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Көші-қон үдерістеріндегі балаларға қолдау көрсету бойынша кәмелетке тол-
мағандарды бейімдеу орталықтарына және қиын өмірлік жағдайдағы балалар-
ды қолдау орталықтарына арналған практикалық нұсқаулық, 2021 ж. 

Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында және Түркістан облысында 
сыналды.

Нұсқаулықтың авторлары-Coram International заң және бағдарламалар бөлімінің 
бастығы ВАЗ Рауф, Coram International халықаралық зерттеулер жөніндегі 
қызметкері Кэтрин Берктің қолдауымен жарық көрді. Авторлар профессор Дэм 
Кэролин Гамильтон мен Рут Барнсқа оқу құралын әзірлеу бойынша сараптамалық 
басшылығы үшін, Гвен Росс, Лорен Вроу және Кэти Толман жәрдемақыны тестілеуге 
көмектескені үшін және Coram International-дан Йорун Арндт жобаны қолдағаны үшін 
алғыс білдіреді. Оқу құралдарын әзірлеу бойынша зерттеулерді Coram International 
компаниясының өкілдері Аваз Рауф, Розали Лорд және Рут Барнс жүргізді.

Бұл басылым Еуропалық Одақтың қаржылық қолдауымен,  «Адам құқықтары мен 
заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстан халықаралық бюросы» қоғамдық бірлестігі, 
«Родник» әйелдер мен балаларға арналған әлеуметтік-психологиялық оңалту және 
бейімдеу орталығы» қоғамдық бірлестігі, «Сана Сезім» әйелдер бастамаларының 
құқықтық орталығы» қоғамдық бірлестіктерінің қолдауымен, Қазақстан 
Республикасының білім және ғылым министрлігінің, Қазақстан Республикасындағы 
Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің, Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры 
өкілдігінің жәрдем етуімен дайындалды. 

Басылымның мазмұны авторлардың жауапкершілігі болып табылады және ЮНИСЕФ 
пен Еуропалық Одақтың  пікірін білдіруі міндетті емес. Басылымда пайдаланылған 
фотосуреттердегі адамдар мен нысандардың есеп мазмұнына қатысы жоқ.

Бұл басылымда пайдаланылып отырған белгілеулер мен материалдың 
мазмұндалуы ЮНИСЕФ тарапынан Қазақстандағы балалардың құқықтық 
мәртебесіне, қандай да бір елге не оның аумағына, не оның билік органдарына, не 
оның шекараларының делимитациялануына (белгіленуі) қатысты қандай да бір пікір 
білдіруі деп түсінілмеуі керек.

Басылым тегін таратылады. Қайталап басқан, дәйексөздер алынған не ақпаратты 
басқалай пайдаланған жағдайда, бұл басылымға міндетті түрде сілтеме жасалуы 
тиіс. 
 

Қазақстан Республикасындағы БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ) 

Қазақстан Республикасы, 010000
Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік к-сі, 10-А үй
Тел: +7 (7172) 32 17 97, 32 29 69, 32 28 78 
www.unicef.org/kazakhstan  
www.unicef.org 
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АББРЕВИАТУРАЛАР  
КҮБ Көші-қон үдерістеріндегі балалар

КТБО Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы

БҚК комитеті БҰҰ Бала құқықтары жөніндегі комитеті

БҚО Нұр-Сұлтан қаласындағы Қиын өмір жағдайындағы балаларды қолдау орталығы

ЕО Еуропалық Одақ

ҮЕҰ  Үкіметтік емес ұйымдар 

АДЖ Ашық деректер жиынтығы

БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы

ЮНИСЕФ Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар қоры
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РИЗАШЫЛЫҚ 
БІЛДІРУ

Бұл нұсқаулық Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің, Қазақстан Республика-
сындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қолдауымен, сондай-ақ Еуропалық Одақтың қаржылық 
қолдауы және Қазақстандағы және Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігінің жәрдем-
десуімен әзірленді.

Нұсқаулық Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры өкілдігінің іске асыратын «Қазақстандағы 
көші-қон үдерістеріндегі балаларды қорғау» бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің, сондай-ақ  «Адам құқықта-
ры және заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюро» қоғамдық қорының, «Сана 
Сезім» әйелдер бастамаларының құқықтық орталығы»  қоғамдық қорының,  «Родник» әйелдер мен 
балаларға арналған әлеуметтік-психологиялық оңалту және бейімдеу орталығы» қоғамдық қорының 
жәрдемдесуімен әзірленді.

Бағдарламаны іске асыруға жәрдемдескені үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым мини-
стрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетіне, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігіне, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек, 
әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетіне,  Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-
қон қызметі комитетіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне, 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының және Түркістан облысының Ішкі істер департамент-
теріне, Денсаулық сақтау басқармаларына, Білім беру басқармаларына, Жұмыспен қамту және әле-
уметтік бағдарламалар басқармаларына, Кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықта-
рын қорғау жөніндегі комиссияларға, Қорғаншылық және қамқоршылық органдарына,  Өмірлік қиын 
жағдайға тап болған балаларды қолдау орталықтарына және Кәмелетке толмағандарды бейімдеу 
орталықтарының  қызметкерлеріне ризашылығымызды білдіреміз.  

Осы нұсқаулықты әзірлеу үшін негіз болған зерттеулерге қатысқандары үшін Қазақстан Республи-
касындағы Балалардың құқықтары жөніндегі уәкілге, Біріккен Ұлттар Ұйымының Босқындар істері 
жөніндегі Жоғарғы Комиссарының басқармасына, Көші-қон жөніндегі халықаралық ұйымға, «ШАНС» 
әлеуметтік-психологиялық, құқықтық қолдау орталығына, «SOS Қазақстан балалар ауылдары» қоры-
на шын жүректен алғысымызды білдіреміз. 

Еуропалық Одаққа қолдау көрсеткені және қаржыландырғаны үшін ерекше алғысымызды білдіреміз, 
онсыз бұл жоба мүмкін емес еді.  

Қазақстандағы көші-қон үдерістеріндегі балаларға зерттеу кезінде өздерінің оқиғалары және көзқа-
растарымен бөліскендері үшін ерекше алғысымызды білдіреміз. Олардың оқиғалары және көзқа-
растары «Қазақстандағы көші-қон үдерістеріндегі балаларды қорғау» бағдарламасы аясында бала-
лардың құқықтарын қорғау қызметтерінің моделін әзірлеу үшін неғұрлым маңызды болды. 

Осы нұсқаулықты әзірлеудегі және мамандарды оқытып-үйретудегі көмектері үшін ЮНИСЕФ-тің 
Әріптестік жөніндегі үйлестірушісі Мейрамгүл Алыбековаға, ЮНИСЕФ-тің Балалардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі ұлттық кеңесшісі Гүлнәз Келекееваға ризашылығымызды білдіреміз.   
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Бұл нұсқаулық Қазақстандағы көші-қон үдері-
стеріндегі 3 жастан асқан балаларға қолдау 
көрсету бойынша Кәмелетке толмағандарды 

бейімдеу орталықтары (КТБО) мен Қиын өмір 
жағдайындағы балаларды қолдау орталығына 
(БҚО) арналған ұсынымдарды қамтиды. 

«Көші-қон үдерістеріндегі балалар» немесе «КҮБ» бұл:
• Жалғыз өздері не болмаса отбасыларымен бірге қоныс аударатын халықара-

лық немесе ішкі көшіп-қонушылар болып табылатын балалар; 
• Ата-анасының біреуі немесе екеуі де немесе заңды өкілі басқа жерге қоныс 

аударғанға дейін Қазақстан аумағында қалған балалар;
• Қазақстанда мигрант ата-аналардан туған балалар; 
• Қазақстанға оралған балалар.

КҮБ, қандастарды (оралмандарды) қоспағанда, босқын мәртебесін алуға үміткер 
балаларды, босқын балаларды және адам саудасының құрбандары болған бала-
ларды қамтиды.  «Бала» - 0 жастан 18 жасқа дейінгі жеке тұлға.

Осы нұсқаулықты іске асыру төменде көрсетіл-
ген мекемелермен 2020 және 2021 жылдары 
12 ай ішінде келесі қалаларда өткізілді/сынала-
ды»:  

•  Нұр-Сұлтан қаласындағы БҚО;

• Алматы қаласындағы КТБО; және

• Шымкент қаласындағы/Түркістан облысын- 
 дағы КТБО.

Осы нұсқаулықты тиісті елді мекендерде КҮБ-
ке қолдау көрсету үшін КТБО/БҚО барлық 
қызметкерлері, консультанттары, тағылымда-
мадан өтушілері және волонтерлері («қызмет-
керлер» немесе «штаттық қызметкерлер» деп 
аталады) пайдалануы тиіс. 

1. НҰСҚАУЛЫҚТЫҢ 
МАҚСАТЫ
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Осы нұсқаулықтың мақсаттарына қатысты  тер-
миндердің мынадай мағыналары бар:   

«Дауланатын жастағы бала» - бұл өзін бала 
деп мәлімдейтін, бірақ оның жасын растайтын 
ешқандай ресми құжаттары жоқ және оның бала 
мәртебесін немесе жасын мемлекеттік орган да-
улайтын тұлға.

«Бала» - 0 жастан 18 жасқа дейінгі жеке тұлға.

«Көші-қон үдерістеріндегі балалар» неме-
се «КҮБ» келесі санаттардың біреуіне немесе 
бірнешеуіне жататын балаларды білдіреді:

•• Мигранттар болып табылатын, жалғыз 
немесе өз отбасыларымен қозғалатын 
балалар 

•• Ата-анасының біреуі немесе екеуі де 
немесе заңды өкілі басқа елге қоныс 
аударғанға дейін Қазақстан аумағында 
қалған балалар;

•• Қазақстанда мигрант ата-аналардан 
туған балалар; 

•• Қазақстанға оралған немесе Қазақстанға 
шыққан елі ретінде қайтарылған балалар.

Бұл анықтама, қандастарды (оралмандарды) 
қоспағанда, босқын мәртебесін алуға үміткер 
балаларды, босқын балаларды және адам 
саудасының құрбандары болған балаларды 
қамтиды.

«Күтім мен қорғауды қажет ететін бала» 
- бұл баланың ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалғанына немесе жетім болып қалғанына қа-
рамастан, айтарлықтай зиян келтіруден зардап 
шегетін немесе ұшырайтын кез келген бала.  

«Балалардың құқықтарын қорғау бойын-
ша кейс-менеджмент» 3.1 Мигрант балалар-
ды балаларды қорғау жүйесіне интеграциялау 
бөлімінде баяндалған мағынаға ие. КТБО/
БҚО Бірлескен жобасы шеңберінде күтім мен 
қорғауды қажет ететін 3 жастан бастап КҮБ 
үшін балалардың құқықтарын қорғау бойынша 
кейс-менеджментті тестілейді. 

«Балалардың құқықтарын қорғау мәсе-
лелері бойынша жиналыс» - бұл барлық 
тиісті ақпаратты қарау және 8.7-бөлімде сипат-
талғандай балаға күтім жасауда отбасын қалай 
қолдау керектігін және оның құқықтарын қалай 

қорғау керектігін жоспарлау үшін баламен және 
отбасымен жұмыс істейтін мамандардың құпия 
кеңесі.

«Баланы қорғау жоспары» - бұл бала ата-а-
насымен немесе заңды өкілімен бірге өмір 
сүруді жалғастырған  кезде баланы одан әрі 
зиян келтіруден қорғау, баланың денсаулығы 
мен дамуына ықпал ету, сондай-ақ балаға күтім 
жасауда отбасын қолдау жоспары.

Баланың «шыққан елі» оның азаматтығының 
елі немесе егер баланың азаматтығы болмаса, 
тұратын елі болып табылады.

«Басшы» - бұл осы Нұсқаулықта баяндалған 
модельді жалпы басқаруға, әзірлеуге және ен-
гізуге жауап беретін КТБО/БҚО штаттық қыз-
меткері.

«Ұзақ мерзімді шешім» - бұл баланың ең 
жақсы мүдделеріне жауап беретін КҮБ құрылы-
сының ұзақ мерзімді, тұрақты түрі.    

«Қолдану» баланы пайдалану актісін біл-
діреді, оның ішінде: 

•• Мәжбүрлі еңбекті және қауіпті болуы 
немесе баланы оқытуға кедергі келтіруі 
немесе оның денсаулығына немесе фи-
зикалық, ақыл-ойының, рухани, мораль-
дық немесе әлеуметтік дамуына зиян 
келтіруі мүмкін кез келген басқа жұмы-
сты қоса алғанда, экономикалық  қолда-
ну арқылы;  

•• Есірткіні заңсыз өндіру және айналымға 
салу үшін қолдану арқылы;  

•• Жыныстық  қиянат және жыныстық 
қастандық, атап айтқанда баланы кез 
келген заңсыз жыныстық белсенділікке 
көндіру немесе мәжбүрлеу, балаларды 
жезөкшелік немесе басқа да заңсыз жы-
ныстық жүріс-тұрыс үшін қолдану  мақ-
сатында пайдалану және балаларды 
порнографиялық спектакльдер мен ма-
териалдарда қолдану мақсатында пай-
далану арқылы; сондай-ақ  

•• Балаларды ұрлау, сату немесе сауда жа-
сау немесе балаларды қолданудың кез 
келген басқа түрлері, соның ішінде құл-
дық, құлдыққа ұқсас практика, құлдық 
еңбек немесе ағзаларды алу арқылы.i 

2. НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН 
АНЫҚТАМАЛАР
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«Отбасы кодексі» - бұл мерзім сайын ен-
гізілетін түзетулермен Қазақстан Республика-
сының 2011 жылғы Неке (ерлі-зайыптылық) 
және отбасы туралы кодексі.

«Зиян келтіру» - қатыгездікпен қарауды не-
месе физикалық, психикалық, зияткерлік, эмо-
ционалды немесе мінез-құлық денсаулығының 
немесе дамуының нашарлауын, оның ішінде 
басқа адамға қатыгездікпен қарау нәтиже-
сінде көру немесе есту қабілетінің бұзылуын 
білдіреді.  Зиян физикалық, жыныстық неме-
се психологиялық зорлық-зомбылықтан, мен-
сінбеушіліктен немесе қолданудан  туындауы 
мүмкін.  

«КТБО/БҚО үйлестірушісі» - бұл күту мен 
қорғауға мұқтаж жекелеген КҮБ кейс-менед-
жментіне, КТБО/БҚО әлеуметтік қызметкер-
лерін бақылауға және КТБО/БҚО осы нұсқау-
лығында баяндалған модельдің күнделікті іске 
асырылуын басқаруға жауап беретін КТБО/БҚО 
штаттық қызметкері.

«Ведомствоаралық үйлестіру жөніндегі 
нұсқаулық» - бұл қорғауға мұқтаж КҮБ анықта-
уды, баланы тиісті органға қайта жіберуді, қы-
зметтер көрсетуді үйлестіруді және модель 
мониторингін қоса алғанда, модельге сәйкес 
КҮБ-пен байланысты істерді үйлестіру жөнінде-
гі мүдделі тараптарға арналған нұсқаулық.

«Мигрант» немесе «көші-қон» адамның Қа-
зақстан шегінде болсын немесе Қазақстан-
ның халықаралық шекарасы арқылы болсын 
уақытша немесе тұрақты негізде өзінің әдеттегі 
тұрғылықты жерінен тысқары кез келген орын 
ауыстыруын білдіреді. 

«Модель» немесе «құқықтарды қорғау 
жөніндегі қызметтер моделі»  4-бөлімде 
сипатталғандай, Бірлескен жоба шеңберінде 
Нұр-Сұлтан қаласында, Алматы қаласында 
және Шымкент қаласында/ Түркістан облысын-
да тестіленетін балаларды қорғау жөніндегі 
кейс-менеджмент бойынша қызметтерді және 
КҮБ үшін қосалқы қызметтерді ұсыну жүйесіне 
жатады.

«ҮЕҰ-ға арналған практикалық нұсқа-
улық» – бұл Бірлескен жоба шеңберінде 
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалала-
рында/Түркістан облысында тестіленетін көші-
қон үдерістеріндегі балаларға қолдау көрсету 
бойынша үкіметтік емес ұйымдарға арналған 
практикалық нұсқаулық. 

«Жеке деректер» адамның жеке басын аша-
тын кез келген ақпаратты немесе ақпарат 
жиынтығын білдіреді.

«Бағдарлама» осы нұсқаулықта жазылғандай, 
КТБО/БҚО Бірлескен жобасы шеңберінде КҮБ 
құқықтарын қорғау жөніндегі кейс-менеджмент 
бойынша қызметтер көрсетуді білдіреді.

«Өз отбасыларынан ажыратылған бала-
лар» - бұл ата-анасының екеуінен де немесе 
бұрынғы заңды өкілінен ажыратылған балалар, 
бірақ міндетті түрде басқа туыстарымен ажыра-
тылмаған.  Осылайша, бұл ұғым басқа ересек 
отбасы мүшелерімен бірге жүретін балаларды 
қамтуы мүмкін.ii

«Әлеуметтік қызметкер» - бұл күтім мен 
қорғауды қажет ететін КҮБ-мен әлеуметтік жұ-
мыс үшін жауап беретін КТБО/БҚО қызметкері.

«Қызметкер» немесе «штаттық қызметкер-
лер» модельге сәйкес балалардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі қызметтерді ұсынуға қатыса-
тын барлық қызметкерлерге, консультанттарға, 
тағылымдамадан өтішулерге және КТБО/БҚО 
волонтерлеріне қатысты.

«Қолдау көрсету»  4.2 бөлімде қысқаша ба-
яндалған және ҮЕҰ-ға арналған практикалық 
нұсқаулықта егжей-тегжейлі баяндалған Бірле-
скен жоба шеңберінде ҮЕҰ апробациялайтын/
тестілейтін қызметтерге қатысты.

«Балалар саудасы» баланы қолдану мақса-
тында жалдау, тасымалдау, беру, жасыру не-
месе алу дегенді білдіреді.  Балалар саудасы 
баланы қолдану  мақсатында ішкі және халықа-
ралық жалдауды, тасымалдауды, беруді, жасы-
руды немесе алуды қамтиды.

«Жетелеушісі жоқ балалар» ата-анасының 
екеуінен де және басқа да туыстарынан ажы-
ратылған және заң немесе дәстүр бойынша 
жауапты болатын ересек адам қамқорлық жа-
самайтын балаларды білдіреді.iii 
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3.1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР

Негізгі шарттар мен құжаттар

Қазақстанның КҮБ құқықтарын қорғау жөніндегі 
халықаралық құқық бойынша міндеттемелері 
бар. Бұл міндеттемелер негізінен Бала құқықта-
ры туралы конвенциядан (БҚК),iv Балалардың 
қарулы қақтығыстарға қатысуына қатысты оған 
факультативтік хаттамаданv және Адам сауда-
сына, балалар жезөкшелігіне және балалар 
порнографиясына қатысты оған факультативтік 
хаттамаданvi туындайды. БҚК-нің 2(1)-бабына 
сәйкес Қазақстан БҚК-да қамтылған әрбір ба-
ланың құқықтарын өз құзыреті  шегінде қандай 
да кемсітушіліксіз, нәсіліне, терісінің түсіне, 
жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе өзге 
де наным-сенімдеріне, ұлттық, этникалық не-
месе әлеуметтік шығу тегіне, мүліктік жағдай-
ына, мүгедектігіне, туылғанына немесе «өзге 
мәртебесіне» қарамастан құрметтеуге және 
қамтамасыз етуге міндетті. «Өзге мәртебе» 
азаматтықтың болмауын, азаматтығын және 
иммиграциялық мәртебені қамтидыvii Осылай-
ша, Қазақстан Республикасының БҚК бойынша 
міндеттемелері Қазақстан азаматтары болып 
табылатын КҮБ-ға ғана емес, сондай-ақ бала-
ның азаматтығына, ұлтына немесе көші-қон 
жағдайына қарамастан Қазақстанның юрисдик-
циясындағы барлық КҮБ-ға да қолданылады.  

Қазақстан сондай-ақ балаларды қорғауға, сон-
дай-ақ мигрант балаларды арнайы қорғауға ке-
пілдік беретін адам құқықтары жөніндегі басқа 
да халықаралық конвенциялардың қатысушы-
сы болып табылады.  Бұл шарттар Азаматтық 
және саяси құқықтар туралы халықаралық пак-
тіні,viii Экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
құқықтар туралы халықаралық пактіні,ix Әйел-
дерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысанда-
рын жою туралы конвенцияны,x Мүгедектердің 

құқықтары туралы конвенцияны,xi 1951 жылғы 
Босқындардың мәртебесі туралы конвенция-
ны,xii 1967 жылғы Босқындардың мәртебесі ту-
ралы хаттаманы,xiii 1973 жылғы Ең төменгі жас 
туралы конвенцияны,xiv 1999 жылғы Балалар 
еңбегінің ең нашар нысандары туралы конвен-
цияны,xv Азаптауларға және басқа да қатыгез, 
адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты 
қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне 
қарсы конвенцияныxvi және оған факультативтік 
хаттаманы қамтиды.xvii 

Барлық еңбекші-мигранттар мен олардың отба-
сы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы ха-
лықаралық конвенция да КҮБ құқығын қорғай-
тын маңызды шарт болып табылады. Біріккен 
Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Бала құқықтары жөнін-
дегі комитеті (БҚК) және БҰҰ-ның барлық ең-
бекші-мигранттардың құқықтарын қорғау жөнін-
дегі комитеті көші-қон контексіндегі балалар 
құқықтарының үстемдігін және осы шарт пен 
БҚК-ны мемлекеттердің көші-қонға байланы-
сты шеңберге ықпалдастыру қажеттілігін атап 
көрсетеді.xviii

Қазақстанның халықаралық міндеттемелері 
«жұмсақ құқықтың» бірқатар стандарттары 
шеңберінде әзірленеді.  Оларға БҰҰ-ның Адам 
құқықтарының сақталуын бақылау жөніндегі 
органдары шығарған жалпы ескертулер және 
БҰҰ мекемелері мен көпжақты ұйымдар әзір-
леген басшылыққа алынатын қағи  даттар жа-
тады. xix Сонымен қатар, барлық адамдардың, 
соның ішінде балалардың қауіпсіз көші-қоны 
Қазақстан 2030 жылға қарай қол жеткізуге ұмты-
латын тұрақты даму мақсаттарының (ТДМ) не-
гізгі бөлігі болып табылады.xx

Көші-қон үдерістеріндегі балалардың құқықтары  
Халықаралық стандарттарға сәйкес Қазақстан 
барлық КҮБ мен олардың отбасыларын жер-
гілікті қоғамдастыққа олардың құқықтарын іске 
асыруды және қызметтерге басқа азаматтар-
мен тең қол жеткізуді қамтамасыз ету арқылы 
интеграциялауды қамтамасыз етуге тиіс.xxi Бұл 
стандарт БҚК-нің 6-бабына сәйкес баланың 
өмір сүру, аман болу және даму құқығынан, 

сондай-ақ БҚК-де бекітілген бірқатар экономи-
калық, әлеуметтік және мәдени құқықтардан 
туындайды, оларға балалардың көші-қон мәр-
тебесі немесе олардың ата-аналарының неме-
се заңды өкілдерінің мәртебесі белгісі бойын-
ша кемсітусіз құқығы бар.xxii Бұл экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени құқықтар мыналарды 
қамтиды:

ЖАЛПЫ 
ЕРЕЖЕЛЕР3. 
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  Денсаулыққа құқығы:xxiii Көші-қон үдерістеріндегі әрбір бала өзінің көші-қон 
мәртебесіне қарамастан, басқа азаматтармен бірдей медициналық қызмет көр-
сетуге қол жеткізе алуы керек.xxiv Атап айтқанда, КҮБ тұруға ықтиярхат немесе 
баспана тіркеусіз медициналық қызметтерге қол жеткізе алуы тиіс.xxv Медицина-
лық қызметтерге қол жеткізу жолындағы әкімшілік және қаржылық кедергілер де 
жойылуы тиіс;xxvi

 Білім алу құқығы:xxvii Барлық КҮБ, олардың мәртебесіне қарамастан, басқа 
азаматтармен тең негізде мектепке дейінгі білім беру мен кәсіптік даярлықты 
қоса алғанда, білім берудің барлық деңгейлері мен барлық аспектілеріне толық 
қол жеткізуі тиісxxviii Осылайша, Қазақстан баланың көші-қон мәртебесіне қара-
мастан, барлық КҮБ үшін сапалы және инклюзивті білім беруге тең қол жеткізуді 
қамтамасыз етуі тиіс.xxix Қазақстан сондай-ақ КҮБ-ға қатысты кемсітушілікті жою 
жөнінде оң шаралар қабылдауы және білім беру жолындағы кедергілерді жоюға 
гендерлік проблематиканы ескеретін тәсіл қабылдауы тиіс. Бұл, атап айтқанда, 
қосымша тілдік білім беруді және мәдениетаралық қолдауды; баланың білімге 
қол жетімділігін жеңілдететін және баланың мектеп ортасына кірігуіне ықпал 
ететін арнайы персоналды; білім берудегі сегрегацияға тыйым салу және алдын 
алуды және әлеуметтік-психологиялық көмек көрсетуді білдіреді.xxx

 Тиісті өмір сүру жағдайлары және әлеуметтік көмек:xxxi Қазақстан әрбір ба-
ланың, КҮБ-ны қоса алғанда, баланың дене бітімі, ақыл-ойы, рухани, адамгер-
шілік және әлеуметтік дамуы үшін жеткілікті өмір сүру деңгейіне құқығын тануға 
міндетті. Ата-аналар мен балаға жауапты басқа да адамдар бала үшін осы 
жағдайларды өз қабілеттері мен қаржылық мүмкіндіктері шегінде қамтамасыз 
ету үшін негізгі жауапкершілікте болса да, Қазақстан мемлекеттің шарттарына 
сәйкес және өз мүмкіндіктері шегінде осы құқықты іске асыруға жауапты ата-а-
наларға/заңды өкілдерге көмектесу үшін «тиісті шаралар» қабылдауға міндет-
ті. Мұндай жәрдем көрсету материалдық көмек пен қолдау бағдарламаларын, 
әсіресе тамақтану, киім және тұрғын үйге қатысты бағдарламаларды қамтиды. 
Қазақстан сондай-ақ КҮБ мен олардың отбасыларын кемсітетін немесе оларға 
әлеуметтік қамсыздандыру сияқты қызметтер мен жеңілдіктерге толық көлемде 
қол жеткізуге кедергі келтіретін заңнаманы, саясат пен практиканы жедел ре-
формалауы тиісxxxii

 Тууды тіркеу:xxxiii балалар туғаннан кейін бірден тіркелуге құқылы. Тууды тір-
кемеу  баланың басқа құқықтарын шектеп, балалар некелерінің, балалар сау-
дасының, мәжбүрлеп жалдаудың және балалар еңбегінің себебі болуы мүмкін. 
Сондықтан Қазақстан барлық балалардың туу кезінде дереу тіркелуін және ба-
ланың немесе ата-анасының көші-қон мәртебесіне қарамастан оларға туу ту-
ралы куәлік берілуін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылда-
уы тиіс.xxxiv Осыған байланысты ата-аналардан олардың көші-қон мәртебесіне 
қатысты құжаттарды ұсыну талабы сияқты тууды тіркеу жөніндегі қызметтерге 
қол жеткізуге кедергі келтіретін құқықтық кедергілерді жою қажет.xxxv Тууды тіркеуі 
жоқ балаларға медициналық қызмет көрсетуге, балаларды қорғауға, білім беру-
ге және басқа да әлеуметтік қызметтерге тең қол жетімділік қамтамасыз етілуі 
керектігін атап өту маңызды.xxxvi  
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Балаларды олардың көші-қон мәртебесі негізінде қамауға алуға тыйым салу   

Баланы бас бостандығынан айыру (яғни 
қамауда ұстау) баланың дамуына теріс әсер 
етеді және оның қоғамға кірігуіне айтарлықтай 
кедергі келтіреді.xxxvii  Егер бала сот, әкімшілік 
немесе өзге де мемлекеттік органның өкімі 
бойынша мемлекеттік немесе жеке мекемеге 
орналастырылса және оған осы мекемеден 
өз қалауы бойынша кетуге рұқсат етілмесе, 
онда халықаралық стандарттарға сәйкес ол 
ұсталған/бас бостандығынан айырылған болып 
есептеледі. 

Баланы бас бостандығынан айырудың ауыр-
лығын ескере отырып, БҚК бұл шараны қашан 
қолдануға болатындығы туралы қатаң стан-
дарттарды белгілейді. БҚК-нің 37-бабы (b) бір-
де-бір баланың заңсыз немесе ерікті түрде бас 
бостандығынан айырылмауын және баланы қа-
мауға алу, ұстау немесе түрмеге қамау заңна-
маға сәйкес жүзеге асырылуын және тек төтен-
ше шара ретінде және мүмкіндігінше қысқа 
уақыт кезеңі ішінде пайдаланылуын талап 
етеді. Көші-қон контекстінде бұл дегеніміз:

• Жетелеушісі жоқ немесе 
өз отбасыларынан ажыра-
тылған балалар, әдетте, қа-
мауда ұсталмауы тиіс;xxxviii 
сондай-ақ  

• Ұстау баланың жетелеуші- 
сінің жоқтығы немесе отба-
сынан бөлек болуы негізінде, 
сондай-ақ баланың көші-қон 
мәртебесі немесе оның бол-
мауы негізінде ғана ақталуы 
мүмкін емес.xxxix 

Бұдан басқа, ерекше шара ретінде баланы қа-
мауға алу қажет болған жағдайларда, баланың 
заңды және басқа да тиісті көмекке жедел қол 
жеткізу құқығын қоса алғанда, іс жүргізу кепіл-
діктеріне, сондай-ақ сотта немесе басқа құзы-
ретті, тәуелсіз және бейтарап органда ұстау-
дың заңдылығына дау айту құқығы, сондай-ақ 
кез келген осындай іс-әрекет туралы жедел 
шешім қабылдауға құқығы бар.xl 

Мигрант балаларды балаларды қорғау жүйесіне интеграциялау

Балаларды қорғаудың тиімді жүйесі - бұл зор-
лық-зомбылықтың,  қолданудың, балалардың 
қараусыздығы мен балаларға қатыгездікпен 
қараудың алдын алатын, сондай-ақ мұндай құ-
былыстарға жауап беретін жүйе. Халықаралық 
стандарттарға сәйкес мемлекеттік және жер-
гілікті деңгейлердегі балаларды қорғау жүйелері 
мемлекет баланың шыққан, тасымалданған, 
тағайындалған немесе қайтарылған елі болып 
табылатынына қарамастан, мигрант балалар-
ды өз бағдарламаларында қамтуға тиіс.xli Бұл 
КҮБ-ны шекаралық бақылау және мемлекеттің 
юрисдикциясы шегінде көші-қон бақылауының 
басқа да рәсімдері шеңберінде дереу анықтау 
керек және өзін бала деп мәлімдеген кез келген 
адам осындай ретінде қаралады және балалар-
ды қорғау жөніндегі органдарға және басқа да 
тиісті қызметтерге дереу жіберіледі дегенді біл-
діреді. xlii 

Кейс-менеджмент балаларды қорғаудың тиімді 
жүйесін енгізудің маңызды бөлігі болып табы-
лады. Кейс-менеджментті «әлеуметтік осал ба-
лаларға, отбасыларға және халықтың басқа да 
мұқтаж топтарына әлеуметтік көмек көрсетуді 
қолдайтын немесе реттейтін әлеуметтік қызмет-
керлер жүзеге асыратын процесс» деп анықта-
уға болады.xliii Кейс-менеджмент аясында бала-

ларды қорғау мынадай аспектілерді қамтиды:

- Күтім мен қорғауды қажет ететін немесе қа-
жет етуі мүмкін КҮБ анықтау; 

- КҮБ-ны балаларды қорғау жөніндегі жауап-
ты органға қайта жіберу;

- Білікті әлеуметтік қызметкердің КҮБ қажет-
тіліктері мен ең жақсы мүдделерін әлеумет-
тік бағалау;

- КҮБ шынымен күтім мен қорғауды қажеттілігі 
туралы шешім қабылдау;  

- Қызметтерді бағаланған қажеттіліктермен 
және белгілі бір мақсаттармен анықтау және 
салыстыру арқылы балаға күтім жасаудың 
жеке жоспарын жасау;

- Бала күтімінің жеке жоспарының орында-
луын үйлестіру;

- Бала мен отбасының прогресін қадағалау 
және баланың қажеттіліктерінің өзгеруіне 
қарай жоспарға түзетулер енгізу; сондай-ақ, 

- Мақсаттарға қол жеткізілгеннен кейін істі 
аяқтау.

Сонымен қатар, отбасы мүшелерін іздеу және 
отбасыларды қайта біріктіру сияқты ерек-
ше пікірлер жетелеушісі жоқ және отбасыла-
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рынан ажыратылған балаларға қатысты.xliv 

Озық тәжірибеге сәйкес және мемлекеттің күтім 
мен қорғауға мұқтаж балаларды қорғау міндетін 
ескере отырып, кейс-менеджмент шеңберінде 

балаларды қорғау функциялары үкіметтің қара-
мағында қалуы тиіс, дегенмен ҮЕҰ қызмет көр-
сетуге қатыса алады.xlv 

3.2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨШІ-ҚОН ҮДЕРІСТЕРІНДЕГІ БАЛАЛАРДЫ 
ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ БІРЛЕСКЕН ЖОБА
Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл Қазақстандағы ЮНИСЕФ-пен 
әріптестікте және Еуропалық Одақтың (ЕО) 
қаржылық қолдауымен «Қазақстандағы көші-
қон үдерістеріндегі балаларды қорғау» бағдар-
ламасын («Бірлескен жоба») жүзеге асыруға 
кірісті. Бұл Бірлескен жоба ЕО қаржыланды-
ратын ЮНИСЕФ-тің жеті елді (Бангладеш, Қа-
зақстан, Қырғызстан, Мьянма, Тәжікстан, Та-
иланд және Өзбекстан) қамтитын және 2017 
жылдан 2021 жылға дейін жұмыс істейтін неғұр-
лым ірі бағдарламасының бөлігі болып табыла-
ды.  

Бірлескен жоба шеңберінде ЮНИСЕФ 
таңдалған үш жерде: Нұр-Сұлтан, Алматы 
және Шымкент/ Түркістан облысында КҮБ үшін 
құқықтарды қорғау жөніндегі қызметтер моделін 
әзірлеуге және енгізуді «тестілеуге» көмек көр-
сету үшін Coram International-ді консультанттар 
ретінде тартты. Бұл модельдің жалпы мақсаты - 
КҮБ-ны тиімді қорғауды және олардың құқықта-
рын біртіндеп іске асыруды қамтамасыз етуге 
ықпал ету болып табылады. Осы нұсқаулықта 
Бірлескен жоба шеңберінде әзірленген қорғау 
жүйесінің негізі ішінара баяндалады.
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3.3. БАЛАЛАРДЫҢ КӨШІ-ҚОН ҮДЕРІСТЕРІНДЕГІ ЖАҒДАЙЫ    
2019 жылғы қарашадан бастап 2020 жылғы 
қаңтарға дейінгі кезеңде Coram International 
құқықтарды қорғау жөніндегі қызметтер мо-
делін әзірлеу үшін үш қалада (Нұр-Сұлтан, 
Алматы және Шымкент) КҮБ-ның ахуалына 
зерттеу жүргізді. Зерттеу барысында негізгі 
назар КҮБ тап болатын тәуекелдер мен қиын-
дықтарға; олардың өз қажеттіліктерін қанағат-
тандыру және халықаралық стандарттарға сәй-
кес өз құқықтарын іске асыру үшін қызметтерге 
қол жеткізу мүмкіндігіне; КҮБ-ның мемлекеттік 
және жергілікті деңгейлерде балаларды қорғау 
жүйесіне біріктірілді ме және қандай жол-
мен біріктірілгеніне; сондай-ақ КҮБ-ны қорғау 
жөніндегі қызметтерді ұсынумен айналысатын-
дардың құқықтық нұсқамаларына, ұйымдық 
құрылымдарына және лауазымдық нұсқау-
лықтарына аударылды.  

Зерттеу барысында тестіленетін қалалар-
да КҮБ-нің барлық санаттары басым екенді-
гі анықталды, дегенмен олардың нақты саны 
анықталмаған. Бұл ішінара әкімшілік деректерді 
жинау үшін пайдаланылатын көрсеткіштердегі 
олқылықтарға, сондай-ақ балалардың «КҮБ» 
анықтамасы шегінде тұрақсыз болуына және 
оның шеңберінен шығуына байланысты. КҮБ 
және олардың ата-аналары да билікке сенбе-
уіне немесе депортациядан қорқуына байла-
нысты билікке жүгінгісі келмейтіндіктен, не бол-
маса олар қызметтерге мұқтаж болғанға дейін 
олардың көші-қон жағдайы проблемасын біл-
мейтіндіктен (мысалы, бала ауырып қалғанда 
немесе мектепті бітіргенде және мектепті бітіруі 
туралы аттестат қажет болғанда) айтарлықтай 
дәрежеде «жасырын» болып табылады.  

Сонымен қатар, КҮБ-де осы анықтамаға сәйкес 
келетін балалардың әртүрлі санаттарын ескере 
отырып, әртүрлі қажеттіліктері болуы мүмкін. 
Сондай-ақ, балалар КҮБ анықтамасының бір-
неше санатына сәйкес келіп, көптеген қауіптер 
мен проблемаларға тап болуы мүмкін. КҮБ тап 
болуы мүмкін қауіптер мен қиындықтар:

• Білім мен медициналық 
қызметтерге қол жеткізуде-
гі кедергілер: қатысушылар 
мектептер мен мед. мекеме-
лер балалар мен ата-аналар-
дан баланы мектепке тіркеу 
немесе тіркелмеген немесе 
КҮБ бере алмайтын  заңсыз  
медициналық қызметтер-

ге қол жеткізу үшін баланың 
жеке сәйкестендіру нөмірі си-
яқты белгілі бір құжаттарды 
ұсынуды сұраған жағдайлар 
болғаны туралы хабарлады.

• Заңды қызметтерге қол 
жеткізудегі кедергілер: КҮБ 
және олардың отбасылары 
құқық қорғау органдарымен 
байланысқа түскен кезде, 
әсіресе ата-аналар ата-а-
на жауапкершілігінен айы-
рылған жағдайларда және 
бала ювеналды полициямен 
байланысқа түскен кезде 
тегін заң қызметтері ұсыны-
латыны және заң процесінің 
қай кезеңінде ұсынылатыны 
белгісіз. Сонымен қатар, тір-
келмеген КҮБ және олардың 
отбасылары өздерінің құжат-
тарымен байланысты мәсе-
лелерді шешу үшін тегін заң 
қызметтерін ұсынуда ҮЕҰ-ға 
сүйенетін секілді (мысалы, 
тіркеу; азаматтық алу; туу-
ды тіркеу және т.б.). Бұдан 
басқа, БҚК 37 (d) бабы та-
лап ететіндей Алматы мен 
Шымкенттегі (КТБО) немесе 
Нұр-Сұлтандағы БҚО-да бас 
бостандығынан айырылған 
КҮБ-ға құқықтық және өзге де 
тиісті көмек көрсетілетіні ту-
ралы ешқандай дәлел болған 
жоқ;

• Әлеуметтік қамсызданды-
руға қол жеткізудегі кедер-
гілер: әлеуметтік қамсыздан-
дырудың негізгі қызметтері, 
әсіресе қиын өмір жағдайын-
дағы балалар мен отбасы-
ларға көрсетілетін қызметтер 
тек Қазақстан азаматтарына 
немесе Қазақстанда тұрақты 
тұратын шетелдік адамдарға 
немесе азаматтығы жоқ 
адамдарға қолданылады.  
Бұл Қазақстанда уақытша 
тұратын немесе заңсыз көші-
қон жағдайындағы әлеуметтік 
қамсыздандыру қызметтерін 
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ұсынуға қатысты заңнамада 
алшақтық тудырады. Сон-
дықтан КҮБ және осы қызмет-
терге құқығы жоқ отбасылар 
өздерінің негізгі қажеттілік-
терін, соның ішінде тамақ, 
киім және тұрғын үйді қа-
нағаттандыруға көмектесетін 
қызметтер мен жеңілдіктерге 
қол жеткізуде қиындықтарға 
тап болуы мүмкін;

• Ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған балалар: 
зерттеулер көрсеткендей, 
ата-аналарының көші-қо-
ны кезінде отбасының туы-
старына немесе достарына 
орналастырылған балалар-
дың орынын кейіннен билік 
ауыстырады және туысымен 
немесе отбасының до-
сымен қамқоршылық туралы 
келісімді қалыптастыратын 
сенімхаттың болмауына бай-
ланысты институционалды 
мекемелерге орналастыры-
лады; 

• Қолдану қаупі: зерттеу заң-
сыз көші-қон, құжаттардың 
болмауы және балалардың 
еңбек және басқа да  қолдану 
нысандарындағы тәжірибесі, 
сондай-ақ көшелердегі қайы-
ршылық арасындағы байла-
нысты анықтады;

• Балаларды қорғау немесе 
әлеуметтік қамсыздандыру 
жүйесіне қол жеткізу: қаты-
сушылардың жауаптары кө-
шелерде, әсіресе сығандар 
қауымдастығынан («люля» 
халқы) жұмыс істейтін немесе 
қайыр сұрайтын мигранттар-
дың отбасыларын билік осал 
немесе зиян келтіру қаупі бар 
деп танымайтын дығын көр-
сетті. Осылайша, бұл отба-
сылар негізінен «құқық қол-
дану» тәсілін, соның ішінде 
балаларды КТБО/БҚО-да 
уақытша ұстауды қолдана 
отырып қарастырылады, ал 
полиция ата-аналарға жүгі-

неді. Бұл отбасылар отбасын 
қолдау қызметтерінің бол-
мауына байланысты қайта 
қосылғаннан кейін қиын өмір 
жағдайына оралады;

• Әкімшілік жауапкершілік: 
ұлттық заңнамаға сәйкес 16 
жасқа толған адамдар көші-
қонға байланысты құқық 
бұзушылықтар үшін әкімшілік 
жауапкершілікке тартылуы 
мүмкін.  Бұл қылмыстар не-
гізінен заңсыз көші-қонмен 
байланысты. 16 жасқа дейінгі 
балалардың өздері әкімшілік 
жауапкершілікке тартылмаға-
нымен, дегенмен олардан 
полиция жауап алуы мүмкін, 
бұл әкімшілік жауапкершілік-
ке және ата-аналарына ай-
ыппұл салуға әкеледі.

Сонымен қатар, зерттеу көрсеткендей, бала-
ларды қорғау жүйесінің фрагментациясы және 
балаларды қорғаудың тағайындалған органы-
ның болмауы күтім мен қорғауды қажет ететін 
КҮБ әртүрлі мүдделі органдарға үйлестіру мен 
бағыттаудың нақты сызықтарынсыз жіберіледі. 
КҮБ балаларды қорғау жүйесіне сілтеме жа-
саған жағдайда, қатысушылардың жауаптары 
балалардың бұл мәселеге елеулі қатыспайты-
нын көрсетеді, бұл баланың тыңдалу құқығы 
туралы БҚК 12-бабына қайшы келеді.  Бұл ба-
ланың қазіргі жағдайда немесе болашақта дәр-
менсіз және ыңғайсыз сезінуіне әкелуі мүмкін.

КТБО/БҚО - бұл қамауда ұстау орындары. 
Зерттеу барысында КҮБ КТБО/БҚО-да олар-
дың көші-қон мәртебесі негізінде ғана немесе 
балаларды қоғамдастыққа орналастырудың 
уақытша балама нысандарының болмауы-
на байланысты көбірек уақытқа қалып қоятын 
жағдайлар анықталды.  Бұл Қазақстанның БҚК 
бойынша міндеттемелерін бұзу болып табы-
лады және шұғыл түрде реформалауды қажет 
етеді. 

Бұл тұжырымдар Бірлескен жоба аясында әзір-
ленген және сыналған құқықтарды қорғау бой-
ынша қызметтер моделін жобалауға негіз бол-
ды.
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Адам құқықтары жөніндегі уәкіл ЮНИСЕФ пен 
ЕО-ның қолдауымен КҮБ құқықтарын қорғау 
жөніндегі қызметтерді ұсынудың «моделін» 
әзірлеу, сондай-ақ Coram International техника-
лық сараптамасы мақсатында мүдделі тарап-
тармен мемлекеттік және жергілікті деңгейлер-

де бірлескен жұмыс 12 айлық сынақтан өткізу 
қорытындылары бойынша осы нұсқаулықта 
баяндалған негізгі ережелер, құралдар мен 
әдіснамалар тиімді және пәрменді деп таныл-
ды және қолдануға ұсынылды.  

Осы модельге сәйкес келесі ұйымдар келесі қызметтерді ұсынады:    

1. КТБО (Алматы және Шымкент қалаларындағы / Түркістан облысындағы) және 
Нұр-Сұлтан қаласындағы БҚО күтім мен қорғауды қажет ететін 3 жастан бастап 
барлық КҮБ үшін балалардың құқықтарын қорғау бойынша кейс-менеджмент 
қызметтерін ұсынады; және

2. Іріктеліп алынған ҮЕҰ әрбір өңірде КҮБ қолдау көрсету жөніндегі қызметтердің 
төрт түрін ұсынуы тиіс, олар қабылдау критерийлеріне жауап береді: әлеуметтік 
қолдау қызметтері; заң қызметтері; психологиялық кеңес беру қызметтері; және 
«тәуелсіз қолдау қызметі» қызметтері.  

Төменде құқықтарды қорғау қызметтері моделінің сипаттамасы келтірілген.

4.1. БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН КЕЙС-
МЕНЕДЖМЕНТ - КТБО/БҚО
Шолу
Балаларды қорғау жүйесінің фрагментациясы 
мәселесін шешу үшін кейс-менеджмент шең-
беріндегі құқықтарды қорғау функциялары бір 
мемлекеттік органға жүктелуі керек деген шешім 
қабылданды. Әртүрлі жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының өкілеттіктері мен мүмкіндіктерін 
егжей-тегжейлі қарастырғаннан кейін КТБО (Ал-
маты мен Шымкентте) және БҚО (Нұр-Сұлтанда) 
Бірлескен жоба барысында осы функцияларды 
орындау үшін ең қолайлы болады деген шешім 
қабылданды.  Алайда, үш жасқа дейінгі балалар 
Денсаулық сақтау департаментінің юрисдикци-
ясына жатады. ЮНИСЕФ-тің Денсаулық сақтау 
министрлігімен және басқа да мүдделі орган-

дармен әріптестікте 3 жасқа дейінгі балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі кейс-менеджментті 
нығайту бойынша бірлесіп салған күш-жігерін 
ескере отырып, 3 жастан асқан балалар Бірле-
скен жоба шеңберінде КТБО/БҚО сынақтан өт-
кізген модельге енгізілмейді деп шешілді.

Бұл таңдалған өңірлердегі 3 жастан асқан 
барлық КҮБ, егер бала ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалғаны немесе қалмағанына 
қарамастан, бала күтім мен қорғауды қажет 
етеді деп ойлауға негіз болса, КТБО/БҚО-
дағы әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманға 
жіберілуі керек дегенді білдіреді.  

 «Қамқорлық пен қорғауды қажет ететін бала» - бұл зардап шегетін немесе ай-
тарлықтай зиян келтіру қаупі бар адам.      

«Зиян келтіру» қатыгездікпен қарауды немесе физикалық, психикалық, зияткерлік, 
эмоционалды немесе мінез-құлық денсаулығының немесе дамуының нашарлауын, 
оның ішінде басқа адамға қатыгездікпен қарау нәтижесінде көру немесе есту қа-
білетінің бұзылуын білдіреді.  Зиян физикалық, жыныстық немесе психологиялық 
зорлық-зомбылықтан, менсінбеушіліктен немесе қолданудан туындауы мүмкін.  

ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ 
БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР 
МОДЕЛІНЕ ШОЛУ

4. 
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Алайда, баланы КТБО/БҚО-ға жіберу ба-
ланың КТБО/БҚО-да тұруы керек дегенді 
білдірмейді. Оның орнына, бала оның ең 
жақсы мүдделеріне сәйкес келуіне бай-
ланысты отбасымен немесе балаларды 
қоғамдастықта орналастырудың балама 
нысаны аясында қалуы мүмкін. Осы мо-
дельге сәйкес баланың қажеттіліктерін 
бағалау үшін жауапкершілік, баланың күтім 
мен қорғауға мұқтаждығын анықтау, сон-
дай-ақ баланың ең жақсы мүдделеріне жа-

уап беретін бала күтімінің жеке жоспарын 
әзірлеу, үйлестіру және бақылау КТБО/БҚО 
үйлестірушісіне және тағайындалған Әле-
уметтік қызметкерге жүктеледі. Бұл КТБО/
БҚО күтім мен қорғауды қажет ететін және 
ата-аналарымен/ заңды өкілдерімен, сон-
дай-ақ балаларды орналастырудың бала-
ма нысандарына орналастырылған немесе 
КТБО/БҚО аумағында тұратын үш жастан 
бастап КҮБ кейс-менеджментін қамтамасыз 
етеді дегенді білдіреді. 

Ашық режим

Құқықтарды қорғау жөніндегі қызметтер мо-
деліне сәйкес, әдетте, КТБО/БҚО ашық ре-
жимде жұмыс істеуі тиіс.  Бұл дегеніміз, КТ-
БО-да/БҚО уақытша тұрғын үй блогында 
тұратын КҮБ жергілікті мектепке баруы керек, 

дегенмен КТБО/БҚО баланың мектепте өткізіп 
алғанының есесін толтыруына және қоғамдық 
өмірге енуіне көмектесу үшін репетиторлық 
және басқа да қолдау көрсете алады.     

Тәуелсіз қолдау қызметін тағайындау

Жетелеушісі жоқ және отбасыларынан ажыра-
тылған балалармен байланысты істерді қарауға 
байланысты процестер көбінесе күрделі болып 
табылады, өйткені шешімдерді бірнеше билік 
органдары, соның ішінде КТБО/БҚО, Қорған-
шылық және қамқоршылық органы және Білім 
басқармасы, Кәмелетке толмағандар ісі жөнін-
дегі комиссия, Көші-қон қызметі басқармасы 
және т.б. қабылдайды.  Бала тіпті қылмыстық 
немесе әкімшілік іс жүргізуге, мысалы, адам 
саудасының құрбаны ретінде тартылуы мүмкін. 
Сондықтан, балаға бағыт беріп, эмоционал-
ды қолдау көрсетіп, оған жүйеде бағдарлануға 
көмектесетін және барлық тиісті органдардың 
баланың қажеттіліктерін (заңды, әлеуметтік, ме-
дициналық, психологиялық, материалдық, білім 
беру немесе басқа қажеттіліктер болсын) қамта-
масыз ету үшін бақылаушы тұлға ретінде әрекет 
ететін тәуелсіз адамының болуында қажеттілік 
бар.   

Бұдан басқа, жетелеушісі жоқ және отбасы-
ларынан ажыратылған мигрант балалар, сон-
дай-ақ КТБО/БҚО нысаналы тобы болып табы-
латын КҮБ-ның басқа да санаттары олардың 
билікпен не үшін байланыс жасайтыны жөнінде 
шатасып қалуы немесе өз ісінің мәртебесін біл-
меуі мүмкін. Билік шешімдерінің балаға әсері 
елеулі болуы мүмкін және егер бұл баланың ең 
жақсы мүдделеріне жауап берсе, баланы басқа 
мемлекетке көшіруді немесе оны ата-анасының 
қамқорлығынан алуды қамтуы мүмкін. Мұндай 
жағдайларда өз көзқарастарын қалыптастыра 

алатын балалардың өз көзқарастарын еркін біл-
діруге мүмкіндігі болуы және бұл көзқарастары 
БҚК-нің 12-бабына сәйкес естілу құқығы сияқты 
олардың жасы мен жетілунің ескерілуі маңызды.  
Бұл процесті жеңілдету үшін балаға мынадай 
мақсатта тәуелсіз тұлға қойылуы керек: 

• Баланың неліктен билікпен 
байланысқа түскенін және 
болып жатқан процесті түсін-
діру үшін;  

• Баланы оның ісінің барысы 
туралы хабардар ету үшін;  

• Баланың қазіргі және бо-
лашақ жағдайына қатысты 
көзқарасын, тілектері мен 
сезімдерін анықтау үшін;  

• Балаға өз көзқарастарын, 
тілектері мен сезімдерін 
шешім қабылдайтын орган-
дарға жеткізуге көмектесу 
үшін; 

• Балаға, егер қабылданған 
шешім оның көзқарастары-
на, тілектері мен сезімдеріне 
қайшы келсе, неге осындай 
немесе басқалай шешім қа-
былданғанын түсіндіру үшін.

Бұл қызметтерді ұсыну тәртібі мемлекеттен 
мемлекетке өзгереді. Қазақстан заңнамасына 
сәйкес, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
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балалардың немесе жетімдердің заңды өкілі, 
әдетте, балаға КТБО/БҚО немесе балалар 
үйі сияқты орналастырудың балама түрлерін 
ұсынатын ұйымның басшысы болып табылады. 
Алайда, КТБО/БҚО сияқты балаларды орнала-
стырудың көптеген балама түрлері бала тура-
лы шешім қабылдауға уәкілетті мемлекеттік 
органдар болып табылады, яғни бұл олардың 
жоғарыда сипатталған рөлді қабылдауы үшін 
жеткілікті дәрежеде тәуелсіз еместігін білдіреді. 
Бірлескен жоба шеңберінде әрбір таңдалған 
өңірде іріктелген ҮЕҰ (мысалы, Адам құқықта-
ры мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстан 
халықаралық бюросы; «Сана Сезім» әйелдер 
бастамалары құқықтық орталығы; «Родник» әй-
елдер мен балаларға арналған әлеуметтік-пси-

хологиялық оңалту және бейімдеу орталығы) 
тәуелсіз қолдау қызметтерін ұсынатын бола-
ды. Бұл дегеніміз, Үйлестіруші немесе уәкілетті 
Әлеуметтік қызметкер ҮЕҰ-дан өз қызметкер-
лерінің бірін балаға тәуелсіз қолдаушы ретінде 
тағайындай алатындығын сұрауы үшін бала-
ның ісін қараудың басында ҮЕҰ-ға хабарласуы 
керек. 

Қолдаудың тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін 
ҮЕҰ-ға, егер оларда баламен қандай да бір да-
у-жанжал немесе ықтимал мүдделер қақтығы-
сы болса, бұл рөлді өз мойнына алуға рұқсат 
етілмейді, бұл әрбір жеке істің фактілері негізін-
де қабылдануы тиіс шешім болып табылады. 
Толығырақ ақпарат алу үшін 9 бөлімді қараңыз.

4.2. ҮЕҰ КӨРСЕТЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

ҮЕҰ қызметтерді жеткізушілер ретінде

Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі қыз-
меттер моделіне сәйкес ҮЕҰ «қызметтерді жет-
кізуші» рөлін өзідеріне алады. Бұл дегеніміз, 
ҮЕҰ қамқорлыққа және қорғауға мұқтаж болуы 
мүмкін баламен байланыста болған сайын, 
егер бала 3 жасқа толған немесе асқан болса, 
ол баланы КТБО/БҚО-ға өз ісін жүргізу үшін жі-
беруі керек (немесе 3 жасқа дейінгі Балаларға 
арналған денсаулық сақтау департаментіне). 
Егер КТБО/БҚО ҮЕҰ көрсететін қызметтер ба-
ланың қажеттіліктеріне сәйкес келеді деп са-
наса, КТБО/БҚО ҮЕҰ-ға хабарласып, баланы 
күтудің жеке жоспары шеңберінде қажетті қыз-
меттерді көрсетуді сұрауы мүмкін. Алайда мұн-
дай жағдайларда баланың ісін жүргізу КТБО/
БҚО Үйлестірушісінде қалады.    Балама ретін-

де, КТБО/БҚО-да іс жүргізіліп жатқан КҮБ-ға 
тәуелсіз қолдау көрсетуді ҮЕҰ өзі мен бала ара-
сында дау-жанжал немесе ықтимал мүдделер 
қақтығысы болмаған жағдайда жүзеге асыруға 
болады (толығырақ жоғарыда қараңыз).

Егер бала күтім мен қорғауды қажет етпейтін 
болса және балаларды қорғау үшін КТБО/БҚО-
ға (3 жастан асқан балалар үшін) немесе Ден-
саулық сақтау департаментіне (3 жасқа дейінгі 
балалар үшін) жүгінудің қажеті болмаса, КҮБ 
заңды, әлеуметтік қолдау немесе психологи-
ялық кеңес алу үшін тікелей ҮЕҰ-ға жіберілуі 
мүмкін. Мұндай жағдайларда баланың ісін жүр-
гізуге ҮЕҰ жауапты болады.  
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4.3. КҮБ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ҚАЙТА БАҒЫТТАУ
Құқықтарды қорғау жөніндегі қызметтер мо-
делін іске асыру үшін КҮБ-мен байланысқа 
түсетін барлық адамдар (мұғалімдер; ювенал-
дық полиция; шекара қызметінің қызметкерлері; 
қорғаншылық және қамқорлық орган органдар; 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі ко-
миссиялар және т.б.) күтімді, қорғауды немесе 

қолдауды қажет ететін КҮБ-ны анықтап, олар-
ды дереу тиісті органға (КТБО/БҚО, Денсаулық 
сақтау департаменті немесе ҮЕҰ) беруі тиіс. 
Бұл мүдделі органдар сондай-ақ балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер моделін 
іске асыру үшін КТБО/БҚО және ҮЕҰ-мен ынты-
мақтасатын болады.  

4.4. МОДЕЛЬДІ ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН ӘЗІРЛЕНГЕН ҚҰЖАТТАМА  
Бірлескен жоба шеңберінде балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер моделін 
іске асыру үшін мынадай құжаттама әзірленді: 

• Мүдделі тараптар үшін КҮБ-
ны анықтау, қорғауды қамта-
масыз ету үшін басқа мүдделі 
органдармен қорғау және 
ынтымақтастық ұсыну үшін 
баланы тиісті органға жіберу 
жөніндегі ведомствоаралық 
жұмыс хаттамалары («Ве-
домствоаралық үйлестіру 
жөніндегі нұсқаулық»);

• Кейс-менеджмент шең-
берінде 3 жастан асқан КҮБ 
құқықтарын қорғау бойынша 
КТБО (Алматы және Шым-
кентте/Түркістан облысында) 
және БҚО (Нұр-Сұлтан қа-
ласында) үшін осы нұсқау-
лықты әзірлеу; сондай-ақ

• Өңірлерде таңдап алынған 
ҮЕҰ үшін КҮБ-ға және олар-
дың отбасыларына қолдау 
көрсету бойынша практика-
лық нұсқаулық әзірлеу.

Бұл құжаттар КҮБ құқықтарын қорғау жөніндегі 
қызметтер моделінің қалай жұмыс істейтіні ту-
ралы толық түсінік алу үшін жиынтықта зерде-
ленуі тиіс.  

Осы Нұсқаулықтың қалған бөлігінде мо-
дельге сәйкес 3 жастан асқан КҮБ-ға қолдау 
көрсету жөніндегі КТБО/БҚО үшін ұйымдық 
құрылым баяндалады.
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Бірлескен жоба шеңберінде КҮБ-ға қолдау көрсету кезінде КТБО/БҚО барлық қызметкерлері осы 
Нұсқаулықта баяндалған мынадай қағидаттарды қолдануы тиіс:

I. Балаға қатысты барлық іс-әрекет-
терде баланың ең жақсы мүдде-
лері маңызды. Бала асырап алған 
жағдайда баланың мүдделерін ең 
жақсы қамтамасыз етуге бірінші ке-
зекте көңіл бөлінеді;

II. Баланың өмір сүру, аман болу 
және жан-жақты даму құқығы 
әрқашан сақталуы керек;

III. Баланы нәсіліне, терісінің түсіне, 
жынысына, тіліне, дініне, саяси не-
месе өзге де нанымына, ұлттық, эт-
никалық немесе әлеуметтік тегіне, 
мүліктік жағдайына, мүгедектігіне, 
туылуына, көші-қонына немесе ба-
ланың немесе оның ата-анасының 
өзге де мәртебесіне байланысты 
кемсітуге болмайды.  Бұл осы 
Нұсқаулыққа сәйкес қорғауды алуға 
құқығы бар барлық балалар осы не-
гіздердің кез келгені бойынша бір-
дей және кемсітусіз қарастырылуы 
керек дегенді білдіреді;

IV. Баланың естілуге құқығы бар. Бұл 
дегеніміз, бала өз көзқарастарын 
қалыптастыра алатын жағдайлар-
да, ол осы көзқарастарды еркін біл-
діруге құқылы және оларды бала-
ның жасына және жетілуіне сәйкес 
ескеру маңызды.  Егер керісі дәлел-
денбесе, әр бала өз көзқарастарын 
қалыптастыра алады;  

V. Баланың қадір-қасиеті әрдайым 
құрметтеліп, қорғалуы керек. Бұл 
баланың жеке жағдайына, аман-
дығына және нақты қажеттіліктері-
не ерекше назар аудара отырып, 
қамқорлықпен, сезімталдықпен, 
әділеттілікпен және құрметпен қа-
рау керек, сонымен қатар баланың 
физикалық және психологиялық 
қол сұғылмаушылығына толық 
құрметпен қарау керек дегенді біл-
діреді; 

VI. Баланың жеке өміріне қол сұғыл-
маушылық құқығы осы нұсқау-
лықтың 10-бөлімінде баяндалған 
саясатқа сәйкес сақталуға тиіс;

VII. Барлық балалар отбасында 
өмір сүруге және тәрбиелену-
ге құқылы. Сондықтан баланы 
оның отбасының қамқорлығынан 
алу баланың ең жақсы мүдделері-
не сай келетін және лажсыз шара 
болып табылатын жағдайларда 
ғана қолданылады және мүмкінді-
гінше уақытша сипатқа және қысқа 
мерзімге ие болуы тиіс. Сонымен 
қатар, орналастырудың балама 
түріндегі балаларға қатысты бар-
лық шешімдер баланың қамқор-
шыларына қауіпсіз және үнемі 
ынтықтық қажеттілігін қанағаттан-
дыратын тұрақты отбасына орна-
ластырылуын қамтамасыз етудің 
маңыздылығын ескеруі керек, ал 
тұрақтылық, әдетте, баланы ата-а-
насының қамқорлығына қайтару 
баланың ең жақсы мүдделеріне 
сәйкес келмейтін жағдайларда ба-
сты мақсат болып табылады.

БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНАТЫН 
ҚАҒИДАТТАР5. 
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6.1. ӘСЕРІ, НӘТИЖЕЛЕРІ, МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ  
Осы нұсқаулыққа сәйкес Бірлескен жоба шең-
берінде КТБО/БҚО кейс-менеджментінің көме-
гімен КҮБ құқықтарын қорғау жөніндегі қызмет-
терді ұсыну «Бағдарлама» деп аталады.

Бағдарламаның мақсаты Нұр-Сұлтан қаласы-
ның, Алматы қаласының, Шымкент қаласының 
және Түркістан облысының таңдалған өңірлерін-
де күтім мен қорғауды қажет ететін 3 жастан 
асқан КҮБ құқықтарын қорғау бойынша кейс-ме-
неджмент қызметтерін ұсыну болып табылады. 

Бұл Бағдарламаның болжамды нәтижесі КҮБ 
зиян келтірудің барлық нысандарынан қорғала-
тынына және баланың ең жақсы мүдделеріне 
жауап беретін ұзақ мерзімді, тұрақты күтім ме-
ханизмімен қамтамасыз етілетіне негізделеді.

Бұл Бағдарламаның жалпы мақсаты немесе 
әсері КҮБ-ны тиімді қорғауды қамтамасыз етуге 
және олардың құқықтарын іске асыруға ықпал 
ету болып табылады.  

БАҒДАРЛАМАҒА 
ШОЛУ6. 

1 сурет: Әсері, Нәтижелері, Мақсаттары мен Міндеттері  

ЫҚПАЛЫ/ӘСЕРІ
КҮБ тиімді қорғалады және олардың 

құқықтары іске асырылады 

НӘТИЖЕЛЕРІ
КҮБ зиян келтірудің барлық нысандарынан қорғалады және баланың ең 
жақсы мүдделеріне жауап беретін күтім жасаудың ұзақ мерзімді, тұрақты 

механизмімен қамтамасыз етіледі

МІНДЕТТЕРІ
Таңдалған өңірлерде күтім мен қорғауды қажет ететін 
3 жастан асқан КҮБ құқықтарын қорғау жөніндегі кейс-

менеджмент қызметтерін ұсыну

6.2. КТБО/БҚО ҰСЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕР
Бағдарламаға сәйкес, КТБО/БҚО Нұр-Сұлтан 
қаласының, Алматы қаласының, Шымкент қа-
ласының және Түркістан облысының таңдалған 
өңірлерінде 3 жастан асқан КҮБ-ның құқықтарын 
қорғау және қолдау көрсету бойынша кейс-ме-
неджмент қызметтерін ұсынады, оның мақсаты:

1. Баланы зиян келтірудің барлық түрлерінен 
қорғау; және

2. Баланы «ұзақ мерзімді шешіммен» қамта-
масыз ету (яғни баланың ең жақсы мүдде-
леріне жауап беретін КҮБ орналастырудың 
ұзақ мерзімді, тұрақты нысаны).
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Есіңізде болсын: «Күтім мен қорғауды қажет ететін бала» - бұл зардап шегетін 
немесе айтарлықтай зиян келтіру қаупі бар адам.  

«Зиян келтіру» қатыгездікпен қарауды немесе физикалық, психикалық, зияткерлік, 
эмоционалды немесе мінез-құлық денсаулығының немесе дамуының нашарлауын, 
оның ішінде басқа адамға қатыгездікпен қарау нәтижесінде көру немесе есту қа-
білетінің бұзылуын білдіреді.  Зиян физикалық, жыныстық немесе психологиялық 
зорлық-зомбылықтан, менсінбеушіліктен немесе қолданудан  туындауы мүмкін.  

Бұл қызметтерді ұсыну мыналарды қамтиды:

- Күтім мен қорғауды қажет ететін немесе қа-
жет етуі мүмкін 3 жастан асқан КҮБ анықтау; 

- 3 жастан асқан КҮБ қайта бағыттауды алу;

- Білікті әлеуметтік қызметкердің КҮБ қажет-
тіліктері мен ең жақсы мүдделерін әлеумет-
тік бағалау;

- КҮБ шынымен күтім мен қорғауды қажеттілігі  
туралы шешім қабылдау;  

- Қызметтерді бағаланған қажеттіліктермен 
және белгілі бір мақсаттармен анықтау және 
салыстыру арқылы балаға күтім жасаудың 
жеке жоспарын жасау;

- Бала күтімінің жеке жоспарының орында-
луын үйлестіру;

- Бала мен отбасының прогресін қадағалау 
және баланың қажеттіліктерінің өзгеруіне 
қарай жоспарға түзетулер енгізу; сондай-ақ, 

- Мақсаттарға қол жеткізілгеннен кейін істі 
аяқтау.

Жетелеушісі жоқ және өз отбасыларынан ажы-
ратылған КҮБ-ны анықтауға ерекше назар ау-
дарылуы тиіс. Мұндай жағдайларда КТБО/БҚО:

- Баланың жағдайы мен қажеттіліктерін бағалау 
кезінде тиісті: 

o Жасына бағалау жүргізуі тиіс, адамның 
жасы даулы және белгісіз болып табыла 
ма, ол бала болып табылады ма , жоқ па;

o Баланы күту мен қорғауды қажет ететін 
бала ретінде КТБО/БҚО-да уақтылы тір-
кеуі;

o Баланың ұлтын, тәрбиесін, этникалық, 
мәдени және тілдік қатыстылығын қоса 

алғанда, оның жеке басына кешенді 
бағалау жүргізуі; 

o Баланың көші-қон жағдайының себеп-
терін, оның ішінде баланың отбасынан 
ажырау немесе жетелеушісінің болмау 
себептерін анықтауы;

o Баланың ерекше осалдықтары мен қорға-
уға деген қажеттіліктерін анықтауы (ме-
дициналық, физикалық, психоәлеуметтік, 
материалдық және қорғаудағы басқа да 
қажеттіліктер, оның ішінде отбасындағы 
зорлық-зомбылықпен, адам саудасымен  
немесе жарақатпен  байланысты); 

o Халықаралық қорғау қажеттіліктерінің 
ықтимал болуын анықтау үшін басқа тиісті 
ақпаратты бағалауы (мысалы, балаға 
баспана қажет пе);

- Балаға «тәуелсіз қолдау қызметін» тағайында-
уы;

- Егер бұл баланың ең жақсы мүдделеріне сәй-
кес келсе, отбасын іздеуі;

- Қажет болса, баланың көші-қон жағдайына 
байланысты кез келген заңды мәселелерді 
шешуге көмектесетін балаға заңгерлік қызмет 
көрсету үшін заңгерді тартуы;

- Баланың ең жақсы мүдделеріне сай келетін 
«ұзақ мерзімді шешімді» анықтауы және іске 
асыруы;

- Ұзақ мерзімді шешім табылмағанша және іске 
асырылмағанша баланы оның ең жақсы мүд-
делеріне сай келетін уақытша күтім мекемесі-
не орналастыруы тиіс.
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7.2. КТБО/БҚО ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ РӨЛІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК 
АЯСЫ
Бағдарламаны іске асыру үшін келесі қызмет-
керлер қажет:

• Басшы (КТБО/БҚО директоры орындауы 
тиіс рөл);

• КТБО/БҚО х 1 Үйлестірушісі;

• Әлеуметтік қызметкер х 2.

КТБО/БҚО Басшысы мен Үйлестірушісінің 
функцияларын, олардың міндеттерінің кең 
ауқымын, КТБО/БҚО Үйлестірушісінен талап 
етілетін әлеуметтік жұмыс саласындағы ар-
найы білімді және Үйлестірушінің өтініштерді 
қабылдауды қоса алғанда, Бағдарламаның 
күнделікті іске асырылуын басқару үшін КТ-
БО-да/БҚО-да болу қажеттілігін ескере оты-

Бұл 7-бөлімде Бағдарламаны іске асыруға қа-
тысатын КТБО/БҚО қызметкерлерін жалдау, 
олардың рөлі мен міндеттері туралы ережелер, 

сондай-ақ басқа да негізгі мүдделі органдардың 
міндеттері баяндалады.

7.1. КАДРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САЯСАТЫ

КТБО/БҚО Бағдарламаға қатысатын барлық 
балалардың қауіпсіздігі мен амандығын қамта-
масыз етуге міндеттенеді.  Барлық штаттық 
қызметкерлер бұл міндеттемені бөлісіп, соған 
сәйкес әрекет етуі керек. Сондықтан, КТБО/
БҚО «Кадрлық қауіпсіздік саясатын» жүргізеді, 
оған сәйкес Бағдарламамен жұмыс істеу үшін 

барлық кандидаттар қауіпсіздік стандарттары-
на сәйкес тексеруден өтеді және балалармен 
жұмыс істеу және осы міндеттемелерді орын-
дау үшін олардың тиісті дайындығы мен білік-
тілігіне тексеріледі.  Кадрлық қауіпсіздік саяса-
ты төменде келтірілген. 

РӨЛДЕР МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК 
САЛАСЫ, СОНДАЙ-АҚ АДАМ 
РЕСУРСТАРЫ    

7. 
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рып, жекелеген тұлғалар орындауы тиіс. Со-
нымен қатар, ең дұрысы, егер бір Әлеуметтік 
қызметкер демалыста болғанда қызмет көрсе-
ту үзілмеуі үшін және КТБО/БҚО Үйлестірушісі 
қысқа мерзімді демалыста болғанда (мысалы, 

демалыста болса немесе бір күн бойы  ауырса) 
оны бір Әлеуметтік қызметкер алмастыра алуы 
үшін Бағдарламаға кемінде екі Әлеуметтік қыз-
меткер қосылуы керек. 

Басшы

Басшы Бағдарламаны жалпы басқаруға, әзір-
леуге және іске асыруға жауап береді. Бұл рөл 
толық емес жұмыс уақытында орындалуы мүм-
кін. Басшының міндеттері мыналарды қамтиды:

• Штаттағы қызметкерлердің қызметіне және 
Бағдарламаға қатысатын балалардың қа-
уіпсіздігіне жалпы басшылық жасау және 
бақылау;

• КТБО/БҚО қаржылары мен жеткізілімдерін 
олар Бағдарламамен байланысты түрде 
жалпы басқару; 

• КТБО/БҚО мониторингтік есептерін жинау 
және талдау және осы деректерді заңнама 
реформаларының нақты деректеріне, КҮБ-
ны қорғау саясаты мен практикасына негіз-
делген қолдауға шақыру және 12.2-бөлімде-
гі индикаторларды өлшеу үшін пайдалану;

• КТБО/БҚО мүдделерін білдіру және Үй-
лестіру комитетіне Бағдарламаны іске асы-
ру бойынша есептерді ұсыну;

• Сапаны қамтамасыз ету үшін қызметкер-
лердің жұмысын бағалау;

• Штаттық қызметкерлерге оқу үшін мүмкіндік-
тер беру;

• Штаттық қызметкерлер ұсынатын қызметтер 
сапасының мониторингі;  

• Бағдарламаны тиімді жүзеге асыруды қамта-
масыз ету үшін КТБО/БҚО, ҮЕҰ, мемлекет-
тік органдар, Үйлестіру комитеті, ЮНИСЕФ 
және басқа да тиісті мүдделі тараптар ара-
сында байланыс орнату  

• Бағдарламаның қызметі мен нәтижелері ту-
ралы жария жылдық есептерді жасау; 

• Бағдарламаның мақсаттары, жетістіктері 
және іс-шаралары туралы жұртшылықтың 
хабардарлығын арттыру;

• Бағдарламаны тиімді басқару және дамыту 
үшін қажетті осындай дайындықты жүргізу.

Басшының функцияларын келесі талаптарға жауап беретін жеке тұлға орындауы 
керек:    
• Менеджмент, даму, құқық, әлеуметтік жұмыс, педагогика немесе басқа да са-

бақтас сала аясындағы жоғары білімі бар;
• Кадрлық қауіпсіздк саясатына сәйкес келетін;
• Орналастырудың баламалы нысандарындағы балаларға, сондай-ақ қиын өмір 

жағдайындағы балалар мен отбасыларға әлеуметтік қызмет көрсетуде кемінде 
7 жыл тәжірибесі бар; 

• Күшті қызметтік тізім, ұйымдастырушылық жоспарлау мен дамудың жоғары дең-
гейлеріндегі жұмыс, сонымен қатар персоналды басқару тәжірибесі бар;

• Тұлғааралық қарым-қатынастың тамаша дағдылары және ұйымдастырушылық 
қабілеттері бар; 

• Басқа органдармен бірлескен жұмыс қатынастарын дамыту және қолдау тәжіри-
бесі бар;

• Балаларды қорғауға қатысты мемлекеттік заңдар мен рәсімдерді терең білетін 
және түсінетін;

• Бағдарламаға қатысушы барлық балалардың қауіпсіздігі мен амандығын қамта-
масыз етуге және Басшылыққа алынатын қағидаттарға, Бағдарлама мақсатта-
рына бейілділігін көрсететін;

• Балалардың құқықтарын қорғау және қолдау қабілеті бар;

• Икемділік пен   жұмысқа ширақ және белсенді көзқарасқа ие.
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КТБО/БҚО Үйлестірушісі

КТБО/БҚО Үйлестірушісі күтім мен қорғауды 
қажет ететін 3 жастан асқан КҮБ жеке кейс-ме-
неджментіне, Әлеуметтік қызметкерлерді бақы-
лауға және Бағдарламаның күнделікті қызметін 
басқаруға жауап береді. Бұл штаттық лауазым. 
КТБО/БҚО Үйлестірушісі мыналар үшін жауап-
ты:

• Әлеуметтік қызметкерлердің, Бағдарлама-
ның жұмысына күнделікті басшылық ету 
және қадағалау, оның ішінде олардың ара-
сында міндеттерді бөлу 

• Бағдарлама шеңберінде КҮБ-ны дұрыс қай-
та бағыттауды жүзеге асыруды қамтамасыз 
ету үшін жіберуші органдармен байланыс 
орнату және ынтымақтасу; 

• КТБО/БҚО атынан КҮБ-ның қайта бағытта-
луын алу және бастапқы әңгімелесуді өткізу 
немесе бұл міндетті тиісті білікті Әлеумет-
тік қызметкерге КТБО/БҚО Үйлестірушісінің 
бақылауымен беру;

• Балаға тәуелсіз қолдау қызметін тағайындау 
немесе бұл міндетті Әлеуметтік қызметкерге 
беру;

• КТБО/БҚО Үйлестірушісінің бақылауымен 
бастапқы бағалауды, жасын бағалауды, от-
басын іздестіруді және КТБО /БҚО-ға беріл-
ген КҮБ-ны толық әлеуметтік бағалауды 
жүргізу үшін Әлеуметтік қызметкерді тағай-
ындау;

• КТБО/БҚО-ға  берілген КҮБ-ға қатысты қыл-
мыс немесе әкімшілік құқық бұзушылық жа-
сау дәлелдері болған кезде баланың ісін 
бірлесіп қарауды жоспарлау үшін әлеуметтік 
қызметкердің полициямен кездесуі тағайын-
далады;

• Баланы медициналық куәландыруды жүр-
гізуге баланың, оның ата-анасының немесе 
заңды өкілінің тиісті келісімін алу;

• Бұл орынды жерде Қорғаншылық және 
қамқоршылық органына және Кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі комиссияға 
баланы уақытша қамқорлыққа орналастыру 
туралы ұсыныстар беру;

• Балаға күтім мен қорғаныс қажеттілігі, , оны 
қорғау үшін қабылданатын шаралар туралы 
шешім қабылдау;

• Балаларды күту жоспарларын қарау үшін 
балалардың құқықтарын қорғау мәселелері 
жөніндегі мәжілістер  мен жиналыстарға 
төрағалық ету;

• Баланы қорғау жоспарын немесе Бала күтімі 
жоспарын әзірлеу және үйлестіру;

• Баланы қорғау жоспарын немесе Бала күтімі 
жоспарын қайта қарауды басқару және осы 
жоспарларға қажетті түзетулер енгізу;

• Әрбір жеке істі аяқтау туралы шешім қабыл-
дау;

• Баланың ісі жабылғанға дейін оны кейінгі не-
месе ағымдағы қолдау үшін барлық қажетті 
іс-шаралардың жүргізілуін қамтамасыз ету;

• Бағдарламаға қатысатын барлық балалар-
ды қорғауды қамтамасыз ету;

• Баланың іс материалдарын жаңарту;

• Бағдарлама Басшысымен ынтымақтаса 
отырып, жиындарда, семинарларда және 
конференцияларда, оның ішінде ЮНИ-
СЕФ-пен, демеушімен және Үйлестіру коми-
тетімен кеңестерде КТБО/БҚО-ны ұсыну;  

• Басшыға арналған әрбір кейс бойынша ай 
сайынғы есептерді дайындау;

• Мониторинг мақсатында тиісті статистика-
лық деректерді Басшыға ұсыну (12-бөлімді 
қараңыз); сондай-ақ

• Басшымен бірлесіп, аудандық, қалалық/
облыстық және мемлекеттік деңгейлерде 
Бағдарламаның мақсаттары, іс-шаралары 
мен нәтижелері туралы жұртшылықтың ха-
бардар болу деңгейін арттыру

КТБО/БҚО Үйлестірушісі басшы Бағдарлама-
ны тиімді басқару және дамыту үшін қажет деп 
есептейтін осындай дайындықты жүргізеді. 

 



29

КТБО/БҚО Үйлестірушісінің функцияларын мынадай талаптарға жауап беретін 
жеке тұлға орындауы тиіс:    

• Әлеуметтік жұмыс, педагогика немесе басқа да аралас сала аясындағы жоғары 
білімі бар;

• Кадр қауіпсіздігі саясатына сәйкес келетін;

• Қиын өмір жағдайындағы балалар мен отбасыларға, орналастырудың балама-
лы нысандарындағы балаларға, сондай-ақ мигрант балаларға әлеуметтік қыз-
мет көрсетуде кемінде 7 жыл тәжірибесі бар; 

• Әлеуметтік жұмыс бойынша кейс-менеджмент саласындағы үлкен тәжірибесі 
бар;

• Команданы басқарудың жоғары деңгейлеріндегі және әлеуметтік қызметкерлер 
үшін супервизияны жүргізудің күшті тәжірибесі бар;

• Тамаша ұйымдастыру дағдылары бар; 

• Басқа адамдармен бірлескен жұмыс қатынастарын дамыту және қолдау тәжіри-
бесі бар;

• Балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға қатысты мемлекеттік заңдар 
мен рәсімдерді жақсы білетін және түсінетін;

• Мәдениетаралық түсінгіштік және тұлғааралық қарым-қатынастың икемді дағ-
дылары бар;

• Балалармен балаға сезімтал түрде қарым-қатынас жасаудың және олардың 
Бағдарламаға қатысуын жеңілдетудің тамаша қабілеті бар;

• Бағдарламаға қатысушы барлық балалардың қауіпсіздігі мен амандығын қамта-
масыз етуге және Басшылыққа алынатын қағидаттарға, Бағдарлама мақсатта-
рына бейілділігін көрсететін; сондай-ақ

• Икемділігі бар және жұмысқа ширақ және проактивті қарайтын.

Әлеуметтік қызметкер

Әлеуметтік қызметкердің рөлі - күтім мен қорға-
уды қажет ететін 3 жастан асқан КҮБ үшін әле-
уметтік жұмыс қызметтерін ұсыну болып табы-
лады.

Атап айтқанда, Әлеуметтік қызметкер мыналар 
үшін жауапты:

• КТБО/БҚО-дан КҮБ-ның қайта бағытталуын 
алу, баламен бастапқы сұхбат жүргізу және 
КТБО/БҚО Үйлестірушісі уәкілеттік бер-
ген кезде балаға тәуелсіз қолдау қызметін 
тағайындау; 

• Бастапқы бағалауды, жасын бағалауды, 
отбасын іздестіруді және КТБО/БҚО Үй-
лестірушісінің бақылауымен КТБО/БҚО-ға 
қайта жіберілген КҮБ-ға толық әлеуметтік 
бағалауды жүргізу;

• КТБО /БҚО-ға  берілген КҮБ-ға қатысты қыл-
мыс немесе әкімшілік құқық бұзушылық жа-
сау дәлелдері болған кезде баланың ісін бір-

лесіп қарауды жоспарлау үшін полициямен 
кездесу жүргізу;

• Бала ісі шеңберінде балалардың құқықта-
рын қорғау мәселелері бойынша жиналы-
стар немесе бала күтімі жоспарын қайта 
қарау бойынша кеңестер ұйымдастыру, осы 
конференциялардың/кеңестердің хатшысы 
функцияларын орындау және конференция/
кеңестен кейін әкімшілік жұмыстар жүргізу;

• Балаға күтім жасау жоспарына немесе ба-
ланы қорғау жоспарына сәйкес балаға және 
отбасына әлеуметтік көмек көрсету;

• КТБО/БҚО Үйлестірушісіне әлеуметтік жұмыс 
бойынша материалдар алу кезінде баламен 
және отбасымен жұмыстағы прогресс туралы 
есептер беру.

Әлеуметтік қызметкер Бағдарламаны тиімді 
басқару және дамыту үшін КТБО/БҚО Басшысы 
немесе Үйлестірушісі қажет деп есептейтін дай-
ындықтан өтуі тиіс.
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Әлеуметтік қызметкердің функцияларын келесі талаптарға жауап беретін адам 
орындауы керек:  

• Әлеуметтік жұмыс саласындағы жоғары білімі бар (кандидат әлеуметтік жұмыс 
саласында оқу курстарынан өткен жағдайда әлеуметтік көмек немесе әлеумет-
тік педагогика саласындағы дәрежеге жол беріледі);

• Кадрлық қауіпсіздік саясатына сәйкес келуі;

• Әлеуметтік жұмыс бойынша кейстерді жүргізу тәжірибесі бар;

• Балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға қатысты мемлекеттік заңдар 
мен рәсімдерді білетін;

• Орналастырудың баламалы нысандарындағы балаларға, қиын өмір жағдайын-
дағы балаларға және мигрант балаларға әлеуметтік қызмет көрсетуде кемінде 
5 жыл тәжірибесі бар;

• Балалармен балаға сезімтал  тәсілмен байланыс жасауда және олардың 
Бағдарламаға қатысуын жеңілдетуде тамаша қабілеті бар;

• Мәдениетаралық түсінгіштік және тұлғааралық қарым-қатынастың икемді дағ-
дылары бар;

• Жақсы коммуникативтік дағдылары және басқа органдармен бірлескен жұмыс 
қатынастарын дамыту қабілеті бар;

• Бағдарламаға қатысушы барлық балалардың қауіпсіздігі мен амандығын қамта-
масыз етуге және Басшылыққа алынатын қағидаттарға, Бағдарлама мақсатта-
рына бейілділігін көрсететін; 

• Икемділігі және жұмысқа ширақ және проактивті бағытқа ие.

• Тамаша ұйымдастыру дағдылары бар.

7.3. ЮНИСЕФ 
Бірлескен жобаны жүзеге асыру барысында 
ЮНИСЕФ КТБО /БҚО-ға, Бағдарламаға жүгін-
ген адамдарға, Үйлестіру комитетіне қолдау 
көрсетуге және Бағдарламаны әзірлеу және 
іске асыру мәселелері бойынша консультация 

беруге міндеттенеді. Coram International ЮНИ-
СЕФ  кеңесшісі ретінде әрекет ете отырып, 
сондай-ақ осы Бағдарламаны жүзеге асыру 
мәселелері бойынша КТБО/БҚО персоналына 
нұсқаулық және оқыту жүргізетін болады.  

7.4. ҮЙЛЕСТІРУ КОМИТЕТІ
КҮБ құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер 
моделін іске асыру жұмысқа қатысатын барлық 
мүдделі тараптардың қатысуын және адал-
дығын талап етеді. Осы мүдделі тараптардың 
қатысуынсыз және адалдығынсыз КҮБ қажетті 
қорғау қызметтерін алу үшін КТБО /БҚО-ға жі-
берілмейді. Осы себепті, үш өңірдің әрқайсы-
сында Бағдарламаның орындалуын қадағалау 
және оны жүзеге асыруды қамтамасыз ету мақ-
сатында мүдделі тараптарға нұсқаулық беру 
үшін пәнаралық Үйлестіру комитеті құрылды. 

Үйлестіру комитетінің рөлі жеке кейстерді бақы-
лау болып табылмайды. Сондықтан Үйлестіру 
комитеті тестілеуді өткізу барысында КҮБ 

құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер моделін 
енгізуге байланысты кез келген жедел мәселе-
лерді талқылау және шешу үшін мүдделі та-
раптар үшін форум ретінде жұмыс істеуі тиіс.  
Мұндай мәселелер, мысалы, кейбір мүдделі 
органдардың күтім мен қорғауды қажет ететін 
КҮБ-ны балалардың құқықтарын қорғау жөнін-
дегі қызметтерді көрсету үшін КТБО/БҚО-ға 
қайта жіберуді ресімдемейтінін қамтуы мүмкін. 

Әрбір өңірдегі Үйлестіру комитеті КҮБ-мен жұ-
мыс істеуге қатысатын қалалық және облыстық 
деңгейдегі барлық мүдделі тараптардың өкіл-
дерінен тұруы тиіс, соның ішінде: 
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• КТБО (Алматы және Шымкент қалала-
рында/Түркістан облысында) немесе БҚО 
(Нұр-Сұлтан қаласында);

• Бірлескен бағдарлама шеңберінде ЮНИ-
СЕФ іріктеп алған ҮЕҰ (мысалы, Адам 
құқықтары мен заңдылықты сақтау жөнін-
дегі Қазақстан халықаралық бюросы; «Сана 
Сезім» әйелдер бастамалары құқықтық ор-
талығы; «Родник» әйелдер мен балаларға 
арналған әлеуметтік-психологиялық оңалту 
және бейімдеу орталығы);

• ЮНИСЕФ;

• Әкімнің орынбасары;

• Кәмелетке толмағандардың істері және 
олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комис-
сия;

• Қорғаншылық және қамқоршылық органы;

• Білім басқармасы;

• Денсаулық сақтау басқармасы;

• Еңбек және әлеуметтік қорғау департаменті;

• Ішкі істер департаменті (кәмелетке тол-
мағандар істері жөніндегі инспекция; поли-
ция; және көші-қон қызметі);

• Шекара қызметі;

• Сот органдары;

• Прокуратура.

Әрбір өкілді ол жұмыс істейтін орган тағайын-
дайды. Өкіл өзінің тиісті мекемесінде жедел 
шешімдер қабылдау үшін жеткілікті өкілеттік-
терге ие болуы керек. Үйлестіру комитеті қыз-
метінің рәсімдері бойынша басшылыққа алына-
тын ережелер B қосымшасында баяндалған.



32

8.1. ҚАЙТА БАҒЫТТАУДЫ АЛУ

Ведомствоаралық үйлестіру жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес, егер кәсіби немесе қы-
зметтік міндеттерді орындайтын адам КҮБ күтім мен қорғауды қажет етеді (яғни, 
зардап шегеді немесе елеулі зиян келтіру қаупі бар) немесе отбасынан ажыра-
тылған немесе жетелеушілері жоқ деп пайымдауға негіз болса, онда бұл адам: 

• Егер бала 3 жасқа толса және одан асса, оны КТБО (Алматы және Шымкент қа-
лаларындағы/ Түркістан облысындағы) немесе БҚО (Нұр-Сұлтан қаласындағы) 
үйлестірушісіне жіберуі; және

• Баланы қорғау үшін қайта бағыттау жүргізілгені туралы бала орналасқан аудан-
ның қорғаншылық және қамқоршылық органына хабарлауы.

8.1.1. Кез келген уақытта КТБО/БҚО-да КҮБ-
ның қайта бағыттауларын алу үшін қыз-
меткер қолжетімді болуы тиіс. Әдетте ол 
КТБО/БҚО Үйлестірушісі болып табыла-
ды. Алайда, жұмыстан тыс уақытта, де-
малыс, мереке күндері және КТБО/БҚО 
Үйлестірушісі демалыста болған кезең-
дерде КТБО/БҚО үйлестірушісі бұл мін-
детті осы кезеңдерде қайта бағыттауды 
алу үшін «шақыру бойынша» келуі тиіс 
аға әлеуметтік қызметкерге беруі тиіс.

8.1.2. Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі немесе 
уәкілетті Әлеуметтік қызметкер бала-
ның өміріне немесе денсаулығына тіке-
лей қауіп төнгені (яғни төтенше жағдай) 
туралы ақпарат алса, онда 8.1 бөлімде 
баяндалған іс-әрекеттерден басқа, Әле-
уметтік қызметкер сонымен қатар 8.2 
бөлімде баяндалған төтенше жағдай 
рәсіміне бастамашылық жасайды.

8.1.3. Қайта жіберуді алған сәттен бастап 24 
сағат ішінде КТБО/БҚО Үйлестірушісі 
немесе уәкілетті Әлеуметтік қызметкер: 

a. Қорғаншылық және қамқоршылық 
органына [бала болған ауданның] 
хабарлама жасалғанына көз жеткізуі 
және егер жасалмаса, қорғаншылық 
және қамқоршылық органын қайта 
жіберу туралы хабарлауы тиіс;

b. Егер дәлелдемелер балаға қатысты 
қылмыстық немесе әкімшілік құқық 
бұзушылық жасалғанын көрсетсе, 

бұл туралы жедел бөлімге (қылмы-
стық істер бойынша) немесе Кәме-
летке толмағандардың істері жөнін-
дегі инспекция бөліміне (әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істер бой-
ынша) хабарлауы;

c. Қайта бағыттау алынғанын және 
оған сәйкес әрекет етуге болатынын, 
мүмкін болған кезде, жүгінген адамға 
хабарлауы; 

d. Балаға «тәуелсіз қолдау қызметін» 
тағайындауы (9 бөлімді қараңыз);

e. Баланы КТБО /БҚО-ға бұрынғы қай-
та бағыттау бар-жоғын анықтауы; 
сондай-ақ

f. КТБО/БҚО-да балаға қатысты іс бар-
жоғын анықтауы тиіс..

8.1.4. Егер бала алдыңғы қайта бағыттаудың 
объектісі болса және балаға қатысты іс 
КТБО /БҚО-да бар, бірақ жабық болса, 
КТБО/БҚО Үйлестірушісі немесе уәкілет-
ті Әлеуметтік қызметкер бұл істі қайта 
ашуы тиіс. Егер бала алдыңғы қайта 
бағыттаудың объектісі болып табылма-
са және оған іс әлі жоқ болса, КТБО/БҚО 
Үйлестірушісі немесе уәкілетті Әлеумет-
тік қызметкер баланың атына істі қағаз 
түрінде ашады. Балаға қағаз түрінде 
істі ашу кейс-менеджменттің кез келген 
қолданыстағы электрондық жүйесіне 
сәйкес ақпараттың электрондық түрде 
жазылуына кедергі келтірмеуі тиіс. 

БАСШЫЛЫҚҚА 
АЛЫНАТЫН ЕРЕЖЕЛЕР8. 
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8.1.5. КТБО/БҚО Үйлестірушісі немесе уәкілет-
ті Әлеуметтік қызметкер өтініш берген 
адамның қайта бағыттауды ресімдеу 
кезінде Бағдарлама шеңберінде КТБО/
БҚО-ға барлық қайта бағыттаулар үшін 
С қосымшасындағы ҚАЙТА БАҒЫТТАУ 
НЫСАНЫНА мынадай ақпаратты енгіз-
геніне көз жеткізуі тиіс:

a. Қайта бағыттау күнін;

b. Жіберген адамның атын (егер белгілі 
болса);

c. Қайта бағыттауды қоғамның өкілі не-
месе маман жасады ма;

d. Егер өтініш беруші маман болса, 
онда маманның рөлін (мысалы, 
кәмелетке толмағандар ісі жөнінде-
гі инспектор; Білім департаментінің 
жанындағы әлеуметтік педагог және 
т.б.);

e. Білдірілгеннің сипаттамасын; 

f. Бала туралы негізгі ақпаратты, бала-
ның атын, туған күнін, мекенжайын, 
ата-анасының, заңды өкілдерінің не-
месе қамқоршыларының (егер олар 
әртүрлі болса) есімдерін, баратын 
мектебін, баланың ағалары мен әп-
келері бар-жоғын және іске қатысы 
болуы мүмкін кез келген басқа ақпа-
ратты қоса алғанда, оны анықтауға 
болатын шамада; сондай-ақ

g. Бұл қауіп негізделген ақпаратты не-
месе дәлелдерді.

КТБО/БҚО Үйлестірушісі немесе уәкілетті Әле-
уметтік қызметкер баланы жіберген адам, егер 
ол кәсіби немесе ресми түрде әрекет етсе, түп-
нұсқаның көшірмесін сақтай алса да, толты-
рылған Қайта бағыттау нысанының түпнұсқа-
сын баланың жеке ісінде сақтайды.

8.2. ШҰҒЫЛ ШАРАЛАР
8.2.1. Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі немесе 

уәкілетті Әлеуметтік қызметкер бала-
ның өміріне немесе денсаулығына ті-
келей қауіп төнгенін көрсететін ақпарат 
алса (яғни төтенше жағдай), КТБО/БҚО 
Үйлестірушісі немесе уәкілетті Әлеумет-
тік қызметкер дереу мынадай қадамдар 
жасайды: 

a. Кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі инспекция департаменті-
не [қаланың/ облыстың] хабарлайды 
(егер балаларды қорғау мәселелері 
бойынша қайта бағыттауды Кәме-
летке толмағандардың істері жөнін-
дегі инспекция департаменті жаса-
маса ғана); 

b. Бұл іс жүзінде мүмкін болған жерде 
кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі инспекторды балалар үй-
іне немесе ол болуы керек жерге 
бала зардап шегеді ме немесе еле-
улі зиян келтіру қаупі бар болуын 
анықтау үшін апарады.

8.2.2. КТБО/БҚО Үйлестірушісі немесе уәкілет-
ті Әлеуметтік қызметкер бала зардап 
шегеді немесе елеулі зиян келтіру қаупі 
бар және оны қорғау үшін баланы алып 
қою қажет деп пайымдауға орынды не-
гіз болған жағдайларда, КТБО/БҚО Үй-

лестірушісі немесе уәкілетті Әлеуметтік 
қызметкер дереу:

a. Қала/облыс деңгейіндегі қорған-
шылық және қамқоршылық органын 
баланы қорғау үшін оны алу  қажет-
тілігі туралы хабардар етуі;

b. [Қорғаншылық және қамқоршылық 
органымен бірлесіп] баланы қорғау 
үшін уақытша қамқорлыққа орнала-
стыру мақсатында баланы алу  үшін 
Кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі инспекция департаменті-
не көмек сұрауға жүгінуі және бұл 
жағдайда кәмелетке толмағандар-
дың істері жөніндегі инспектор де-
реу КТБО /БҚО-ға көмек көрсетуге 
тиіс (Уақытша қамқорлық туралы 
8.4-бөлімді қараңыз);

c. Қорғаншылық және қамқоршылық 
органымен бірлесіп, 2011 жылғы 
Неке (ерлі-зайыптылық) және от-
басы туралы кодекстің (Отбасы ко-
дексі) 82-бабына сәйкес баланың 
алынып, уақытша қорғауға орнала-
стырылғаны  туралы Прокуратураға 
хабарлауы тиіс.

8.2.3. Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі немесе 
уәкілетті Әлеуметтік қызметкер кәме-
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летке толмағандардың істері жөніндегі 
инспектормен бірге жүре алмаса, онда 
кәмелетке толмағандардың істері жөнін-
дегі инспектор КТБО/БҚО Үйлестірушісі-
не немесе уәкілетті Әлеуметтік қызмет-
керге бару нәтижелері туралы және бала 
оны қорғау үшін тез арада алынған-а-
лынбағаны туралы және кез 

келген жағдайда барғаннан кейін 3 сағат 
ішінде хабарлайды. 

8.2.4. Бала алынған және уақытша қорғауға 
орналастырылған жағдайларда, КТБО/
БҚО Үйлестірушісі немесе уәкілетті Әле-
уметтік қызметкер баланы алып қойған-
нан кейін 48 сағат ішінде бастапқы баға-
лаудың аяқталғанын қамтамасыз етеді.

8.3. БАСТАПҚЫ БАҒАЛАУ
Негізгі ережелер
8.3.1. Балаға іс ашқаннан кейін бірден КТБО/

БҚО Үйлестірушісі:

a. Баланың материалдарымен жұмыс 
істеу үшін Әлеуметтік қызметкерді 
тағайындауы; сондай-ақ

b. Әлеуметтік қызметкерге баланың 
жағдайын бастапқы бағалауды 
КТБО/БҚО Үйлестірушісінің бақыла-
уымен жүргізуді тапсыруы тиіс.  

8.3.2. Бастапқы бағалаудың мақсаты - бала-
ның зардап шегетіні немесе елеулі зиян 
келтіру қаупіне ұшырайтындығы және 
КТБО/БҚО осы 8.3 бөлімге сәйкес бала-
ны қорғау үшін қандай да бастапқы қа-
дамдар жасауы тиістігі туралыанықтау 
болып табылады.

8.3.3. Егер баланың зардап шегетіні немесе 
елеулі зиян келтіру қаупі бар екендігі 
туралы дәлелдер болса, оның ішінде 
8.2 бөлімде баяндалған төтенше рәсім-
дерге сәйкес бала алынған болса, Әле-
уметтік қызметкердің бастапқы тергеуі 
баланы алып қойғаннан кейін 48 сағат 
ішінде аяқталуы керек. Егер баланың 
зардап шегетіні немесе елеулі зиян кел-
тіру қаупі бар екендігі туралы ешқандай 
дәлел болмаса, бастапқы бағалау бала 
қайта бағыттағаннан сәттен бастап 
72 сағат ішінде аяқталуы керек. Осы 
бастапқы бағалау туралы жазбаша есеп 
баланың жеке ісіне орналастырылады.

8.3.4. Баланың зардап шегетінін немесе еле-
улі зиян келтіру қаупі бар-жоғын анықтау 
кезінде баланың денсаулығы немесе 
дамуы келесі факторларды ескере оты-
рып, ұқсас жағдайларда баладан күтуге 
болатын нәрселермен салыстырылуы 
керек:

a. Балаға келтірілген немесе келтірілуі 
мүмкін зиянның сипаты мен дәреже-
сін;

b. Баланың денсаулығы мен дамуына 
әсерді;

c. Баланың отбасы контекстінде және 
баланың біршама кең ортасы тұрғы-
сынан дамуын;

d. Баланың кез келген ерекше қажет-
тіліктерін, мысалы, медициналық 
жағдайын, қарым-қатынастың бұ-
зылуын немесе баланың дамуына 
немесе оның отбасындағы күтіміне 
әсер етуі мүмкін шектеулі мүмкіндік-
терін; сондай-ақ

e. Ата-аналардың, заңды өкілдердің 
немесе қамқоршының баланың қа-
уіпсіздігін қорғау және қамтамасыз 
ету және оның қажеттіліктерін қа-
нағаттандыру қабілетін.

8.3.5. Баланың ісі бойынша жұмысқа тағайын-
далған Әлеуметтік қызметкер D-қосым-
шасына сәйкес БАСТАПҚЫ БАҒАЛАУ 
НЫСАНЫН пайдалана отырып, баланы 
бастапқы бағалауды жүргізеді.

8.3.6. Бастапқы бағалаудың мақсаты баланы 
қорғау үшін араласу қажеттілігін анықтау 
болып табылады. Бастапқы бағалау:

a. Егер бұл жасқа  қарсылық болса 
және бұл тұлғаның бала екенді-
гі анықталмаса, адамның жасына 
бағалау жүргізуді (8.3.12 - 8.3.16 тар-
мақтарды қараңыз);

b. Баланың ұлтын, этникалық тиістілі-
гін сондай-ақ оның тәрбиесін, мәде-
ни және тілдік шығу тегін бағалауды 
қоса алғанда, бірегейлігін айқындау-
ды;
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c. Баланың өз отбасынан ажыра-
тылғанын немесе жетелеушісінің 
жоқтығын анықтауды;

d. Баланың осындай жағдайда болу 
себептерін, оның отбасынан ажырау 
немесе жетелеушісінің жоқтығының 
себептерін анықтауды, сондай-ақ 
тұрмыстық зорлық-зомбылық неме-
се адам саудасының болуы мүмкін 
жағдайларын анықтауды;

e. Балаға қатысты ықтимал қылмыс 
жасалған жағдайларды анықтауды;

f. Отбасын іздестіру баланың ең жақсы 
мүдделеріне сай келетіндіін бағалау, 
егер сәйкес келсе, бұл процесті мүм-
кіндігінше тезірек бастауды (8.3.17 - 
8.3.20-тармақтарды қараңыз);

g. Баланың қорғаныс қажеттіліктерін 
анықтауды, әсіресе баланың мате-
риалдық қажеттіліктеріне, оның фи-
зикалық және психикалық денсау-
лығына қатысты;

h. Медициналық тексеру қажет пе және 
ол баланың ең жақсы мүдделеріне 
сай келетіндігін  анықтауды (8.3.21 
- 8.3.23-тармақтарды қараңыз); сон-
дай-ақ

i. Баланың халықаралық қорғауға 
мұқтаждығын бағалауды (яғни оған 
баспана қажет пе) қамтуы керек).

8.3.7. Бастапқы бағалауды жүргізу үшін әлеу-
меттік қызметкер:

a. Баланың жасына және жетілуіне 
сәйкес баламен кездесіп, сөйлесуі;

b. Баланың ата-аналарымен және 
заңды өкілдерімен көрісіп, сөйлесуі 
(егер оларды іздеп табуға болса не-

месе олар осында болса);

c. Баланың үйіне және оның баспана-
сының орнына баруы (тек егер бала 
үйсіз болып табылмаса және көшеде 
ұйықтамаса); сондай-ақ

d. Баланың қажеттіліктерін толық 
бағалау үшін баланың ісіне қатыса-
тын басқа мамандармен және жеке 
тұлғалармен кеңесуі тиіс.

8.3.8. Бағалауды аяқтау және баланың қажет-
тіліктері туралы қорытынды жасау үшін 
Әлеуметтік қызметкер барлық ақпарат 
көздерінен барлық тиісті ақпаратты 
ескеруі керек, соның ішінде:

a. a. Бала мен отбасы тікелей ұсына-
тын ақпаратты;

b. Бенефициарды бағдарламаға қай-
та бағыттаған тұлға немесе ұйым 
ұсынатын ақпаратты;

c. Консультанттардан баланың ісіне 
тартылған басқа мамандармен ауы-
зша талқылаулар туралы жазбаша 
өтініштер немесе жазбаша есеп-
терді;

d. Әлеуметтік қызметкердің баламен 
және отбасымен кездесулердегі 
жеке бақылауларын; 

e. Әлеуметтік қызметкердің балалар 
үйіне/дағдарыс орталығына бару 
нәтижелері туралы ескертпелерін; 
сондай-ақ

f. Балаға және отбасының тиісті мү-
шелеріне қатысты құжаттарды, оның 
ішінде жеке басын куәландыратын 
құжаттарды, сот шешімдерін, меди-
циналық карталарды және т.б.

Қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасалуы мүмкін  
екендігінің дәлелі

8.3.9. Егер балаға қатысты қылмыстық неме-
се әкімшілік құқық бұзушылық жасалға-
ны туралы дәлелдемелер болса, КТБО/
БҚО осы істі қарау кезінде өзінің іс-әре-
кетін заңға және осы Нұсқаулыққа сәй-
кес тиісті полиция департаменттерімен 
үйлестіреді. КТБО/БҚО мен полиция 
арасындағы істі бірлесіп қарау бала-
ның бала үшін жиі травматикалық және 

стресстік болуы мүмкін түрлі органдар-
мен көптеген жауап алуға немесе тек-
серуге қатыспауының алдын алу үшін 
қажет.

8.3.10. Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі немесе 
уәкілетті Әлеуметтік қызметкер балаға 
қатысты қылмыстық немесе әкімшілік 
құқық бұзушылық жасалғаны тура-
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лы ақпарат алса, онда КТБО/БҚО Үй-
лестірушісі немесе уәкілетті Әлеуметтік 
қызметкер бұл туралы ақпарат алған 
сәттен бастап 24 сағат ішінде полици-
яға хабарлауы тиіс (8.1.3-тармақты қа-
раңыз) және Әлеуметтік қызметкерге 
баланың ісімен жұмыс істеуді тапсыруы 
тиіс (8.3.1-тармақты қараңыз). 

8.3.11. Баланың ісі бойынша жұмысқа тағайын-
далған Әлеуметтік қызметкер мүмкіндік 
болысымен полициямен кездесуді ұй-
ымдастыруы керек. Кездесудің мақсаты 
- Әлеуметтік қызметкер мен полиция-
ның келесі жөнінде келісуі:

a. Тергеу қалай жүргізіледі;

b. Отбасыдан және  айып тағылған кез 
келген адамнан қай жерде жауап алу 
керек;

c. Балаға медициналық тексеру қажет 
пе;

d. Отбасындағы кез келген басқа ба-
ладан немесе онымен бір бөлмеде 
тұратын баладан кім жауап алады;

e. Жауап алу барысында айтылатын 
мәселелер; және

f. Жауап алуды жазу тәсілі.

Егер балаға қатысты қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасалды 
деп пайымдауға жеткілікті негіздер болса және дәлелдемелерді жинау үшін құқық 
қорғау органдары баланың қатысуымен тергеулік жауап алуды жүргізуі қажет 
болса, онда жауап алу кезінде Әлеуметтік қызметкер қатысуы тиіс. Балаға зиян 
келтірген немесе ондай адаммен сөз байласқан күдікті адамның қатысуымен ба-
ладан жауап алынбауға тиіс. Баланы медициналық куәландырудан өткізуге мүм-
кіндік беру үшін жауап алу кейінге қалдырылуы мүмкін (8.3.21-8.3.23-тармақтарды 
қараңыз), бірақ ол, баланың ең жақсы мүдделеріне сай келмейтін жағдайларды 
қоспағанда, куәландырудан кейін бірден жүргізілуі тиіс.
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Жасын бағалау және анықтау

Қандай да бір тұлғаның бала екенін анықтау осы тұлға құқығы бар қызмет , жеңіл-
дікжәне қорғау түрлеріне айтарлықтай әсер етеді. Олардың жасын растайтын 
ресми құжаттары жоқ балалар кейде жасынжәне осы қызметтерді, жеңілдіктер 
мен қорғауды алу құқығын анықтау үшін жасын бағалаудан өтуге міндетті болуы 
мүмкін. Алайда, адамның жасын бағалаудың бірыңғай және біржақты әдісі жоқ.  
Тіпті медициналық мәліметтерге негізделген жас бағаларында да қателік бар.  Бұл 
балалар өздерінің жасын бағалау үшін стресстік, ұзақ және кейде инвазивті проце-
дуралардан өтуі керек жағдайларға әкелуі мүмкін, және бұл түпкілікті нәтиже бер-
мейді. Осылайша, төмендегі тармақтарда балалардың жасын бағалау уақтылы 
және қажет болған жағдайда ғана, балалардың мүдделері мен гендерлік пробле-
матикасын ескере отырып және мәдени ерекшеліктерін ескере отырып, БҚК-ға 
және бала құқықтары саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес жүргізілуін 
қамтамасыз ету үшін КТБО/БҚО қабылдауға тиіс практика мен стандарттар баян-
далады.

8.3.12. Егер туу туралы куәлікте адамның жа-
сының растамасы болмаса, бірақ ол өзін 
баламын деп атаса, онда, әдетте, Әлеу-
меттік қызметкер баланың бала екендігі 
туралы пікірімен келісуі керек. Алайда, 
егер Әлеуметтік қызметкердің бұл адам 
бала емес деп пайымдауына орын-
ды негіз болса, онда ол оның жасын 
растайтын барлық құжаттарды, мысалы, 
туу туралы хабарламаны, туу туралы 
тізілімнен үзінді көшірмелерді немесе 
ұқсас құжаттарды немесе мектеп ке-
стелерін қабылдауы керек. Әлеуметтік 
қызметкер, егер керісінің дәлелдері бол-
маса, құжаттардың түпнұсқа екендігіне 
негізделуі керек.  Әлеуметтік қызметкер 
сонымен қатар ата-аналармен сұхбатта-
суға немесе жасына байланысты куәлік 
беруге, сонымен қатар баланың жасын 
білетін мұғалімдерге немесе қауымда-
стық жетекшілеріне өтініш беруге рұқсат 
беруі керек.  Егер бұл шаралар сәтсіз 
болса және бұл адам бала емес деп 
пайымдаудың орынды негіздері болса, 
Әлеуметтік қызметкер баланың жасын 
бағалауға кірісуі керек. Мұндай жағдай-
да бала «жасы дауланатын бала» деп 
аталады.

8.3.13. Мемлекеттік орган (мысалы, Көші-қон 
қызметтері департаменті) өзін баламын 
деп мәлімдейтін, бірақ бұл адамның 
жасын растайтын ресми құжаттары жоқ 
адаммен байланысқа түсіп, мемлекеттік 
орган бұл адам ересек немесе белгілі бір 
жастан асқан деп мәлімдейтін және бұл 
баланы белгілі бір қызметтерді неме-

се емдеуді алу мүмкіндігінен айыратын 
жағдайлар болуы мүмкін. Ведомствоа-
ралық үйлестіру жөніндегі нұсқаулыққа 
сәйкес мемлекеттік органдарға осын-
дай жағдайларға 8.3.12 тармақта баян-
далған басшылыққа алынатын нұсқау-
ларды қолдануға кеңес беріледі.

8.3.14. Жасы дауланатын баланың жасын баға-
лау қажет болған жағдайда, Әлеуметтік 
қызметкер балаға және оның тәуелсіз 
қолдау қызметіне бағалаудың мақсаты 
мен тәртібі туралы түсінікті ақпарат бе-
руі керек. 

8.3.15. БҚК басшылыққа алынатын нұсқаула-
рына және тиісті практикаға сәйкес жа-
сты бағалау әлеуметтік қызметкер тиісті 
мамандармен ынтымақтастықта жүр-
гізетін баланың физикалық және пси-
хологиялық дамуын пәнаралық, тұтас 
бағалауды ұсынауытиіс. Әлеуметтік 
қызметкердің функциясы мыналарды 
қамтамасыз ету болып табылады: 

a. Бағалаудың баланың мүдделерін, 
гендерлік проблематикасы мен мә-
дени ерекшеліктерін ескере отырып 
жүргізілуін, бұл ретте бірінші кезек-
те баланың ең жақсы мүдделері 
ескеріледі;

b. Бағалаудың қандай да бір негізсіз 
кідіріссіз жедел жүргізілуін; 

c. Сұхбаттың баламен, ата-аналармен, 
заңды өкілдермен және қамқоршы-
лармен оларға түсінікті тілде жүр-
гізілуін;



38

d. Бағалаудың ең аз инвазивті әдісінің 
қабылдануын;

e. Қабылданған бағалау әдісінің ғылы-
ми, қауіпсіз және әділ болуын, 
балаға физикалық қол сұғылма-
ушылықтың бұзылуының кез келген 
қаупін болдырмауға мүмкіндік беруін 
және баланың қадір-қасиетін тиісті 
түрде құрметтеуді қамтамасыз етуін;

f. Бағалау пәнаралық сипатта болуын 
қамтамасыз ету. БҚК комитеті басқа-

лардан бөлек, сүйектер мен тістерді 
талдауға негізделген медициналық 
әдістер ғана «қателіктің шектерінің 
кеңдігіне байланысты жиі жағдайда 
дәл емес, сонымен қатар балаға жа-
рақат келтіруі мүмкін» деп санайды.lii 

8.3.16. Егер жасты бағалау сенімсіз немесе 
белгісіз нәтиже берсе, жасы дауланатын 
балаға күмән артықшылығы беріледі.

Отбасын іздестіру

Отбасын іздестіру - жетелеушісі жоқ немесе отбасынан ажыратылған КҮБ-ның 
ата-анасын немесе отбасының басқа мүшелерін іздестіру процесі. Отбасын із-
дестіру жетелеушісі жоқ немесе отбасынан ажыратылған КҮБ үшін ұзақ мерзімді 
шешім іздеудің маңызды бөлігі болып табылады. Сондықтан БҚК комитеті ізде-
стіру актісінің өзі немесе оны жүргізу тәсілі баланың ең жақсы мүдделеріне қайшы 
келетін немесе оны іздеушілердің негізгі құқықтарына қауіп төндіретін жағдайлар-
ды қоспағанда, отбасын іздестіруге бірінші кезекте назар аударуға кеңес береді.liii 
Сондай-ақ, бала өз отбасын іздегісі келмейтін жағдайлар болады. 

8.3.17. Іздестіру актісінің өзі немесе оны жүргі-
зу тәсілі баланың ең жақсы мүдделеріне 
қайшы келетін немесе отбасы мүшесіне 
зиян келтіру қаупін төндіретін жағдай-
ларды қоспағанда, отбасын іздестіру 
мүмкіндігінше тезірек жүзеге асырылуға 
тиіс.

8.3.18. Отбасын іздеуге кіріспес бұрын, Әлеу-
меттік қызметкер отбасын іздеу баланың 
ең жақсы мүдделеріне қайшы келетінді-
гін немесе отбасы мүшесін зиян келтіру 
қаупіне ұшырататынын бағалауы керек. 
Отбасын іздестіру балаларды отбасы 
мүшелерінен қорғауға қатысты жағдай-
ларда баланың ең жақсы мүдделеріне 
жауап бермеуі мүмкін.

8.3.19. Бағалауды жүргізу кезінде Әлеуметтік 
қызметкер балаға оның отбасын іздеу 
керек пе, жоқ па деген пікірін білдіруге 
мүмкіндік беруі керек және бұл пікірлер-
ге баланың жасына және жетілуіне сәй-
кес  басымдылық берілуі керек. Бала өз 
отбасын іздестіру жөнінде саналы көзқа-
расын қалыптастыруы үшін Әлеуметтік 
қызметкер оған отбасын іздестіру деген 
не, ол мәселе неге қаралады, қалай жү-
зеге асырылады, сондай-ақ іздестіру-
дің салдары немесе ықтимал салдары 
немесе баланың отбасын табу мүмкін 
еместігі туралы жасына сәйкес нақты 
ақпарат беруі керек.

Есіңізде болсын: тәуелсіз қолдау қызметінің рөлі балаға процесс пен салдарды 
түсінуге, сондай-ақ Әлеуметтік қызметкерге осы мәселе бойынша өз пікірін біл-
діруге көмектесу үшін маңызды. 

8.3.20. Егер Әлеуметтік қызметкер отбасын із-
дестіру баланың ең жақсы мүдделеріне 
қайшы келмейді және отбасы мүшесін 
зиян келтіру қаупіне ұшыратпайды деген 
қорытындыға келсе, онда Әлеуметтік 

қызметкер КТБО/БҚО Үйлестірушісінің 
келісімімен отбасын іздестіруді жүзеге 
асырады. Әлеуметтік қызметкер бала-
ның отбасын табу үшін полиция, ел-
шіліктер және басқа мемлекеттердегі 
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билік органдары сияқты тиісті органдар-
мен байланыс орнатуға жауап береді 
және отбасын іздестіру процесін КТБО/

БҚО Үйлестірушісінің бақылауымен үй-
лестіреді.

Медициналық тексеру

8.3.21. Егер бала зардап шегеді немесе елеулі 
зиян келтіру қаупіне ұшырайды деп пай-
ымдауға орынды негіздер болса және 
баланың ең жақсы мүддесі үшін де ме-
дициналық куәландыру жүргізу қажет 
болса, онда КТБО/БҚО Үйлестірушісі: 

a. Егер бала 16 жасқа толмаған болса, 
баланың ата-анасының немесе заң-
ды өкілінің жазбаша келісімін алуға; 
немесе

b. Егер бала 16 жастан асқан болса, 
баланың жазбаша келісімін сұрауға 
тиіс. 

Тіпті заң 16 жасқа дейінгі балалардың 
келісімін талап етпесе де, КТБО/БҚО 
Үйлестірушісі медициналық куәланды-
руға келісім беру үшін баланың жеткілікті 
жетілуі мен түсінігі болған кезде 16 жасқа 
дейінгі баланың келісімін сұрайды. 

8.3.22. Егер баланың ата-анасы немесе заңды 
өкілі келісім беруден бас тартса, бірақ 
баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті 
болса, онда [баланың келісімі жеткілікті 
болуы керек.] Егер баланың жетілуі мен 
түсінігі жеткіліксіз болса, ал баланың 
ата-анасы немесе заңды өкілі (егер заң-
ды өкілдікті мемлекеттік орган болып та-
былмайтын орган жүзеге асыратын бол-
са) келісім беруден бас тартса, [КТБО/
БҚО Үйлестірушісі Қорғаншылық және 
қамқоршылық органына/сотқа өтініш бе-
реді].

8.3.23. Баланың медициналық куәландыруға 
келісім беруі үшін жеткілікті жетілуі мен 
түсіністігі бар-жоғын анықтау медицина-
лық куәландыруды жүргізетін дәрігерге 
жүктеледі.

8.4. УАҚЫТША КҮТІМ ЖАСАУ  
8.4.2. КҮБ КТБО/БҚО-ға қайта бағытталғанда 

және:

a. Баланы алып, қорғау үшін уақытша 
қамқорлыққа орналастыру қажет 
болғанда; немесе

b. Бала ата-анасының немесе заңды 
өкілінің бақылауында болмағанда, 
мысалы, бала жетім болып қал-
са, оны тастап кеткен болса, ол 
жоғалған болса немесе басқаша 
түрде отбасынан ажыратылған бол-
са немесе жетелеушісі болмаса;

КТБО/БҚО Үйлестірушісі бұл балаға күтім мен 
қорғауды қажет ететін бала ретінде қарайды 
және Қорғаншылық және қамқоршылық орга-
нына және тиісті жағдайларда Кәмелетке тол-
мағандардың істері жөніндегі комиссияға бала-
ны Отбасы кодексінің және осы Нұсқаулықтың 
шарттарына сәйкес уақытша қамқорлыққа ор-
наластыруға кеңес береді. 

8.4.3. 8.4.2-тармақта баяндалған ұсынымдар-
ды әзірлеу кезінде КТБО/БҚО Үй-
лестірушісі мынадай қағидаттарды бас-
шылыққа алуы тиіс:

a. 5-бөлімде баяндалған басшылық 
қағидаттарды;

b. Бала өзінің отбасына байланысын 
және ықтимал реинтеграциясын 
жеңілдету және баланың білім беру, 
әлеуметтік және мәдени өмірінің 
бұзылуын азайту үшін баланың ең 
жақсы мүдделеріне сәйкес келетін 
шамада өзінің әдеттегі тұрғылықты 
жеріне мүмкіндігінше жақын болуы 
керек;

c. Байланысы бар аға-інілер мен апа-
лы-сіңлілер, егер қатыгездікпен қа-
раудың айқын қаупі немесе баланың 
ең жақсы мүдделеріне өзге де негіз 
болмаса, уақытша қамқорлыққа ор-
наластыру жолымен бөлінбеуге тиіс. 
Қалай болғанда да, егер бұл олар-
дың қалауына немесе мүдделеріне 
қайшы келмесе, бауырлар мен апа-
лы-сіңлілерге бір-бірімен байланыс 
орнатуға мүмкіндік беру үшін барлық 
күш-жігер жұмсалуы керек;

d. КТБО/БҚО уақытша тұрғын блогында 
немесе уақытша интернат құрылғы-
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сының басқа нысанында орналасты-
ру, мұндай шешім нақты бала үшін 
және оның ең жақсы мүдделері үшін 
қолайлы, қажетті және сындарлы бо-
лып табылатын жағдайлармен шек-
телуі тиіс.

8.4.4. Нақты бала үшін әсіресе орынды, қажет-
ті және сындарлы жерде және оның ең 
жақсы мүдделері үшін КТБО/БҚО уақыт-
ша тұрғын блогына орналастырылу үшін 
КТБО/БҚО Үйлестірушісі:

a. Вa. Қаланың/облыстың және тиісті 
ауданның білім департаментімен 
бірлесе отырып, балаға ашық ре-
жимнің, оның ішінде оған мектепке 
баруды жалғастыруға немесе мек-
тепке немесе басқа да білім беру 
бағдарламасына Қазақстан азама-
тымен тең дәрежеде қабылдануға 
мүмкіндік беру жолымен таралуын 
қамтамасыз етуі тиіс, тек егер бала 
өзіне немесе басқа адамдарға зиян 
келтірудің елеулі қауіп-қатерін біл-
дірмесе, ал бұл жағдайда баланы 
немесе басқа резидент балаларды 
КТБО/БҚО уақытша тұрғын үй бло-
гына орналастыру бірінші кезекте 
баланың өзі үшін немесе басқа ре-
зидент балалар үшін қолайлы болып 
табылатындығы жөніндегі мәселені 
мұқият қарастыру қажет;

b. Басқа тиісті органдармен (мысалы, 
Кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі комиссиямен және Қорған-
шылық және қамқорлық органмен) 
бірлесіп баланы КТБО/БҚО уақыт-
ша тұрғын блогында орналастыру 
туралы мәселені баланы КТБО/БҚО 
уақытша тұрғын блогында орнала-
стыру бала үшін және оның ең жақ-
сы мүдделері үшін жалғыз қолайлы, 
қажетті және сындарлы болып қала-
тынын және 3 ай мерзімнен аспаға-
нын куәландыру мақсатында айына 
кемінде бір рет қайта қарауы тиіс;

c. Қорғаншылық және қамқоршылық 
органына баланы КТБО/БҚО уақыт-
ша тұрғын үй блогына орналастыру 
бала үшін немесе баланың ең жақ-
сы мүдделері үшін қолайлы, қажетті 
және сындарлы болмай қалғаннан 
кейін бірден баланың ең жақсы мүд-
делеріне сай келетін уақытша орна-
ластырудың отбасылық нысанына 
орналастыруға кеңес беруі тиіс.

8.4.5. Бала барлық қажетті бағалау жүргізіл-
генге дейін және заңға және осы Нұсқа-
улыққа сәйкес баланың амандығын 
қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар 
туралы шешім қабылданғанға дейін 
уақытша орналастыруда қалуы тиіс. 

8.5. АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУДЕН КЕЙІНГІ ӘРЕКЕТТЕР
8.5.1. Алдын ала тергеу жүргізілгеннен кейін 

КТБО/БҚО Үйлестірушісі бастапқы баға-
лау жүргізген Әлеуметтік қызметкермен 
және қылмыс жасалды деп пайымда-
уға орынды негіздер болса полициямен 
кеңесе отырып, мынадай шешімдердің 
бірін қабылдайды:

a. Бала немесе отбасындағы кез кел-
ген басқа бала зардап шегеді неме-
се елеулі зиян келтіру қаупі бар деп 
сенуге орынды негіз жоқ және одан 
әрі ешқандай әрекет жасалмайды; 
немесе

b. Бала немесе отбасындағы кез кел-
ген басқа бала зардап шегеді неме-
се елеулі зиян келтіру қаупі бар және 
отбасы әлеуметтік қолдау қызмет-
теріне бағытталуы керек деп сенуге 

ақылға қонымды негіз жоқ; немесе

c. Баланың зардап шегетіні немесе 
елеулі зиян келтіру қаупі бар екендігі 
туралы алаңдаушылықтың орынды 
негіздері бар.

8.5.2. Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі жоғары-
дағы 8.5.1a-тармаққа сәйкес шешім қа-
былдаса және алдын ала тергеу нәти-
жесінде балаға қатысты қылмыстық 
немесе әкімшілік құқық бұзушылық үшін 
бірде-бір ата-ана немесе туысқаны ай-
ыпталмаса, КТБО/БҚО Үйлестірушісі 
E қосымшасында сәйкес ІСТІ ЖАБУ 
НЫСАНЫН пайдалана отырып істі жа-
бады және бұл туралы жүгінген адам-
ды хабардар етеді, Жүгінген адамды 
хабардар еткен кезде КТБО/БҚО Үй-
лестірушісі 10 бөлімде баяндалған құпи-
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ялылық саясатын ішінара қолданады. 
Бұл жеке деректерді ашуға Құпиялылық 
саясатымен рұқсат етілген жағдайлар-
ды қоспағанда, КТБО/БҚО Үйлестірушісі 
жүгінген адамға бала немесе отбасы 
туралы ешқандай дербес деректерді 
ұсынбайды, тек жүгінген адамға мына-
лар туралы хабарлайды:

a. Алдын ала тергеу аяқталғаны тура-
лы; және

b. Алдын ала тергеудің қорытындысы 
баланың зардап шекпейтіні және 
елеулі зиян келтіру қаупі жоқтығы ту-
ралы.

8.5.3. 8.5.3. Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі 
жоғарыдағы 8.5.1b-тармаққа сәйкес 
шешім қабылдаса және алдын ала тер-
геу нәтижесінде балаға қатысты қылмы-
стық немесе әкімшілік құқық бұзушылық 
үшін бірде-бір ата-ана немесе туысқаны 
айыпталмаса, КТБО/БҚО Үйлестірушісі  
F қосымшасына сәйкес ҮЕҰ ҚАЙТА 
БАҒЫТТАУ ТУРАЛЫ СҰРАУ САЛУ НЫ-
САНЫН пайдалана отырып, бағыттау 
туралы сұрау салу үшін қаладағы/облы-
стағы таңдалған ҮЕҰ Үйлестірушісімен 
байланысуы тиіс.

Есіңізде болсын - таңдалған ҮЕҰ мыналар: 

• Нұр-Сұлтан қаласындағы Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі 
Қазақстан халықаралық бюросы

• Алматы қаласындағы «Родник»; және

• Шымкент қаласындағы және Түркістан облысындағы «Сана Сезім».

8.5.4. Егер қайта бағыттауға сұрау салуды 
ҮЕҰ қабылдайтын болса, КТБО/БҚО Үй-
лестірушісі E-қосымшасына сәйкес ІСТІ 
ЖАБУ НЫСАНЫН пайдалана отырып, 
баланың ісін жабады және бұл туралы 
жүгінген адамды 8.5.2 тармақта көр-
сетілгендей түрде хабардар етеді. Егер 
қайта бағыттауға сұрау салуды ҮЕҰ қа-
былдамаса (мысалы, оның Бағдарлама-
сында бос орындардың болмауына не-
месе баланың қабылдау критерийлеріне 
сәйкес келмеуіне байланысты), КТБО/
БҚО Үйлестірушісі отбасы қажетті әле-
уметтік қолдау қызметтерін алуы үшін 
баланы басқа тиісті органға жібереді. 
Қайта бағыттауға сұрау салу жасалған-
нан және жіберілгеннен кейін, КТБО/
БҚО Үйлестірушісі ІСТІ ЖАБУ НЫСА-
НЫН пайдалана отырып, баланың ісін 
жабады және бұл туралы жүгінген адам-
ды 8.5.2 тармақта көрсетілгендей түрде 

хабардар етеді.

8.5.5. Жабық істер бала 18 жасқа толғанға 
дейін КТБО /БҚО-да сақталады, одан 
кейін істер Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік есепке алу мен мұрағат-
тарды жүргізу туралы заңнамасына сәй-
кес сақталады.

8.5.6. Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі 8.5.1c-тар-
маққа сәйкес шешім қабылдаса, онда 
ол: 

a. Әлеуметтік қызметкерге баланы то-
лық әлеуметтік бағалауды тапсыруы 
(8.6-бөлімді қараңыз); сондай-ақ

b. Жүгінген адамға іс әлі де қаралуда 
болып табылатындығын және ол 
нәтижелері туралы шешім қабыл-
данғаннан кейін хабардар етілетінін 
хабарлауы тиіс. 

8.6. ӘЛЕУМЕТТІК БАҒАЛАУ

Негізгі ережелер

8.6.1. Баланы толық әлеуметтік бағалау 
8.5.6a-тармаққа сәйкес КТБО/БҚО Үй-
лестірушісі Әлеуметтік қызметкерді 
тағайындаған сәттен бастап сегіз 

апта ішінде аяқталуы тиіс. Әлеуметтік 
қызметкер бағалауды КТБО/БҚО Үй-
лестірушісінің бақылауымен жүргізеді. 
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8.6.2. Әлеуметтік бағалаудың мақсаты мына-
ларды анықтау болып табылады:

a. Бала зардап шегеді ме немесе оған 
елеулі зиян келтіру қаупі бар ма; сон-
дай-ақ

b. Баланың ата-анасы немесе заңды 
өкілдері оның қауіпсіздігін қорғай 
ала ма және қамтамасыз ете ала ма, 
баланың денсаулығы мен дамуына 
ықпал ете ала ма және оның қажет-
тіліктеріне тиісті түрде жауап бере 
ала ма;

8.6.3. Бағалау барысында Әлеуметтік қызмет-
кер:

a. Баланың жасына және жетілуіне 
сәйкес баламен кездесіп, сөйлесуі;

b. Егер оларды іздеп таба алса, бала-
ның ата-анасымен және заңды өкіл-

дерімен кездесіп, сөйлесуі;

c. Баланың ісіне тартылған басқа 
мамандармен және адамдармен 
кеңесуі тиіс. Әлеуметтік қызметкер 
қылмыстық немесе әкімшілік құқық 
бұзушылықтың жасалғанын анықтау 
үшін полициямен кеңесу керек; сон-
дай-ақ

d. Қажет болса, қайтадан баланың үй-
іне немесе оның баспанасының ор-
нына баруы тиіс (тек егер бала үйсіз 
болмаса және көшеде ұйықтамаса).

8.6.4. Бағалауды аяқтау және баланың қа-
жеттіліктері туралы қорытынды жасау 
үшін Әлеуметтік қызметкер барлық көз-
дерден, соның ішінде 8.3.8 тармақтан 
алынған ақпаратты ескеруі керек. 

Отбасының қайта бірігуі

8.6.5. «Отбасының қайта бірігуі» бөлімі отба-
сыларынан ажыратылған немесе жете-
леушісі жоқ балаларға қолданылады. 
Мұндай жағдайларда түпкі мақсат бала-
ның жасына және жетілуіне сәйкес оның 
көзқарасын ескере отырып және оның 
отбасын ажыратуға немесе жетеле-
ушісінің болмауына қатысты жағдайын 
шешу үшін баланың барлық қорғаныс 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын ұзақ 
мерзімді шешімді анықтау болуы керек. 
БҚК комитетінің басшылыққа алынатын 
нұсқауларына сәйкес әлеуметтік баға-
лау баланың ата-анасымен немесе заң-
ды өкілдерімен қайта қосылу мүмкіндігін 
талдауға тиіс.  

8.6.6. Баланың ата-аналарын немесе заң-
ды өкілдерін іздестіріп табуға болатын 
жағдайларда (8.3.17 - 8.3.20-тармақтар-
ды қараңыз), егер одан әрі отбасынан 
ажырау баланың ең жақсы мүдделері 
үшін қажетті болып табылмаса, бала-
ны оның ата-анасымен немесе заң-
ды өкілдерімен біріктіру үшін барлық 
күш-жігерді салу қажет. БҚК комитетінің 
басшылыққа алынатын нұсқауларына 
сәйкес1 әлеуметтік қызметкерлер ата-а-
налардың немесе заңды өкілдердің 

тарапынан балаға қатыгездікпен қа-
рау немесе оған қамқорлық жасамау 
жағдайлары баланы кез келген жерде 
олармен біріктіруге тыйым салуы мүмкін 
екенін есте ұстауы тиіс. Алайда, нақты 
жерлерде ғана қайта қосылуға кедергі 
келтіретін жағдайлар болуы мүмкін (мы-
салы, баланың шыққан елінде қайта қо-
сылу) және бұл жағдайда Қазақстанда 
немесе егер бұл мүмкін болмаса, үшінші 
елде қайта қосылу туралы мәселе  қара-
лады.

8.6.7. Баланың ата-анасымен немесе заң-
ды өкілдерімен олардың шыққан елін-
де қайта қосылуы баланың ең жақсы 
мүдделеріне жауап беретіндігінбағалау 
кезінде, 8.6.8 тармақты ескере отырып, 
әлеуметтік қызметкер: 

a. Баланың шыққан еліне оралуымен 
байланысты тәуекелдерді, егер бала 
шыққан еліне қайтарылмаған жағдай-
дағы құқықтарға негізделген басқа 
пікірлермен теңестіруі тиіс, отба-
сынан одан әрі ажырауынан балаға 
келетін салдарларды қоса алғанда; 

b. Баланың аман болуы өте маңызды 
және кез келген басқа құқықтарды 

1 БҚК комитеті, № 6 жалпы тәртіптегі ескерту (2005), 81-тармақ
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жүзеге асырудың алдын ала шарты 
болып табылады деп санауы; сон-
дай-ақ

c. Жалпы көші-қонды бақылауға қаты-
сты дәлелдер сияқты адам құқықта-
рына негізделмеген дәлелдердің 
баланың ең жақсы мүдделерінен ба-
сым болуына жол бермеуі тиіс.

8.6.8.  Бұл баланың ең жақсы мүдделеріне сай 
келмейді және бала өзінің шыққан еліне 
қайтарыла алмайды, егер:

a. Ол жіберілуі керек елде немесе ол 
нәтижесінде жіберілуі мүмкін елде 
балаға түзелмейтін зиян келтірудің 
нақты қаупі бар деп пайымдауға 
үлкен негіздер болса. Түзелмей-
тін зиян: азаптауды; адамгершілік-
ке жатпайтын немесе ар-намысты 
қорлайтын қарым-қатынасты неме-
се жазаны; ұрыс қимылдарына қа-
тысушы ретінде жалдауды немесе 
әскери қызметшілерге жыныстық қы-
змет көрсетуді; соғыс қимылдарына 
тікелей немесе жанама қатысуды; 
және баланың өмір сүру, аман болу 
немесе даму құқығын бұзуды қамти-
ды, бірақ олармен шектелмейді. Бұл 

ереже мемлекеттік немесе мемле-
кеттік емес субъектілердің зиян кел-
тіргеніне, бұл іс-әрекеттің немесе 
әрекетсіздіктің тікелей ниеті немесе 
жанама салдары болып табылатын-
дығына қарамастан қолданылады; 
немесе

b. Мұндай қайтару баланың негізгі 
адам құқықтарының бұзылуына әке-
летін орынды қауіп бар болса; неме-
се

c. Егер бала баспана іздесе немесе 
оған босқын мәртебесі берілсе.  

8.6.9. Баланың ата-анасымен немесе заңды 
өкілдерімен қайта қосылуы баланың ең 
жақсы мүдделеріне жауап беретін бол-
са, бірақ бұл оның шыққан елінде бол-
маған жағдайларда, БҚК комитетінің 
басшылыққа алынатын нұсқауларына 
сәйкес, егер бұл баланың ең жақсы мүд-
делеріне сай келсе, отбасын біріктіру 
Қазақстанда болуы мүмкін бе немесе, 
егер бұл мүмкін болмаса, ата-анала-
рымен немесе заңды өкілдерімен үшін-
ші елге қоныс аударылуы мүмкіндігі ту-
ралы мәселені қарау керек. 

Бағалау қорытындылары

8.6.10. Әлеуметтік бағалау жүргізілгеннен кей-
ін КТБО/БҚО Үйлестірушісі бағалауды 
жүргізген Әлеуметтік қызметкермен 
және полициямен кеңесіп, келесі тұжы-
рымдардың бірін жасайды:

a. Бала немесе отбасындағы кез кел-
ген басқа бала зардап шегеді неме-
се елеулі зиян келтіру қаупі бар деп 
пайымдауға орынды негіз жоқ және 
одан әрі ешқандай әрекет жасал-
майды;  

НЕМЕСЕ

b. Бала немесе отбасындағы кез кел-
ген басқа бала зардап шегеді неме-
се елеулі зиян келтіру қаупі бар деп 
пайымдауға орынды негіз жоқ, бірақ 
отбасы тиісті қолдауды қажет етеді 
және оны қайта бағыттау керек; 

НЕМЕСЕ

c. (i) бала зардап шегеді немесе елеулі 
зиян келтіру қаупі бар деп пайымда-
удың орынды негіздері бар; 

(ii) зиян мен қауіп-қатер баланы 
қорғау және оның қауіпсіздігі мақса-
тында баланы ата-анасынан немесе 
заңды өкілінен алып қою қажеттігі 
соншалықты ауыр емес; және

(iii) баланың ісі балалардың құқықта-
рын қорғау мәселелері жөніндегі 
жиналыстың қарауына берілуі тиіс 
(8.7-бөлімді қараңыз); 

НЕМЕСЕ

d. (i) өз отбасынан ажыратылған ба-
ланың немесе жетелеушісі жоқ ба-
ланың ата-аналары немесе заңды 
өкілдері іздестіріліп табылды;

(ii) баланың ата-анасы немесе заңды 
өкілдері оны қорғай және қауіпсізді-
гін қамтамасыз ете алады, баланың 
денсаулығы мен дамуына ықпал ете 
алады және оның қажеттіліктеріне 
тиісті түрде жауап бере алады; 

(ІІІ) баланың ең жақсы мүдделері 
үшін оның ата-анасымен неме-
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се заңды өкілдерімен не баланың 
шыққан елінде, не Қазақстанда, не 
қоныс аударған елде қайта қосылу; 
сондай-ақ

(iv) баланың ісі балалардың құқықта-
рын қорғау мәселелері бойынша 
жиналыстың қарауына берілуге тиіс 
(8.7-бөлімді қараңыз);

НЕМЕСЕ

e. (i) бала зардап шегеді немесе ол 
елеулі зиян келтіру қаупіне ұшырай-
ды; сондай-ақ 

(ii) зиян мен қауіп-қатер келтірудің ауыр-
лығы соншалықты, баланы ата-ана-
сынан немесе заңды өкілінен алып, 
баланы балаларды орналастыру-
дың балама түріне орналастыру ке-
рек (8.10-бөлімді қараңыз); 

НЕМЕСЕ

f. (i) өз отбасынан ажыратылған неме-
се жетелеушісі жоқ баланың ата-а-
налары немесе заңды өкілдері та-
была алмайды немесе табылмады, 

бірақ баланың ата-анасымен немесе 
заңды өкілдерімен кез келген жерде 
қайта қосылуы баланың ең жақсы 
мүдделеріне сай келмейді; сон-
дай-ақ

(ii) баланы балаларды орналасты-
рудың балама түріне беру керек 
(8.10-бөлімді қараңыз).

8.6.11. Баланың зардап шегетінін немесе еле-
улі зиян келтіру қаупін анықтау кезінде 
Әлеуметтік қызметкер 8.3.4-тармақта 
көрсетілген нұсқауларды басшылыққа 
алады,

8.6.12. Әлеуметтік қызметкер КТБО/БҚО Үй-
лестірушісінің бақылауымен бағалау 
мен қорытындыларды құжаттау үшін 
G қосымшасына сәйкес ӘЛЕУМЕТТІК 
БАҒАЛАУ НЫСАНЫН толтырады. Егер 
нысанда орын жеткіліксіз болса, Әлеу-
меттік қызметкер бағалаудан туындай-
тын негізгі ойларды бөліп көрсету үшін 
Әлеуметтік бағалау нысанын толтыра-
ды және оған әлеуметтік бағалау тура-
лы есептің толық нұсқасын қоса береді. 

8.7. БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ЖИНАЛЫС

Негізгі ережелер

8.7.1. 8.7-бөлім қолданылады, егер әлеуметтік 
бағалау жүргізілгеннен кейін КТБО/БҚО 
Үйлестірушісі былай деп шешсе: 

a. Бала ауыр зардап шегеді немесе 
елеулі зиян келтіру қаупі бар деп 
сенудің орынды негіздері бар, бірақ 
зиян мен қауіп баланы қорғау және 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
баланы ата-анасынан немесе заң-
ды өкілінен алып алатындай сонша-
лықты ауыр емес; немесе

b. Егер өз отбасынан ажыратылған 
немесе жетелеушісі жоқ баланың 
ата-анасы немесе заңды өкілдері 
іздестіріліп табылса және олармен 
баланың шыққан елінде, не Қа-
зақстанда, не қоныс аударған елде 
бірігу баланың ең жақсы мүддесіне 
сәйкес келеді.

Мұндай жағдайларда КТБО/БҚО Үй-
лестірушісі баланың ісін балалардың 
құқықтарын қорғау мәселелері бойынша 
жиналыстың қарауына беруі тиіс. 

«Балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша жиналыс» - бұл бар-
лық тиісті ақпаратты қарау және балаға қамқорлық жасауда отбасына қалай қол-
дау көрсетуді және оның құқықтарын қорғауды жоспарлау үшін баланың ісімен 
жұмыс істейтін мамандардың құпия кеңесі.

8.7.2. КТБО/БҚО Үйлестірушісі Әлеуметтік 
қызметкерге Әлеуметтік бағалау ныса-
нын толтырғаннан кейін 7 жұмыс күні 

ішінде балалардың құқықтарын қорғау 
мәселелері бойынша жиналыс шақыру-
ды тапсырады. 
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Мамандарды шақыру

8.7.3. Әлеуметтік қызметкер баланың ісімен 
айналысатын және оны қорғау мен күтім 
жасау үшін отбасын қолдау жоспарла-
рын жасауға қатысы бар барлық маман-
дарды шақыруы керек. Бұл мамандар 
мыналарды қамтуы мүмкін, бірақ олар-
мен шектелмейді:
a. Баланы әлеуметтік бағалауды жүр-

гізген КТБО/БҚО Үйлестірушісі және 
Әлеуметтік қызметкер;

b. Қорғаншылық және қамқоршылық 
органының өкілі;

c. Кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі комиссияның өкілі;

d. Кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі инспектор;

e. Полиция тергеушісі; 
f. Баламен жұмыс істейтін кез келген 

басқа маман, оның ішінде кез келген 
дәрігер, медбике, мұғалім, әлеумет-
тік педагог немесе психолог;

g. Егер Қазақстанның басқа елінде, қа-
ласында немесе облысында ата-а-
насымен немесе заңды өкілдерімен 
қайта қосылу баланың ең жақсы 
мүддесіне сәйкес келсе, осы орын-
дардағы тиісті билік органдарының 
өкілдері.

8.7.4. Әлеуметтік қызметкер жиналысқа шақы-
рылған, бірақ оған қатысуға мүмкінді-
гі жоқ барлық мамандардан жиналыс 
басталғанға дейін екі жұмыс күнінен 
кешіктірмей жазбаша есеп беруді сұрай-
ды. Есепте мыналар баяндалуы тиіс: 
a. Баланың ісіндегі дәлелдемелер ту-

ралы маманның пікірі; 
b. Балаға күтім жасау, қорғау және қа-

уіпсіздігін қамтамасыз етуде отба-
сыға қолдау көрсету үшін қабылда-
нуы тиіс шаралар; сондай-ақ 

c. Бұл көзқарастардың туындау себеп-
тері.

Бала мен туыстарын тарту

8.7.5. 8.7.6-8.7.10 тармақтарға сәйкес Әлеу-
меттік қызметкер балалардың құқықта-
рын қорғау мәселелері бойынша жи-
налысқа келесі адамдардың қатысуын 
қамтамасыз етеді: 

a. Бала, егер ол жеткілікті жасқа жеткен 
және жетілген болса және оның қа-
тысуы баланың ең жақсы мүдделері-
не сәйкес келсе;

b. Баланы қолдаудың тәуелсіз қызметі; 

c. Баланың ата-анасы және тиісті туы-
стары (егер оларды іздеп табуға 
болса);

d. Егер олар ата-анасынан өзгеше бол-
са, онда баланың заңды өкілі; сон-
дай-ақ

e. Балаға қамқорлық жасайтын кез кел-
ген адам.

8.7.6. Әлеуметтік қызметкер 8.7.5-тармақта 
көрсетілген адамдарға мынадай ақпа-
ратты ұсынуы тиіс: 

a. Балалардың құқықтарын қорғау 
мәселелері бойынша жиналыстың 
мақсаттары туралы; 

b. Жиналысқа қатысушылар туралы; 

c. Олардың жиналыстағы рөлі туралы;

d. Жиналыс қалай жұмыс істейтіні ту-
ралы; 

e. Жиналысты өткізу күні, уақыты және 
орны туралы; сондай-ақ

f. Жиналысқа виртуалды түрде қосы-
латын қатысушылар үшін қоңырау 
шалудың егжей-тегжейлері туралы.

8.7.7. Егер бала жеткілікті жасқа жетсе және 
жетілсе, Әлеуметтік қызметкер баланың 
және оның тәуелсіз қолдау қызметінің 
түсінікті, жасына сәйкес келетін тіл-
де бұл ақпаратпен қамтамасыз етілуін 
қамтамасыз етуі керек. Сондай-ақ, Әле-
уметтік қызметкер кез келген қандай да 
қатысушының коммуникациялық қажет-
тіліктері бар-жоғын және балалардың 
құқықтарын қорғау мәселелері бойынша 
жиналыста барлық қажетті байланыс 
құралдары (мысалы, қол қоюшы немесе 
аудармашы) берілетінін тексеруі керек. 

8.7.8. КТБО/БҚО Үйлестірушісі болжам бой-
ынша балаға қатыгездікпен қараған, 
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балаға қатысты қылмыстық қудалау қа-
упі төніп тұрған немесе оның болуы ба-
ланы немесе балалардың құқықтарын 
қорғау мәселелері бойынша жиналысқа 
қатысатын басқа адамды зорлық-зом-
былыққа немесе қорқытуға әкеп соғуы 
мүмкін ата-анасын, туысын, заңды өкілін 
немесе қамқоршысын шеттету туралы 
шешім қабылдауы мүмкін. 

8.7.9. Егер ата-ана, туыс, заңды өкіл немесе 
қамқоршы шеттетілсе, жиналысқа қаты-
са алмаса немесе қатысқысы келмесе, 
әлеуметтік қызметкер оған: 

a. Отырыс барысында оқылатын жаз-
баша өтініш беруге; немесе 

b. Досы немесе жиналыстың басқа қа-

тысушысы арқылы ауызша үлес қо-
суға рұқсат береді.

8.7.10. Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі неме-
се Әлеуметтік қызметкер балалардың 
құқықтарын қорғау мәселелері бойын-
ша жиналысқа немесе оның бір бөлігіне 
бару баланың ең жақсы мүдделеріне 
сай келмейді деген қорытындыға кел-
се, онда баланы қолдаудың тәуелсіз 
қызметінің болуы мен қатысуы ерекше 
маңызды болады. Тәуелсіз қолдау қыз-
метінің рөлі - жиналыста баланың көзқа-
расын, тілектері мен сезімдерін баланың 
қатысуынсыз жеткізу, сонымен қатар ба-
ланы жиналыс аяқталғаннан кейін онда 
болған оқиғалар туралы хабардар ету.

Есіңізде болсын: тіпті бала жиналысқа қатысса да, оның тәуелсіз қызметі балаға 
талқыланып жатқанды түсінуге және қарастырылып отырған мәселелер бойынша 
жиналыста өз көзқарастарын, тілектері мен сезімдерін білдіруге көмектесу үшін 
қатысуы керек.

Ұсынылуға жататын ақпарат
8.7.11. Әлеуметтік қызметкер жиналысқа мүше 

мамандардың, оның ішінде тәуелсіз 
қолдау қызметінің келесі ақпаратқа ие 
болуын қамтамасыз етуі керек:

a. Бала мен отбасының тиісті билік ор-
гандарымен байланысына байланы-
сты маңызды оқиғалардың хроноло-
гиясы; 

b. Баланың денсаулығы мен дамуы ту-
ралы ақпарат;

c. Ата-аналардың, заңды өкілдің, 
қамқоршының және басқа да тиісті 
туыстарының балаға қамқорлық жа-
сау, оны қорғау және оның қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету қабілеті туралы ақпа-
рат;

d. Бұл орынды жерде шыққан елінде, 
Қазақстанда немесе қоныс аударған 
елде отбасын біріктірудің орын-
дылығы туралы ақпарат;

e. Жиналысқа қатыса алмайтын ма-
мандар ұсынған кез келген есептер 
(8.7.4-тармақты қараңыз);

f. Баланың көзқарастары, тілектері мен 
сезімдері; 

g. Жиналысқа қатыспайтын ата-ана-
лар, заңды өкілдер, туыстар неме-
се қамқоршылар жасаған кез келген 
ұсыныстар (8.7.9-тармақты қараңыз); 
сондай-ақ

h. Баланың қауіпсіздігі, денсаулығы 
және дамуы үшін болашақ қауіптерді 
талдау.

8.7.12. Жиналыс мүшелеріне құжаттама ұсынған 
кезде Әлеуметтік қызметкер оларға ба-
лалардың құқықтарын қорғау мәселелері 
жөніндегі жиналысқа қатысты барлық құ-
жаттама құпия болып табылатыны және 
жиналыс мүшелерінен басқа қандай да 
бір адамға берілмейтіні туралы хабар-
лайды.

Балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша отырыстардың 
жұмыс барысы

8.7.13. КТБО/БҚО Үйлестірушісі жиналыста 
төрағалық етеді. Әлеуметтік қызметкер 
жиналыстың хатшысы болып табылады 

және жиналыстың хаттамасын жүргізуге 
жауап береді.
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8.7.14. Жиналыс басында төраға жиналысқа 
қатысушыларға мыналарға уақыт бөлі-
нетінін еске салады:

a. Баланың пікірлерін, тілектері мен 
сезімдерін тыңдау (егер бала қаты-
сып отырса және өз көзқарасын біл-
діруге қабілетті болса);

b. Ата-аналарының, туыстарының, заң-
ды өкілдері мен қамқоршыларының 
пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау 
(қажеттілігіне қарай);

c. Ұсынылған дәлелдемелерді кәсіби 
талқылау барысында төраға бала-
дан, ата-анадан, заңды өкілдерден, 
қамқоршыдан және оларға көмек 
көрсететін кез келген адамнан (тәу-
елсіз қолдау қызметін қоса алғанда) 
үй-жайды уақытша босатуды талап 
етуі мүмкін.

8.7.15. Жиналыс кезінде төраға, егер ұсы-
нылған немесе талқыланып жатқан 
ақпаратты баланың тыңдап отыруы 
оның мүддесіне сәйкес келмейді деп 
санаса, баладан шығуды сұрауы мүмкін 
және балаға оның шығуын өтінуінің се-
бебін түсіндіреді. Мұндай жағдайларда 
баланы қолдаудың тәуелсіз қызметі жи-
налыста қалып, талқылаудан кейін ба-
ланың жас ерекшеліктерін ескере оты-
рып, балаға кері байланыс бере алады.

8.7.16. Балалардың құқықтарын қорғау мәселе-
лері бойынша жиналысқа қатысып отыр-
ған мамандар:

a. Баланың денсаулығы, дамуы мен 
амандығы туралы, сондай-ақ ата-а-
налардың, заңды өкілдердің немесе 
қамқоршының баланы қорғау және 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 
оның денсаулығы мен дамуына 
ықпал ету қабілеті туралы ақпаратты 
жинап, талдауы тиіс;

b. 8.3.4-тармақта көрсетілген нұсқау-
ларды орындау арқылы балаға еле-
улі зиян келтіру қаупі бар-жоғын ше-
шуі; 

c. Тиісті жағдайларда баланың шыққан 
елінде, не Қазақстанда, не қоныс ау-
дарған елде баланың ата-анасымен 
немесе заңды өкілдерімен қайта 
қосылуы баланың ең жақсы мүдде-
леріне сәйкес келетіндігін шешуі; 
сондай-ақ

d. Отбасына бала күтімінде, оны 
қорғауда және қауіпсіздігін қамта-
масыз етуде қолдау көрсету үшін 
қажетті іс-әрекеттерге қатысты ұсы-
нымдар тұжырымдауы тиіс (8.7.18- 
8.7.21-тармақтарды қараңыз).

8.7.17. Балалардың құқықтарын қорғау мәсе-
лелері бойынша жиналысты аяқтамас 
бұрын, КТБО/БҚО Үйлестірушісі жина-
лыстың барлық мүшелеріне жиналыстың 
құжаттары мен хаттамалары құпия бо-
лып табылатынын және баламен жұмыс 
істейтін мамандардан басқа адамдар 
сақтай немесе үй-жайдан шығара алмай-
тынын ескертуі тиіс.

Балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша жиналыс ұсынымдары;

8.7.18. Егер жиналыста мамандар баланың 
елеулі зиян келтіру қаупі бар екендігі ту-
ралы дәлелдемелердің жоқтығы немесе 
жеткіліксіздігі туралы қорытындыға кел-
се, онда 8.3.4-тармақта көрсетілген бас-
шылыққа алынатын нұсқауларға сәйкес 
мүшелер мынадай кеңес беруі мүмкін:

a. Бұдан әрі ешқандай әрекет жасамау; 
немесе

b. Тиісті қолдау алуы үшін бала мен от-
басыны қайта бағыттауға кеңес бе-
руі мүмкін. 

8.7.19. Егер жиналыс мамандары мынадай 
тұжырымға келсе: 

a. Бала елеулі зиян келтіру қаупіне 
ұшырайды; сондай-ақ 

b. Баланың денсаулығы мен дамуы 
бала ата-анасымен немесе заңды 
өкілімен бірге тұрған кезде Бала-
ны қорғау жоспарын енгізу арқылы 
қорғалуы мүмкін, осы жиналысқа 
мүше мамандар Баланы қорғау 
жоспарын әзірлейді. Бұдан әрі КТБО/
БҚО Үйлестірушісі жиналыстан кейін 
Баланы қорғау жоспарын түпкілікті 
әзірлеуге және іске асыруды басқа-
руға және шолуға жауапты болады 
(8.8-бөлімді қараңыз).
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8.7.19. Егер жиналыс мүшелері баланың ата-а-
насымен немесе заңды өкілдерімен 
баланың шыққан елінде, Қазақстанда 
немесе үшінші елде қайта қосылуы ба-
ланың ең жақсы мүдделеріне сай келеді 
деген қорытындыға келсе, олар Баланы 
қорғау жоспарын әзірлейді. Бұдан әрі 
КТБО/БҚО Үйлестірушісі жиналыстан 
кейін Баланы қорғау жоспарын түпкілікті 
пысықтауға және істерді басқаруды қай-
та қосылу еліндегі тиісті органға беруге 
жауапты болады (8.8 және 8.9-бөлім-
дерін қараңыз).

8.7.20. Егер жиналыс мамандары мынадай 
тұжырымға келсе: 

a. Бала елеулі зиян келтіру қаупіне 
ұшырайды және бала ата-анасымен 

немесе заңды өкілімен бірге тұрып 
жатқанша Баланы қорғау жоспарын 
енгізу арқылы баланың денсаулығы 
мен дамуы қорғалмайды; немесе

b. Егер бала өз отбасынан ажыра-
тылған болса немесе жетелеушісі 
жоқ болса және баланың ата-ана-
сымен немесе заңды өкілдерімен 
кез келген жерде қайта қосылуы 
оның ең жақсы мүдделеріне сәйкес 
келмесе, жиналыс мамандары бала-
ны күту жоспарын әзірлеу және іске 
асыруды басқару және қайта қарау 
үшін істі КТБО/БҚО Үйлестірушісі-
не кері беруі керек (8.10-бөлімді қа-
раңыз).

Жиналыстан кейін әкімшілік ету:

8.7.21. Жиналыс аяқталғаннан кейін Әлеумет-
тік қызметкер жиналыс хаттамасының 
жобасын қарау, бекіту және қол қою үшін 
КТБО/БҚО Үйлестірушісіне ұсынады. 
Хаттамада егжей-тегжейлі ұсынымдар 
және тиісті жағдайларда жиналыста 
дайындалған Баланы қорғау жоспары-
ның жобасы қамтылуға тиіс. КББО/ОДБ 
Үйлестірушісі хаттаманы, ұсынымдарды 
және Баланы қорғау жоспарының кез 
келген жобасын бекіткеннен және қол 
қойғаннан кейін Әлеуметтік қызметкер: 

a. Хаттаманың және Баланы қорғау 
жоспарының көшірмесін кеңеске қа-
тысушы барлық тараптарға ұсынуы; 

b. Хаттаманың және Баланы қорғау 
жоспарының көшірмесін КТБО/БҚО-
дағы баланың ісінде сақтауы; 

c. Ата-аналарға немесе заңды өкілге 
Баланы қорғау жоспарының көшір-
месін ұсынуы (жағдайға байланы-
сты); 

d. Мамандардың талқылауын 
қоспағанда, жиналыс хаттамасы-
ның көшірмесін ата-анасына, заңды 
өкіліне және балаға олардың өтініші 
бойынша ұсынуы;

e. Баланы қорғау жоспарының көшір-
месін тәуелсіз қолдау қызметіне ұсы-
нуы;

f. Егер бала жеткілікті жасқа жетсе 
және жетілген болса, оған жасына 
сәйкес келетін тілде Баланы қорғау 
жоспарының көшірмесін беруі тиіс.

8.7.23. Жиналысқа қатысатын кез келген тұлға 
КТБО/БҚО Үйлестірушісіне (жиналы-
стың төрағасы ретінде) хаттама жасау-
дың дәлдігі туралы ұсыныс бере алады. 
Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі хатта-
маға өзгерістер енгізбеу туралы шешім 
қабылдаса, онда ұсыныстар баланың 
жеке ісіне енгізіледі.

8.8. БАЛАНЫ ҚОРҒАУ ЖОСПАРЫН ӘЗІРЛЕУ
8.8.1. «Баланы қорғау жоспары» - бұл бала 

ата-анасымен немесе заңды өкілімен 
бірге өмір сүріп жатқан уақытта баланы 
одан әрі зиян келтіруден қорғау, бала-
ның денсаулығы мен дамуына ықпал 
ету, сондай-ақ балаға күтім жасауда от-
басын қолдау жоспары.

8.8.2. Егер балалардың құқықтарын қорғау 
мәселелері бойынша жиналыс 8.7.19 
немесе 8.7.20-тармақтарда баян-
далған тұжырымдарға келсе КТБО/
БҚО Үйлестірушісі баланың ісін қарау 
үшін тағайындалған Әлеуметтік қыз-
меткермен кеңесіп, бала құқықтарын 
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қорғау мәселелері бойынша жиналы-
стан кейін 7 жұмыс күні ішінде баланы 
қорғау жоспарын әзірлеуді аяқтауы тиіс. 
КТБО/БҚО Үйлестірушісі Баланы қорғау 
жоспарының үлгісін H-қосымшасына 
сәйкес пайдалануы тиіс.

8.8.3. КТБО/БҚО Үйлестірушісі Баланы қорғау 
жоспары:

a. Бала тап болатын елеулі зиян кел-
тіру қаупін анықтайтынына және 
баланы қорғау тәсілдерін егжей-тег-
жейлі сипаттайтынына;

b. Балаға зиян келтіру қаупін азайтуға, 
оның қауіпсіздігін қорғауға және ба-
ланың денсаулығы мен дамуына 
жәрдемдесуге тікелей байланысты 
қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 
мақсаттарды белгілейтініне;

c. Қойылған мақсаттарға жету үшін жа-
салатын іс-әрекеттерді, осы іс-әре-
кеттерге жауапты адамдарды және 
осы мақсаттарға жету мерзімдерін 
егжей-тегжейлі сипаттайтынын;

d. Бала Қазақстанда қалған жағдай-
ларда 12 айдан аспауы тиіс бағдар-
ламаның қолданылу мерзімі ішінде 
кемінде 30 күнде бір рет өткізілуі тиіс 
прогрессті мерзімді шолудың күн-
дерін белгілейтініне; 

e. Егер бала ата-анасымен немесе 
шыққан немесе қоныс аударған ел-
дегі заңды өкілдерімен қайта қосыл-
са: 

i. Баланың ісін жүргізетін осы ел-
дің балаларды қорғау органы 
аясында істі жүргізетін маманды 
анықтайтынына;

ii. Осы органның Баланы қорғау 
жоспарын қайта қарау мерзім-
дері мен процесін нақтылайты-
нына; 

iii. Осы процестің кез келген кезеңін-
де тек баланың көші-қон мәр-
тебесі негізінде немесе балаға 
күтім жасау және оны қорғау үшін 
ғана баланы бас бостандығынан 
айыруды қамтымайтын бала-
ны оның шыққан немесе қоныс 
аудару еліне қайтару  процесін; 
және

iv. Істі КТБО /БҚО-дан басқа елдегі 
істер жөніндегі маманға беруге 
арналған кейс-менеджменттің 
егжей-тегжейлерін сипаттайты-
нына көз жеткізуі тиіс.

8.8.4. Бағдарламаның Әлеуметтік қызметкері: 

a. Баланы қорғаудың түпкілікті жоспа-
рының жазбаша көшірмесін бала-
мен жұмыс істейтін барлық тиісті 
мамандарға беруі және оны бекіту 
үшін қажетті органдардың (мысалы, 
Қорғаншылық және қамқоршылық 
органының немесе шыққан/қоныс 
аударған елдегі балаларды қорғау 
органының) қолдарын алуы;

b. Баланы қорғау жоспарының жазба-
ша көшірмесін баланың ата-анала-
рына немесе заңды өкілдеріне олар-
дың осы бағдарламаны ұстануға 
жазбаша келісімі үшін ұсынуы;

c. Баланы қорғау жоспарының көшір-
месін баланы қолдаудың тәуелсіз 
қызметіне ұсынуы;

d. Егер бала жеткілікті жасқа жетсе 
және жетілген болса, оған баланы 
қолдаудың тәуелсіз қызметінің қа-
тысуымен Баланы қорғау жоспарын 
түсіндіруі. Тек егер Әлеуметтік қыз-
меткер бұл баланың ең жақсы мүд-
делеріне қайшы келеді деп санама-
са, Әлеуметтік қызметкер сонымен 
қатар балаға Баланы қорғау жоспа-
рының көшірмесін ұсынады.

8.9. БАЛАНЫ ҚОРҒАУ ЖОСПАРЫН ІСКЕ АСЫРУ, ШОЛУ ЖӘНЕ 
ЖАБУ

Қазақстанда қалған балалар

8.9.1. Үйлестіруші Әлеуметтік қызметкердің 
жәрдемдесуімен Баланы қорғау жоспары-
ның іске асырылуына жауапты болады. 

8.9.2. КТБО/БҚО Үйлестірушісі Баланы қорғау 
жоспары бала ісімен айналысатын ма-
мандардың кеңесінде қаралуын қамта-
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масыз етуі тиіс. КТБО/БҚО Үйлестірушісі 
мыналар үшін жауапты: 

a. Жоспарда белгіленген күндерге 
сәйкес баланы қорғау жоспарын 
қайта қарауды қамтамасыз ету; 

b. 8.7.3-8.7.12-тармақтардағы ба-
лалардың құқықтарын қорғау 
мәселелері бойынша жина-
лыс үшін берілген басшылыққа 
алынған нұсқауларға сәйкес жи-
налысты шақыру.

8.9.3. Қайта қарау жиналысының мақсаты 
мыналарды қарастыру болып табылады: 

a. Баланы қорғау жоспары баланы 
қорғау үшін бұрынғысынша жет-
кілікті ме; 

b. Баланы қорғау жоспары орын-
далды ма;

c. Бала мен отбасы қол жеткізген 
прогресс; сондай-ақ

d. Баланы қорғау жоспары оның 
қазіргі түрінде сақталуы керек пе, 
әлде ол баланың қажеттіліктерін 
жақсырақ қанағаттандыратын-
дай етіп өзгертілуі керек пе.

8.9.4. Қайта қарау жөніндегі жиналысқа бала-
ларды қорғау жөніндегі бастапқы кеңе-
ске арналған рәсімдер қолданылады 
(8.7.13- 8.7.17-тармақтарды қараңыз).

8.9.5. Кеңесте талқылау қорытындысы бой-
ынша мамандар келесі ұсынымдардың 
бірін шығарады:

a. Баланы қорғау жоспары баланың 
ең жақсы мүдделерін қамтама-
сыз ету үшін әлі де қажет және ол 
әзірленген түрінде қалуы керек;

b. Баланы қорғау жоспары баланың 
жақсы мүдделерін қамтамасыз 
ету үшін әлі де қажет, бірақ оны 
баланың қажеттіліктеріне сәйкес 
өзгерту керек;

c. Баланы қорғау жоспары енді ба-
ланы қорғау және қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін және оның 
денсаулығы мен дамуына ықпал 
ету үшін жеткіліксіз, соның сал-
дарынан одан әрі араласу қажет; 

d. Баланы қорғау жоспарының қол-
данылу мерзімі аяқталды, бірақ 

баланың зардап шегуі немесе 
оған елеулі зиян келтіру қаупі бар 
деп пайымдаудың орынды негіз-
дері бар; немесе

e. Баланың ауыр зардап шегеді 
немесе оған елеулі зиян келтіру 
қаупі бар және Қорғаныс жоспа-
ры енді баланы қорғау және қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, 
оның денсаулығы мен дамуы 
үшін немесе ата-аналарға/заңды 
өкілдерге балаға күтім жасау қа-
жеттіліктерін қанағаттандыруда 
қолдау көрсету үшін қажет емес 
деп пайымдауға ешқандай орын-
ды негіз жоқ.

8.9.6. КТБО/БҚО Үйлестірушісі, ол бұл ұсы-
нымдар баланың ең жақсы мүдделеріне 
сай келмейді деп есептейтін жағдайлар-
ды қоспағанда, кеңес қорытындылары 
бойынша ұсынымдар қабылдайды. Егер 
КТБО/БҚО маманы қандай да бір ұсы-
нымды қабылдамаса, ол кеңес өткізіл-
геннен кейін 2 жұмыс күні ішінде кеңес 
мүше-мамандарына өзінің дәлелдерін 
жазбаша нысанда ұсынуы тиіс.

8.9.7. Баланы қорғау жоспарына өзгерістер 
енгізілген жағдайда, бала ісін қарау 
үшін тағайындалған Әлеуметтік қы-
зметкердің келісімі бойынша КТБО/
БҚО Үйлестірушісі кеңес өткізілген-
нен кейін 7 жұмыс күні ішінде Баланы 
қорғау жоспарына өзгерістер енгізеді. 
Әлеуметтік қызметкер Баланы қорғау 
жоспарының өзгеруіне байланысты 
8.8.4-тармақтарда сипатталған қа-
дамдар жасауы, сондай-ақ қайта қарау 
жөніндегі жиналысқа қатысты 8.7.22 - 
8.7.23-тармақтарда сипатталған кеңес 
өткізілгеннен кейін әкімшілік ету жөнін-
дегі қадамдарды орындауы тиіс. 

8.9.8. Егер баланы қорғау жоспарының қол-
данылу мерзімі өтіп кетсе, бірақ бала 
елеулі зиян келтіру қаупіне ұшыра-
уын жалғастырса немесе егер Бала-
ны қорғау жоспары енді баланы қорғау 
және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
және оның денсаулығы мен дамуына 
ықпал ету үшін жеткіліксіз болса, КТБО/
БҚО Үйлестірушісі 8.6-бөлімге сәйкес 
баланы тағы бір бағалауды жүргізу үшін 
Әлеуметтік қызметкерді тағайындайды 
және 8.4-бөлімге сәйкес баланың ең 
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жақсы мүдделері үшін баланы уақытша 
қамқорлыққа орналастыру қажет пе де-
ген мәселені қарастырады.

8.9.9. Егер енді бала зардап шегеді немесе 
оған елеулі зиян келтіру қаупі бар және 
Баланы қорғау жоспары енді баланы 
қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін, оның денсаулығы мен дамуы 
үшін немесе ата-аналарға/заңды өкіл-
дерге балаға күтім жасау қажеттіліктерін 
қанағаттандыруда қолдау көрсету үшін 

қажет емес деп пайымдаудың орын-
ды негіздері болмаса, КТБО/БҚО Үй-
лестірушісі: 

a. Бала мен отбасының кез келген 
тиісті қолдау қызметтеріне қайта 
бағытталуын қамтамасыз етуі; 
сондай-ақ

b. E қосымшасына сәйкес ІСТІ 
ЖАБУ НЫСАНЫН қолдана оты-
рып, баланың ісін жабуы тиіс, 

Балалар шыққан немесе қоныс аударған еліне қайтарылды  

8.9.10. КТБО/БҚО Үйлестірушісі Қазақстан ау-
мағында жүзеге асырылатын қызметке 
қатысты шамада Баланы қорғау жоспа-
рын іске асыруға басшылықты жүзеге 
асырады. Бұл баланың шыққан немесе 
қоныс аударған еліне қауіпсіз оралуы 
туралы ережелерді басқаруды және жү-
зеге асыруды үйлестіруді және істі жүр

гізуді осы елдегі тиісті органға беруді 
қамтиды.

8.9.11. КТБО/БҚО Үйлестірушісі баланың 
шыққан/қоныс аударған, осы елге кел-
ген елінде баланың ісін жүргізуші маман 
растағаннан кейін  E қосымшасына сәй-
кес ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫН пайдалана 
отырып, баланың ісін жабады. 

8.10.  БАЛАҒА КҮТІМ ЖАСАУ ЖОСПАРЫН ӘЗІРЛЕУ  

Жалпы ережелер

8.10.1. КТБО/БҚО Үйлестірушісі «Балаға күтім 
жасау жоспарын» әзірлеуі тиіс, егер:

a. Әлеуметтік бағалау жүргізілгеннен 
кейін КТБО/БҚО Үйлестірушісі баға-
лауды жүргізген Әлеуметтік қызмет-
кермен және полициямен кеңесіп, 
мыналар туралы шешім қабылдаса: 

i. Бала зардап шегеді немесе оған 
елеулі зиян келтіру қаупі төнеді, 
бұл ретте зиян мен қауіптің ауы-
рлығы соншалықты, баланы 
қорғау және оның қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін баланы 
ата-анасынан немесе заңды 
өкілінен алып, баланы Отбасы 
кодексіне сәйкес қорғаншылыққа 
немесе қамқорлыққа беру керек; 
немесе

ii. Баланың ата-анасымен неме-
се заңды өкілдерімен кез келген 
жерде қайта қосылуы баланың 
ең жақсы мүдделеріне сәйкес 
келмейді, сондықтан оны бала-

ларды орналастырудың балама 
түріне орналастыру керек; неме-
се

b. Балалардың құқықтарын қорғау 
мәселелері бойынша жиналыс мы-
надай қорытындыға келеді: 

i. Бала елеулі зиян келтіру қаупіне 
ұшырайды және бала ата-ана-
сымен немесе заңды өкілімен 
бірге тұрып жатқанша Баланы 
қорғау жоспарын енгізу арқылы 
баланың денсаулығы мен дамуы 
қорғалмайды; немесе

ii. Баланың ата-анасымен неме-
се заңды өкілдерімен кез келген 
жерде қайта қосылуы отбасынан 
ажыратылған немесе жетеле-
ушісі жоқ баланың ең жақсы 
мүдделеріне сәйкес келмейді 
(8.7.20-тармақты қараңыз).

8.10.2. Балаға күтім жасау жоспарын жасамас 
бұрын, КТБО/БҚО Үйлестірушісі бала-
ның 8.9.1-тармақта көрсетілген жағдай-
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лардың біріне жататынына көз жеткізу 
үшін бастапқы бағалауды және әлеу-
меттік бағалау туралы толық есептерді 
зерделеуі керек,

8.10.3. КТБО/БҚО Үйлестірушісі Балаға күтім 
жасау жоспары алдыңғы тармаққа сәй-
кес қажеттілігіне көз жеткізгеннен кейін, 
ол шешім қабылданған сәттен бастап 
21 күн ішінде немесе 8.9.1-тармақта 
жасалған қорытындылар негізінде I-қо-
сымшасына сәйкес шаблонды қолда-
на отырып, Балаға күтім жасау жоспа-
рын әзірлеуі керек. Балаға күтім жасау 
жоспары мынадай ақпаратты қамтуы 
керек:

a. Баланың физикалық және психика-
лық денсаулығын қамтамасыз ету 
шараларын; білім беру және кәсіби 
дайындығы; эмоционалды және мі-
нез-құлқының дамуы; баланың діни, 
мәдени және тілдік шығу тегін қоса 
алғанда бірегейлігі; отбасылық және 
әлеуметтік қатынастар; орналасты-
ру; сонымен қатар әлеуметтік дағды-
лары мен өзін-өзі күту дағдылары;

b. Баланы отбасымен әлеуетті реин-
теграцияға дайындау үшін балаға 
және отбасына көрсетілетін кез кел-
ген қолдауды;

c. Балаға күтім жасау жоспарын іске 
асыру кезінде баланың ата-анасы-
на/заңды өкілдеріне қол жетімділігін 
немесе қол жетімділіктен бас тарту 
себептерін;

d. Баланы тәрбиелеудің ұзақ мерзімді 
жоспарын, оның ішінде бала асырап 
алу, егер бұл баланың ең жақсы мүд-
делеріне сәйкес келсе;

e. Баланың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін қажетті кез келген басқа 
ережелерді;

f. Барлық мамандардың функциялары 
мен міндеттерін, оның ішінде олар-
дың баламен қарым-қатынасының 
сипаты мен жиілігін; сондай-ақ

g. Балаға күтім жасау жоспарын қайта 
қарау күнін, ол іске асырыла бастаған 
сәттен бастап 28 күннен кешіктіріл-
мей өткізілуі тиіс; сондай-ақ

h. Бұл орынды болған кезде қамқор-
шылықтан өту кезінде балаға қолдау 

көрсету үшін тетіктер мен қызметтер 
жасалып, ұсынылуы керек.

8.10.4. Балаға күтім жасау жоспарын әзір-
леу кезінде КТБО/БҚО Үйлестірушісі 
5-бөлімде баяндалған басшылыққа 
алынатын қағидаттардың сақталуын, 
сондай-ақ мыналарды қамтамасыз етуі 
тиіс:

a. Бала өзінің отбасына байланысын 
және ықтимал реинтеграциясын 
жеңілдету және баланың білім беру, 
әлеуметтік және мәдени өмірінің 
бұзылуын азайту үшін баланың ең 
жақсы мүдделеріне сәйкес келетін 
шамада өзінің әдеттегі тұрғылықты 
жеріне мүмкіндігінше жақын болуы 
керек;

b. Бала өзінің қамқоршыларына қа-
уіпсіз және тұрақты ынтықтыққа де-
ген қажеттілігін қанағаттандыратын 
тұрақты үймен қамтамасыз етілуі ке-
рек, тұрақтылық негізгі мақсат ретін-
де баланың биологиялық отбасына 
реинтеграция, баланың туыстары-
ның отбасына орналастыру болсын 
немесе егер бұл мүмкін болмаса, ба-
ланың ең жақсы мүдделеріне жауап 
беретін балаларды орналастырудың 
балама түрінде болсын; 

c. Байланыстары бар аға-інілер мен әп-
ке-қарындастар, егер қатыгездікпен 
қараудың айқын қаупі немесе ба-
ланың ең жақсы мүдделеріне өзге 
де негіз болмаса, балаларды орна-
ластырудың баламалы түріне ор-
наластыру жолымен бөлінбеуі тиіс. 
Қалай болғанда да, егер бұл олар-
дың қалауына немесе мүдделеріне 
қайшы келмесе, бауырлар мен апа-
лы-сіңлілерге бір-бірімен байланыс 
орнатуға мүмкіндік беру үшін барлық 
күш-жігер жұмсалуы керек;

d. Баланы ИТБМ-ге орналастыру (мы-
салы, SOS Балалар ауылына ...) 
мұндай орналастыру нақты бала 
үшін және оның ең жақсы мүдделері 
үшін қолайлы, қажетті және сындар-
лы болып табылатын жағдайлармен 
шектеледі;

e. Қорғаншылық және қамқоршылық 
органымен және ИТБМ-мен ынты-
мақтастықта баланы ИТБМ-ге ор-
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наластыру бұрынғысынша балаға 
қолайлы, қажетті және сындарлы 
болуын және оның ең жақсы мүдде-
леріне сай болуын қамтамасыз ету 
үшін баланы ИТБМ-ге орналастыру 
кемінде үш айда бір рет қайта қара-
луын қамтамасыз ету;

f. Қорғаншылық және қамқоршылық 
органына баланы КТБО/БҚО уақыт-
ша тұрғын үй блогына орналастыру 
бала үшін немесе баланың ең жақ-
сы мүдделері үшін қолайлы, қажетті 
және сындарлы болмай қалғаннан 
кейін бірден баланың ең жақсы мүд-
делеріне сай келетін уақытша орна-
ластырудың отбасылық нысанына 
орналастыруға кеңес беруі тиіс; 

g. Бала үшін таңдалған балаларды ор-
наластырудың балама нысаны оны 
бас бостандығынан айыруды білдір-
мейді; 

h. Қамқорлықтан шығу, қоғамға бірігу 
және ересек өмірге көшу кезінде ба-
лаға қолдау көрсету жөніндегі іс-ша-
ралар мен қызметтер Балаға күтім 
жасау жоспары шеңберінде мүмкін-
дігінше ертерек жасалады және ұсы-
нылады; 

i. Бала асырап алуға қатысты барлық 
шешімдер баланың ең жақсы мүдде-
лерін ескере отырып, бірінші кезекте 
қарастырылады.

Отбасыларынан ажыратылған немесе жетелеушілері жоқ балалар

8.10.5. Егер баланың өз ата-анасымен немесе 
заңды өкілдерімен қайта қосылуы мүм-
кін болмаса (не оларды іздеу мүмкін 
емес, олар қайтыс болғандықтан бол-
сын, не кез келген жерде өзінің ата-ана-
сымен немесе заңды өкілдерімен қайта 
қосылуы баланың ең жақсы мүдделері-
не сәйкес келмегендіктен болсын) және 
осы 8.6.8-тармақ қолданылмаса, КТБО/
БҚО Үйлестірушісі Әлеуметтік қызмет-
керден баланың шыққан еліне оның 
алыс туыстарының қамқорлығына ора-
луы немесе балаларды орналастыру-
дың балама нысанына орналастыру 
баланың ең жақсы мүдделеріне сәйкес 
келетінінбағалауды сұрайды. 

8.10.6. Бағалау кезінде Әлеуметтік қызметкер 
мынадай факторларды ескеруі керек:

a. Баланы қайтып оралғанда күтетін 
әлеуметтік-экономикалық жағдай-
ларды қоса алғанда, қорғау, қа-
уіпсіздік және басқа да шарттарды;

b. Осы нақты балаға оның шыққан 
елінде күтім жасаудың балама ны-
сандарының болуын;

c. Баланың жасына және жетілуіне 
сәйкес көзқарастарын;

d. Баланың Қазақстанда интеграци-
ялану деңгейін және оның шыққан 
елінде болмау ұзақтығын;

e. Баланың ұлтын, атын және отба-

сылық қатынастарын қоса алғанда, 
өзінің жеке басын сақтауға құқығын;

f. Баланы тәрбиелеудегі және оның 
этникалық, діни, мәдени және тілдік 
қатыстылығының сабақтастығын қа-
лауын; сондай-ақ

g. Қазақстандағы баланың отбасымен, 
туыстарымен немесе қамқоршыла-
рымен байланысы мен қарым-қа-
тынасы және олардың баланың 
қамқорлығына жарамдылығын.

Әлеуметтік қызметкер адам құқықтары-
на негізделмеген дәлелдердің, мысалы, 
көші-қон бақылауына қатысты пайымда-
улар баланың ең жақсы мүдделерінен 
басым болуына жол бермеуі тиіс.

8.10.7. Баланың шыққан еліне оралуы, бала-
ның ең жақсы мүдделеріне сәйкес кел-
мейді, егер басқалармен қатар: 

a. Баланы туыстарының отбасына 
орналастыру мүмкін болмаса; сон-
дай-ақ 

b. 8.9.4 тармақта көрсетілген стандарт-
тарға сәйкес балаларды орналасты-
рудың қауіпсіз және нақты балама 
нысаны нақты бала үшін ұйымда-
стырыла алмаса немесе енгізілуге 
дайын болмаса.

8.10.8. 8.9.8. Егер баланың шыққан еліне 
оралуы баланың ең жақсы мүдделері-
не сай келмесе, Әлеуметтік қызметкер 
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баланың Қазақстанда интеграцияла-
нуы мақсатында оның жағдайына баға 
береді. Ол үшін Әлеуметтік қызметкер 
8.6.1-8.6.4-тармақтарда сипатталған 
әрекеттерді орындауы керек. 

8.10.9. Бағалау негізінде және КТБО/БҚО Үй-
лестірушісімен ынтымақтастықта Әлеу-
меттік қызметкер мыналарға кеңес беруі 
тиіс: 

a. 8.9.4-тармаққа сәйкес жергілікті 
қоғамдастық шеңберінде бала үшін 
қолайлы ұзақ мерзімді шараларға;

b. Қазақстанда баланың қауіпсіз 
құқықтық мәртебесін қамтамасыз ету 
үшін қабылдануы қажет шараларға;

c. Баланың Қазақстан азаматы болып 
табылатын баланың құқықтарындай, 
әсіресе білім беруге, кәсіптік даярла-

уға, жұмыспен қамтуға және денсау-
лық сақтауға қатысты құқықтарының 
болуын қамтамасыз ету үшін қабыл-
дануы тиіс шараларға; 

d. Баланың жергілікті қоғамдастыққа 
кірігуіне ықпал ету үшін қажет қол-
дауға, оған тілдік сабақтар, әлеумет-
тік қызметтер, психологиялық кеңес 
беру, түзету білімі, заңгерлік қызмет-
тер (баланы тіркеу үшін) және басқа 
да қолдау кіруі мүмкін; сондай-ақ

e. Балаға қамқоршылықтан өтуге, 
қоғамға интеграциялануға және ере-
сек өмірге көшуге көмектесу үшін 
Балаға күтім жасау жоспарында 
мүмкіндігінше ертерек жасалатын 
немесе көрсетілетін тетіктер мен қы-
зметтерге.

Балаға күтім жасау жоспарын бекіту

8.10.10. Балаға күтім жасау жоспарын әзірле-
геннен кейін КТБО/БҚО Үйлестірушісі 
оны Қорғаншылық және қамқоршылық 
органы, Кәмелетке толмағандардың 
істері жөніндегі комиссия сияқты тиісті 
органдарға, балаларды орналастыру-
дың баламалы нысандарына және тиісті 
жағдайларда оларды жазбаша бекіту 
үшін шыққан елдегі тиісті органдарға 
ұсынады. 

8.10.11. Тиісті органдар 8.9.10-тармаққа сәйкес 
бекіткеннен кейін уәкілетті Әлеумет-
тік қызметкер тәуелсіз қолдау қызметін 
және баланың ата-анасын/заңды өкілін 
(тиісті жағдайларда) тарта отырып, Ба-
лаға күтім жасау жоспарының мазмұнын 
түсіндіреді. Қазақстанда қалған балалар 
үшін бұл келесі мәселелер бойынша 
түсіндірмелерді қамтуы керек:

a. Баланы отбасымен ықтимал қайта 
біріктіруге дайындау үшін балаға 
және ата-аналарға / заңды өкілдерге 
ұсынылуы тиіс отбасына қолдау көр-
сету жөніндегі кез келген қызметтер;

b. Егер ата-аналар Балаға күтім жасау 
жоспарымен келіспесе, оның ішінде 
ата-аналардың ата-аналық құқықта-
рын шектеу немесе айыру туралы 
сотқа берілетін кез келген мәлімде-
мелер және ата-ана құқықтарын қал-
пына келтіру туралы өтініш берілетін 
жағдайлар сақталуға тиіс тәртіп;

c. Баланың ата-аналарына және бала 
өміріндегі кез келген басқа да маңы-
зды тұлғаларға қол жеткізуін ұй-
ымдастыру;

d. Баланың және тиісті жағдайларда 
ата-ананың / заңды өкілдің Балаға 
күтім жасау жоспары шеңберіндегі 
прогресін қарау процесі; сондай-ақ

e. Егер ата-аналар қатысса, онда ба-
ланың ата-аналарының/заңды өкіл-
дерінің Балаға күтім жасау жоспа-
рын іске асыру мәселелері бойынша 
заңгерлік кеңесті алу құқығы.
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8.11. БАЛАҒА КҮТІМ ЖАСАУ ЖОСПАРЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӘНЕ 
ШОЛУ

Қазақстанда қалған балалар

8.11.1. КТБО/БҚО Үйлестірушісі Балаға күтім 
жасау жоспарының іске асырылуын 
басқару және оның шарттарына сәйкес 
қайта қаралуын қамтамасыз ету үшін 
жауапты болады.

8.11.2. Қайта қараудың мақсаты - Балаға күтім 
жасау жоспары оның қажеттіліктеріне 
сәйкес келе ме, жоқ па, ол 8.9.4 айтылған 
принциптерге сәйкес келе ме және қан-
дай да бір өзгерістер қажеттілігін баға-
лау. Балаларды орналастырудың бала-
малы нысандарындағы балалар үшін, 
әсіресе жетелеушілері жоқ және өз от-
басыларынан ажыратылған балалар 
мен адам саудасының құрбандары бо-
лып табылатын балалар үшін осалдығы 
мен ықтимал қауіптерді ескере отырып, 
қайта қарау кезінде баланың дене және 
психоәлеуметтік денсаулығын қамта-
масыз етуге, тұрмыстық зорлық-зом-
былықтан немесе қолданудан қорғауға, 
сондай-ақ білім беру және кәсіптік дағ-
дылар мен мүмкіндіктерге қол жеткізуге 
ерекше назар аударылады.

8.11.3. Балаға күтім жасау жоспарын алғашқы 
қайта қарау күні Балаға күтім жасау 
жоспарының күнінен бастап 28 күннен 
кешіктірілмей болуы керек; сондай-ақ 
Кейінгі қайта қарау Балаға күтім жасау 
жоспарының мерзімі аяқталғанға дейін 
кемінде үш айда бір рет жүргізілуі керек. 

8.11.4. Әлеуметтік қызметкер қайта қарауға ке-
лесі адамдарды шақырады:

a. Бала (егер баланың жасы жеткілікті 
және жетілген болса);

b. Баланы қолдаудың тәуелсіз қызметі;

c. Балаға күтім жасау жоспарына сәй-
кес баланың қамқоршысы (яғни, 
қорғаншы, қамқоршы, асырап алушы 
ата-ана);

d. Баланың ата-анасы немесе заңды 
өкілі, егер бұл баланың ең жақсы 
мүдделеріне сәйкес келсе;

e. Қорғаншылық және қамқоршылық 
органының өкілі; сондай-ақ

f. Балаға күтім жасау жоспарына қа-
тысатын кез келген басқа маман 
немесе жергілікті өкіл, мысалы, 
Кәмелетке толмағандар ісі жөнін-
дегі комиссияның өкілі, кәмелетке 
толмағандар ісі жөніндегі инспектор, 
полиция тергеушісі, мұғалім, дәрігер, 
психолог немесе әлеуметтік педагог.

8.11.5. Әлеуметтік қызметкер қайта қарауға 
шақырылған, бірақ қатысуға мүмкіндігі 
жоқ барлық мамандардан Балаға күтім 
жасау жоспары баланың қажеттіліктерін 
қанағаттандыра ма, ол 8.9.4 баяндалған 
қағидаттарға сәйкес келе ме және қан-
дай да бір өзгерістер талап етіле ме 
деген өз пікірін түсіндіре отырып, қай-
та қарау жүргізілгенге дейін үш жұмыс 
күнінен кешіктірмей жазбаша есеп бе-
руді сұрайды. 

8.11.6. Әлеуметтік қызметкер қайта қарауға 
шақырылған адамдарға мыналар тура-
лы ақпаратты ұсынуы тиіс: 

a. Қайта қарау мақсаттары туралы; 

b. Басқа қатысушылар туралы; 

c. Олардың қайта қараудағы функция-
лары туралы;

d. Қайта қарау қалай өтетіндігі туралы; 
және

e. Өткізу күні, уақыты және орны тура-
лы; сондай-ақ

8.11.7. Егер бала жеткілікті жасқа жетсе және 
жетілсе, Әлеуметтік қызметкер баланың 
және оның тәуелсіз қолдау қызметінің 
түсінікті, жасына сәйкес келетін тіл-
де бұл ақпаратпен қамтамасыз етілуін 
қамтамасыз етуі керек. Сондай-ақ, Әле-
уметтік қызметкер кез келген қандай да 
қатысушының коммуникациялық қажет-
тіліктері бар-жоғын және балалардың 
құқықтарын қорғау мәселелері бойынша 
жиналыста барлық қажетті байланыс 
құралдары (мысалы, қол қоюшы немесе 
аудармашы) берілетінін тексеруі керек. 

8.11.8. Егер ата-ана, туыс, заңды өкіл немесе 
қамқоршы шеттетілсе, жиналысқа қаты-
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са алмаса немесе қатысқысы келмесе, 
әлеуметтік қызметкер оған: 

a. Қайта қарау барысында оқылатын 
жазбаша өтініш беруге; немесе 

b. Досы немесе жиналыстың басқа қа-
тысушысы арқылы ауызша үлес қо-
суға рұқсат береді.

8.11.9. Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі неме-
се Әлеуметтік қызметкер қайта қарау 
бойынша жиналысқа немесе оның бір 
бөлігіне бару баланың ең жақсы мүдде-
леріне сай келмейді деген қорытындыға 
келсе, онда баланы қолдаудың тәуелсіз 
қызметінің болуы мен қатысуы ерекше 
маңызды болады. Тәуелсіз қолдау қыз-
метінің рөлі - қайта қарау бойынша жи-
налыста баланың көзқарасын, тілектері 
мен сезімдерін баланың қатысуынсыз 
жеткізу, сонымен қатар баланы жиналыс 
аяқталғаннан кейін онда болған оқиға-
лар туралы хабардар ету.

8.11.10. Қайта қарауды өткізгенге дейін 7 күн-
нен кешіктірмей Әлеуметтік қызметкер 
баланың қамқоршысына, ата-анасына 
және қатысушы мамандарға мыналар 
туралы жазбаша есеп береді:

a. Баланың және, орынды болса, ата-а-
налардың прогресі;

b. Балаға күтім жасау жоспарын іске 
асыру дәрежесі және ондағы КТБО/
БҚО Үйлестірушісі немесе әлеумет-
тік қызметкер қажет деп санайтын 
кез келген өзгерістер;

c. Баланың құқықтық мәртебесін өзгер-
ту үшін қажетті кез келген өзгерістер, 
оның ішінде баланың ата-анасын 
ата-аналық жауапкершіліктен айыру 
туралы өтініш беру ниеті. 

8.11.11. Әлеуметтік қызметкер екі жұмыс күні 
ішінде баланың қамқоршысынан және 
тексеруге қатысатын басқа мамандар-
дан кез келген жазбаша есептерді қай-
та қарауға қатысатын мамандарға бе-
реді.

8.11.12. Жиналыс мүшелеріне құжаттама 
ұсынған кезде Әлеуметтік қызметкер 
жоспарды қайта қарауға қатысты бар-
лық құжаттама құпия болып табылаты-
ны және жиналыс мүшелерінен басқа 
қандай да бір адамға берілмейтіні ту-
ралы оларға хабарлайды.

8.11.13. КТБО/БҚО Үйлестірушісі қайта қарау 
бойынша жиналыста төрағалық етеді. 
Әлеуметтік қызметкер жиналыстың 
хатшысы болып табылады және жи-
налыстың хаттамасын жүргізуге жауап 
береді.

8.11.14. Қайта қарау бойынша жиналыстың ба-
сында төраға жиналысқа қатысушы-
ларға мыналарға уақыт бөлінетінін 
еске салады:
a. Баланың пікірлерін, тілектері мен 

сезімдерін тыңдауға (тікелей не-
месе оның тәуелсіз қолдау қызметі 
арқылы);

b. Ата-аналар мен қамқоршылардың 
пікірлерін тыңдауға (қажеттілігіне 
қарай); сондай-ақ

c. Ұсынылған дәлелдемелерді кәсіби 
талқылау барысында төраға бала-
дан, ата-анадан, заңды өкілдерден, 
қамқоршыдан және оларға көмек 
көрсететін кез келген адамнан (тәу-
елсіз қолдау қызметін қоса алған-
да) үй-жайды уақытша босатуды 
талап етуі мүмкін.

8.11.15. Қайта қарау кезінде төраға, егер ұсы-
нылған немесе талқыланып жатқан 
ақпаратты баланың тыңдап отыруы 
оның мүддесіне сәйкес келмейді деп 
санаса, баладан шығуды сұрауы мүм-
кін және балаға оның шығуын өтінуінің 
себебін түсіндіреді. Мұндай жағдайлар-
да баланы қолдаудың тәуелсіз қызметі 
қайта қарау кезінде қалып, талқылау-
дан кейін баланың жас ерекшеліктерін 
ескере отырып, балаға кері байланыс 
бере алады.

8.11.16. Қайта қарау кезінде мамандар келесі 
шешімдердің бірін қабылдайды:
a. Балаға күтім жасау жоспары бала-

ның ең жақсы мүдделерін қамтама-
сыз ету үшін әлі де қажет және ол 
әзірленген түрінде қалуы керек;

b. Балаға күтім жасау жоспары бала-
ның қажеттіліктерін қанағаттанды-
ру немесе 8.9.4-тармақта көрсетіл-
ген принциптерге сәйкес келу үшін 
өзгертілуі керек; 

c. Балаға күтім жасау жоспары ба-
ланы қорғау және қауіпсіздігі үшін 
және оның денсаулығы мен дамуы-
на ықпал ету үшін енді қажет емес.
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8.11.17. Балаға күтім жасау жоспары 
8.10.15.c-тармаққа сәйкес баланы 
қорғау және қауіпсіздігі үшін және оның 
денсаулығы мен дамуына ықпал ету 
үшін енді қажет емес, егер:

a. Бала 18 жасқа жақындаса (содан 
кейін бала бұдан былай Балаға 
күтім жасау жоспарының әрекетіне 
жатпайды); немесе

b. Баланың ата-анасының қамқор-
лығына қайтарылуы немесе берілуі 
оның ең жақсы мүддесіне сәйкес 
келеді. Бұған баланың ең жақсы 
мүдделері үшін баланы биологи-
ялық ата-анасының қамқорлығы-
на қайтару, сондай-ақ Отбасы 
кодексінің талаптарына сәйкес ба-
ланы асырап алушы ата-аналарға 
орналастыру жағдайлары жатады.

8.11.18. 8.10.15.c-тармақтың әсеріне жататын 
жағдайларда, КТБО/БҚО баланың 
қорғаншылықтан қауіпсіз өтуін қамта-
масыз етуге жауапты болып қалады. 
Бұл КТБО/БҚО Үйлестірушісі Әлеумет-
тік қызметкердің қолдауымен мынадай 
қадамдар жасайды дегенді болжайды:

a. Балаға күтім жасау жоспары 
аяқталғанға дейін 3 айдан кешіктір-
мей, баланы көшуге дайындау мақ-
сатында баланың қорғаншылықтан 
өткеніне дейін, уақытында және 
одан кейін қабылдануы тиіс қа-
дамдар айқындалуын қамтамасыз 
ету; осы қадамдар үшін жауапты 
адамдар; және оларды іске асыру 
мерзімдері;

b. Баланың ісін баланың кейінгі күтімі-
не жауапты тиісті органға беруді 
қамтамасыз ету; 

c. Егер бала қорғаншылықтан өткен-
нен кейін Балаларды қорғау жоспа-
рының әсеріне түссе, Балаларды 
қорғау жоспары осы Нұсқаулықта 
жазылған қадамдарға сәйкес әзір-
ленуін, іске асырылуын және қайта 
қаралуын қамтамасыз ету; және

d. Егер бала Балаға күтім жасау 
жоспары тоқтатылғаннан кейін Ба-
лаларды қорғау жоспарының әсері-
не түспесе: 

i. Қамқоршылықтан өткеннен кей-

ін бір ай, 3 ай, 6 ай және 1 жыл 
бойы баланың жағдайын бақы-
лау немесе; 

ii. Егер бала 18 жасқа толған 
болса, баланың ісін баланың 
қорғаншылықтан өтуін бақыла-
уға жауапты тиісті органға беруді 
қамтамасыз ету. 

8.11.19. КТБО/БҚО Үйлестірушісі, ол бұл ұсы-
нымдар баланың ең жақсы мүдде-
леріне сай келмейді деп есептейтін 
жағдайларды қоспағанда, қайта қарау 
бойынша жиналыстың қорытындыла-
ры бойынша ұсынымдар қабылдайды. 
Егер КТБО/БҚО Үйлестірушісі қандай 
да бір ұсынымды қабылдамаса, ол 
кеңес өткізілгеннен кейін 2 жұмыс күні 
ішінде қайта қарау бойынша жиналы-
стың мүше-мамандарына өзінің дәлел-
дерін жазбаша нысанда ұсынуы тиіс.

8.11.20. Балаға күтім жасау жоспарына өз-
герістер енгізілген жағдайда, КТБО/
БҚО Үйлестірушісі бала ісін қарау 
үшін тағайындалған Әлеуметтік қыз-
меткердің келісімі бойынша жоспарды 
қайта қарау бойынша жиналыс өт-
кізілгеннен кейін 7 жұмыс күні ішінде 
Балаға күтім жасау жоспарына өзгері-
стер енгізеді. КТБО/БҚО Үйлестірушісі 
және Әлеуметтік қызметкер Балаға 
күтім жасау жоспарының өзгеруіне 
байланысты 8.8.4, 8.9.10 және 8.9.11 
және  тармақтарда сипатталған қа-
дамдарды жасайды, сондай-ақ қайта 
қарау жөніндегі жиналысқа қатысты 
8.7.22-8.7.23-тармақтарда сипатталған 
жиналыс өткізілгеннен кейін әкімшілен-
діру жөніндегі қадамдарды жасайды. 

8.11.21. Үйлестіруші ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫН 
пайдалана отырып, баланың ісін жаба-
ды, егер:

a. Бала 18 жасқа толса және оның 
ісі жас адамның қорғаншылықтан 
өтуін бақылауға жауапты тиісті ор-
ганға берілсе; немесе

b. 8.10.17d тармақта айтылған жыл-
дық шолудан кейін, КТБО/БҚО 
Үйлестірушісі бала зардап шегеді 
немесе зиян келтіру қаупіне ұшы-
райды деп пайымдауға орынды 
негіз жоқ және баланың ата-анасы/ 
заңды өкілдері баланы қорғауға, 
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оның денсаулығы мен дамуына ықпал 
етуге және баланың қажеттіліктері-
не тиісті түрде жауап беруге қа-
білетті деген қорытындыға келсе.

Балалар шыққан еліне қайтарылды

8.11.22. КТБО/БҚО Үйлестірушісі Қазақстан ау-
мағында жүзеге асырылатын қызметке 
қатысты шамада Балаға күтім жасау 
жоспарын іске асыруға басшылықты 
жүзеге асырады. Бұл баланың шыққан 
еліне қауіпсіз оралуы туралы ереже-
лерді басқаруды және жүзеге асыруды 
үйлестіруді және істі жүргізуді осы ел-
дегі тиісті органға беруді қамтиды.

8.11.23. КТБО/БҚО Үйлестірушісі баланың 
шыққан, осы елге келген елінде ба-
ланың ісін жүргізуші маман растаған-
нан кейін E қосымшасына сәйкес ІСТІ 
ЖАБУ НЫСАНЫН пайдалана отырып, 
баланың ісін жабады. 
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9.1. ТӘУЕЛСІЗ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ
Сіздің қалаңыздағы/облысыңыздағы іріктелген 
ҮЕҰ КТБО/БҚО балалардың құқықтарын қорғау 
бойынша кейс-менеджмент жүргізетін және қа-

былдау критерийлеріне сәйкес келетін барлық 
КҮБ-ға «тәуелсіз қолдау қызметі» қызметін 
ұсынуы тиіс.  

Есіңізде болсын - таңдалған ҮЕҰ мыналар: 

• Нұр-Сұлтан қаласындағы Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі 
Қазақстан халықаралық бюросы

• Алматы қаласындағы «Родник»; және

• Шымкент қаласындағы және Түркістан облысындағы «Сана Сезім».

Тәуелсіз қолдау қызметінің рөлі келесідей:

• Баланы қорғау, көші-қон және 
бала қатысатын басқа жүйе-
лер мен процестерді басқаруға 
көмектесу арқылы балаға эмо-
ционалды қолдау көрсету және 
бағыт беру;

• Баланың ағымдағы және бо-
лашақ жағдайына қатысты 
көзқарастарын, тілектері мен 
сезімдерін (баланың өз көзқа-
растарын қалыптастыра ала-
тын шамада) анықтау, сон-
дай-ақ шешім қабылдайтын 
органдарға осы көзқарастарды 
білдіруге көмек көрсету. Бұл ба-
ланың өзі сөйлей алмайтын кез-
дерде, билікпен кездесулерде 
баланың орнына сөз сөйлеуді 
қамтиды;

• Баланы билік органдары қабыл-
даған шешімдер туралы хабар-
дар ету және оның ісін қарау ба-
рысын түсіндіру; сондай-ақ

• Егер бұл орынды болса, бала-
ның қажеттіліктерін қанағат-
тандыру үшін басқа тиісті мем-
лекеттік органдарды немесе 
қызметшілерді тарту бойынша 
КТБО/БҚО Үйлестірушісіне ұсы-
нымдар беру. 

Егер баланың қандай да бір іс-қимыл бағыты-
на қатысты көзқарастары, тілектері мен сезім-
дері тәуелсіз қолдау қызметінің баланың ең 
жақсы мүдделеріне сәйкес келетін көзқараста-
рынан өзгеше болса, тәуелсіз қолдау қызметі 
қарастырылып отырған мәселенің ауырлығы 
мен бала үшін ықтимал салдары тұрғысынан 
баланың жетілу және түсіну деңгейін ескеруі 
керек. Егер тәуелсіз қолдау қызметі баланың 
жетілуі мен түсінігі жеткіліксіз деп санаса, тәу-
елсіз қолдау қызметі балаға көзқарастардағы 
бұл айырмашылықты түсіндіруі керек. Мұндай 
жағдайларда тәуелсіз қолдау қызметі балаға өз 
көзқарастарын, тілектері мен сезімдерін тиісті 

ТӘУЕЛСІЗ ҚОЛДАУ 
ҚЫЗМЕТІ9. 
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органға жеткізуге көмектесуі керек, бірақ бұл 
баланың ең жақсы мүдделеріне жауап беретін 
жеке көзқарасынан өзгеше екенін көрсетуі ке-
рек. Егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті 

болса, тәуелсіз қолдау қызметі баланың көзқа-
расын қорғап, тиісті билік органына оның осы 
ретте әрекет ететінін көрсетуі керек.

9.2. ТӘУЕЛСІЗ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІН ТАҒАЙЫНДАУ
Осы Нұсқаулықтың 8.1.3 тармағына сәйкес, егер 
мұны бала үшін Қорғаншылық немесе қамқорлық 
органы немесе Кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі комиссия тағайындамаса, КТБО/БҚО 
Үйлестірушісі немесе уәкілетті Әлеуметтік қыз-
меткер баланы КТБО /БҚО-ға қайта жібергеннен 
кейін 24 сағат ішінде балаға тәуелсіз қолдау қыз-
метін тағайындауы тиіс. 

Тәуелсіз қолдау қызметін тағайындау үшін 
КТБО/БҚО Үйлестірушісі немесе уәкілетті Әле-
уметтік қызметкер өз қаласы/облысы үшін жа-
уапты таңдалған ҮЕҰ Бағдарламасының Үй-
лестірушісімен байланысуы тиіс. 

Сұрау салуды алған жағдайда ҮЕҰ Бағдарлама-
сының Үйлестірушісі Басшыдан немесе уәкілетті 
Әлеуметтік қызметкерден ҮЕҰ тәуелсіз қолдау 
қызметінің қызметтерін ұсына ала ма деген мәсе-
лені қарастыруға мүмкіндігі болуы үшін келесі 
ақпаратты мүмкіндігінше көбірек ұсынуды сұрай-
ды:

• КТБО/БҚО Үйлестірушісінің немесе Әлеумет-
тік қызметкердің аты және байланыс дерек-
тері; 

• Баланың аты, мекенжайы және туған күні; 

• Табылған кезде баланы ертіп жүрген кез кел-

ген адамның аты-жөні мен мекенжайы (мыса-
лы, ересек ағасы немесе әпкесі; отбасының 
ересек досы және т.б.);  

• Баланы жіберген адамның баламен қалай 
байланысқанын, баланың ата-анасының/заң-
ды өкілінің орналасқан жерін (егер ол белгілі 
болса) және баланың көші-қон жағдайын қоса 
алғанда, баланың нақты жағдайлары туралы 
толық ақпарат; 

• Баланың жетілу және түсіну деңгейі туралы 
мәліметтер; сондай-ақ

• Бала аудармашы, ым-ишара тілін білетін адам 
немесе мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қол 
жетімділік сияқты кез келген қосымша жағдай-
ларды талап ете ме.

ҮЕҰ-дан Бағдарлама Үйлестірушісі КТБО/БҚО 
Үйлестірушісімен немесе уәкілетті Әлеумет-
тік қызметкермен қызметтерді көрсетуге сұрау 
салынған сәттен бастап 1 жұмыс күні ішінде 
мыналарды растау үшін хабарласады: 

• Іс ҮЕҰ қабылдау критерийлеріне сәйкес ке-
леді; және

• ҮЕҰ балаға тәуелсіз қолдау қызметін ұсыну 
үшін әлеуетке ие. 

ҮЕҰ-ны тәуелсіз қолдау қызметіне қабылдау критерийлері:

(i) Бала кейс-менеджмент шеңберінде КТБО/БҚО қорғау объектісі болып табылады;

(ii) ҮЕҰ немесе кез келген ҮЕҰ қызметкері мен бала арасында дау-жанжал немесе 
ықтимал мүдделер қақтығысы жоқ;

(iii) Егер бала өз көзқарасын қалыптастыра алса, ол ҮЕҰ-ға осы қызметті ұсынуға 
саналы келісімін береді. 

Критерийлерді ескере отырып (ii), ҮЕҰ істі қарауға кіріспес бұрын мүдделер 
қақтығысының немесе ықтимал мүдделер қақтығысының жоқтығына көз жеткізу 
үшін іс материалдарымен танысу немесе ҮЕҰ қызметкерлерімен тергеу жүргізу 
қажет болуы мүмкін. Дау-жанжал немесе ықтимал мүдделер қақтығысы ҮЕҰ ба-
лаға немесе оның отбасы мүшесіне басқа қызметтерді (мысалы, әлеуметтік қолдау 
немесе заңгерлік кеңес) ұсынған, ұсынып жатқан немесе ұсынатын жағдайларды 
қамтиды, бірақ олармен шектелмейді.

Критерийлер (iii) баланың Тәуелсіз қолдау қызметінің өкілімен алғашқы кездесуі 
кезінде орын алады.
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Егер ҮЕҰ нақты жағдайда тәуелсіз қолдау қыз-
метін ұсына алмаса, ҮЕҰ Бағдарламасының Үй-
лестірушісі сұрау салу берілген сәттен бастап 1 
жұмыс күні ішінде Басшыға немесе уәкілетті 
Әлеуметтік қызметкерге бас тарту себептерін 
ұсынады.

Егер ҮЕҰ тәуелсіз қолдау қызметінің қызмет-
терін ұсына алатын болса, ҮЕҰ атынан оның 
өкілі баламен алғашқы кездесуді ұйымдасты-
ру үшін сұрау салынған сәттен бастап 2 жұ-

мыс күні ішінде КТБО/БҚО Үйлестірушісімен 
немесе уәкілетті Әлеуметтік қызметкермен 
байланысады. КТБО/БҚО Үйлестірушісі және 
уәкілетті Әлеуметтік қызметкер баланың Тәуел-
сіз қолдау қызметінің өкілімен алғашқы кездесуі 
Тәуелсіз қолдау қызметінің өкілі кездесуді ұй-
ымдастыру үшін КТБО/БҚО-ға жүгінген сәттен 
бастап 2 жұмыс күні ішінде болуын қамтама-
сыз етуі тиіс.

Баланың Тәуелсіз қолдау қызметінің өкілімен алғашқы кездесуі

Баланың Тәуелсіз қолдау қызметінің өкілімен 
барлық кездесулері жеке болып табылады. Егер 
бала олардың қатысуына өз еркімен келіспесе, 
КТБО/БҚО қызметкерлеріне баланың Тәуелсіз 
қолдау қызметінің өкілімен кездесуіне қатысуға 
рұқсат етілмейді.

Тәуелсіз қолдау қызметінің өкілімен алғашқы 
кездесудің мақсаты:

a. Балаға Тәуелсіз қолдау қызметі өкілі 
рөлінің сипатын және оның өкілеттік-
терінің шектерін түсіндіру;

b. Тәуелсіз қолдау қызметінің өкілі ҮЕҰ құпи-
ялылық саясатына сәйкес баланың оған 
айтатынын құпия ұстайтынын түсіндіру;

c. Баланың жетілу деңгейін бағалау және 
оның жағдайы мен қабылдануы керек 
шешімдерді түсіну үшін баламен сөйле-
су;

d. Баланың қызметтердің сипаты туралы 
кез келген сұрақтарына жауап беру;

e. Баламен оның қажеттіліктері туралы 

және олар қанағаттандырылып жатқанын  
сезінуі туралы сөйлесу; 

f. Егер бала жеткілікті жетілген және жет-
кілікті түсіністікке ие болса және қызметке 
келіссе, баламен бірге ҮЕҰ ІСТІ АШУ НЫ-
САНЫНЫҢ баланың қол қоюына және 
оның қызметке жазбаша саналы келісімін 
ұсынуға арналған орын бар тиісті бөлім-
дерін толтыру;

Егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткіліксіз 
болса, тәуелсіз қолдау қызметі ҮЕҰ ІСТІ АШУ 
НЫСАНЫН толтырып, баланың заңды өкілінің 
осы қызметтерді көрсетуге жазбаша келісімін 
ала отырып, балаға өз қызметтерін көрсете 
алады.

Егер бала жеткілікті жетілген және жеткілік-
ті түсіністікке ие болса және тәуелсіз қолдау 
қызметінің қызметтерін алуға келіспесе, ҮЕҰ 
Бағдарламасының Үйлестірушісі баланың тәу-
елсіз қолдау қызметтерін алуға келісім берме-
гені туралы Басшыны немесе уәкілетті Әлеу-
меттік қызметкерді хабардар етеді. 

Тәуелсіз қолдау қызметінің қызметтерін ұсыну

Бірінші кездесуден кейін тәуелсіз қолдау қыз-
метінің өкілі баламен үнемі байланыста болуы 
керек және балаға тәуелсіз қызметтің қолдауын 
қамтамасыз ету үшін баланың ісінен хабар-
дар болуы керек. Ол үшін тәуелсіз қолдау қы-
зметінің өкілі: 

a. Баламен оның ісінің барысын талқылау 
және түсіндіру үшін, сонымен қатар бала-
ның қазіргі және болашақ жағдайына қа-
тысты көзқарастары, тілектері мен сезім-
дерін баланың аудармашысы немесе 
ым-ишара тілін білетін адам сияқты кез 

келген делдалдармен бірлесе отырып 
зерттеу үшін аптасына кемінде екі рет 
кездесу; 

b. Баланың ісін қарау барысы туралы 
хабардар болу үшін КТБО/БҚО Үй-
лестірушісімен және баланың ісіне қа-
тысатын басқа да билік органдарымен 
тығыз және тұрақты байланыста болу

c. Шешім қабылдайтын органдармен (мыса-
лы, КТБО/БҚО-мен, Кәмелетке толмаған-
дардың істері жөніндегі комиссиямен, 
соттармен, Көші-қон қызметі басқарма-
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сымен) тыңдаулар мен кездесулер кезін-
де балаға жазбаша немесе ауызша түрде 
болсын, сондай-ақ кез келген тиісті дел-
далдармен (мысалы, аудармашымен) 
осы мәселе бойынша өз көзқарастарын, 
тілектері мен сезімдерін білдіруге көмек-
тесу; сондай-ақ

d. Егер бұл орынды болса, баланың қа-
жеттіліктерін қанағаттандыру үшін басқа 
тиісті мемлекеттік органдарды немесе 
объектілерді тарту бойынша КТБО/БҚО 
Үйлестірушісіне ұсынымдар беру.

Тәуелсіз қолдау қызметі ҮЕҰ бағдарламасының 
Үйлестірушісіне айына кемінде бір рет немесе 
қажет болған жағдайда жиірек, ҮЕҰ үшін Прак-
тикалық Нұсқаулықта баяндалған рәсімдерге 
сәйкес бақылау және мониторинг мақсаттары 
үшін баланың ісін қарау барысы туралы жаңар-
тылған ақпаратты ұсынуға міндетті.

Тәуелсіз қолдау қызметінің рөлі бала ісінің 
КТБО/БҚО-да жабылуымен тоқтатылады.
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10.1. ШОЛУ
Құпиялылық баланың қорғаудың және онымен 
сенімді қарым-қатынасты құрудың маңызды 
факторы болып табылады. Осылайша, бала-
лардың құқықтарын қорғау жөніндегі қызмет-
тер моделіне сәйкес КТБО/БҚО-ға жіберілетін 
барлық КҮБ-ның жеке деректері құпия болып 
табылады және келесідей жағдайларда келе-
сідей адамдарды қоспағанда, КТБО/БҚО-дан 
тыс ешкімге ашылмайды:

• Егер ақпаратты ашу заң немесе 
осы Нұсқаулық бойынша талап 
етілсе, мемлекеттік органға не-
месе басқа тұлғаға (10.2-бөлімді 
қараңыз) 

• Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі қы-
зметтер моделін іске асыру мәселелері бой-

ынша персоналға нұсқама жүргізу мақсатын-
да немесе модельдің іске асырылу барысын 
бақылау және бағалау үшін ЮНИСЕФ-ке және 
олардың консультанттарына (10.3-бөлімді қа-
раңыз);

• Баланың немесе, егер баланың жетілуі мен 
түсінігі жеткіліксіз болса, баланың ата-анасы 
немесе заңды өкілі ақпаратты ашуға өзінің 
алдын ала жазбаша келісімін берген жағдай-
да нақты адамға немесе билік органына 
(10.4-бөлімді қараңыз). 

• Егер қызметкер балаға зиян келтірді немесе 
оған зиян келтіру қаупі бар деген күдік болса, 
прокуратураға және ЮНИСЕФ-ке (11-бөлімді 
қараңыз);

Есіңізде болсын: «жеке деректер» адамның жеке басын ашатын кез келген ақпа-
ратты немесе ақпарат жиынтығын білдіреді. Бұған баланың немесе оның отбасы 
мүшелерінің суреттері, фотосуреттері мен бейнелері кіреді.

Ақпаратты ашуға рұқсат етілген жағдайларда, ашу мақсаттары үшін қажетті ақпарат қана ашылады.

ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ  
САЯСАТЫ10. 
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10.2. ЗАҢДА КӨЗДЕЛГЕН АҚПАРАТТЫ АШУ
КТБО/БҚО бала туралы жеке ақпаратты, егер 
бұл заңмен немесе осы Нұсқаулықтың ереже-
лерімен талап етілсе, мемлекеттік органға не-
месе басқа адамға аша алады. Дегенмен, іс 
жүргізуге жауапты Үйлестіруші немесе Әлеу-
меттік қызметкер балаға (егер баланың жетілуі 
мен түсінігі жеткілікті болса) және баланың 
ата-анасына/заңды ЖЫНЫСТЫҚ өкіліне ақпа-
ратты ашпас бұрын мынаны түсіндіруі керек:  

• Қандай жеке ақпарат беріледі;

• Ақпаратты ашу себептері және ақпарат-
ты ашуды талап ететін заңның немесе осы 
Нұсқаулықтың ережелері;

• Бұл ақпарат кімге ашылады; сондай-ақ

• Ақпаратты ашу қалай жүзеге асырылады.

10.3. АҚПАРАТТЫ ЮНИСЕФКЕ ЖӘНЕ ҚОР 
КОНСУЛЬТАНТТАРЫНА АШУ
Қолдау көрсету жөніндегі қызметтерді тестілеу 
барысында ЮНИСЕФ және оның консультант-
тары модельді жүзеге асыру мәселелері бой-
ынша персоналды онлайн және мүмкіндігінше 
офлайн оқытуды жүргізеді. Коучинг - бұл оқы-
тудың жоғары интерактивті әдісі, онда кон-
сультант нақты жағдайларды мысал ретінде 
қолдана отырып, балаларға қызмет көрсету 
бойынша қызметкерлерге «өндірістен қол үзбе-
стен» практикалық басшылық пен тәлімгерлікті 
қамтамасыз етеді. Сондықтан коучинг консуль-
танттан істің практикада қалай қаралатынын, іс 
материалдарының қалай жүргізілетінін түсіну 
үшін, сондай-ақ қызметкерлердің іс жүзінде кез-
десетін мәселелерін талқылау үшін жеке істер-
ге жүгінуді талап етуі мүмкін. Осылайша, шын 
өмірдегі мысалдарды қолдана отырып, қызмет-
керлер консультантпен кез келген мәселелерді 
шеше алады.  

Бұдан басқа, ЮНИСЕФ уәкілетті орган ретін-
де балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
қызметтер моделіне мониторинг пен бағалау-
ды жүзеге асыратын болады.  Бұл үшін ЮНИ-
СЕФ пен оның консультанттарына істердің осы 
Практикалық нұсқаулыққа және озық халықара-
лық практикаға сәйкес жүргізіліп  жатқандығын 
бағалау үшін іс материалдарына қол жеткізу та-
лап етілуі мүмкін.

ЮНИСЕФ және оның консультанттары модель-
ге нұсқау беру немесе мониторинг жүргізу және 
бағалау мақсаттары үшін іс материалдарына 
қол жеткізу қажет болған жағдайларда ЮНИ-
СЕФ және консультанттар осы Құпиялылық са-
ясатын сақтауы тиіс.

10.4. АЛДЫН АЛА ЖАЗБАША КЕЛІСІМІМЕН АҚПАРАТТЫ АШУ
КТБО/БҚО-ға қайта бағытталған КҮБ-ға қаты-
сты жеке деректер баланың алдын ала жаз-
баша келісімімен ашылуы мүмкін. Баланың 
келісімі жарамды болуы үшін қызметкерлер 
ақпаратты жарияламас бұрын баланы оның 
жасына сәйкес келетін анық тілде төмендегі ту-
ралы хабардар етуі тиіс:

• Бұл ақпарат кімге ашылады;

• Қандай жеке деректер ашылады;

• Ақпаратты ашу себептері; және

• Ақпаратты ашу қалай жүзеге асырылады.

Ақпаратты ашпас бұрын қызметкерлер бала-
ның немесе, егер келісім беруі үшін бала жет-
кілікті жетілмеген болса немесе түсінігі бол-
маса, баланың ата-анасының немесе заңды 
өкілінің жазбаша келісімін алуы керек. Жазба-
ша белгілерге, саусақ іздеріне немесе ауызша 
жазбаларға, егер адамда сенсорлық бұзылулар 
немесе физикалық мүмкіндіктері шектеулі бол-
са және жазбаша келісім бере алмаса, рұқсат 
етіледі.  Келісім туралы жазба баланың жеке 
ісінде сақталуға тиіс. 
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10.5. ІС МАТЕРИАЛДАРЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ
Жеке істер құпия болып табылады және қыз-
меткерлер сенімді жерде сақтауы керек. Іс ма-
териалдары қажет болған жағдайда ғана мына-
ларға ұсынылуы мүмкін:

• КТБО/БҚО қызметкерлеріне; және

• Көрсетілетін қызметтер моделінің іске асы-
рылуын мониторингілеу немесе бағалау мақ-
саттары үшін немесе балалардың құқықта-
рын қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 
моделі бойынша персоналға нұсқама беру 
және кәсіптік даярлау жүргізу мақсатында 
ЮНИСЕФ немесе оның консультанттарына  

Әдетте, балалар өз істерінің материалдарына 
қол жеткізуге құқылы. Дегенмен, қызметкер-
лер балаға қандай да бір құжаттаманы немесе 
ақпаратты жария етпеуі керек, егер жария ету: 

• Заңмен тыйым салынған болса; немесе 

• Баланың ең жақсы мүдделеріне сәйкес кел-
месе. 

Мұндай жағдайларда қызметкерлер, егер бұл 
заңның сақталуын қамтамасыз етсе немесе 
бала үшін қауіпті жойса (жағдайға байланы-
сты), балаға рұқсат бергенге дейін досьеден 
қорғалған немесе ықтимал зиянды ақпаратты 
алып тастай немесе өңдей алады.

Қызметкерлер ата-аналарға немесе заңды 
өкілдерге, егер бұл баланың ең жақсы мүдде-
леріне сәйкес келсе, олардың балаларының 
іс материалдарына рұқсатты бере алады. 
Кейс-менеджмент барысында бала ата-анасы 
немесе басқа туыстары туралы жеке ақпаратты 
айтқан болуы мүмкін, бұл баланы қиын жағдай-
ға душар етуі немесе егер бұл ақпарат ашылса, 
оны зиян келтіру қаупіне душар етуі мүмкін еді. 
Сондықтан, персонал ақпаратты ашу баланың 
ең жақсы мүдделеріне сәйкес келе ме, жоқ па 
деген шешім қабылдаған кезде ерекше сақтық 
танытуы керек. Қызметкер іс материалдарын-
дағы ықтимал зиянды ақпаратты, егер бұл ба-
лаға қауіп-қатерді жоятын болса, рұқсат беріл-
генге дейін өңдей алады.

10.6. КӨМЕК АЛУШЫЛАРДЫ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ ТУРАЛЫ 
ХАБАРДАР ЕТУ  
Қызметкер КТБО/БҚО-ға қайта бағытталған, 
жеткілікті жетілген және жеткілікті түсіністікке 
ие барлық КҮБ-ны, сондай-ақ олардың ата-а-
налары мен заңды өкілдерін осы Құпиялылық 
саясаты туралы хабардар етуі тиіс. Түсінікте-
ме баланың және ата-анасының/заңды өкілінің 
КТБО/БҚО-мен алғашқы кездесуінде берілуі 

тиіс. Егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті 
болса, 

ата-анасына/заңды өкіліне түсініктеме жет-
кіліксіз; қызметкер балаға құпиялылық саяса-
тын жасына сәйкес түсінікті тілде түсіндіріп, ба-
ланың оны түсінетініне көз жеткізуі керек. 
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11.1. ШОЛУ
Осы 11-бөлімде балаларды зорлық-зом-
былықтан қорғау және алдын алу үшін барлық 

қызметкерлер ұстануға тиіс рәсімдер баянда-
лады. 

11.2. БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ МАМАН 
ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ
КТБО/БҚО Басшысы балаларды қорғау жөнін-
дегі қызметтер моделіне сәйкес КТБО/БҚО-ға 
қайта бағытталған КҮБ-ны қорғау үшін жалпы 
жауапкершілігі бар «Балалардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі маман» ретінде қызметкерді 
тағайындайды. Сондай-ақ, Басшы Балалар-
дың құқықтарын қорғау жөніндегі маман дема-
лыста болған кезде немесе оған қарсы заңсыз 
мінез-құлық туралы айып тағылған кезде Бала-
лардың құқықтарын қорғау жөніндегі маманның 
функциясын орындау үшін штаттық қызметкер-
лер қатарынан Балалардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі маманның Орынбасарын тағайын-
дайды. Балалардың құқықтарын қорғау жөнін-
дегі маманның және оның Орынбасарының 
Балаларды қорғаудың осы саясаты туралы те-

рең білімі және күтім мен қорғауды қажет ететін 
балалардың құқықтарын қорғау және олармен 
жұмыс істеу бойынша үлкен жұмыс тәжірибесі 
болуы тиіс 

Басшы КТБО/БҚО-ға қайта бағытталған бар-
лық қызметкерлердің, КҮБ-ның және олардың 
ата-аналары/заңды өкілдерінің Балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі маман және оның 
Орынбасары рөлін атқаратын қызметкерлер 
туралы хабардар болуын қамтамасыз етуге жа-
уапты болады. Балалар мен олардың ата-ана-
лары/заңды өкілдері Балалардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі маман және оның Орынбаса-
ры кім екендігі және олармен қалай байланыса 
алатындығы туралы хабардар болуы керек.

11.3. БАҒДАРЛАМА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АЙЫП ТАҒУ  
11.3.1. Егер қызметкер басқа қызметкердің ба-

лаға зиян келтірді немесе зиян келтіру 
қаупі бар деп күдіктенсе және бұл зиян 
шарасыз болмаса және балаға шұғыл 
медициналық көмек қажет болмаса, 
онда қызметкер дереу: 

a. Бұл туралы Балалардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі маманға хабарлауы; 
немесе

b. Егер мәселе Балалардың құқықта-
рын қорғау жөніндегі маманмен бай-
ланысты болса, бұл туралы оның 
Орынбасарына хабарлауы; немесе

c. Егер мәселе Балалардың құқықта-
рын қорғау жөніндегі маманмен және 
оның Орынбасарымен байланысты 
болса:

i. Бұл туралы Прокуратураға хабар-
лауы; және 

ii. ЮНИСЕФ-тегі Бағдарламаның бай-
ланысатын адамын хабардар етуі 
тиіс.

11.3.2. Егер қызметкер басқа қызметкер балаға 
зиян келтірді немесе зиян келтіру қаупі 
бар деп күдіктенсе және бұл зиян шара-
сыз болса немесе балаға шұғыл меди-
циналық көмек қажет болса, қызметкер 
13.3.1 тармақта көрсетілген хаттаманы 
орындамас бұрын тиісті жедел жәрдем 
қызметтеріне (полицияға және/немесе 
жедел медициналық көмек қызметтері-
не) дереу хабарлауы керек. 

11.3.3. Қызметкерлерге тағылған айыптарды, 
КТБО/БҚО, Қорғаншылық және қамқор-
шылық органы немесе Білім департа-
менті емес, прокурор тергейді, өйткені 
олар бұл рөлді мойнына алу үшін жет-
кілікті дәрежеде тәуелсіз емес. Сон-
дықтан, есеп Балалардың құқықтарын 

БАЛАЛАРДЫ 
ҚОРҒАУ САЯСАТЫ11. 
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қорғау жөніндегі маманға немесе оның 
Орынбасарына 13.3.1.a немесе 13.3.1.b 
тармаққа сәйкес ұсынылған кезде, Ба-
лалардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
маман немесе оның Орынбасары:

a. Бұл туралы тергеу жүргізу үшін қала/
облыс прокуратурасына хабарлауы; 
және

b. ЮНИСЕФ-тегі Бағдарламаның бай-
ланысатын адамын хабардар етуі 
тиіс.

11.3.4. Прокуратура, егер айыптау қылмысқа 
қатысты болса, полицияны тарту үшін 
және, егер іс сот талқылауын қажет 
етсе, соттарды тарту үшін жауап береді

11.3.5. 13.3.1 және 13.3.3 тармақтарға сәйкес 
қайта бағыттау және хабарлау кезінде 
мынадай ақпаратты көрсету қажет: 

a. Проблеманың сипаты және балаға 
зиян туралы ақпарат; 

b. Баланың аты, туған күні, мекенжайы 
және телефон нөмірі;

c. Баланың ата-анасының немесе заң-
ды өкілдерінің аты-жөндері, мекен-
жайлары және телефондары;  

d. Күдікті қызметкердің немесе қызмет-
керлердің аты-жөні және лауазымы;

e. Бұл проблемалар туралы алғаш біл-
ген қызметкердің назарына бұл мәсе-
ле қалай іліккені туралы ақпарат;

f. Қызметкерге бұл проблемалар тура-
лы алғаш рет белгілі болған күні мен 
уақыты; 

g. Қызметкерлердің бұл мәселені шешу 
үшін жасаған кез келген хабарлама-
лар, баяндамалар немесе ұсыныстар 
туралы, оның ішінде бұл хабарлама-
лар жасалған күн мен уақыт туралы 
толық ақпарат; 

h. Осы қауіптер негізделген кез келген 
дәлелдер; 

i. Осы Саясатқа сәйкес баланы қорғау 
және қызметкерді жұмыстан шеттету 
үшін қабылданған шаралар туралы 
толық ақпарат.

11.3.6. Күдікті қызметкер немесе қызметкер-
лер айыптау тергеу үшін Прокуратураға 
жіберіліп жатқан сәтте еңбекке толық 

ақы төлеу жағдайында жұмыстан шет-
тетіледі, сондай-ақ олар балалармен 
байланыстан дереу шеттетілуі керек. 
Қызметкерге осы мәселе бойынша 
тергеу жүргізілгенге дейін КТБО/БҚО 
үй-жайына кіруге рұқсат етілмейді. Қыз-
меткердің жұмыстан босатылуы немесе 
КТБО/БҚО-дан кетуі істің аяғына дейін 
жеткізілуіне кедергі келтірмейді. Егер 
КТБО/БҚО немесе басқа мекеме оны қу-
даламауға келіссе, қызметкер жұмыстан 
босату туралы өтініш беруге келісетін 
«ымыралы келісімдерге» тыйым салы-
нады.  

11.3.7. Егер айыптау негізсіз болса, Прокурату-
ра тергеу жүргізгеннен кейін  

a. Бала ешқандай жағдайда жазалан-
бауы керек; 

b. Қажет болған жағдайда КТБО/БҚО 
балаға психологиялық кеңес береді, 
мысалы, егер тергеу мәлімдеме 
жалған немесе арам ниетті жасалған 
деген қорытындыға келсе;

c. Айып тағылған қызметкерге жұмысқа 
оралуға рұқсат етіледі; сондай-ақ

d. Білім департаментінің КТБО/БҚО қы-
зметкердің жұмысқа оралуын жеңіл-
дету үшін айып тағылған қызметкерге 
қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді

11.3.8. Прокуратура тергеу жүргізгеннен кей-
ін, егер бұл айыптау негізделген болса, 
Білім департаменті және КТБО/БҚО қы-
зметкердің еңбек шартын немесе КТБО/
БҚО-мен ерікті көмек туралы келісімді 
бұзуды қоса алғанда, қызметкерге қаты-
сты тәртіптік шаралар қабылдау кезінде 
Прокуратураның және тергеуге қатыса-
тын кез келген басқа тиісті органдардың 
(мысалы, полицияның) нұсқауларын 
орындайды.

11.3.9. Балалардың құқықтарын қорғау жөнін-
дегі маман, оның Орынбасары немесе 
басқа тиісті қызметкер ата-аналарға/
заңды өкілдерге және ЮНИСЕФ-ке тек-
серу барысы мен нәтижелері туралы ха-
барлауға тиіс. Сондай-ақ, баланы хабар-
дар ету баланың ең жақсы мүдделеріне 
сай келмейтін жағдайларды қоспағанда, 
егер бала жеткілікті жетілген болса және 
түсінігі жеткілікті болса, қызметкер бала-
ны осы мәселені қараудың барысы мен 
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нәтижелері туралы хабардар етеді.  

11.3.10. Барлық қызметкерлер мыналарды көрсе-
те отырып, осы мәселені шешу үшін қа-
былданған қадамдарды жазбаша түрде 
егжей-тегжейлі жазып алуы керек:  

a. Қызметкердің жағдайды анықтаған 
және басқа қызметкерлерге немесе сы-
ртқы органдарға қандай да бір есептер, 
ұсынымдар немесе хабарламалар бер-
ген күнді және уақытты;

b. Баланың өз сөзімен жасаған кез кел-
ген хабарламаларын қоса алғанда, ай-
ыптауларға қатысты дәлелдемелерді; 
және

c. Қабылданған шешімдердің себептерін.

11.3.11. Айыптауға және осы мәселені қарауға қа-
тысты барлық құжаттар құпия болып та-
былады. Басшы (немесе оның орнындағы 
адам) құжаттаманы КТБО/БҚО үй-жайын-
да сенімді сақтауы тиіс.  Басшы (немесе 
оны алмастыратын тұлға) құжаттаманы 
мынадай жағдайларда ғана келесі тұлға-
лардың билігіне береді:  

a. Осы іс бойынша тергеу жүргізу мақсат-
тары үшін прокуратураға және қажет 
болған жағдайда полицияға;

b. Ақпаратты ашу заң бойынша талап 
етілетін мемлекеттік органға; және

c. Модельдің жүзеге асырылуын бақылау 
және осы мәселе бойынша жұмыс ба-
рысы туралы ақпарат беру мақсатында 
ЮНИСЕФ-ке.

Ақпаратты ашуға жол берілген жағдай-
ларда, КТБО/БҚО  тексеру шеңберінде 
қажетті көлемді ғана ұсынады

11.3.12. Баламен және ата-анамен / заңды өкіл-
мен алғашқы кездесу өткізетін қызметкер 
балаға (егер баланың жетілуі мен түсіні-
гі жеткілікті болса) және ата-анаға/заңды 
өкілге осы Балаларды қорғау саясатын 
жасына сәйкес келетін түсінікті тілде 
түсіндіреді.
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12.1. ШОЛУ
Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі қыз-
меттер моделінің мониторингін оның өз мақсат-
тарына қол жеткізуін және КҮБ-ны тиімді қорға-
удан және олардың құқықтарын іске асырудан 

тұратын модельдің болжамды әсеріне ықпал 
етуін қамтамасыз ету үшін жүзеге асыру маңы-
зды (6.1-бөлімді қараңыз).

Мониторинг КҮБ құқықтарын қорғау және іске асыру мақсатында балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер моделіне қатысты деректерді жинауды, тек-
серуді, талдауды және пайдалануды білдіреді. 

   

Модель мониторингі үш деңгейде жүзеге асы-
рылады: (i) КТБО/БҚО және таңдап алынған 
ҮЕҰ-мен; (ii) қала/облыс деңгейінде құрылған 
Үйлестіру комитетімен; және (iii) ұлттық деңгей-
де Адам құқықтары жөніндегі уәкіл, ЮНИСЕФ 
және ЕО құрған жоба бойынша Үйлестіру коми-

тетімен бүкіл Бірлескен жобаның мониторингі 
үшін. Осы  12-бөлімде негізгі назар КТБО/БҚО 
тарапынан мониторингке және оның нәтиже-
лері туралы есептерді Үйлестіру комитетіне 
ұсынуға аударылады.

12.2. КӨРСЕТКІШТЕР
Көрсеткіштер - бұл Бағдарламаны жүзеге асы-
рудағы прогресті бағалау үшін нақты және өл-
шенетін индикаторлар. Балалардың құқықта-
рын қорғау жөніндегі қызметтер моделінің 
енгізілуін бақылау үшін КТБО/БҚО 1-кесте. Мо-
ниторинг көрсеткіштерінде көрсетілген көрсет-
кіштерді өлшеу үшін деректер жинайды. 

Жиналған деректердің «бөлінуі» маңызды, 
яғни балалардың әртүрлі кіші топтары бойын-
ша деректер, мысалы, балалардың жынысына, 
жасына, ұлтына, мүгедектігіне және т.б. сәйкес 
ұсынылуы керек.  Бөлінген деректер маңызды, 
өйткені олар балалардың әртүрлі топтары ара-
сында теңсіздік бар-жоғын көрсете алады. Со-
дан кейін осы теңсіздіктерді жою және барлық 
КҮБ құқықтарын қорғау үшін құқықтарды қорғау 
қызметтерінің моделіне түзетулер енгізуге бо-
лады. Осы себепті, жалпы көрсеткішті (мыса-
лы, КТБО/БҚО-да қабылданған КҮБ-ның жалпы 
санын) өлшеу үшін мәліметтер жинаумен қатар 
ҮЕҰ осы көрсеткіш бойынша (мысалы, қыздар-
дың жалпы саны және ұлдардың жалпы саны) 
бөлінген деректерді ұсыну үшін осы балалар-
дың сипаттамалары туралы мәліметтер жинай-
ды.

МОНИТОРИНГ12. 
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1- кесте. Мониторинг көрсеткіштері

Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

Мақсаты: таңдалған өңірлерде (яғни Нұр-Сұлтан, Алматы қаласының, Шымкент қаласының және 
Түркістан облысының) күтім мен қорғауды қажет ететін 3 жастан асқан КҮБ құқықтарын қорғау 
бойынша кейс-менеджмент қызметтерін ұсыну.

Жалпы  
1-көрсеткіш: КТБО 
/БҚО-ға қайта 
бағытталған КҮБ 
саны 

•	 Бағдарламаға жүгінген 
тұлғаның санаты

•	  Баланың жынысы

•	  Баланың жасы

•	  Баланың мүгедектік 
тобы2

•	  Баланың азаматтығы 
немесе «азаматтығы 
жоқ» мәртебесі 

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

Бұл көрсеткіш балалардың жалпы санын 
емес, бағдарламамен өңделген өтініштердің 
санын (яғни жағдайларды) жүргізеді. Егер 
бала бағдарламаға бірнеше рет жіберілсе, әр 
бағытты бөлек қарастырыңыз. Мысалы, егер 
бала бағдарламаға екі рет жіберілсе, оны екі 
бөлек бағыт деп есептеңіз. Бұл бағдарламаға 
сұраныс туралы түсінік береді. 

Сонымен қатар, осы бағдарламадан бұрын 
өткен Балалардың реадмиссиясы болып 
табылатын қоңыраулардың саны туралы 
дезагрегацияланған деректерді жинау 
маңызды. Бұл бағдарламаға жіберілген 
балалардың жалпы санын есептеуге мүмкіндік 
береді. Реадмиссия КТБО/БҚО-ға берілген 
кезде пайда болады және КТБО/БҚО осы 
бала үшін бар істі қайта ашуы тиіс (яғни 
баланың алдыңғы ісі жабық болса, қайта 
ашылуы тиіс). 

Бағдарламаға бір отбасынан екі немесе 
одан да көп бала жіберілген жағдайда, әр 
бала үшін бағыттарды бөлек қарастырыңыз. 
Мысалы, егер екі бала екеуі де күтім мен 
қорғауды қажет ететін негізде бағдарламаға 
жіберілсе, оны екі бөлек бағыт деп есептеңіз.

2 Мүгедектерге әртүрлі кедергілермен өзара іс-қимыл кезінде олардың қоғам өміріне басқалармен тең дәрежеде 
толық және тиімді қатысуына кедергі келтіруі мүмкін тұрақты дене, психикалық, зияткерлік немесе сенсорлық 
бұзылулары бар адамдар жатады – БҰҰ Мүгедектердің құқықтары туралы конвенциясы.
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Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

2-көрсеткіш: 
Отбасынан 
ажыратылған немесе 
жетелеушісі жоқ, 
КТБО/БҚО-ға қайта 
бағытталған КҮБ 
саны

•	 Бағдарламаға жүгінген 
тұлғаның санаты

•	 Баланың жынысы

•	 Баланың жасы

•	 Баланың мүгедектік 
тобы

•	 Баланың азаматтығы 
немесе «азаматтығы 
жоқ» мәртебесі 

•	 Баланың этникалық 
тиістілігі

Жағдай/ бағыт деген не, сондай-ақ баланың 
реадмиссия жағдайларының саны туралы 
мәліметтерді жинаудың маңыздылығы туралы 
жоғарыдағы нұсқаулықты қараңыз.

3-көрсеткіш: Тәуелсіз 
қолдау қызметінің 
қызметтері 
тағайындалатын 
КТБО/БҚО-ға қайта 
бағытталған КҮБ 
саны

•	  Баланың жынысы

•	 Баланың жасы

•	  Баланың мүгедектік 
тобы

•	  Баланың азаматтығы 
немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі 

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

Бұл көрсеткіш осы нұсқаулықтың 9-бөліміне 
сәйкес балаға тәуелсіз қолдау қызметі 
тағайындалатын бағдарлама шеңберінде 
КТБО/БҚО қарайтын істер/өтініштер санын 
жүргізеді. Осы нұсқаулыққа сәйкес КҮБ жасы 
мен кемелділігі жеткілікті болған және тәуелсіз 
жақтаушының рөлі туралы анық, жасына 
сәйкес тілде хабардар болған жағдайларды 
қоспағанда, барлық жағдайларда тәуелсіз 
қолдау қызметі тағайындалуға тиіс, КҮБ бұл 
қызметтен өз еркімен бас тарта алады.

Егер бала бағдарламаға реадмиссияланған 
болса (яғни, бағдарламаға екі рет жіберілсе), 
тәуелсіз қолдау қызметі баланы бағдарламаға 
реадмиссияланған кезде ғана тағайындалады, 
онда осы көрсеткіштің мақсаттары үшін бұл бір 
бағыт/жағдай болып саналады.
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Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

4-көрсеткіш: 
ажыратылған немесе 
жетелеушісі жоқ 
КҮБ саны, олар үшін 
КТБО/БҚО отбасын 
іздестіруді жүргізеді 

•	  Баланың жынысы

•	  Баланың жасы

•	  Баланың мүгедектік 
тобы

•	  Баланың азаматтығы 
немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі 

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

Бұл көрсеткіш ажыратылған немесе еріп 
жүрушісі жоқ КҮБ отбасын іздестіруге жататын 
кезде Бағдарлама шеңберінде КТБО/БҚО 
қараған өтініштер/істер санын жүргізеді.

Бағдарламаға қайта қабылданған бала 
бірнеше рет отбасын іздей алады. Сондықтан, 
қайта қаралған жағдайда, іздеуден 
өткен балалардың жалпы саны туралы 
дезагрегацияланған мәліметтерді жинау 
пайдалы. Мысалы. КТБО/БҚО 10 жағдайда 
отбасыларды іздестіруді жүргізе алады, бірақ 
осы жағдайлардың үшеуі бұрын отбасылық 
іздестіруден өткен балалардың қайталанған 
өтініштері болуы мүмкін және бұл жағдайда 
КТБО/БҚО Бағдарлама шеңберінде тек 7 
балаға іздестіруді ұсынады.

5-көрсеткіш: уақытша 
қамқорлыққа 
орналастырылған 
КҮБ саны 

•	  Баланың жынысы

•	  Баланың жасы

•	 Баланың мүгедектік 
тобы

•	  Баланың азаматтығы 
немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі  

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

•	  Күтімді ұйымдастыру 
түрі

Бұл көрсеткіш бала уақытша қамқорлыққа 
алынған кезде (осы нұсқаулықта 
көрсетілгендей) бағдарлама шеңберінде 
КТБО/БҚО бағыттардың (яғни істердің) 
санын жүргізеді. Жоғарыда келтірілген 
нұсқаулықты қараңыз, егер қандай-да бір 
жағдай қайталанатын болса және сол 
балаларға қатысты болса, балалардың жалпы 
саны туралы бөлінбеген мәліметтерді жинау 
маңызды. 

6-көрсеткіш: 
Модельді тестілеу 
кезеңінде КТБО/БҚО-
да орналастырылған 
КҮБ саны

•	  Баланың жынысы

•	  Баланың жасы

•	  Баланың мүгедектік 
тобы

•	  Баланың азаматтығы 
немесе «азаматтығы 
жоқ» мәртебесі 

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

•	  Бала ашық режимге 
жата ма

•	  Орналастыру ұзақтығы

жоғарыдағы мәліметті қараңыз
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Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

7-көрсеткіш: толық 
әлеуметтік бағалау 
жүргізілетін КҮБ саны

•	  Баланың жынысы

•	  Баланың жасы

•	  Баланың мүгедектік 
тобы

•	  Баланың азаматтығы 
немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі  

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

жоғарыдағы мәліметті қараңыз

Шыққан елі Қазақстан болып табылмайтын отбасынан ажыратылған немесе жетелеушісі жоқ 
балалар3

8А-көрсеткіш: 
КТБО/БҚО-ға қайта 
бағытталған КҮБ 
саны

•	  Бағдарламаға жүгінген 
тұлғаның санаты

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік тобы
•	  Баланың азаматтығы 

немесе «азаматтығы 
жоқ» мәртебесі 

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

Бірлескен жоба шеңберінде ЮНИСЕФ пен 
Адам құқықтары жөніндегі уәкіл шыққан 
елі Қазақстан болып табылмайтын болса, 
ажырасқан және жалғыз жүрген балалары 
туралы деректерді хабарлауға міндетті. 
Осылайша, 8А-дан 8E-ге дейінгі көрсеткіштер 
балалардың осы топтарына жатады.

Жоғарыда келтірілген нұсқаулықты қараңыз, 
бұл бағыт дегеніміз не және бағыт бұрын 
нұсқаулыққа қатысқан баланың қайта қаралуы 
туралы дезагрегацияланған мәліметтерді 
жинау маңызды.

8B-көрсеткіш: 
Тәуелсіз қолдау 
қызметінің 
қызметтері 
тағайындалатын 
КТБО/БҚО-ға қайта 
бағытталған КҮБ 
саны

•	  Бағдарламаға жүгінген 
тұлғаның санаты

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік тобы
•	  Баланың азаматтығы 

немесе «азаматтығы 
жоқ» мәртебесі 

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

Жоғарыда айтылғандай, мұнда қолданылатын 
3 көрсеткішке қатысты ескертулерді қараңыз.

3 Яғни, бала Қазақстан азаматы болып табылмайды немесе егер баланың азаматтығы болмаса, бала Қазақстанда 
тұрмайды.
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Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

8C-көрсеткіш: КТБО/
БҚО отбасыларымен 
қайта қосылатын КҮБ 
саны 

•	 Баланың жынысы
•	 Баланың жасы
•	 Баланың мүгедектік 

тобы
•	 Баланың азаматтығы 

немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі 

•	 Баланың этникалық 
тиістілігі

4-көрсеткішке қатысты ескертулерді қараңыз.

8D-көрсеткіш: 
Тестіленетін 
кезеңде КТБО/БҚО 
орналастырылған 
КҮБ саны

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік тобы
•	  Баланың азаматтығы 

немесе “азаматтығы жоқ” 
мәртебесі 

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

•	  Бала ашық режимге жата 
ма

•	  Орналастыру ұзақтығы

жоғарыдағы мәліметті қараңыз

8E-көрсеткіш: Ұзақ 
мерзімді шешімді 
анықтау үшін 
баланың ең жақсы 
мүдделерін бағалауға 
жататын КҮБ саны

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік тобы
•	  Баланың азаматтығы 

немесе “азаматтығы жоқ” 
мәртебесі 

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

жоғарыдағы мәліметті қараңыз

Нәтижесі: КҮБ зиян келтірудің барлық түрлерінен қорғалған және баланың мүдделеріне сай 
келетін ұзақ мерзімді, тұрақты күтім механизмімен қамтамасыз етілген
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Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

Жалпы 

9-көрсеткіш: 
Қазақстанда 
Балаларды қорғау 
жоспарларын әзірлеу 
және іске асыру 
қажет КҮБ саны

•	 Баланың жынысы
•	 Баланың жасы
•	 Баланың мүгедектік 

тобы
•	 Баланың азаматтығы 

немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі 

•	 Баланың этникалық 
тиістілігі

жоғарыдағы мәліметті қараңыз

10-көрсеткіш: 
Қазақстанда 
Балаға күтім жасау 
жоспарын әзірлеу 
және іске асыру 
қажет балалар саны  

•	 Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың азаматтығы 

немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі 

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

•	  Күтімді ұйымдастыру 
түрі

жоғарыдағы мәліметті қараңыз

11-көрсеткіш: баланы 
қорғау және қорғау 
жоспарын әзірлеуге 
байланысты істер 
саны (кез келген 
тәртіп)

•	 Баланың жынысы
•	 Баланың жасы
•	 Баланың мүгедектік 

тобы
•	 Баланың азаматтығы 

немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі

•	 Баланың ұлты
•	 Қайта қосылатын ел
•	 Осы жағдайлар 

жататын балалардың 
жалпы саны

Кейбір жағдайларда бала баланы қорғау 
жоспарына, содан кейін күтім жоспарына 
немесе керісінше әрекет етуі мүмкін. Бұл 
көрсеткіш осындай жағдайларға жатады.

Алдыңғы жазбаларды, егер ол жағдайлардың 
жалпы санынан өзгеше болса, тартылған 
балалардың жалпы саны туралы мәліметтерді 
жинау маңызды. 
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Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

Шыққан елі Қазақстан болып табылмайтын отбасынан ажыратылған немесе жетелеушісі жоқ 
балалар 4 

11A-көрсеткіш: 
Олардың ең жақсы 
мүдделерін бағалау 
мен анықтауға 
сәйкес олардың 
шыққан елінде ата-
аналарымен немесе 
заңды өкілдерімен 
қайта қосылған КҮБ 
саны

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың азаматтығы 

немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі  

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

•	  Қайта қосылу 
жүргізілетін ел

Алдыңғы ескертулерді қараңыз, бұл бағыт, 
сонымен қатар 8A көрсеткіштің ескертулерін 
қараңыз.

11A-көрсеткіш: 
Олардың ең жақсы 
мүдделерін бағалау 
мен анықтауға 
сәйкес үшінші елде 
ата-аналарымен 
немесе заңды 
өкілдерімен қайта 
қосылған КҮБ саны

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың азаматтығы 

немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі  

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

•	  Қайта қосылу 
жүргізілетін ел

жоғарыдағы мәліметті қараңыз

11C-көрсеткіш: 
Балалардың ең 
жақсы мүдделерін 
бағалауға және 
айқындауға сәйкес 
алыс туыстарына 
немесе шыққан 
елінде басқа да 
балама орналастыру 
нысанына тұруға 
жіберілген 
балалардың саны

•	 Баланың жынысы

•	  Баланың жасы 

•	  Баланың мүгедектік 
тобы

•	  Баланың азаматтығы 
немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі  

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

•	  Күтімді ұйымдастыру 
түрі

жоғарыдағы мәліметті қараңыз

4 Яғни, бала Қазақстан азаматы болып табылмайды немесе егер баланың азаматтығы болмаса, бала әдетте 
Қазақстанда тұрмайды.
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Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

11D-көрсеткіш: 
Олардың ең 
жақсы мүдделерін 
бағалауға және 
анықтауға сәйкес 
ҚР-да тұруға қалған 
балалар саны

•	  Баланың жынысы

•	  Баланың жасы 

•	  Баланың мүгедектік 
тобы

•	  Баланың азаматтығы 
немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі  

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

•	  Күтімді ұйымдастыру 
түрі

жоғарыдағы мәліметті қараңыз

Әсері: КҮБ тиімді қорғалады және олардың құқықтары іске асырылады

Жалпы  

12-көрсеткіш: Күтім 
жасау жоспарын 
аяқтайтын КҮБ саны 
(және кейіннен 
Қорғау жоспарына 
енгізілмеген)

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың азаматтығы 

немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі  

•	  Баланың этникалық 
тиістілігі

•	  Күтімді ұйымдастыру 
түрі

Істің/бағыттың не екенін және осы істерге 
қатысты балалардың жалпы саны туралы 
мәліметтерді жинаудың маңыздылығы туралы 
алдыңғы нұсқаулықты қараңыз (өйткені екі 
жағдайда қайта қабылданған бала болуы 
мүмкін жайлы жазылған).

13-көрсеткіш: 
Олардың Күтім жасау 
жоспарын іске асыру 
аяқталғаннан кейін 
ата-аналарымен / 
заңды өкілдерімен 
орналастырылған 
КҮБ саны5  

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың этникалық 

тиістілігі
•	  Баланың азаматтығы 

немесе “азаматтығы 
жоқ” мәртебесі  

Істің/бағыттың не екенін және осы істерге 
қатысты балалардың жалпы саны туралы 
мәліметтерді жинаудың маңыздылығы туралы 
алдыңғы нұсқаулықты қараңыз (өйткені екі 
жағдайда қайта қабылданған бала болуы 
мүмкін жайлы жазылған).

5  Бұл көрсеткіш бала Қазақстанда қалған жағдайда ғана қолданылады, яғни істі КТБО/БҚО жүргізеді және басқа елдегі 
балалардың құқықтарын қорғау органына берілмейді.
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6  Бұл көрсеткіш бала Қазақстанда қалған жағдайда ғана қолданылады, яғни істі КТБО/БҚО жүргізеді және басқа елдегі 
балалардың құқықтарын қорғау органына берілмейді.

Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

14-көрсеткіш: 
Олардың Балаға 
күтім жасау 
жоспарын ... 
деп санайтын 
тестіленетін 
модельге сәйкес 
КТБО/БҚО-ға қайта 
бағытталған КҮБ 
проценті 6 

•	 Баланың жынысы
•	 Баланың жасы
•	 Баланың мүгедектік 

тобы
•	 Баланың азаматтығы 

немесе «азаматтығы 
жоқ» мәртебесі 

•	 Баланың этникалық 
тиістілігі

Істің/бағыттың не екенін және осы істерге 
қатысты балалардың жалпы саны туралы 
мәліметтерді жинаудың маңыздылығы туралы 
алдыңғы нұсқаулықты қараңыз (өйткені екі 
жағдайда қайта қабылданған бала болуы 
мүмкін жайлы жазылған).

12.3 ЕСЕПТІЛІК

КТБО/БҚО шеңберінде Үйлестіруші деректерді 
жинау және талдау мақсатында КТБО/БҚО Бас-
шысымен алмасу үшін жауапты болады. Басшы 
Үйлестіру комитетіне ай сайынғы отырыстарда 
(B қосымшасын қараңыз) осы деректер негізін-
де жасалған негізгі қорытындыларды балалар-
дың құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер мо-
делін іске асыруға және көмек алушылар үшін 
оның нәтижелеріне қатысты кез келген мәселе-
лерді талқылау және шешу үшін ұсынады.  

Басшы сондай-ақ Үйлестіру комитеті жүргізетін 
модельдерді аралық және жыл сайынғы шо-
луға қатысады. Шолуды жүргізу үшін Басшы 
статистикалық деректерді және берілген істер, 
туындаған проблемалар, модельді жақсарту 
және жалпы бағалау жөніндегі ұсынымдар ту-
ралы иесіздендірілген ақпаратты қоса алғанда, 
ағымдағы күнге дейін модельді жүзеге асыру 
барысы туралы жазбаша баяндаманы ұсынады. 
Үйлестіру комитетінің рәсімдері туралы толығы-
рақ ақпарат алу үшін B-қосымшасын қараңыз.
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Үйлестіруші жеке істердегі деректердің жаңар-
тылуына жауапты болады. Бұл іс материалда-
рында осы мәселеге қатысты барлық хабар-
ламаларды құжаттауды қамтиды. Жазбаша 
есептер жеткілікті түрде егжей-тегжейлі болуы 
керек және әр хабарламаның күнін, уақытын, 
ұзақтығын, қатысушылығын, мазмұны мен әді-
стерін қамтуы керек.

КТБО/БҚО Үйлестірушісі процесті құжаттан-
дыруға және Бағдарлама барысында жұмыс 
істеген жекелеген жағдайларға қатысты қабыл-

данған барлық шешімдердің себептері үшін жа-
уап береді. 

Жеке кейстердің күнделікті мониторингіне жау-
ап беретін КТБО/БҚО Үйлестірушісі қызметкер-
лерден өздері айналысатын жекелеген істерді 
қарау барысы туралы өзекті ақпаратты алу 
кезінде іс материалдарын қарайды және мұн-
дай мониторинг іс материалдарын тиісінше 
жүргізуді және жаңартуды қамтамасыз ету үшін 
айына кемінде бір рет жүргізілуі тиіс.

ІС МАТЕРИАЛДАРЫН 
ЖҮРГІЗУ13. 
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А-ҚОСЫМШАСЫ. КАДРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САЯСАТЫ
КТБО/БҚО байланыста болатын барлық бала-
лардың қауіпсіздігі мен амандығын  қамтамасыз 
етуге міндеттенеді. Барлық қызметкерлер (яғни, 
қызметкерлер, консультанттар, тағылымдама-
дан өтушілер және КТБО/БҚО волонтерлері) 
осы міндеттемені бөлісіп, соған сәйкес әрекет 
етуі керек. Осы Кадр қауіпсіздігінің саясаты ба-
лалармен жұмыс істеу және осы міндеттемені 
орындау үшін олардың тиісті біліктілігі мен 
білімін қамтамасыз ету мақсатында Бағдарла-
маны іске асыру үшін барлық қызметкерлерді 
жалдау кезінде КТБО/БҚО қолдануы тиіс стан-
дарттар мен тексеру тәсілдерін белгілейді.

1.  Бағдарламада ақы төленетін немесе ақы 
төленбейтін лауазым туралы кез келген ха-
барландыруда «[КТБО/БҚО]  Бағдарламаға 
қатысушы барлық балалардың қауіпсіздігі 
мен амандығын қамтамасыз етуге бейілді 
екені туралы мәлімдеме болуы тиіс. Барлық 
қызметкерлер (яғни, қызметкерлер, консуль-
танттар, тағылымдамадан өтушілер және 
КТБО/БҚО волонтерлері) тиісті тексерулер-
ден өтіп, ұсынымдар беруі тиіс».  

2.  Барлық мүдделі кандидаттар мыналарды 
қамтитын ақпараттық пакетті ұсынуы қа-
жет: осы Кадрлық қауіпсіздік саясатын; Бас-
шылыққа алынатын қағидаттарды (5-бөлім); 
Бағдарламаның мақсаттарын (6.1-бөлім); 
лауазымның сипаттамасын және канди-
даттарға қойылатын талаптарды (7-бөлім); 
құпиялылық саясатын (10-бөлім); балалар-
ды қорғау саясатын (11-бөлім); өтінім ныса-
нын; және өтінімді қалай беру керектігі ту-
ралы нұсқаулықты. Барлық өтінімдерге қол 
қойылуы керек.  Егер кандидат онлайн ре-
жимінде өтініш берсе, ол оған сұхбат кезінде 
қағаз тасығышта қол қоюы керек.

3.  Кандидаттардың соңғы тізіміне кіру үшін 
кандидат лауазымдық нұсқаулық туралы 
нақты түсінігін көрсетіп, кандидатқа қойыла-
тын талаптарға, атап айтқанда, Басшылыққа 
алынатын қағидаттарға (5-бөлімді қараңыз), 
Бағдарлама мақсаттарына (6.1-бөлімді қа-
раңыз), сондай-ақ Бағдарламаға қатысатын 
барлық балалардың қауіпсіздігі мен аман-
дығына бейілділігіне сәйкес келуі тиіс.

4.  Таңдалған кандидат екі ұсынымда егжей-те-
гжейлі ақпарат беруі тиіс, олардың біреуі 
кандидаттың ең соңғы жұмыс берушісінен 
(мүмкіндігінше) болуы тиіс. Бұрынғы жұмыс 
орнынан ұсынымдар бұрынғы әріптесінен 

емес, Басшысынан/директорынан болуы ке-
рек. КТБО/БҚО ұсынымдар беретін аталған 
тұлғалармен мынадай мақсатта тікелей бай-
ланысады:

•  Кандидаттың алдыңғы жұмыс орны ту-
ралы мәліметтерді растау және қайта 
тексеру,

•  Кандидаттың балалармен және әлеу-
меттік осал отбасылармен жұмыс істеу-
ге жарамдылығы туралы сұрау,

•  Кандидатқа қатысты кез келген негіз-
делген айыптаулар туралы сұрау,

•  Кез келген тәртіптік ескертулер немесе 
шаралар туралы білу, 

•  Кандидаттың қатысу табелі туралы білу,

•  Кандидаттың жазбаша сөгістері туралы 
сұрау,

•  Кандидаттың осы лауазымға жарам-
дылығы туралы кез келген басқа тиісті 
ақпаратты сұрату үшін.

Жазбаша нысандағы барлық ұсыным хаттар 
кандидаттың өтінішінің  нақтылаулары қоса 
берілуі және сақталуы тиіс.

5.  Сұхбаттасу кезінде кандидаттар сұхбат-
тасу сатысындағы кандидаттың фотосу-
реті болуы тиіс ресми құжаттың көшір-
месін ұсынуы тиіс.  Сұхбаттасу кезінде 
кандидаттар өздерінің еңбек қызметіндегі 
кез келген кемшіліктерді және кез келген 
ауытқуларды немесе өз қызметтік тізімінде-
гі алшақтықтарды түсіндіруі тиіс, сондай-ақ 
Басшылыққа алынатын қағидаттарға және 
Бағдарлама мақсаттарына және бала-
лардың қауіпсіздігі және амандығын өзінің 
қорғай алу қабілетіне бейілділігін көрсетуі 
тиіс.

6.  Қызметкерді жұмысқа кез келген шақыру ке-
лесі құжаттарды ұсынған жағдайда жарам-
ды:

•  жеке басты куәландыратын құжаттар,

•  еңбек қызметін растайтын құжат,

•  білімі, біліктілігі, арнайы білімінің неме-
се кәсіптік даярлығының болуы туралы 
құжат,

•  алдын ала медициналық куәландыру-
дан өткені туралы құжат,
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•  шетелдік қызметкерге жұмысқа орнала-
суға рұқсат,

•  соттылығының болуы немесе болмауы 
туралы анықтама.

Барлық ақпарат құжатталады және құпи-
ялылыққа сәйкес сақталады.

7.  Барлық жаңа қызметкерлер құпиялылық са-
ясаты мен балалардың құқықтарын қорғау 
саясатын қоса алғанда, осы Нұсқаулықты 
қолдану бойынша оқудан өтуі керек. 
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B-ҚОСЫМШАСЫ. ҮЙЛЕСТІРУ КОМИТЕТІ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
РӘСІМДЕРІ ЖӨНІНДЕГІ БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНАТЫН ЕРЕЖЕЛЕР

Үйлестіру комитетінің мүшелері төрағаны өз 
мүшелерінің қатарынан тағайындайды. Таңдап 
алынған Бағдарлама Басшысы немесе ҮЕҰ 
Бағдарламасының Үйлестірушісі, тек егер 
төраға осы рөлді орындау үшін басқа адамды 
тағайындамаса, Үйлестіру комитеті хатшысы-
ның функцияларын орындайды.

Хатшы мыналар үшін жауапты:

•	  Айына бір рет (ал бірінші жылдан кейін - әр-
бір екі ай сайын) отырыстарды, сондай-ақ 
Үйлестіру комитетінің кезектен тыс отыры-
старын шақыру және өткізуге жәрдемдесу;

•	  Үйлестіру комитеті отырыстарының хатта-
маларын оның барлық мүшелері арасында 
жасау және тарату;

•	  Бірінші жартыжылдық шолуды және мо-
дельді тестілеу бойынша жылдық есептерді 
Әкімдікке ұсыну;

•	  Үйлестіру комитетінің мүшелері мен басқа 
да тиісті мүдделі тараптар арасында тиісті 
есептер мен құжаттарды уақтылы тарату.

Үйлестіру комитеті мыналар үшін жауапты:

•	  Қалада құқықтарды қорғау жөніндегі қызмет-
тер моделін, оның ішінде модельді аралық 
және жыл сайынғы шолу арқылы енгізуді 
бақылау;

•	  Модельді енгізу барысында туындайтын 
кез келген жедел міндеттерді талқылау үшін 
форум ретінде жұмыс істеу, әсіресе КҮБ-
мен байланысты істерді қарау кезінде қайта 
бағыттау және ведомствоаралық үйлестіру 
жағдайларына қатысты; сондай-ақ

•	  Модельді тиімді енгізу жолындағы кез келген 
кедергілерді жою үшін қабылдануы тиіс қа-
дамдарды келісу.

Үйлестіру комитетінің мүшелері мынадай мін-
деттерді атқарады:

•	  Модельді табысты іске асыруды қамтама-
сыз ету үшін барлық ақылға қонымды шара-
ларды қабылдау;

•	  Айына бір рет/әр екі айда өткізілетін отыры-
старға және Үйлестіру комитетінің кезектен 
тыс отырыстарына, сондай-ақ жартыжыл-
дық және жыл сайынғы шолуға қатысу 
(төменде толығырақ талқыланады);

•	  Модельді сәтті енгізуді қамтамасыз ету үшін 
КТБО/БҚО немесе ҮЕҰ және осы тұлғаны 
ұсынатын орган арасындағы байланысты 
қолдау;

•	  Модельді іске асыру кезінде туындайтын 
кез келген проблемаларды шешу үшін, егер 
олар осы тұлға өкілдік ететін ұйымның құ-
зыретіне тікелей қатысты болса, барлық 
ақылға қонымды шараларды қабылдау. 

 Үйлестіру комитеті:

•	  Кез келген басқа тиісті органды немесе жеке 
тұлғаны Үйлестіру комитетінің мүшесі етіп 
тағайындай алады.  Мүшелік құрам айына 
бір рет/әр екі айда өткізілетін отырыстарда 
Үйлестіру комитетінің қарапайым көпшілік 
дауысымен бекітіледі;

•	  Үйлестіру комитетінің отырысына қатысуға 
және сөз сөйлеуге кез келген басқа тиісті 
адамды немесе органды шақыра алады; 
және

•	  Оның міндеттерін тиімді жүзеге асыру үшін 
қызмет көрсету моделінің функцияларын өз-
герту бойынша ұсыныстар бере алады.

Үйлестіру комитетінің отырыстарында ауызша 
баяндамаларды мыналар ұсынады:

•	  Бағдарламаның жүзеге асырылу барысы, 
ҮЕҰ жұмыс істейтін істердің санаты мен 
саны, кез келген туындаған қиындықтар 
және қызметтер моделін іске асыруға қаты-
сы бар кез келген басқа да тиісті мәселелер 
туралы хабарлайтын ҮЕҰ Бағдарламасының 
Басшысы. ҮЕҰ Бағдарламасының Басшысы 
Үйлестіру комитетінің осыған байланысты 
кез келген сұрақтарына жауап береді; 

•	  КТБО/БҚО директоры модельге сәйкес ба-
лалардың құқықтарын қорғауға байланысты 
істердің жүргізілуі туралы, КТБО/БҚО жұмыс 
істейтін істердің санаттары мен саны тура-
лы, кез келген туындаған қиындықтар тура-
лы және модельді енгізуге байланысты кез 
келген басқа да тиісті мәселелер туралы ха-
барлайды.  КТБО/БҚО директоры Үйлестіру 
комитетінің осыған байланысты кез келген 
сұрақтарына жауап береді;

•	  Үйлестіру комитетінің басқа мүшелері мо-
дельді тестілеу кезінде өз ұйымдарының 
тәжірибесі туралы есеп береді.  
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Егер қажет деп саналса, Үйлестіру комитетінің 
кезектен тыс отырыстарын Хатшы кез келген 
басқа уақытта шақыра алады.

Үйлестіру комитеті қызметтер моделіне ара-
лық және жыл сайынғы шолу жүргізеді.  Әрбір 
шолу Үйлестіру комитетінің ресми отырысынан 
тұрады, оның барысында Үйлестіру комитетінің 
әрбір мүшесі өз құзыреті шеңберінде жұмыс ба-
рысы туралы жазбаша баяндама ұсынады. Бұл 
баяндамаларға Үйлестіру комитетінің мүше-
лері статистикалық деректерді және берілген 
істер, туындаған проблемалар, Орталықтың 

жұмысын жақсарту жөніндегі ұсынымдар және 
олардың ағымдағы күнгі жалпы бағасы туралы 
ақпарат енгізіледі. Үйлестіру комитетінің Хат-
шысы Әкімдікке және ЮНИСЕФ-ке ұсыну үшін 
жылдық есепті жинайды және тексереді.

Үйлестіру комитеті жыл сайынғы шолуларға қо-
сымша бірінші жыл ішінде қызметтер моделінің 
жұмысына жартыжылдық шолу жүргізеді. Жар-
тыжылдық шолу форматы жылдық шолумен 
бірдей болуы тиіс.  Басқарушы комитеттің Хат-
шысы Әкімдік пен ЮНИСЕФ-ке аралық шолуды 
ұсынады.
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C-ҚОСЫМШАСЫ. ҚАЙТА БАҒЫТТАУ НЫСАНЫ

Қайта бағыттауды алған КТБО/БҚО Үй-
лестірушісі немесе уәкілетті әлеуметтік қыз-
меткер бұл нысанды Бағдарлама шеңберін-
де КТБО/БҚО-ға жасалған балаларды қорғау 

жөніндегі барлық қайта бағыттаулар үшін 
Бағдарламаға жүгінген адамның толтыруын 
қамтамасыз етуі тиіс. 

А-БӨЛІМІ. БАҒДАРЛАМАҒА ЖҮГІНГЕН ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ  

А1 Есімі:

A2 Жүгінген ұйым: 
(Егер өтінішті мемлекеттік органнан 
немесе ҮЕҰ-дан басқа біреу жасаса, 
қоғам мүшесін көрсетіңіз)

 

А3 Атқаратын қызметі (егер жүгінген 
адам қоғам мүшесі болып 
табылмаса):

А4 Мекенжайы:

A5 Телефон нөмірі:  

А6 Қайта бағыттау күні (КК/АА/ЖЖ)

Б-БӨЛІМІ. БАЛА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ  

Б1 Есімі:

Б2 Мекенжайы:

Б3 Туған күні (КК/АА/ЖЖ)  

Б4 Баланы қорғауды қажет ететін 
мәселенің сипаттамасы:

Б5 Бала үшін бұл алаңдаушылық 
негізделген дәлелдердің 
сипаттамасы (егер бар болса):

Б6 Бала күтімінің ағымдағы 
жағдайының сипаттамасы:

Б7 Баланың аға-інілері немесе әпке-
қарындастары бар ма? Егер бар 
болса, аты-жөнін, туған күнін және 
мекенжайын көрсетіңіз
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Б8 Бала тұратын бөлмеде тұратын 
басқа балалар бар ма? Егер 
бар болса, олардың аттарын, 
мекенжайларын және туған 
күндерін, сондай-ақ егер олар 
өзгеше болса, ата-аналарының/ 
заңды өкілдерінің аты-жөндері мен 
байланыс деректерін көрсетіңіз 

Б9 Бала мектепке немесе білім беру 
бағдарламасына қабылданды ма? 
Егер қабылданса, нақтылаңыз

Б10 Баланың ерекше қажеттіліктері бар 
ма (физикалық, зияткерлік)? Егер 
бар болса, нақтылаңыз

Б11 Балаға аудармашы немесе басқа 
байланысу көмегі қажет пе?  
Егер қажет болса, толық ақпарат 
беріңіз.

В-БӨЛІМІ. БАЛАНЫҢ АТА-АНАСЫ/ ЗАҢДЫ ӨКІЛДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

В1 Есімі (есімдері):

В2 Мекенжайы 
(мекенжайлары):

Г-БӨЛІМІ. БАЛАНЫҢ КӨШІ-ҚОН ЖАҒДАЙЫ  

Г1. Баланың көші-қон мәртебесін сипаттаңыз. 

Д-БӨЛІМІ. ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР  

Д3 Қазіргі уақытта бала немесе 
отбасы үкіметтен, ҮЕҰ-дан 
немесе басқа мекемеден 
қолдау көрсету бойынша 
қандай да бір қызметтерді 
ала ма? Егер алса, онда 
қандай қызметтер мен қызмет 
жеткізушілерін көрсетіңіз.

Қолы: ………………………………………………….. [Сауалнаманы толтырушы адамның қолы]

Күні: …………………………………………………..
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D-ҚОСЫМШАСЫ. БАСТАПҚЫ БАҒАЛАУ НЫСАНЫ

Қажет болған жағдайда Әлеуметтік қызметкер 
бастапқы бағалауды осы Нысанға қоса алады 

және бұл Нысанды негізгі жерлерін бөліп көр-
сету үшін ғана қолдана алады.

Баланың есімі: Істің сәйкестендіру нөмірі:7

Бастапқы бағалауды жүргізген Әлеуметтік қызметкердің есімі:

1. Отбасылық өмір (баланың үйдегі және отбасындағы жағдайын бағалау):

2. Баланың туыстарымен және достарымен қарым-қатынасын бағалау

3. Баланың әлеуметтік, құқықтық, медициналық, психологиялық-педагогикалық 
қажеттіліктерін бағалау:

Әлеуметтік:

Құқықтық:

Медициналық:

Психологиялық:

Білім беру:

6. Әлеуметтік қызметкердің жалпы бағасы мен тұжырымдары:

7. Жедел әрекеттер қажет:

Әлеуметтік қызметкердің қолы: _____________________________

Күні: _____________________________

КТБО/БҚО Үйлестірушісі бекіткен: _____________________________

Күні: _____________________________

7  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс.
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E-ҚОСЫМШАСЫ. ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫ
КТБО/БҚО Үйлестірушісі толтырады:

Баланың есімі

Істің сәйкестендіру 
нөмірі 8

Істі жабу күні (КК/АА/
ЖЖ):

Істі жабу себептері:

Келесі қызметтер туралы 
толық ақпарат:

КТБО/БҚО Үйлестірушісінің қолы:       Күні:    

8  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс.
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F--ҚОСЫМШАСЫ. ҚАЙТА БАҒЫТТАУҒА ҮЕҰ СҰРАУ САЛУ 
НЫСАНЫ

А-БӨЛІМІ. БАЛАНЫ ЖІБЕРГЕН АДАМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (ЕГЕР ҚАЖЕТ БОЛСА)                

А1 Есімі:

A2 Жүгінген ұйым:  

А3 Мекенжайы:

А4 Телефон нөмірі:  

Б-БӨЛІМІ. БАЛА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ  

Б1 Есімі:

Б2 Мекенжайы:

Б3 Туған күні:  

Б4 Бала тұратын ТТЖ 
сипаттамасы:  

Б5 Баланың ерекше 
қажеттіліктері бар ма 
(физикалық, зияткерлік)? 
Егер бар болса, нақтылаңыз

Б6 Балаға аудармашы немесе 
басқа байланысу көмегі қажет 
пе?  Егер қажет болса, толық 
ақпарат беріңіз.

В-БӨЛІМІ. БАЛАНЫҢ АТА-АНАСЫ/ ЗАҢДЫ ӨКІЛДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

В1 Есімі (есімдері):

В2 Мекенжайы (мекенжайлары):

Г-БӨЛІМІ. БАЛАНЫҢ КӨШІ-ҚОН ЖАҒДАЙЫ  

Г1. Баланың көші-қон мәртебесін сипаттаңыз. 
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Д-БӨЛІМІ. СҰРАЛАТЫН ҚЫЗМЕТТЕР  

Д1 Бала үшін қандай қызметтер 
сұралады? (қолданылатын 
барлығын таңдаңыз)

Әлеуметтік қолдау қызметтері 
Құқықтық көмек
Психологиялық кеңес беру қызметтері 
Тәуелсіз қолдау қызметінің қызметтері  

Д2 Бала бұл қызметтерге неге 
мұқтаж деп санайсыз?

Д3 Қазіргі уақытта бала немесе 
отбасы қандай да басқа 
қызметтерді ала ма? Егер 
алса, онда қандай қызметтер 
мен қызмет жеткізушілерін 
көрсетіңіз.

Қолы: ………………………………………………….. [Сауалнаманы толтырушы адамның қолы]

Күн: …………………………………………………..

ҮЕҰ ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛТЫРАДЫ:

Жарамдылығы 
және себептері 
туралы шешім:

Бұл іс қайта бағыттау критерийлеріне сәйкес келе ме, әлде оларға сәйкес 
келуі мүмкін бе?  Егер жауап «жоқ» болса, неге екенін түсіндіріңіз.  
 
ҮЕҰ-да балаға қызмет көрсету үшін Бағдарламада бос орын бар ма?

Өтініш беруші ұйым жарамдылығы мен себептеріне қатысты шешім туралы хабардар етілген күн: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Көмек алғысы келетін адамдарды хабардар етуге жауапты тұлға: _____________________________
____________________________________________________________________________________

Егер ҮЕҰ көмек алғысы келетін адамдарды хабардар етуге жауапты болса, көмек алғысы келетін 
адамдардың қабылданған шешім туралы хабардар етілген күнін көрсетіңіз: ___________________
____________________________________________________________________________________

Қолы: ___________________ [Бағдарлама Үйлестірушісі] 

Күні ___________________
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G-ҚОСЫМШАСЫ. ӘЛЕУМЕТТІК БАҒАЛАУ НЫСАНЫ
Қажет болса, Әлеуметтік қызметкер осы нысанға өзінің әлеуметтік бағалау туралы есебін қоса алады 
және бұл нысанды тек негізгі жерлерді көрсету үшін қолдана алады.

Баланың есімі: Істің сәйкестендіру нөмірі:9

Бағалауды жүргізген Әлеуметтік қызметкердің есімі:

1.  Отбасылық өмір (баланың үйдегі және отбасындағы жағдайын бағалау):

2.  Баланың туыстарымен және достарымен қарым-қатынасын бағалау

3.  Баланың әлеуметтік, құқықтық, медициналық, психологиялық-педагогикалық 
қажеттіліктерін бағалау:
Әлеуметтік:

Құқықтық:

Медициналық:

Психологиялық:

Білім беру:

6. Әлеуметтік қызметкердің жалпы бағасы:

7. Тұжырымдар:

Әлеуметтік қызметкердің қолы: _____________________________________________________

Күні: _____________________________________________________________________________

КТБО/БҚО Үйлестірушісі бекіткен: ___________________________________________________

Күні: _____________________________________________________________________________

9  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс.
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H-ҚОСЫМШАСЫ. БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ ЖОСПАРЫ 
[Бұл нысан КҮБ үшін мына кездерде толтырылады:
- Балаға елеулі зиян келгенде, бірақ бала ата-анасымен немесе заңды өкілдерімен бірге тұрып 
жатқан кезде жоспар жасау арқылы баланың денсаулығы мен дамуын қорғауға болады; немесе
- Баланың шыққан елінде, Қазақстанда немесе үшінші елде ата-анасымен немесе заңды өкілдерімен 
қайта қосылуы баланың ең жақсы мүдделеріне сәйкес келетіні бағаланып, анықталғаннан кейін.]

1. НЕГІЗГІ ДЕРЕКТЕР  

Баланың есімі:

Істің сәйкестендіру нөмірі: 10

Баланың туған күні:

Мекенжайы (Баланы қорғау жоспарын 
іске асыру барысында бала қайда 
болады):

Баланы қорғау жоспарын іске асыру 
барысында баламен бірге өмір сүретін 
ата-аналардың/ заңды өкілдердің 
аты-жөні, мекенжайы және телефоны 
(дары):

Баланың аға-інілері мен апа-сіңлілері 
және олардың мекенжайы (лары):

Мектеп және мұғалім:

Баланың қосымша қажеттіліктері 
бар ма (мысалы, физикалық немесе 
ақыл-ой бұзылыстары; қарым-
қатынас қиындықтары (сурдоаударма, 
аудармашы))? Нақтылауыңызды 
өтінеміз:

Қазақстандағы case manager-дің атауы, 
жұмыс мекенжайы және телефон нөмірі:

[Орынды болса] Аты, шыққан еліндегі/ 
үшінші елдегі жұмыс мекенжайы және 
case manager-дің телефон нөмірі

2. ТАРАПТАРДЫҢ ПІКІРЛЕРІ, ТІЛЕКТЕРІ МЕН СЕЗІМДЕРІ

Баланың оның жағдайына қатысты 
көзқарастары, тілектері мен сезімдері 
қандай?

Баланың жағдайы туралы ата-аналардың / 
заңды өкілдердің пікірі қандай?

10  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс.
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3. ТӘУЕКЕЛДЕР МЕН ҚАЖЕТТІЛІКТЕР

Осы жоспарда ескерілуі керек зиян келтіру тәуекелдері мен баланың қажеттіліктерін көрсетіңіз. 
Бұл мыналарға байланысты тәуекелдер мен қажеттіліктерді қамтиды:

•  Тұрғын үймен қамтамасыз етуге

• Физикалық және психикалық денсаулықты қорғауға

• Білім алу мен оқуға

• Баланың эмоционалды және мінез-құлқының дамуына

• Баланың өзін-өзі тануына (діни нанымдарын, этникалық және мәдени және тілдік 
ерекшеліктерін қоса алғанда)

• Отбасылық және әлеуметтік қатынастарды сақтауға

• Қарым-қатынас және өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын дамытуға

• Құжаттаманы ресімдеуге (паспортты, жеке куәлікті, тұруға ықтиярхатты, туу туралы куәлікті 
қоса алғанда)

• Басқаларға байланысты (баланың қажеттіліктерін бағалау нәтижелеріне байланысты)

4. БАЛАНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ҚАНАҒАТТАНДЫРУ

Бұл бөлімде жоспардың мақсаттары мен анықталған қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін балаға 
және, қажет болған жағдайда, оның ата-анасына/заңды өкілдеріне ұсынылатын қызметтер көрсетілген

БАСПАНА (міндетті жазыңыз және бұл зиян келтіру қаупін азайтуға немесе жоюға, баланың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және оның денсаулығы мен дамуына қалай көмектеседі):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ (міндетті жазыңыз):

Жауапты 
тұлғалар:11

Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

Білім алу және оқыту (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

8  Жауапты тұлғалардың аттарын, олардың байланыс нөмірлерін, сондай-ақ олар ұсынатын ұйымдарды көрсетіңіз.
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ЭМОЦИОНАЛДЫ ЖӘНЕ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ДАМУЫ (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

СӘЙКЕСТЕНДІРУ, ӘСІРЕСЕ БАЛАНЫҢ ДІНІНЕ, ОНЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ШЫҒУ ТЕГІНЕ, 
МӘДЕНИЕТІ МЕН АНА ТІЛІНЕ ҚАТЫСТЫ (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

ОТБАСЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАЙЛАНЫСТАР (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

ӘЛЕУМЕТТІК ДАҒДЫЛАР МЕН ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ДАҒДЫЛАРЫ (міндетті 
жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

ҚҰЖАТТАМА, ОНЫҢ ІШІНДЕ ТӨЛҚҰЖАТ, ЖЕКЕ КУӘЛІК, ТҰРУҒА ЫҚТИЯРХАТ, ТУУ ТУРАЛЫ 
КУӘЛІК ЖӘНЕ БАСҚА ҚҰЖАТТАР (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

БАСҚАСЫ (міндетті жазыңыз):
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5. ТУЫСТЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫ ҚОЛДАУ ТУРАЛЫ УАҒДАЛАСТЫҚТАР

Бала мен оның ата-анасы және баланың өміріндегі басқа да маңызды адамдар арасындағы 
байланысты сақтау туралы кез келген уағдаластықты сипаттаңыз.

6. ІСТІ ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ БЕРУ (егер орынды болса)

Баланы шыққан еліне немесе үшінші елге қауіпсіз қайтару тәртібін, процестің әр кезеңінде 
жауапты тұлғаларды және іс материалдары баланың шыққан еліндегі / үшінші елдегі case-
manager-ге берілетін сәтті егжей-тегжейлі сипаттаңыз

7. ШОЛУ

Егер оған өзгерістер енгізілсе, бұл бет кез келген жаңа жоспарға қосылуы керек.

ШОЛУДЫҢ 
ЖОСПАРЛАНҒАН 

КҮНІ

ӨТКІЗІЛГЕН ШОЛУ 
КҮНІ

ӨТКІЗІЛГЕН ШОЛУДЫҢ 
ҰСЫНЫМДАРЫ

ЖОСПАРҒА 
ЕНГІЗІЛГЕН 
ӨЗГЕРІСТЕР

Ата-ананың/заңды өкілдің жоспарымен келісу:

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………
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Баланың жоспарымен келісу (егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса)

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………

КТБО/БҚО Үйлестірушісінің келісімі:

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………

КТБО/БҚО Әлеуметтік қызметкерінің келісімі:

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………

[орынды болса]: шыққан еліндегі/ үшінші елдегі case manager-дің келісімі

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………
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I-ҚОСЫМШАСЫ. БАЛАҒА КҮТІМ ЖАСАУ ЖОСПАРЫ 

[Бұл нысан КҮБ үшін мына кездерде толтырылады:

- Әлеуметтік бағалаудан кейін балаға елеулі зиян төніп тұр деген қорытынды жасалады және қауіптің 
ауырлығы соншалықты баланы қорғау үшін оны отбасынан, ата-анасынан немесе заңды өкілдерінен 
алып алу керек; немесе

- Әлеуметтік бағалаудан кейін баланың ата-анасымен қайта қосылуы оның ең жақсы мүдделеріне 
сәйкес келмейді және баланы күтімнің балама түріне орналастыру қажет; немесе

- Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияда балаға әлі де елеулі зиян төніп тұрғаны 
анықталады және бала ата-анасымен немесе заңды өкілдерімен бірге тұрып жатқан уақытта оны 
қорғау жоспарын әзірлеу арқылы баланың денсаулығы мен дамуы қорғалмайды; немесе

- Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияда отбасынан ажыратылған немесе жетелеушісі 
жоқ баланың шыққан елінде, Қазақстанда немесе үшінші елде ата-анасымен немесе заңды 
өкілдерімен қайта қосылуы оның ең жақсы мүдделеріне сай келмейтіні анықталады.]

1. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕР

Баланың есімі:

Істің сәйкестендіру нөмірі: 12

Баланың туған күні:

Бала тұратын мекенжай:

Ата-аналардың / заңды өкілдердің аты-жөні, 
мекенжайы және телефоны (дары):

Баланың аға-інілері мен апа-сіңлілері және 
олардың мекенжайы (лары):

Мектеп және мұғалім:

Баланың қосымша қажеттіліктері бар 
ма (мысалы, физикалық немесе ақыл-
ой бұзылыстары; қарым-қатынас 
қиындықтары (сурдоаударма, аудармашы))? 
Нақтылауыңызды өтінеміз:

Қазақстандағы case manager-дің атауы, 
жұмыс мекенжайы және телефон нөмірі:

[Орынды болса] Аты, шыққан еліндегі / 
үшінші елдегі жұмыс мекенжайы және case 
manager-дің телефон нөмірі

2. ТАРАПТАРДЫҢ ПІКІРЛЕРІ, ТІЛЕКТЕРІ МЕН СЕЗІМДЕРІ

Баланың оның жағдайына қатысты көзқа-
растары, тілектері мен сезімдері қандай?

Баланың жағдайы туралы ата-аналардың / 
заңды өкілдердің пікірі қандай?

12  Бағдарламаға қатысуға рұқсат берілген барлық кейстердің бірегей сәйкестендіру нөмірі болуы керек.
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3. КҮТІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТҮРІ

КҮТІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТҮРІ

ҚАМҚОРШЫНЫҢ ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРІ

1 Қамқоршының 
аты-жөні:

1 Қамқоршының 
туған күні:

1 Қамқоршының 
тұрғылықты 
мекенжайы және 
телефон нөмірі:

1 Қамқоршының 
балаға қатынасы:

1 Қамқоршы 
атқаратын лауазым:

2 Қамқоршының 
аты-жөні:

2 Қамқоршының 
туған күні:

2 Қамқоршының 
тұрғылықты 
мекенжайы және 
телефон нөмірі:

2 Қамқоршының 
балаға қатынасы:

2 Қамқоршы 
атқаратын лауазым:

Отбасы құрамы  

Есімдері Балаға қатынасы Туған күні Білімі/мамандығы
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Баланы дамытудың қандай ұзақ мерзімді жоспарлары оның ең жақсы мүдделеріне 
сәйкес келеді? Мыналарды қоса алғанда:
•  Баланың ата-анасымен қайта қосылуының кез келген жоспарлары туралы толық 
ақпаратты.
•  Асырап алу баланың мүдделеріне жауап  беретіндігі жөніндегі мәлімдемені

Бала мен оның ата-анасы және баланың өміріндегі басқа да маңызды адамдар 
арасындағы байланысты сақтау туралы кез келген уағдаластықты сипаттаңыз.

4. БАЛАНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ҚАНАҒАТТАНДЫРУ

Бұл бөлімде жоспардың мақсаттары мен анықталған қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін балаға 
және, қажет болған жағдайда, оның ата-анасына / заңды өкілдеріне ұсынылатын қызметтер 
көрсетілген

Баспана (тапсырманы жазыңыз және бұл зиян келтіру қаупін азайтуға немесе жоюға, 
баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және оның денсаулығы мен дамуына ықпал 
етуге қалай көмектеседі):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

Білім алу және оқыту (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

ЭМОЦИОНАЛДЫ ЖӘНЕ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ДАМУЫ (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:
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СӘЙКЕСТЕНДІРУ, ӘСІРЕСЕ БАЛАНЫҢ ДІНІНЕ, ОНЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ШЫҒУ ТЕГІНЕ, 
МӘДЕНИЕТІ МЕН АНА ТІЛІНЕ ҚАТЫСТЫ (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

ОТБАСЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАЙЛАНЫСТАР (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

ӘЛЕУМЕТТІК ДАҒДЫЛАР МЕН ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ДАҒДЫЛАРЫ (міндетті 
жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

ҚҰЖАТТАМА, ОНЫҢ ІШІНДЕ ТӨЛҚҰЖАТ, ЖЕКЕ КУӘЛІК, ТҰРУҒА ЫҚТИЯРХАТ, ТУУ ТУРАЛЫ 
КУӘЛІК ЖӘНЕ БАСҚА ҚҰЖАТТАР (міндетті жазыңыз):

Жауапты тұлғалар: Іс-шаралар: Аяқтау мерзімі: Қойылған міндеттерге қол 
жеткізу көрсеткіштері:

БАСҚАСЫ (міндетті жазыңыз):

5. ІСТІ ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ БЕРУ (егер орынды болса)

Баланы шыққан еліне немесе үшінші елге қауіпсіз қайтару тәртібін, процестің әр кезеңінде жауапты 
тұлғаларды және іс материалдары баланың шыққан еліндегі / үшінші елдегі case-manager-ге берілетін 
сәтті егжей-тегжейлі сипаттаңыз



104

6. ШОЛУ

Егер оған өзгерістер енгізілсе, бұл бет кез келген жаңа жоспарға қосылуы керек.

ШОЛУДЫҢ 
ЖОСПАРЛАНҒАН 

КҮНІ

ӨТКІЗІЛГЕН ШОЛУ 
КҮНІ

ӨТКІЗІЛГЕН ШОЛУДЫҢ 
ҰСЫНЫМДАРЫ

ЖОСПАРҒА 
ЕНГІЗІЛГЕН 
ӨЗГЕРІСТЕР

Ата-ананың/заңды өкілдің жоспарымен келісу: Егер келісім алу мүмкін болмаса, себебін көрсетіңіз

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………

Баланың жоспарымен келісу (егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса) Егер келісім алу 

мүмкін болмаса, себебін көрсетіңіз

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………

1 Қамқоршының келісімі:

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………

2 Қамқоршының келісімі:

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………
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КТБО/БҚО Үйлестірушісінің келісімі:

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………

КТБО/БҚО Әлеуметтік қызметкерінің келісімі:

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………

[орынды болса]: шыққан еліндегі/ үшінші елдегі case manager-дің келісімі

Аты-жөні: ……………………………………… Қолы: ………………………  Күні: …………………………
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i. Көші-қон жөніндегі ХКҰ Глоссарийіндегі «балаларды  қолдану» анықтамасына (2019 ж.) және Адам, 
әсіресе әйелдер мен балалар саудасының алдын алу және жою және ол үшін жазалау туралы 
хаттаманың (Палермо хаттамасы) 3 (а)-бабында қамтылған сипаттамаға сәйкес.

ii. БҚК, № 6 жалпы тәртіптегі ескерту, 8-тармақ.

iii. Тұтастай алғанда, Бала құқықтары жөніндегі комитет БҚК-ге берген сипаттама негізінде, № 6 жалпы 
тәртіптегі ескерту, 7-тармақ.

iv. Қазақстан Бала құқықтары туралы конвенцияны (БҚК) 1994 жылғы 12 тамызда ратификациялады.

v. Қазақстан Факультативтік хаттаманы 2003 жылғы 10 сәуірде ратификациялады.

vi. Қазақстан Факультативтік хаттаманы 2001 жылғы 24 тамызда ратификациялады.

vii. Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Бала құқықтары жөніндегі комитеті (БҚК комитеті), № 6 жалпы 
тәртіптегі ескерту, 12-тармақ; БҚК комитеті, № 22 жалпы тәртіптегі ескерту, 12-тармақ.

viii. Қазақстан бұл шартты 2006 жылғы 24 қаңтарда ратификациялады.

ix. Қазақстан бұл шартты 2006 жылғы 24 қаңтарда ратификациялады.

x. Қазақстан 1998 жылғы 26 тамызда осы конвенцияның қатысушысы атанды.

xi. Қазақстан 2015 жылғы 21 сәуірде осы конвенцияның қатысушысы атанды.

xii. Қазақстан 1999 жылғы 15 қаңтарда қандай да ескертпелерсіз осы конвенцияның қатысушысы 
атанды.

xiii. Қазақстан 1999 жылғы 15 қаңтарда қандай да ескертпелерсіз осы хаттаманың қатысушысы атанды.

xiv. Қазақстан бұл Шартты 2001 жылғы 18 мамырда ратификациялады және осы Шарттың мақсаттары 
үшін 

xv. 16 жасқа дейінгі ең төменгі жасты белгіледі; сайттың деректері бойынша  https://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312283, 2019 жылғы 

xvi. 1 қараша.

xvii. Қазақстан бұл шартты 2003 жылғы 26 ақпанда ратификациялады.

xviii. Қазақстан 1998 жылғы 26 тамызда осы шарттың қатысушысы атанды.

xix. Қазақстан бұл құжатты 2008 жылғы 22 қазанда ратификациялады.

xx. БҚК комитеті, № 22 жалпы тәртіптегі ескерту, 13-тармақ. Алайда, Қазақстан барлық еңбекші-
мигранттар мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенцияның 
қатысушысы емес екенін атап өтеміз.

xxi. БҚК Комитетінің Жетелеушісі жоқ және ажыратылған балалармен олардың шыққан елінен тысқары 
жерде қатынас туралы № 6 (2005 ж.) жалпы тәртіптегі ескертуі; Барлық еңбекші-мигранттар мен 
олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау жөніндегі комитеттің № 3 жалпы тәртіптегі бірлескен 
ескертуі (2017 ж.) және БҚК Комитетінің Халықаралық көші-қон контекстіндегі балалардың адам 
құқықтарына қатысты жалпы қағидаттар туралы  № 22 (2017 ж.) жалпы тәртіптегі ескертуі; Барлық 
еңбекші-мигранттар мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау жөніндегі комитеттің 
№ 4 (2017 ж.) және БҚК Комитетінің Шыққан, тасымалданған, тағайындалған және қайтарылған 
елдердегі халықаралық көші-қон контекстіндегі бала адамдар құқықтарына қатысты мемлекеттердің 
міндеттемелері туралы № 23 (2017 ж.) жалпы тәртіптегі ескертуі; 

xxii. сондай-ақ 2019 жылғы 1 қарашадағы http://un-act.org/publication/view/recommended-principles-to-
guide-actions-concerning-children-on-the-move-and-other-children-affected-by-migration / сайтының 
деректеріне сәйкес көші-қон үдерістеріндегі орны ауыстырылатын балалар мен басқа да балаларға 
қатысты іс-қимылдарға басшылық ету үшін ұсынылатын қағидаттар

xxiii. ТДМ-нің 10.7-мақсаты барлық мемлекеттердің «реттелген, қауіпсіз, заңды және жауапты көші-қонға 
және адамдардың ұтқырлығына, оның ішінде жоспарланған және жақсы ойластырылған көші-қон 
саясатын жүргізу арқылы жәрдемдесуі» болып табылады. Осы мақсатқа жету көрсеткіштерінің бірі 
жақсы ойластырылған көші-қон саясатын жүргізетін елдер саны болып табылады.». Бейбітсүйгіш 
және ашық қоғам құруға жәрдемдесу бойынша 16 ТДМ, әсіресе балаларға қатысты қорлауды, 
қолдануды, сауданы және зорлық-зомбылық пен азаптаудың барлық нысандарын тоқтату (ТДМ 
16.2), барлық адамдар үшін сот төрелігіне тең қол жеткізуді қамтамасыз ету (ТДМ 16.3), сондай-ақ 
2030 жылға қарай барлық адамдарда туу туралы куәліктерді қоса алғанда, заңды жеке куәліктердің 
болуын қамтамасыз ету (ТДМ 16.9) жөніндегі мақсаттар да өзекті.
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xxiv. БҚК комитеті, № 22 жалпы тәртіптегі ескерту, 22-тармақ.

xxv. БҚК, 2 және 6-баптар; БҚК комитеті,  № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 53-тармақ.

xxvi. БҚК-нің 23, 24 және 39-баптары.

xxvii. БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 55-тармақ.

xxviii. БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 56-тармақ.

xxix. БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 56-тармақ.

xxx. БҚК-нің 28-ден 31-ге дейінгі баптары.

xxxi. БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 59-тармақ.

xxxii. БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 59-тармақ.

xxxiii. БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 62-тармақ.

xxxiv. БҚК-нің 27-бабы.

xxxv. БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 53-тармақ.

xxxvi. БҚК-нің 7-бабы.

xxxvii. БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 20-тармақ.

xxxviii. БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 21-тармақ.

xxxix. БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 22-тармақ.

xl. БҰҰ-ның Бала құқықтары жөніндегі комитеті, № 24 жалпы тәртіптегі ескерту (2019 ж.), балаларға 
қатысты сот төрелігі жүйесіндегі бала құқықтары туралы, 13-тармақ.

xli. БҚК комитеті, № 6 жалпы тәртіптегі ескерту, 62-тармақ.

xlii. БҚК комитеті, № 6 жалпы тәртіптегі ескерту, 60-тармақ.

xliii. БҚК, 37-бап (d).

xliv. БҚК, № 22 жалпы тәртіптегі ескерту, 14-тармақ.

xlv. БҚК, № 22 жалпы тәртіптегі ескерту, 32(h) тармақ .

xlvi. Әлеуметтік қызмет қызметкерлерінің жаһандық альянсы, Тиімді кейс-менеджменттің негізгі түсініктері 
мен қағидаттары: әлеуметтік қызметтер персоналына көзқарастар, 2018 ж., 7 бет. 

xlvii. Толығырақ ақпаратты Заңдық шолу атты 6.3-бөлімнен қараңыз.

xlviii. C. Гамильтон, 2011 жылғы Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Қазақстан Республикасының 
Кодексіне ұсынылған заңнамалық түзетулерге түсініктеме, 2019 жылғы өзгерістермен және 
толықтырулармен, 6-бет.

xlix. Заңсыз көші-қон адам Қазақстанға қажетті рұқсатсыз, құжаттарсыз немесе Көші-қон қызметі 
басқармасында тіркеусіз келетін немесе қалатын немесе адам Қазақстанда жұмысқа рұқсатсыз 
немесе шетелдік қызметкерлерді жалдауға уәкілетті емес жұмыс берушіде жұмыс істейтін (тұрақты 
емес еңбек көші-қоны) жағдайларға жатады.

l. Мысалы, «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы Заңы

li. Л. Браунлис және Т. Смит «Жасты бағалау әдістері: әдебиетке шолу және аннотацияланған 
библиография», 2011 жыл, жарияланымға сілтеме Coram балалар заң орталығында бар, «Туған 
күніңмен? Иммиграциялық жүйеде балалардың жасына дау айту», мамыр 2013 ж., 8 бет (дереккөз - 
ағылшын тілінде).

lii. «Coram» балалар заң орталығы, «Туған күніңмен? Иммиграциялық жүйеде балалардың жасына дау 
айту», мамыр 2013 ж., 8 бет (дереккөз - ағылшын тілінде).

liii.   Бала құқықтары жөніндегі комитет, Балаларға қатысты сот төрелігі жүйесіндегі балалардың 
құқықтары туралы № 24 (2019) жалпы тәртіптегі ескерту, 18 қыркүйек 2019 ж. (БҚК № 24 жалпы 
тәртіптегі ескертуі), 33-тармақ.

liv.   БҚК, № 24 жалпы тәртіптегі ескерту, 33-тармақ.

lv.   БҚК, № 24 жалпы тәртіптегі ескерту, 33-тармақ.

lvi.   БҚК, № 6 жалпы тәртіптегі ескерту, 80-тармақ.



108

Ескертулер үшін






