңілдетеді. Сонымен қатар 
дивергенция өзін экономикалық тұрғыдан 
тиімді әдіс ретінде көрсетті. 

Ұлттық заңнама кәмелетке толмаған жасты 
дивергенция бағдарламасына тікелей бағыт-
тауды көздемейді, кәмелетке толмаған 
жастың жасаған құқық бұзушылығын мойын-
дауын немесе оның тарапынан дивергенция 
бағдарламасын өтуге келісім беруін та-
лап етпейді. Сонымен қатар, кәмелетке 
толмаған жасты сотқа дейінгі стадияда 
қандай да бір арнайы әлеуметтік оңалтусыз 
қылмыстық жауапкершіліктен босату кеңінен 
қолданылады, бұл қылмысты қайталап жа-
сау қаупін тудырады.   

Заңмен қайшылықтағы баланың құқықтарын 
қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарт-
тарға және ұлттық басымдықтарға сәйкес 
2013 жылы ШҚО базасында тұңғыш рет 

1 ШҚО-ның бұрынғы Балалар құқықтарын қорғау 
департаментінің деректері.
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ЖОБАНЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕРІ

ОҢАЛТУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА АЛДЫН 
АЛА ТЕРГЕУ СТАДИЯСЫ МЕН ҚАЙТА БАҒЫТТАУ 
ҮДЕРІСІНДЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТАР ЖҮРГІЗІЛЕДІ 

ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНДА «ФЕНИКС» ДАМЫТУ ЖӘНЕ 
БЕЙІМДЕУ ОРТАЛЫҒЫ» БАЗАСЫНДА ПИЛОТТЫҚ 
ОРТАЛЫҚ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ (2013 Ж.)

ОҢАЛТУ БАҒДАРЛАМАСЫ АРҚЫЛЫ ОҚУДАН ЖАЛТАРҒАН, 
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ҚҰРБАНДАРЫ МЕН 
КУӘГЕРЛЕРІ БОЛҒАН, ӘКІМШІЛІК, ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТЫЛҒАН 106 БАЛА ӨТТІ

БАЛАЛАРДЫҢ ОҚУ ҮЛГЕРІМІНІҢ АРТҚАНЫ, 
ТӘРТІБІ МЕН МЕКТЕПТЕГІ ҚҰРБЫЛАРЫМЕН, 
АТА-АНАСЫМЕН ЖӘНЕ ТУЫСТАРЫМЕН ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАСЫНЫҢ ЖАҚСАРҒАНЫ АТАП ӨТІЛДІ

НӘТИЖЕСІНДЕ МЕКТЕПІШІЛІК ЕСЕПТЕН 8, 
ПОЛИЦИЯНЫҢ ЕСЕБІНЕН 20 БАЛА ШЫҒАРЫЛДЫ, 
3 ІС ТАРАПТАРДЫҢ БІТІМГЕ КЕЛУІМЕН АЯҚТАЛДЫ

ОҢАЛТУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІЛСОТҚА  ҚАТЫСТЫ 
ЗАҢНАМАЛАРҒА ТҮЗЕТУЛЕР ЕНГІЗУ ҮШІН ҰЛТТЫҚ 
ДЕҢГЕЙДЕ ТАЛҚЫЛАНДЫ 

1

2

4

3

5

6



«Дивергенция» қателік жасаған балалардың мінез-
құлқын өзгертетін үдеріс болып табыла ма? Өмірдің 
барлық ережелерін білмегендіктен қателік жасаған 
жағдайларда балаларды сот алдына апарудың қажеті 
бар ма? Әсеттің өмір тарихы біздің мәселеге жаңаша 
көзқараспен қарауымызға мүмкіндік береді.  
 
Тергеу хаттамасына сәйкес, Әсет – көршісінің саяжа-
йына ұрлыққа түскен 14 жасар бала: ол ұялы телефон, 
телефон үшін төлем жасалған картасын және иіс суды 
алған.  ЮНИСЕФ қолдау көрсететін бағдарламаның 
арқасында Әсеттің ісі дивергенция орталығына 
берілді. Әсетпен жүргізілген сұхбат кезінде оның басқа 
адамдармен қарым-қатынас жасауда шекараның қай 
жерде бөлінетінін түсінбейтіні анықталды. Ол бөтен 
адамдардың үйіне қандай жағдайда кіруге болатынын, 

қандай жағдайда кіруге болмай-
тынын білмейді. Әсет өзімен 
жағдаяттық жаттығулар жасау, 
өз отбасымен, туыстарымен 
және сыныптастарымен қарым-
қатынасын жақсарту, оның 
басқа адамдарға қатысты 
міндеттемелерін талқылау арқы-
лы қарым-қатынас жасаудың 
этикалық шекараларын анықтау 
бойынша жұмыс істеген психолог 
пен әлеуметтік қызметкерден 
консультациялар алды. 

Орталық сонымен қатар оны 
автомобиль жөндеу салонының 
шеберімен байланыстырды, ол 
баламен жұмыс істеуге және 
оны автомобиль жөндеуге үй-
ретуге дайын болды. Әсет 
салонға аптасына екі рет келетін, 
автомобильдің қосалқы бөлшек-
терімен жұмыс жасауды үйреніп, 
ең озық дағдыларын жетілдірді. 

Әсет карта мен иіс су алған саяжай 
оның досының отбасына тиесілі 
еді. Ол жазда бұлармен футбол 
ойнайтын. Ол шай ішіп, теледидар 
қарау үшін көбінесе өзінің досына 
келетін. Күзде досының отбасы 
қаладағы басқа пәтерге көшкен 
кезде олар бір кілтті Әсетке 
тастап кеткен. Ол шай ішу және 
теледидар қарау үшін саяжайға 
бірнеше рет жасырын кірді.  

Мұндай оқиғалар осы тәрізді 
істерді сотқа берудің балаға 
зиянын тигізетінін көрсетеді. 
Соттылық Әсеттің болашақтағы 
мүмкіндіктерін шектей отырып, 
өміріне теріс әсер етеді. Керісінше, 
балалар үшін достық ахуал 
қалыптасқан жерлерде, мысалы, 
дивергенция орталығында мұн-
дай істерді қарау оның қоғамға 
оңай араласып кетуіне көмектесе 
отырып, баланың өміріне жағым-
ды әсер етуі мүмкін. 

ӨМІРДЕН АЛЫНҒАН ОҚИҒА
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БАЛАЛАРДЫ ТӨТЕНШЕ 
ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫНДАУ



Е ресектер  әр түрлі себептерге байла-
нысты қажетті қорғау деңгейін 

қамтамасыз етуге көбінесе қабілетсіз 
болғандықтан, апатты жағдайлар мен басқа 
да төтенше жағдайлар кезінде балалар 
әсіресе қауқарсыз болады. Жер бетінде 
өмір үшін абсолютті қауіпсіз жер жоқ, апатты 
жағдайлар қаупі қай жерде де, қашан да бар. 

ШҚО – көптеген қауіп-қатерлерге: зілзала-
ларға, су тасқынына, шұғыл төмен темпе-
ратураға, өртке, селге және т.б. бейім өңір. 
Сондықтан өңір апат қаупін азайту (АҚА) 
жөніндегі жобаларды іске асыру үшін таңдап 
алынды.
  
ҚР ішкі істер министрлігінің төтенше жағдай-
лар комитетімен, ШҚО әкімдігімен, ҚР 
Білім және ғылым министрлігімен және 
Республикалық мұғалімдердің біліктілігін 
жетілдіру институтының филиалымен бірле-
сіп, балалар мен мұғалімдерді төтенше жағ-
дайларға дайындық бойынша оқыту жобасы 
өткізілді.

АҚА жобасын іске асыру нәтижесінде білім 
беру секторында:

• Пилоттық мектептер АҚА бойынша 
қажетті жабдықтармен, әдістемелік және 
оқыту материалдарымен жабдықталды.

 
• Мектептердің құрылымдық емес қауіп-

сіздігі күшейтілді (талданды – ТЖ 
оқиғалары кезінде қандай пәндер мен 
жабдықтар балалар мен қызметкерлердің 
денсаулықтарына қауіп төндіреді).

• Мектептердегі балалардың апат 
жағдайларына дайындығына қатысты 
білімі мен дағдыларын білдіретін 
көрсеткіш 30%-ға жақсарды, ал мектеп 
жасына дейінгі балалардың көрсеткіш 
40%-ға жақсарды.

• 14 мектеп пен 7 мектепке дейінгі меке-
меде апат қаупін азайту бойынша іс-
шаралар ендірілді. 

• 667 мұғалім мен 6698 бала әлеуетті апат 
жағдайларына дайындық деңгейінің 
жоғары екенін көрсетті. 

• Мұндай жобалар 2015 жылдың басынан 
бастап республиканың басқа өңірлерінде 
өңірлерге тән тәуекелдер ескеріле 
отырып іске асырылуда. 

• ШҚО әкімдігі, ҚР ІІМ ТЖ комитеті, ҚР 
Білім және ғылым министрлігі өмірлік 
маңызы бар дағдыларды үйретуге 
бағытталған аталған жобаны іске асыруға 
жәрдемдесті. 
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Пилоттық мектептердің 17 
оқушысы АҚА бойынша 
бір минуттық бейнежазба 
жасауға байланысты семи-
нарға қатысты. Балалар 
әзірлеген бейнекадрлар 
кейіннен Джакартада, Ин-
донезияда өткен АҚА 
бойынша халықаралық, Қа-
зақстанда өткен ұлттық және 
жергілікті деңгейлердегі кон-
ференцияларда көрсетілді.  

Экспериментальдық мектеп-
тер төтенше жағдайларға 
жедел, ұйымдасқан түрде 
және пәрменді жауап қай-
таруға арналған қажетті құ-
ралдармен жабдықталды. 
Мектептің төтенше жағдай-
лар кезінде апат қаупін 
азайту элементтері енгізіл-
ген іс-қимыл жоспарлары 
күшейтілді, ал бағдарла-
маның өзі барлық экс-
периментальдық мектептер-
дегі жағдайларды модельдеу 
арқылы сынақтан өткізілді. 

2 мектепке (Өскемен қ. және 
Риддер қ.) «ҚазҒЗСҚИ» 
АҚ мен ЮНИСЕФ-тің 
қатысуымен олардың апат-
ты жағдайларға құрылым-
дық дайындығына бағалау 
жүргізілді. 

1975 жылы тұрғызылған 
ауыл мектебі де, сондай-ақ 
1996 жылы салынған қала 
мектебі де техникалық та-
лаптарға, өрт қауіпсіздігіне 
сәйкес келетіні, бірақ 
2006 жылғы сейсмикалық 
жобалау стандарттарына 
сәйкес келмейтіні және 
сейсмикалық тұрғыдан 
күшейтуге мұқтаж екені 
белгілі болды. 

2011 2012 

11 МЕКТЕП3 МЕКТЕП

5 БАЛАБАҚША2 БАЛАБАҚША

678 МҰҒАЛІМ 288 МҰҒАЛІМ  

2 044 БАЛА 2 353 БАЛА 

800 АТА-АНАЛАР 

ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ 
ОРГАНДАРЫНЫҢ 8 ӨКІЛІ

2013 

11 МЕКТЕП

667 МҰҒАЛІМ 

6 698 БАЛА 

МҰҒАЛІМДЕРДІҢ БІЛІМІН 
ЖЕТІЛДІРУ ИНСТИТУТЫНЫҢ 

2 ҚЫЗМЕТКЕРІ

2014 жылы іске асырылған апат қаупін азайту жобасының 
тәжірибесі құжатталды. 

2015 жылы Зырян ауданы балалардың осалдығына назар 
аудара отырып, апат тәуекеліне талдау жүргізу бойынша 
пилоттық жоба ретінде таңдап алынды, ал Зубовка 
селосындағы мектеп  Алматы және  Астана ққ. мектептермен 
қатар АҚА бойынша ресурстық мектеп болып анықталды. 
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БАЛАЛАР МЕН ЖАСТАРДЫҢ 
ҚОЛДАУ КӨРУ ЖӘНЕ ҚОҒАМ 

ӨМІРІНЕ ҚАТЫСУ ҚҰҚЫҒЫ

«ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР БАЛАНЫҢ ТЫНЫҒУҒА ЖӘНЕ МӘДЕНИ 
ДЕМАЛУҒА, ӨЗ ЖАС МӨЛШЕРІНЕ ЛАЙЫҚ ТҮРЛІ ОЙЫНДАР МЕН КӨҢІЛ 

КӨТЕРУ ШАРАЛАРЫНА ҚАТЫСУҒА, МӘДЕНИ ӨМІРГЕ ЕРКІН АРАЛАСЫП, 
ӨНЕРМЕН АЙНАЛЫСУҒА ҚҰҚЫҒЫ БАР ЕКЕНІН МОЙЫНДАЙДЫ. 

ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР ӘР БАЛАНЫҢ МӘДЕНИ ЖӘНЕ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӨМІРГЕ ЖАН-ЖАҚТЫ ҚҰҚЫҒЫН ҚҰРМЕТТЕП 

ҚОЛДАЙДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘДЕНИ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІМЕН 
АЙНАЛЫСУЫНА, ТЫНЫҒУЫНА, МӘДЕНИ ДЕМАЛУЫНА ТИЕСІЛІ ЖӘНЕ ТЕҢ 

ДӘРЕЖЕЛІ МҮМКІНДІК ТУҒЫЗУҒА ЖӘРДЕМДЕСЕДІ.»

БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ, 31-БАП   



Ж ас адамдардың өз өмірлеріне ықпал 
ететін шешімдер қабылдауға дауыс 

беру және қатысу құқығы бар. 

Қоғамдық өмірге белсене араласудың жас 
адамдар үшін пайдасы зор әрі ол қоғамның 
өзі үшін қолайлы. Жергілікті, ұлттық және 
жаһандық деңгейлердегі өзгерістерге жетуге 
күш-жігер жұмсау қоғамға оның маңызды 
бөлігі ретінде жас адамдар қатысқан 
жағдайларда ғана ұзақ мерзімді нәтижелер 
береді. 

2012 жылы ЮНИСЕФ 1000-нан астам жас 
адамға сауалнама жүргізе отырып, Шығыс 
Қазақстан облысының 6 ауданында (Аягөз, 
Жарма, Зырьян, Абай, Қатонқарағай және 
Риддер) жасөспірімдер мен жастардың 
негізгі мұқтаждықтарын бағалау үшін зерттеу 
жүргізді1.
 
Мұнымен бірге, жастардың, әсіресе көбірек 
қолдауды қажет ететін осал топтардың 
мұқтаждықтарын қанағаттандыруда олар-
дың мүмкіндіктерін  анықтау мақсатында 
жұмыс істеп жатқан жастар ресурстық 
орталықтарының (ЖРО) жағдайы баға-
ланды. Бағалау нәтижелері ЖРО-ның күшті 
және осал тұстарын анықтап берді. ЖРО 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету,                                                                               
қызметкерлермен жабдықталу түрінде 
үкіметтен қолдау алады, алайда, орталық-
тардың нақты стратегиялық пайымы 
мен мақсаттарын әзірлеу қажет. ЖРО 
кадр әлеуетін күшейтуге, жастармен 
тікелей  жұмыс жасайтын орталықтардың 
қызметкерлерінің білім мен білік дағдыларын 
арттыруға мұқтаж. Жүргізілген зерттеулер 
мен талдау нәтижелері бойынша  ЮНИСЕФ 
пен ШҚО әкімдігі жастар саясатын дамыту 
және өңірде жастар ресурстық орталықта-
рын құру бағытында жұмыс істейді. 

Жоба мынадай іс-шараларды қамтиды:  

• 2013 жылы ЮНИСЕФ ШҚО-ға әлемдік 
тәжірибе мен озық практиканы ескере-
тін, жас адамдардың осал топтарының 
мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін 
ескеретін жастар ресурстық орталық-
тарының орнықты моделін әзірлеп, 
іске асыруға көмек көрсету үшін жас-
тар саясатын дамыту саласындағы 
халықаралық сарапшыларды тартты. 

1 Шығыс Қазақстан облысындағы ауыл жастарының 
мұқтаждықтарын бағалау, ЮНИСЕФ сайтынан оқуға болады: 
http://unicef.kz/publication.html?id=126

• 2014 жылы ШҚО-дағы барлық жастар 
орталықтарының директорлары мен 
облыстық жастар саясаты мәселелері 
жөніндегі басқарма қызметкерлеріне 
(40 қатысушы) арнап жастарға арналған 
қолда бар ресурстар мен ұйымдарды 
картаға түсіру, еріктілер қозғалысын іл-
гері апару, жастар орталықтарын ұйым-
дық дамыту және ішкі және сыртқы өзара 
байланыстарын жақсарту мәселелері 
бойынша семинарлар өткізілді. 

Аягөздегі жастар ресурстық орталығы 
халықаралық сарапшылардан ауыл 
жасөспірімдері мен жастарымен жұмыс 
және оларды қамтуға қатысты интенсивті 
оқу курстарын алды. 

• 19 ауылдық жастар орталығына арнап 
жас адамдар үшін нәтижеге негізделген 
халықаралық тәжірибе негізінде ұйым-
дық модель әзірленуде.

• Бұнымен бір мезгілде облыстағы жас-
тардың жағдайына, олардың мұқтаж-
дықтарына жауап беретін бағдарла-
малар мен саясатқа талдау жасау 
және мониторинг жүргізу үшін жастар 
саясатының индикаторларын әзірлеу 
басталды2.

 
• Жастар ресурстық орталықтарын дамыту 

моделі  мен ШҚО-ға арнап әзірленген 
жастар саясатының тиімділігіне 
мониторинг жүргізуге арналған инди-
каторлар жобасы 2014 жылы 5 жел-
тоқсанда Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің арнайы көшпелі 
отырысына ұсынылды, онда елдегі 
жастар саясатын әрі қарай дамыту үшін 
ұсынымдар қабылданды. 

Жобаның дамуындағы жаңа кезең ретінде 
2015 жылы ЮНИСЕФ арасында ШҚО 
өкілдері бар Қазақстан делегациясы 
үшін  Ұлыбританиямен танысу сапарын 
ұйымдастырды, оның мақсаты жастар 
саясатының негізгі өңірлік және ұлттық 
басқарушыларын британ жастар орта-
лықтары мен Ұлыбритания үкіметінің жұмыс 
тәжірибесімен таныстыру болды.  

2 Шығыс Қазақстан облысына арналған өңірлік жастар 
саясатының индикаторлары, ЮНИСЕФ сайтынан оқуға 
болады: http://unicef.kz/publication.html?id=124
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ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ИНДИКАТОРЛАР

ЖАСТАРДЫҢ 
МҰҚТАЖДЫҚТАРЫ МЕН 

ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНЕ 
ТАЛДАУ ЖАСАУ – 

ЖАСТАР БОЙЫНША 
ЖЕРГІЛІКТІ ЖӘНЕ 
ҰЛТТЫҚ ЕСЕПТЕР

ӨҢІРЛІК ІС-ҚИМЫЛ 
ЖОСПАРЛАРЫ

БАҒДАРЛАМАЛАР, ІС-
ШАРАЛАР, ЖОБАЛАР

(МЫСАЛЫ, ЖРО)

ТҰРАҚТЫ
 МОНИТОРИНГ

ЖАСТАРДЫҢ ӨҢІРЛІК 
ЖӘНЕ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ФОРУМДАРЫНДАҒЫ 
МЕРЗІМДІ БАҒАЛАУЛАР

ЖАСТАРДЫҢ МҰҚТАЖДЫҚТАРЫНА ҚАТЫСТЫ ШАРАЛАРДЫҢ 
МІНСІЗ ЦИКЛЫ

Семинарлар мен тренингтерге қатысу, 
өңірлік және аудандық маңызы бар 
мемлекеттік органдардың үкіметтік емес 
ұйымдармен, жасөспірімдермен және олар-
дың ата-аналарымен, жергілікті қоғам-
дастықтармен өзара іс-қимылын терең 
зерттеу Шығыс Қазақстан, Маңғыстау 

және Қызылорда облыстары әкімдіктері 
басшыларының, Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісі мен ҚР Білім және 
ғылым министрлігі өкілдерінің және жастар 
ресурстық орталықтары басшылары үшін 
демеу және ынталандыруға айналды. 
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ҮШІН НӘТИЖЕЛЕР



Ұлттық азаматтық қызметтің (Англияның аса 
ірі жастар ұйымы), Ұлыбритания Үкіметінің, 
Жастар істері жөніндегі ұлттық агенттіктің, 
ДеМонфорт университетінің, жетекші жастар 
және қауымдық орталықтарының тәжірибесі 
қазақстандықтардың еліміздегі жастар сая-
сатына деген пайымын кеңейтуге, оны да-
мыту мүмкіндіктері мен жаңа жолдарын түсі-
нуге жол ашты. 

Қазақстанға келгеннен кейін ЮНИСЕФ 
халықаралық сарапшылары 2015 жылы 
шілдеде ШҚО-да алған тәжірибелері мен 
өздері үшін өзара іс-қимыл жасаудың жаңа 
мүмкіндіктерін ескеріп, жастар ресурстық 
орталықтарының директорлары мен қызмет-
керлерін қатыстыра отырып, өңірлік жастар 
саясатын дамыту мәселелері бойынша семи-
нарлардың келесі сессияларын өткізді. 

ЖАЛПЫНЫ ТЕГІС 
ҚАМТИТЫН 

НЕГІЗДЕМЕЛІК 
МОДЕЛЬ ЖӘНЕ 
ИНДИКАТОРЛАР

КӘСІБИ БІЛІКТІ ЖӘНЕ 
БІЛІМДІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

ЖОБАЛАР МЕН 
БАҒДАРЛАМАЛАР

ЖАС 
АДАМДАРДЫҢ 

ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ

ТИІМДІ ЖРО МІНСІЗ КОМПОНЕНТТЕРІ

Шығыс Қазақстан облысында:

ЖРО ұйымдық моделі әзірленді

Ұйымдық модельмен және индикаторлармен 
байланысты болып келетін қызмет 
мысалдары таныстырылды

ЖРО қызметкерлері оқытылды 

Жас адамдардың қажеттіліктерін білу 
үшін индикаторлардың көмегімен зерттеу 
жүргізілді
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АЯГӨЗДЕГІ ЖАСТАР РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 
ЖОБА ТУРАЛЫ ПІКІРІ

...Елімізде жастарға арналған түрлі 
бағдарламалар пайда болды, олардың 
барлығы да жастардың білім алуына, 
еңбек етуіне және өздерінің қоғамдағы 
орындарын табуына көмектесу мақсатында 
іске асырылуда. Мұндай мысалдардың бірі 
– жастар ресурстық орталықтарының әр  
өңірде ашылуы, олардың мақсаты жастар мен 
жастардың бірлестіктеріне қолдау көрсету 
болып табылады. Алайда, жаңа орталықтың 
қандай бағытта жұмыс жасауы қажет екенін 
анықтау – оңай шаруа емес. ЮНИСЕФ 
сарапшылары Аягөз қаласындағы жастар 
ресурстық орталығының қызметкерлерімен 
кездесіп, орталық жұмысының мәнін, 
негізгі қызметін және жұмысының бағытын 
анықтап, түсіндіру мақсатында семинар-
тренинг ұйымдастырды. Біз қазірдің өзінде 

нәтижелерін көріп жатырмыз. Халықаралық 
сарапшыларды оқытудың арқасында біз 
жастармен ортақ тіл табысып, олармен тек 
орталық қабырғасында ғана емес,  парк 
бола ма, аула ма, көше ме – орталықтан 
тыс жерлерде де жұмыс істей аламыз, 
сол арқылы жас адамдарды жақынырақ 
түсінеміз.  

Ресурстық орталықтың негізгі мақсаты – 
жастардың, әсіресе ауылдық жерлердегі  
жастардың рухын көтеру, олардың қоғам-
дағы рөлін күшейту, жастардың құқықтарын 
қорғау және оларға толыққанды қолдау 
көрсету. 

...Біз бүгінгі таңда жастар ресурстық 
орталығы жастар арасында маңызды рөл 
атқарады деп санаймыз.
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ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ 
СУИЦИДТІҢ ТАРАЛУЫН, 
СЕБЕПТЕРІН ЖӘНЕ 
ФАКТОРЛАРЫН ЗЕРТТЕУ 

«ӘР БАЛАНЫҢ ӨМІР СҮРУГЕ ДЕГЕН АЖЫРАМАС 
ҚҰҚЫҒЫ БАР».

«ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР БАРЫНША МҮМКІН 
ДӘРЕЖЕДЕ БАЛАНЫҢ ТІРІ ҚАЛУЫН ЖӘНЕ 
ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ МЫҚТЫ БОЛЫП ӨСУІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ».

БҰҰ БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ, 6-БАП.



бақылап жүруге және қауіпті тәуекелшіл    
мінез-құлықтың алдын алуға мүмкіндік 
бермейтін жүйедегі кемшіліктерді табуға 
мүмкіндік берді. ШҚО әкімдігіне суицидтің 
және суицидтік мінез-құлықтың алдын 
алу бойынша үйлестіру орталықтарын 
құруды, халықтың суицидтік мінез-құл-
қына эпидемиологиялық бақылау ұйым-
дастыруды, жасөспірімдерге арналған 
суицидтік мінез-құлық тәуекелі жоғары 
жасөспірімдерге көрсетілетін көмекті 
анықтау және уақытылы көрсету секілді 
профилактикалық іс-шараларды орындауды 
ұсынатын ұсынымдар кешені берілді.  

Жасөспірімдердің уақытылы психологиялық 
көмек пен консультациялар алуға қолже-
тімділігін кеңейту үшін интернет алаң ұйым-
дастырылды, онда жастар құпия көмек алу 
мүмкіндігіне ие болды. 

Ата-аналар мен жасөспірімдерге арнап 
олардың қай жерлерден консультациялар 
мен көмек алуға жүгіне алатыны туралы 
материалдар басылды. 

Зерттеу психикалық денсаулық пен 
суицидке қатысты стереотиптер мен наным-
сенімдерді тек қалың жұртшылықтың, ата-
аналардың, жасөспірімдердің, мектеп 
қызметкерлерінің, мемлекеттік сектор 
қызметкерлерінің арасында ғана емес, 
сонымен бірге психикалық денсаулық сақтау 
қызметі мамандарынан өз араларында да 
жоюдың маңыздылығын көрсетті. 

Зерттеу аясында алынған тәжірибе 
мен нәтижелердің Қазақстанның басқа 
өңірлеріндегі жасөспірімдердің де 
суицидтік мінез-құлқының  алдын алуға 
көмектескенін атап айтуға болады. Олар 
Қызылорда облысында суицидтің алдын 
алу жөніндегі жобаны енгізуге негіз болды.  
Кейіннен, ЮНИСЕФ Қызылорда және 
Шығыс Қазақстан облыстарында жүргізілген 
профилактикалық шараларды бағалау 
үшін2 Швецияның Суицидті зерттеу және 
психикалық денсаулық проблемаларының 
алдын алу жөніндегі ұлттық орталығының 
сарапшыларын шақырды.  

2 Қазақстандағы суицидтің алдын алуды бағалау: Шығыс 
Қазақстан және Қызылорда облыстары. Қысқаша есеп, 
ЮНИСЕФ сайтынан оқуға болады: http://unicef.kz/publication.
html?id=132. Қазақстандағы суицидтің алдын алуды бағалау: 
Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстары. Есептің 
толық нұсқасы, ЮНИСЕФ сайтынан оқуға болады: http://uni-
cef.kz/publication.html?id=131.

С уицид — өсіп келе жатқан жаһандық 
мәселе. 50 жыл ішінде әлемдегі 

суицид жағдайларының саны 60%-ға 
өсті. Суицид «жасарып келеді» және ол 
әлем бойынша 10 жастан 24 жасқа дейінгі 
балалар мен жастар өлімінің басты себебі 
болып табылады. Қазақстанда суицид пен 
жол-көлік оқиғалары жасөспірімдер мен 
жастар арасындағы сыртқы факторлардан 
болатын өлім-жітімнің негізгі екі себебі 
болып табылады. Оның үстіне, балалар 
мен жасөспірімдер арасындағы өлім-жітім 
қалаларға қарағанда, ауылдық   жерлерде   
жоғары. Жағдайды  егжей-тегжейлі түсіну 
үшін ЮНИСЕФ ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігімен бірлесіп, Қазақстан жас-
тары мен жасөспірімдері арасындағы 
суицид және суицидтік әрекеттердің та-
ралуын, оған қатысты тәуекел және қор-
ғау факторларының терең себептерін ке-
шенді зерттеуге1  бастамашылық жасап, 
қаржыландырды.

Зерттеу жұмысының міндеті суицидтік 
мінез-құлықтың тиімді және реалистік әдіс-
терін әзірлеу болып табылады. Зерттеу 
Қазақстанның 5 өңірінде өткізілді және ең 
көп зерттеулер нақ осы Шығыс Қазақстан 
облысында жүргізілді  (2012-2013 жж.). 
Сөйтіп, жасөспірімдердің психикалық 
денсаулығы мен суицидтік мінез-құлқын 
зерттеу компоненті облыстың 4 әкімшілік 
ауданындағы  30 білім беретін мекеменің  
3 000 баласы мен жасөспірімін қамтыды. 
(Өскемен, Риддер, Ұлан және Глубокое 
аудандары). 

Зерттеуге дайындық жасау және оны жүргізу 
аясында 2012 жылы суицидті зерттеу және 
оның алдын алу саласында халықаралық 
сарапшыларды тарта отырып, білім беру 
және денсаулық сақтау қызметкерлері 
үшін қарқынды оқыту бағдарламасы іске 
асырылды. Жалпы алғанда, 4 қарқынды 
оқыту семинары өткізілді, оларда 70-тен 
астам мектеп психологтары, психиатрлар, 
денсаулық сақтау секторларының басшы-
лары кәсіби біліктітіктерін арттырып, жаңа 
білім алды. 

Зерттеу нәтижелері суицидтің негізгі себеп-
тері мен оған тәуекел ету факторларын 
анықтауға, кәмелетке толмағандарды тиімді  

1 Қазақстан Республикасындағы суицид және суицидтік 
іс-әрекеттердің таралуын, негізгі себептерін, тәуекел және 
қорғау факторларын зерттеу, ЮНИСЕФ сайтынан оқуға 
болады: http://unicef.kz/publication.html?id=120
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2015 ж. наурызда ҚР Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрлігінің,                                                                                                 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің және 
ҚР Ішкі істер министрлігінің «Қазақстан 
Республикасындағы кәмелетке толмағандар 
арасында суицидтің алдын алу бойынша 
жобаны кезең-кезеңмен ендіру туралы» 
бірлескен бұйрығы шықты, ол    ЮНИСЕФ-
тің қолдауымен білім беру және денсаулық  
сақтау секторы үшін шаралар кешенінің 
әзірлемесін айқындап берді.

Бірлескен бұйрыққа сәйкес, кәмелетке 
толмағандар арасында суицидтің алдын 
алу жөніндегі жоба 2015-2018 жылдар 
ішінде Қазақстанның барлық өңірлерінде, 
оның ішінде 2017 жылы Шығыс Қазақстан 
облысында енгізілетін болады. 

2014 жылы қыркүйекте осы Шығыс Қазақстан 
және Қызылорда облыстарындағы суицидтің 
алдын алуды бағалау жөніндегі зерттеу 
мен ұсынымдар Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің Әлеуметтік-мәдени 
даму комитетінің арнайы отырысында 
қаралды. Отырыс нәтижелері бойынша 
министрліктер мен әкімдіктер үшін, оның 
ішінде  ЮНИСЕФ-тің жәрдемдесуімен іске 
асыру үшін бірқатар ұсынымдар берілді. 

ЮНИСЕФ-тің ұсынымдары Қазақстан Респуб-
ликасы Премьер-Министрінің 2014 жылғы                                        
қарашадағы өкімімен мақұлданған Қазақстан 
Республикасында отбасылық қатынастарды, 
моральдық-этикалық, рухани - адамгершілік 
құндылықтарды нығайтудың 2015-2020 жж. 
арналған ұлттық іс-шаралар жоспарын жасау 
кезінде назарға алынды.  
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ДАМУ МАҚСАТЫНДАҒЫ 
КОММУНИКАЦИЯЛАР

«ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ 
МАҢЫЗДЫ РӨЛІН ТАНИДЫ ЖӘНЕ БАЛАНЫҢ ӘР ТҮРЛІ ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР КӨЗІНЕ, ӘСІРЕСЕ БАЛАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК, 
РУХАНИ ЖӘНЕ МОРАЛЬДЫҚ ТҰРҒЫДАҒЫ РУХАНИ ІЗГІЛІГІНЕ, СОНДАЙ-АҚ 
ТӘН ЖӘНЕ ПСИХИКАЛЫҚ ЖАҒЫНАН САЛАУАТТЫ ДАМУЫНА ЖӘРДЕМДЕСУГЕ 
БАҒЫТТАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР КӨЗДЕРІНЕ ДЕГЕН БОСТАНДЫҒЫН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ. 

ОСЫ МАҚСАТТА ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕР… 13 ЖӘНЕ 18-БАПТАРДЫҢ 
ЕРЕЖЕЛЕРІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, БАЛАНЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНА ЗАЛАЛ КЕЛТІРЕТІН 
АҚПАРАТТАРДАН ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРДАН ОНЫ ҚОРҒАУДЫҢ ТИІСТІ 
ҚАҒИДАТТАРЫН ӘЗІРЛЕУДІ КӨТЕРМЕЛЕЙДІ».

БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ, 17-БАП.



2014 жылы журналистерге арнап 
«Қазақстандағы мүгедектігі және психика-
лық-физикалық дамуында ерекшеліктері 
бар балалар, олардың қоғамға араласуы» 
тақырыбында тренинг өткізілді. Тренингке 
БАҚ, ЖОО және ҮЕҰ-дан 30 өкіл қатысып, 
балалар мәселелерін көрсетудің этикалық 
және құқықтық нормалары туралы өз 
білімдері мен хабардарлықтарын арттырды,   
дамуында ерекше мұқтаждықтары бар ба-
лалардың, зорлық-зомбылыққа тап болған, 
ата-аналары бас тартқан балалардың 
құқықтары мен өмір сүру сапасын көр-
сету бойынша практикалық дағдылар 
алды, балалар мүгедектігіне қатысты 
терминологияны дұрыс қолдану бойынша 
білімдерін кеңейтті. 

ЮНИСЕФ бағдарламасындағы ілгерілеу 
ұйымның веб-сайтынан, әлеуметтік желілер 
парақшаларынан (Facebook желісінде 3 500 
тіркелуші), баспасөз хабарламаларында, 
жарияланымдарда2  және өңірлік, респуб-
ликалық газеттерден көрініс тапты. Өткі-
зілетін іс-шараларға ықыласты арттыру 
үшін, кездесулерге, конференциялар мен 
форумдарға қатысу үшін жоғары лауазымды 
тұлғалар, атақты адамдар, олимпиада 
чемпиондары, қоғам қайраткерлері және 
халықаралық сарапшылар шақырылды. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=sGj_JsN_ucg&list=PLbY0
KLxpBuZ6giNZ0KOJr63B3PWErmfZP

2 Шығыс Қазақстан облысындағы балалардың неғұрлым 
осал топтарына ерекше назар аудара отырып әл-ауқатын 
жақсарту, мына сайттан оқуға болады: http://unicef.kz/publi-
cation.html?id=103.

Х алық негізінен бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы хабардар бола-

тындықтан, бағдарламаның табысқа жетуі 
баспасөзбен және жұртшылықпен тұрақты 
түрде өзара іс-қимыл жасауға байланысты 
болады. 

Бағдарламада ШҚО журналистерімен жүргі-
зілетін жұмысқа айрықша көңіл бөлінді, 
өйткені балалардың құқықтарын іске асыр-
ған кезде коммуникацияның маңызы зор. 
Олар қарым-қатынас пен мінез-құлықтың 
өзгеруіне әсер етеді, сондай-ақ адамдардың 
құқықтарды қорғауға неғұрлым көбірек 
қатысуын көтермелейді.

2012 жылы ЮНИСЕФ ШҚО БАҚ қызметтері 
өкілдерінің қатысуымен балалар мәселе-
лерін көрсетуде этикалық қағидаттар 
бойынша медиа-тренинг өткізді. Семинар 
барысында 0-3 жастағы балалардан бас 
тартудың алдын алу, инклюзивті қоғамды 
дамыту, жастар мен жасөспірімдер 
мәселелері, денсаулық, жастар арасында 
суицидтің алдын алу мәселелері 
қарастырылды. Тренинг нәтижелері бойынша 
қатысушылар балалар мен жасөспірімдер 
мәселелері бойынша мақалалар серия-
ларын дайындады.  

2013 жылы «Даму мақсатындағы 
коммуникациялар: балаларға арналған,  
балалар туралы және балалардың 
қатысуымен дайындалған медиа-өнімдер» 
семинары ұйымдастырылды, онда Семей, 
Өскемен және Риддер қалаларынан келген 
60-тан астам телевидение, газет өкілдері, 
фотосуретшілер, журналистер, аниматорлар, 
дизайнерлер, кинопродюсерлер, музыкалық 
продюсерлер, сценарийшілер, мемлекеттік 
органдар мен ҮЕҰ өкілдері БАҚ-тарда 
шетін тақырыптарды жариялаған кездегі 
этикалық нормалар мен моральдық 
қағидаттар мәселелерін қарастырды. 
Мұндай мәселелер балаларға зорлық-
зомбылық көрсету, БАҚ-тарда балалардың 
фотосуреттерін пайдалану, жетімдік пен 
балалардан бас тарту, жасөспірімдер 
арасындағы суицид, мүгедектігі бар балалар 
мен дамуында ерекше мұқтаждықтары 
бар балалар арасында сауалдама жүргізу 
секілді тақырыптарды қамтиды. Семинарға 
қатысушылар алған білімдерінің арқасында 
өңірдегі мәселелерді жеті тақырыптық сюжет 
арқылы кеңірек көрсете білді.1
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БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫН 
ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША 

ЖҮРГІЗІЛГЕН МОНИТОРИНГ

«БАЛАЛАРҒА ҚАТЫСТЫ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ІС-ӘРЕКЕТТЕРДІҢ, 
ОЛАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІМЕН 

АЙНАЛЫСАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК НЕМЕСЕ ЖЕКЕ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ, 
СОТТАРДЫҢ, ӘКІМШІЛІК НЕМЕСЕ ЗАҢ ШЫҒАРУШЫ 

ОРГАНДАРДЫҢ ҚАБЫЛДАҒАНЫНА ҚАРАМАСТАН, БӘРІНДЕ 
ДЕ ЕҢ БІРІНШІ КЕЗЕКТЕ БАЛАНЫҢ МҮДДЕЛЕРІН БАРЫНША 

ТОЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ КӨҢІЛ БӨЛІНЕДІ».

БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ, 3-БАП.



2012 жылы балалардың жағдайын бақылау 
үшін ЮНИСЕФ Мемлекеттік басқару 
академиясымен, Статистика агенттігімен, 
Дамуды зерттеу институтымен және 
Маастрихт басқару мектебімен бірлесіп, 
балалардың әл-ауқатына ұлттық зерттеу  
жүргізді1.

Нәтижесінде, жергілікті биліктің балаларға 
қатысты жағдайды дұрыс түсінуі және 
жағдай туралы ғылыми негізді хабардар 
ету үшін ШҚО-да балалардың өмір сүру 
сапасына мониторинг жүргізудің кешенді 
жүйесі ұсынылды, бұл балалар осалдығы 
мәселелерін тиімді шешуге мүмкіндік 
береді. 

1 «Қазақстандағы балалардың әл-ауқаты» зерттеуі, 
ЮНИСЕФ сайтынан оқуға болады: http://unicef.kz/publication.
html?id=101.

Ә рбір бала тірі қалуға, толыққанды 
дамуға, зиянды әсерлерден қорғалуға, 

отбасылық, мәдени және әлеуметтік өмірге 
толық қатысуға құқылы. 

Балалардың бостандықтарын қамтамасыз 
ету үшін мемлекеттердің үкіметтері 
балалардың өмір сүру сапасын түсінуі, 
жалпы қанағаттану деңгейін анықтауы, 
қызмет көрсетіліп жатқандар арасында 
көрсетілетін қызмет сапасы мен көлемінің 
қабылдануына талдау жасауы және жақ-
сарту мүмкін болатын салаларды жақсартуы 
тиіс. Денсаулық сақтау, білім беру, тамақтану 
және әлеуметтік әл-ауқат салаларында 
қабылданатын шаралардың балалардың 
жалпы әл-ауқатына тигізетін әсерін үнемі 
өлшеу, балалардың әл-ауқатына жалпыны 
тегіс қамтитын мониторинг енгізу қажет. 

ЖОБАНЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕРІ

ПИЛОТТЫҚ ӨҢІР РЕТІНДЕ 
ШҚО-ДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ 

ӘЛ-АУҚАТЫНА МОНИТОРИНГ 
ЖҮРГІЗУ ЖҮЙЕСІ СЫНАҚТАН 

ӨТКІЗІЛДІ (2013-2014 ЖЖ.)

ШҚО ӘКІМДІГІНІҢ ЭКОНОМИКА 
ЖӘНЕ БЮДЖЕТТІК 

ЖОСПАРЛАУ БАСҚАРМАСЫ 
МЕН СТАТИСТИКА 
ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 

БАЗАСЫН ПАЙДАЛАНУ 
БОЙЫНША «CENSUSINFO» 

СЕМИНАРЫ ӨТКІЗІЛДІ

ҚҰРАМЫНА БАЛАЛАР ҮШІН 
ҚОЛАЙЛЫ ЖӘНЕ МЕЙІРІМДІ 
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЖАУАП 
БЕРЕТІН БАРЛЫҚ МҮДДЕЛІ 

ОРГАНДАР КІРГЕН ҮЙЛЕСТІРУ 
КЕҢЕСІ ҚҰРЫЛДЫ

ЕКІНШІ КЕЗЕҢ 4-ТЕН 17 
ЖАСҚА ДЕЙІНГІ ТОПТАРДЫҢ 
АРАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ 
ӨЗ ӨМІРЛЕРІН СУБЪЕКТИВТІ 

ҚАБЫЛДАУЫН ЗЕРТТЕУГЕ 
БАҒЫТТАЛДЫ (103 БАЛА)

ДЕРЕКТЕР ЖИНАУДЫҢ 
БІРІНШІ САТЫСЫ 84 САНДЫҚ 

КӨРСЕТКІШТІ ҚАМТЫДЫ

1 2 43 5
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4-7 ЖАС
БАЛАЛАР

ДЕНСАУЛЫҚ

БІЛІМ

МАТЕРИАЛДЫҚ
ӘЛ-АУҚАТ

ОТБАСЫ ЖӘНЕ 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАҒДАЙЛАР

79%

8-13 ЖАС
БАЛАЛАР

14-17 ЖАС
БАЛАЛАР

95%

92%

93%

83%

90%

96%

92%

95%

86%

100%

88%

БАЛАЛАРДЫҢ ӨЗ ӨМІРЛЕРІН ҚАБЫЛДАУЫН 
ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

ШҚО әкімдігіне бала өмір сүруінің мынадай 
негізгі бес саласына – денсаулық, білім, 
материалдық әл-ауқат, отбасы мен әлеуметтік 
жағдайлар, қауіпсіздік және қорғау - біріктірілген 
7 субъективті және 51 объективті индикатордан 
тұратын бала әл-ауқатына мониторинг жүргізу 
жүйесі ұсынылды. 

               БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫН ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША ЖҮРГІЗІЛГЕН МОНИТОРИНГ             45



ӨМІРДЕН АЛЫНҒАН ОҚИҒА: 
ҚАЛАЛАРДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҚОҒАМҒА АРАЛАСУЫ 

Қ азақстанның кез келген басқа да 
қалаларындағы секілді, Семей қала-

сында да балалар түрлі оқиғаларға, 
қамқорлыққа …толы күнделікті өмірді бастан 
кешіреді. Алайда өз қоғамына қатысты 
балаларды толғандыратын сұрақтардың 
жергілікті билік органдарына жетуі екіталай. 
Жағдайды өзгерту және жергілікті билік 
органдарына олардың баланы қалай 
тыңдай алатынын көрсету әрі оларды                                                                     
бағдарламалар әзірлеуге тарту үшін 
ЮНИСЕФ балалармен бірнеше консуль-
тациялар серияларын өткізді. Атап 
айтқанда, балалардан өз қаласында оған не 
ұнап, не ұнамайтынын көрсететін сауалнама 
құрастырып, оны толтыру сұралды. Нәти-
жесінде балаларды ересектер үшін де 
маңызды болып табылатын мәселелер 
толғандыратыны анықталды.  

Мысалы, 12 жасар Виктор Семей қаласы-
ның орталығы жақсы жоспарланғанын, 
көше-лерге тас төселгенін айта келіп, ал 
қаланың шет жақтарында жолдарға тас 
төселмегеніне, соның салдарынан үнемі 
шаңы бұрқырап, жаңбырлы күндері батпаққа 
айналатынына алаңдайтынын айтады. 
Виктор қаланың шет жағына да көңіл бөлінсе 
дейді. 

8 жасар Диана өзіне биік әткеншектердің 
ұнайтынын, бірақ айналасы үнемі шаң 
болып жататыны ұнамайтынын жазған. Егер 
сиқырлы таяғы болса, ол бәрін әрі әдемі етіп 
қойған болар еді. 

6 жасар Омар өзі тұратын ауданда бір 
төбенің бар екенін, бірақ одан сырғанау аса 
ыңғайлы емес екенін айтты. Құм төгілген 
алаң бар, бірақ құм аз төгілген Оның достары 
аулаға шықпайды, өйткені іштері пысады. 
Ауланың сыртында иттер көп, бірақ олар 
қаппайды. 

11 жасар Шыңғыс өзінің ауласын салған. 
Ауласында өсімдіктің көп болғаны оған 
ұнайды. Сонымен бірге ол гүлдердің иісін 
ұнатады.

Осындай консультациялар арқылы балалар 
өздерін ойландырған мәселелер туралы 
айтуға мүмкіндік алды. Оның үстіне, 
жергілікті билік органдарына ұсынылған 
бұл нәтижелер балаларға олармен жүргі-
зілген консультациялардың көмегімен 
бағдарламаны қалай жақсартуға болатынын 
көрсетті. 
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