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Көші-қон үдерістеріндегі балалардың құқықтарын қорғау бойынша үкіметтік 
емес үйымдарға 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 

Суреттер © ЮНИСЕФ/Калиев/Гусак  



3

МАЗМҰНЫ
АББРЕВИАТУРЫ 6
РИЗАШЫЛЫҚ БІЛДІРУ 7
1. НҰСҚАУЛЫҚТЫҢ МАҚСАТЫ 8
2. НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 9
3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 12

3.1. Халықаралық стандарттар  12
Негізгі шарттар мен құжаттар 12
Көші-қон үдерістеріндегі балалардың құқықтары 14
Балаларды олардың көші-қон мәртебесі негізінде қамауға алуға тыйым салу 15
Мигрант балаларды балаларды қорғау жүйесіне интеграциялау 16

3.2. Қазақстандағы көші-қон үдерістеріндегі балаларды қорғау    
 бойынша бірлескен жоба 16
3.3. Балалардың көші-қон үдерістеріндегі жағдайы 18

4. БАЛАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ БОЙЫНША 
 ҚЫЗМЕТТЕР МОДЕЛІНЕ ШОЛУ 20

4.1. БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІСТЕРДІ ЖҮРГІЗУ (КТБО/БҚО) 20
4.2. ҮЕҰ КӨРСЕТЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР 21

ҮЕҰ қызмет жеткізушілер ретінде 21
Тәуелсіз қолдау қызметі 22

4.3. КҮБ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ҚАЙТА БАҒЫТТАУ 22
4.4. МОДЕЛЬ АЯСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰЖАТТАМА  23

5. БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНАТЫН ҚАҒИДАТТАР 24
6. ҮЕҰ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БАҒДАРЛАМАСЫНА ШОЛУ 26

6.1. ӘСЕР ЕТУ, НӘТИЖЕЛЕР, МАҚСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕР 26
6.2. ҮЕҰ ҚАНДАЙ «ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТТЕРІН» ҰСЫНАДЫ? 27

7. РӨЛДЕР МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК САЛАСЫ, СОНДАЙ-АҚ АДАМИ РЕСУРСТАР 28
7.1. КАДРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САЯСАТЫ 28
7.2. ҮЕҰ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ РӨЛІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК САЛАСЫ 28

Бағдарлама жетекшісі  29
Бағдарлама үйлестірушісі  30
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері  31
Бағдарлама заңгері  34
Бағдарлама психологы  35

7.3. ЮНИСЕФ 36
7.4. ҮЙЛЕСТІРУ КОМИТЕТІ 37

8. ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ 38
8.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ 38
8.2. ҚАБЫЛДАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ 39
8.3. ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ ІС ЖҮРГІЗУ ХАТТАМАЛАРЫ 40

1А қадам: Қайта бағыттау - көмекке мұқтаж балалар мен отбасыларды анықтау 40
1B қадам: Қайта бағыттау сұрауын алу 42
2-қадам: Талаптарға сәйкестікті бағалау 42
3-қадам: Істерді бөлу және байланыс орнату 43
4-қадам: Бірінші кездесу 44
5-қадам: Қажеттіліктерді бағалау және жетелеудің  жеке жоспарын әзірлеу 45
6-қадам: Прогресті іске асыру және мониторинг 47
7-қадам: Істі жабу және одан кейінгі іс-шаралар 48



4

9. ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК 50
9.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ 50
9.2. ҚАБЫЛДАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ 51
9.3. ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ ҮДЕРІСТІК ХАТТАМАЛАРЫ 52

1-қадам: Сұратуды алу 52
2-қадам: Талаптарға сәйкестікті бағалау 54
3-қадам: Қызметтерді ұсыну 54
4-қадам: Істі жабу 55

10. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ 56
10.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ 56
10.2. ҚАБЫЛДАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ 56
10.3. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУДІҢ    
 ҮДЕРІСТІК ХАТТАМАЛАРЫ 56

1-қадам: Қайта бағыттау 57
2-қадам: Талаптарға сәйкестікті бағалау 58
3-қадам: Істерді бөлу және байланыс орнату 60
4А-қадам: Бірінші кездесу 61
5-қадам: Қажеттіліктерді бағалау және терапияның жеке жоспарын әзірлеу 62
6-қадам: Прогресті іске асыру және мониторинг 63
7-қадам: Істі жабу және одан кейінгі іс-шаралар 63

11. ТӘУЕЛСІЗ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ 64
11.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ 64
11.2. ҚАБЫЛДАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ 65
11.3. ТӘУЕЛСІЗ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН ҰСЫНУДЫҢ   

ҮДЕРІСТІК ХАТТАМАЛАРЫ 65
1-қадам: Қайта бағыттау 65
2-қадам: Талаптарға сәйкестікті бағалау 66
3-қадам: Істерді бөлу және байланыс орнату 66
4-қадам: Бірінші кездесу 66
5-қадам: Қызмет көрсету 68
6-қадам: Істі жабу және одан кейінгі іс-шаралар 69

12. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ 70
12.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ 70
12.2. ЗАҢМЕН КӨЗДЕЛГЕН АҚПАРАТТЫ АШУ 70
12.3. ЮНИСЕФ ПЕН ҚОР КЕҢЕСШІЛЕРІНЕ АҚПАРАТТЫ АШУ 71
12.4. АЛДЫН АЛА ЖАЗБАША КЕЛІСІММЕН АҚПАРАТТЫ АШУ 71
12.5. ІС МАТЕРИАЛДАРЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 71
12.6. КӨМЕК АЛУШЫЛАРДЫ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ ТУРАЛЫ   

ХАБАРДАР ЕТУ 72
13. БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ САЯСАТЫ 74

13.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ 74
13.2. БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ МАМАН ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ 74
13.3. БАЛАНЫ ҚОРҒАУҒА ҚАЙТА БАҒЫТТАУ 74

Төтенше мән-жайлар 74
Негізгі ережелер 74

13.4. БАҒДАРЛАМА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АЙЫП ТАҒУ  78
14. МОНИТОРИНГ 80

14.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ 80
14.2. КӨРСЕТКІШТЕР 80
14.3. ЕСЕПТІЛІК 85



5

15. ІС МАТЕРИАЛДАРЫН ЖҮРГІЗУ 86
A-ҚОСЫМШАСЫ.  КАДРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САЯСАТЫ  87
B-ҚОСЫМШАСЫ. ҮЙЛЕСТІРУ КОМИТЕТІ ҚЫЗМЕТІНІҢ РӘСІМДЕРІ БОЙЫНША    
   НҰСҚАУЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕР 88
C-ҚОСЫМШАСЫ. ҚАЙТА БАҒЫТТАУ НЫСАНЫ 90
D-ҚОСЫМШАСЫ. ІСТІ АШУ НЫСАНЫ  92
E-ҚОСЫМШАСЫ. ҚАЖЕТТІЛІКТЕРДІ БАҒАЛАУ НЫСАНЫ 95
F-ҚОСЫМШАСЫ. ЖЕТЕЛЕУДІҢ  ЖЕКЕ ЖОСПАРЫ 96
G-ҚОСЫМШАСЫ. МАТЕРИАЛДЫҚ КӨМЕК АЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ТҮБІРТЕК НЫСАНЫ 100
H-ҚОСЫМШАСЫ. ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН ПРОГРЕСС ТУРАЛЫ ЕСЕП 102
I-ҚОСЫМШАСЫ. ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫ 103
J-ҚОСЫМШАСЫ. БАЛАЛАРДЫҢ ТҮСІНУІНЕ БЕЙІМДЕЛГЕН ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ    
   ЖӘНЕ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ САЯСАТЫ ТУРАЛЫ    
   ҮЛЕСТІРМЕ МАТЕРИАЛ 104

1-сурет: Бағдарламаның әсері, нәтижелері, мақсаты мен міндеттері  26

1-кесте. Ықтимал осалдық және қауіп факторлары 41
2-кесте. Бақылау көрсеткіштері 81



6

АББРЕВИАТУРАЛАР 
КҮБ Көші-қон үдерісіндегі балалар

КТБО Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы

АҚК БҰҰ Азаптауға қарсы комитеті

БҚК комитеті БҰҰ Бала құқықтары жөніндегі комитеті

БҚО Нұр-Сұлтан қаласындағы Өмірлік қиын жағдайдағы балаларды қолдау орталығы

ЕО Еуропалық Одақ

ҮЕҰ Үкіметтік емес ұйым

ОДМ Орнықты даму мақсаттары

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. 
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Осы нұсқаулық Қазақстандағы көші-қон үдері-
стерінде балаларға қолдау көрсету бойынша 

үкіметтік емес ұйымдарға (ҮЕҰ) арналған 
ұсынымдарды қамтиды.   

«Көші-қон үдерістеріндегі балалар» немесе «КҮБ» бұл:
• Халықаралық немесе ішкі мигранттар болып табылатын, не жалғыз өзі, не өз 

отбасыларымен қоныс аударатын балалар; 
• Ата-анасының немесе заңды өкілінің біреуі немесе екеуі де басқа жерге көш-

кенше Қазақстан аумағында қалатын балалар;
• Қазақстанда мигрант ата-аналардан туған балалар; 
• Қазақстанға оралған немесе шыққан елі ретінде Қазақстанға қайтарылған ба-

лалар.
Бұл анықтама КҮБ, қандастарды (оралмандарды) қоспағанда, босқын мәртебесін 
алуға үміткер балаларды, босқын балаларды және адам саудасының құрбанда-
ры болған балаларды қамтиды. «Бала» - 0 жастан 18 жасқа дейінгі жеке тұлға.

1. НҰСҚАУЛЫҚТЫҢ 
МАҚСАТЫ

Осы Нұсқаулықты іске асыру төменде көр-
сетілген ҮЕҰ-да 2020 және 2021 жылдары 12 
ай ішінде келесі қалаларда «сынақтан өткізіл-
ді/сыналады»:  

• Нұр-Сұлтан қаласындағы Адам құқықта-
ры және заңдылықты сақтау жөніндегі қа-
зақстандық халықаралық бюро;

• Алматы қаласындағы «Родник»  әйелдер 
мен балаларға арналған әлеуметтік-психо-
логиялық оңалту және бейімдеу орталығы» 
ҚҚ; сондай-ақ

• Шымкент қаласы мен Түркістан облысын-
дағы «Сана Сезім» әйелдер бастамалары-
ның құқықтық орталығы» ҚҚ.

Осы нұсқаулықты тиісті елді мекендерде КҮБ-
ке қолдау көрсету үшін КТБО/БҚО барлық қы-
зметкерлері, кеңесшілері, тағылымдамадан 
өтушілері және волонтерлері («қызметкерлер» 
немесе «штаттық қызметкерлер» деп аталады) 
пайдалануы тиіс.

Covid-19: Бұл нұсқаулықтың дамуы Covid-19 пандемиясынан бұрын басталға-
нын ескеріңіз, сондықтан әлеуметтік алыстау немесе карантин шараларының 
болмауы туралы болжамға негізделген. Соған қарамастан, жобаға қатысатын 
таңдалған ҮЕҰ қызметкерлері осы нұсқаулықта көрсетілген рәсімдерді сол 
уақытта жұмыс істейтін Covid-19-ға байланысты кез келген шектеулерді еске-
ре отырып бейімдеуге оқытылады. Болашақта осы нұсқаулықтың әрбір қол-
данушылары кез келген әлеуметтік алыстату немесе карантин шараларының 
сақталуын қамтамасыз ету үшін осы нұсқаулықта көрсетілген процедураларға 
қажетті түзетулер енгізуі керек. Алайда, мұндай түзетулер осы нұсқаулықтың 
5-бөлігінде жазылған  қағидаттарға сәйкес келуге тиіс.

!
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Осы нұсқаулықтың мақсаттарына қатысты тер-
миндердің мынадай мағыналары бар:   

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

«Көші-қон үдерістеріндегі балалар» немесе 
«КҮБ» келесі санаттардың біреуіне немесе бір-
нешеуіне жататын балаларды білдіреді:

•• Халықаралық немесе ішкі мигранттар 
болып табылатын, не жалғыз өзі, не өз 
отбасыларымен қоныс аударатын бала-
лар; 

•• Ата-анасының немесе заңды өкілінің 
біреуі немесе екеуі де басқа жерге көш-
кенше Қазақстан аумағында қалатын ба-
лалар;

•• Қазақстанда мигрант ата-аналардан 
туған балалар; 

•• Қазақстанға оралған немесе шыққан елі 
ретінде Қазақстанға қайтарылған бала-
лар.

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» - ба-
ланың ата-анасының қамқорлығынсыз немесе 
жетім қалғанына қарамастан, айтарлықтай 
зиян келтіруден зардап шегетін немесе ұшы-
райтын кез келген бала.

«Шыққан елі» тұлғаның азаматтық алған елін 
(яғни азаматтығын) немесе тұлғаның азамат-
тығы болмаса, ол әдетте тұратын елді біл-
діреді.

«Бала құқықтарын қорғау жөніндегі маман» 
тағайындалған қызметкердің ҮЕҰ-мен өзара 
іс-қимылға түсетін Бала құқықтарын қорғау 
жөніндегі, атап айтқанда 13-бөлімге сәйкес Ба-

лаларды қорғау саясатына сәйкес атқаратын 
рөлін білдіреді.

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

•• Мәжбүрлі еңбекті және баланың оқуына 
қауіпті немесе кедергі келтіруі немесе 
оның денсаулығына немесе физикалық, 
ақыл-ой, рухани, моральдық немесе әле-
уметтік дамуына зиян келтіруі мүмкін кез 
келген басқа жұмысты қоса алғанда, эко-
номикалық қолдану ; 

•• Есірткіні заңсыз өндіру және оның айна-
лымы үшін қолдану ; 

•• Жыныстық қолдану  және жыныстық қол 
сұғушылық, атап айтқанда, баланы кез 
келген заңсыз жыныстық белсенділік-
ке тарту немесе мәжбүрлеу, балаларды 
жезөкшелік немесе басқа да заңсыз жы-
ныстық жүріс-тұрыс мақсатында пайда-
лану және балаларды порнографиялық 
спектакльдер мен материалдар мақса-
тында пайдалану; сондай-ақ

•• Балаларды ұрлау, сату немесе сату не-
месе балаларды қолдану дың кез келген 
басқа түрлері, соның ішінде құлдық, құл-
дыққа ұқсас тәжірибе, құлдық жұмыс не-
месе мүшелерін алу.1 

«Зиян келтіру» қатыгездікпен қарауды неме-
се физикалық, психикалық, зияткерлік, эмоци-
оналдық немесе мінез-құлық денсаулығының 
немесе дамуының нашарлауын, оның ішінде 
басқа тұлғаға қатыгездікпен қарау нәтижесін-
де көру немесе есту қабілетінің бұзылуын біл-
діреді.  Зиян физикалық, жыныстық немесе 
психологиялық зорлық-зомбылықтан, менсін-
беушіліктен немесе қолдану шылықтан туын-
дауы мүмкін. 

«Ведомствоаралық үйлестіру жөніндегі 

2. НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР 
МЕН АНЫҚТАМАЛАР

1 Көші-қон жөніндегі ХКҰ Глоссарийіндегі (2019 ж.) «балаларды қолдану « анықтамасына және адам, әсіресе әйелдер 
мен балалар саудасының алдын алу және жолын кесу және ол үшін жазалау туралы хаттаманың (Палермо хаттамасы) 
3 (а) - бабындағы сипаттамаға сәйкес
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нұсқаулық» бұл қорғауға мұқтаж КҮБ анықта-
уды, баланы тиісті органға қайта бағыттауді, 
қызметтер көрсетуді үйлестіруді және модель 
мониторингін қоса алғанда, модельге сәйкес 
КҮБ-пен байланысты істерді үйлестіру жөнін-
дегі мүдделі тараптарға арналған нұсқаулық.

«Мигрант» немесе «көші-қон» тұлғаның 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. 

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

«Бағдарлама» осы нұсқаулық баяндалған бір-
лескен жоба шеңберінде КПБ-ға қолдау көрсе-
ту жөніндегі ҮЕҰ бағдарламасын білдіреді.

«Бағдарлама үйлестірушісі» - бұл Бағдар-
ламаның әлеуметтік қызметкерінің, заңгерінің 
және психологының қызметін ағымдағы басқа-
руға және бақылауға, сондай-ақ Бағдарлама-
ның күнделікті жұмысына жауапты қызметкер.

«Бағдарлама жетекшісі» – Бағдарламаны 
жалпы басқаруға, әзірлеуге және іске асыруға 
жауапты қызметкер.

«Бағдарлама заңгері» - бұл Бағдарлама ая-
сында заңды кеңестер мен мүдделерді қорғау 
қызметтерін ұсынуға жауапты қызметкер.

«Бағдарлама психологы» - бұл Бағдарлама 
аясында КҮБ психологиялық көмек көрсетуге 
жауапты қызметкер.

«Әлеуметтік қызметкер» - бұл Бағдарлама 
аясында отбасыға бағытталған әлеуметтік 
жұмыстың кейс-менеджмент қызметтерін КҮБ 
ұсынуға жауапты тұлға.

«Бала құқықтарын қорғау жөніндегі ма-
ман» ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жасайтын бала 
құқықтарын сақтауды қамтамасыз ету бөлігін-
де 13-бөлімге сәйкес Балаларды қорғау жөнін-
дегі саясатқа сәйкес Бағдарлама үйлестірушісі 
орындайтын функцияны білдіреді.

«Қызметкер» немесе «штаттық қызмет-
керлер»– ҮЕҰ барлық қызметкері, кеңесшісі, 
тағылымдамадан өтуші және волонтерлер.

«Қолдау көрсету» осы нұсқаулықта көзделген 
тәртіппен бірлескен жоба шеңберінде КҮБ үшін 
ҮЕҰ-ға ұсынылатын қолдауды білдіреді.

«Бала саудасы» баланы қолдану  мақсатында 
жалдау, тасымалдау, беру, жасыру немесе алу 
дегенді білдіреді.  Балалар саудасы баланы 
қолдану  мақсатында ішкі және халықаралық 
жалдауды, тасымалдауды, беруді, жасыруды 
немесе алуды қамтиды;

«Жетелеушісі  жоқ бала» ата-анасының еке-
уінен де, басқа туыстарынан да ажыратылған 
және заң бойынша немесе әдет-ғұрып бойын-
ша жауап беретін ересек адам қамқорлық жа-
самайтын балаларды білдіреді.3

2 БҚК, № 6 жалпы тәртіптің ескертуі, 8-тармақ.
3 Жалпы, БҚК-дағы бала құқықтары жөніндегі комитет ұсынған сипаттама негізінде, № 6 жалпы тәртіптің ескертуі, 
7-тармақ.
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3.1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР
Негізгі шарттар мен құжаттар

4  Қазақстан Бала құқықтары туралы Конвенцияны (БҚК) 1994 жылғы 12 тамызда ратификациялады.
5  Қазақстан Факультативтік хаттаманы 2001 жылғы 24 тамызда ратификациялады.
6  Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Бала құқықтары жөніндегі комитеті (БҚК комитеті), № 6 жалпы тәртіптегі 
ескерту , 12-тармақ; БҚК комитеті, № 22 жалпы тәртіптегі ескерту, 12-тармақ.
7  Қазақстан бұл шартты 2006 жылғы 24 қаңтарда ратификациялады.
8  Қазақстан бұл шартты 2006 жылғы 24 қаңтарда ратификациялады.
9  Қазақстан 1998 жылғы 26 тамызда осы Конвенцияның қатысушысы болды.
10  Қазақстан 2015 жылғы 21 сәуірде осы Конвенцияның қатысушысы болды.
11  Қазақстан осы конвенцияға 1999 жылғы 15 Қаңтарда қандай да бір ескертпесіз қатысушы болды.
12  Қазақстан осы конвенцияға 1999 жылғы 15 Қаңтарда қандай да бір ескертпесіз қатысушы болды.
13  Қазақстан бұл шартты 2001 жылғы 18 мамырда ратификациялады және осы Шарттың мақсаттары үшін 16 
жас дейінгі ең төменгі жас деп белгіледі; https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:312283 сайт мәліметтері бойынша, 1 қараша 2019 жыл.
14  Қазақстан бұл шартты 2003 жылғы 26 ақпанда ратификациялады.
15  Қазақстан осы Шартқа 1998 жылғы 26 тамызда қатысушы болды.
16  Қазақстан бұл құжатты 2008 жылғы 22 қазанда ратификациялады. 

Қазақстанның КҮБ құқықтарын қорғау жөніндегі 
халықаралық құқық бойынша міндеттемелері 
бар. Бұл міндеттемелер негізінен Бала құқықта-
ры туралы конвенциядан (БҚК),4 Балалардың 
қарулы қақтығыстарға қатысуына қатысты оған 
факультативтік хаттамадан және Адам сауда-
сына, балалар жезөкшелігіне және балалар 
порнографиясына қатысты оған факультативтік 
хаттамадан туындайды.5 Атап айтқанда, Қа-
зақстан БҚК-ның 2(1)-бабына сәйкес нәсіліне,  
түр-түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси 
немесе өзге де наным-сенімдеріне, ұлттық, 
этникалық немесе әлеуметтік тегіне, мүліктік 
жағдайына, мүгедектігіне, тууына немесе ба-
ланың немесе оның ата-анасының немесе заң-
ды өкілдерінің «өзге мәртебесіне» қарамастан, 
қандай да бір кемсітусіз өз юрисдикциясы 
шегінде әрбір баланың БҚК-дағы құқықтарын 
құрметтеуге және қамтамасыз етуге міндет-
ті. «Өзге мәртебе» азаматтықтың болмауын, 
азаматтығын және иммиграциялық мәртебені 
қамтиды.6 Осылайша, Қазақстан Республика-
сының БҚК бойынша міндеттемелері Қазақстан 
азаматтары болып табылатын КҮБ-ға ғана 
емес, сондай-ақ баланың азаматтығына, ұлты-
на немесе көші-қон жағдайына қарамастан Қа-
зақстанның юрисдикциясындағы барлық КҮБ-
ға да қолданылады. 

Қазақстан сондай-ақ балаларды қорғауға, 
сондай-ақ мигрант балаларды арнайы қорға-
уға кепілдік беретін адам құқықтары жөніндегі 
басқа да халықаралық конвенциялардың қаты-
сушысы болып табылады. Бұл шарттар Аза-
маттық және саяси құқықтар туралы халықа-
ралық пактіні,7 Экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени құқықтар туралы халықаралық пактіні,8 
Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық 
нысандарын жою туралы конвенцияны,9 Мү-
гедектердің құқықтары туралы конвенцияны,10 
1951 жылғы Босқындардың мәртебесі туралы 
конвенцияны,11 1967 жылғы Босқындардың 
мәртебесі туралы хаттаманы,12 1973 жылғы Ең 
төменгі жас туралы конвенцияны,13 1999 жылғы 
Балалар еңбегінің ең нашар нысандары тура-
лы конвенцияны,14 Азаптауларға және басқа 
да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе 
ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жаза-
лау түрлеріне қарсы конвенцияны15 және оның  
факультативтік хаттамасын қамтиды.16

Барлық еңбекші-мигрант пен олардың отбасы 
мүшелерінің құқығын қорғау туралы халықа-
ралық конвенция да КҮБ құқығын қорғайтын 
маңызды шарт болып табылады. Біріккен Ұлт-
тар Ұйымының (БҰҰ) Бала құқықтары жөніндегі 
комитеті (БҚК) және БҰҰ-ның барлық еңбек-

ЖАЛПЫ 
ЕРЕЖЕЛЕР3. 
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ші-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.17

Қазақстанның халықаралық міндеттемелері 
«жұмсақ құқық» бірқатар стандарттары шең-
берінде әзірленеді. Оларға БҰҰ-ның Адам 

17  КҮБ комитеті, № 22 жалпы тәртіптің ескертуі, 13-тармақ. Алайда, Қазақстан барлық еңбекші-мигрант пен 
олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенцияның қатысушысы болып та-
былмайтынын атап өткен жөн.
18  КҮБ Комитетінің № 6 (2005 ж.) жалпы тәртіптегі жетелеушісі  жоқ және ажыратылған балалармен олардың 
шыққан елінен тыс жерде қарым-қатынас жасау туралы ескертуі; Барлық еңбекші-мигрант пен олардың отба-
сы мүшелерінің құқықтарын қорғау Комитетінің № 3 (2017 ж.) жалпы тәртіптегі бірлескен ескертуі және Халықа-
ралық көші-қон контексіндегі балалардың адам құқықтарына қатысты жалпы қағидаттар туралы КҮБ коми-
тетінің № 22 (2017 ж.) жалпы тәртіптегі ескертуі; Барлық еңбекші мигрант пен олардың отбасы мүшелерінің 
құқықтарын қорғау Комитетінің № 4 (2017 ж.) және КПР Комитетінің № 23 (2017 ж.) жалпы тәртібінің шығу 
тегі, транзиті, тағайындалуы және қайтарылуы елдеріндегі халықаралық көші-қон контекстінде балалардың 
адам құқықтарына қатысты мемлекеттердің міндеттемелері туралы бірлескен ескертуі; сондай-ақ көші-қон 
үдерістеріндегі орны ауыстырылатын балалар мен басқа да балаларға қатысты іс-қимылдарды басқару үшін 
ұсынылатын қағидаттар, 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 / сайтқа сәйкес.
19  ТДМ 10.7-мақсаты барлық мемлекеттерге "адамдардың реттелген, қауіпсіз, заңды және жауапты көші-қоны 
мен ұтқырлығына, оның ішінде жоспарланған және жақсы ойластырылған көші-қон саясатын жүргізу арқылы 
жәрдемдесу" болып табылады. Осы мақсатқа қол жеткізу көрсеткіштерінің бірі жақсы ойластырылған көші-қон 
саясатын жүргізетін елдер саны болып табылады.» Бейбітшілік сүйгіш және ашық қоғамды құруға жәрдем-
десу жөніндегі 16-ТДМ, әсіресе балаларға қатысты қорлауды, қолдану ды, сауданы және зорлық-зомбылық 
пен азаптаудың барлық нысанын тоқтату (16.2 ТДМ), Барлығына арналған сот төрелігіне тең қол жетімділікті 
қамтамасыз ету (16.3 ТДМ), сондай-ақ 2030 жылға қарай барлық адамдарда туу туралы куәлікті (ТДМ 16.9) 
қоса алғанда, заңды жеке куәліктерінің болуын қамтамасыз ету.

құқықтарының сақталуын бақылау жөніндегі 
органдары шығарған жалпы ескертулер және 
БҰҰ мекемелері мен көпжақты ұйымдар әзір-
леген басшылыққа алынатын қағидаттар жата-
ды.18 Сонымен қатар, барлық адамның, соның 
ішінде балалардың қауіпсіз көші-қоны Қа-
зақстан 2030 жылға қарай қол жеткізуге ұмты-
латын Орнықты даму мақсаттарының (ОДМ) 
негізгі бөлігі болып табылады.19
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Көші-қон үдерістеріндегі балалардың құқықтары 

20  КҮБ комитеті, жалпы тәртіптің ескертуі № 22, 22-тармақ.
21  КҮБ, 2 және 6-бап; БҚК комитеті,  № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 53-тармақ.
22  КҮБ-ның 23, 24 және 39-баптары.
23  КҮБ комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 55-тармақ.
24  КҮБ комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 56-тармақ.
25  КҮБ комитеті, № 23 жалпы тәртіптегі ескерту, 56-тармақ.
26  КҮБ-ның  28 және 31 баптары.
27  КҮБ комитеті, № 23 жалпы тәртіптің ескертуі, 59-тармақ.
28  КҮБ комитеті, № 23 жалпы тәртіптің ескертуі, 59-тармақ.
29  КҮБ комитеті, № 23 жалпы тәртіптің ескертуі, 62-тармақ.
30  КҮБ-ның 27-бабы.
31  КҮБ комитеті, № 23 жалпы тәртіптің ескертуі, 53-тармақ.

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.20 Бұл 
стандарт баланың КҮБ-ның 6-бабына сәйкес 

өмір сүру, өмір сүру және даму құқығынан, 
сондай-ақ балалар көші-қон мәртебесі немесе 
олардың ата-аналары немесе заңды өкілдері 
мәртебесі негізінде кемсітусіз құқығы бар КҮБ-
да бекітілген бірқатар экономикалық, әлеумет-
тік және мәдени құқықтардан туындайды.21 Бұл 
құқықтарға мыналар жатады:

  Денсаулық құқығы:22 көші-қон үдерістеріндегі әрбір бала өзінің көші-қон мәрте-
бесіне қарамастан, қалған азаматтармен бірдей медициналық қызмет көрсетуге 
тең қолжетімділікке ие болуы тиіс.23 Атап айтқанда, КҮБ тұруға ықтияр хат неме-
се баспана тіркеусіз медициналық қызметтерге қол жеткізе алуы тиіс.24 Медици-
налық қызметтерге қол жеткізу жолындағы әкімшілік және қаржылық кедергілер 
де жойылуға тиіс;25

 Білім алу құқығы:26 Барлық КҮБ, олардың мәртебесіне қарамастан, басқа аза-
маттармен тең негізде мектепке дейінгі білім беру мен кәсіптік даярлықты қоса 
алғанда, білім берудің барлық деңгейі мен барлық аспектіне толық қол жеткізуі 
тиіс.27 Қазақстан баланың көші-қон мәртебесіне қарамастан, барлық КҮБ үшін 
сапалы және инклюзивті білім беруге тең қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс.28 
Қазақстан сондай-ақ КҮБ-ға қатысты кемсітушілікті жою жөнінде оң шаралар 
қабылдауы және білім беру жолындағы кедергілерді жоюға гендерлік пробле-
матиканы ескеретін тәсіл қабылдауы тиіс. Бұл, атап айтқанда, қосымша тілдік 
білім беруді және мәдениет аралық қолдауды; баланың білімге қолжетімділігін 
жеңілдететін және баланың мектеп ортасына кірігуіне ықпал ететін арнайы пер-
соналды; білім берудегі сегрегацияға тыйым салу және алдын алуды және әле-
уметтік-психологиялық көмек көрсетуді білдіреді;29

 Тиісті өмір сүру жағдайлары және әлеуметтік көмек:30Қазақстан әрбір бала-
ның, КҮБ-ны қоса алғанда, баланың дене бітімі, ақыл-ойы, рухани, адамгершілік 
және әлеуметтік дамуы үшін жеткілікті өмір сүру деңгейіне құқығын тануға мін-
детті. Ата-аналар мен балаға жауапты басқа да тұлғалар бала үшін осы жағдай-
ларды 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-аналарға/
заңды өкілдерге көмектесу үшін «тиісті шаралар» қабылдауға міндетті. Мұндай 
жәрдем көрсету материалдық көмек пен қолдау бағдарламаларын, әсіресе та-
мақтану, 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 жеткізу-
ге кедергі келтіретін заңнаманы, саясат пен практиканы жедел реформалауы 
тиіс;31
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 Тууды тіркеу:32 балалар туғаннан кейін бірден тіркелуге құқылы. Тууды тіркеудің 
болмауы баланың басқа құқықтарын шектеп, балалардың некелерін, балалар 
саудасын, мәжбүрлеп жалдауды және балалар еңбегін тудыруы мүмкін. Сон-
дықтан Қазақстан барлық балалардың туу кезінде дереу тіркелуін және бала-
ның немесе ата-анасының көші-қон мәртебесіне қарамастан оларға туу тура-
лы куәлік берілуін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдауы 
тиіс.33 Осыған байланысты ата-аналардан олардың көші-қон мәртебесіне қаты-
сты құжаттарды ұсыну талабы сияқты тууды тіркеу жөніндегі қызметтерге қол 
жеткізуге кедергі келтіретін құқықтық кедергілерді жою қажет.34 Тууды тіркеуі жоқ 
балаларға медициналық қызмет көрсетуге, балаларды қорғауға, білім беруге 
және басқа да әлеуметтік қызметтерге тең қолжетімділік қамтамасыз етілуі керек 
екенін атап өту маңызды.35

Балаларды олардың көші-қон мәртебесі негізінде қамауға алуға тыйым салу

32 КҮБ-ның 7-бабы.
33  БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптің ескертуі, 20-тармақ.
34  БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптің ескертуі, 21-тармақ.
35  БҚК комитеті, № 23 жалпы тәртіптің ескертуі, 22-тармақ.
36  БҰҰ Бала құқықтары жөніндегі комитеті, № 24 жалпы тәртіптегі (2019 ж.) балаларға қатысты сот төрелігі жүйесін-
дегі Бала құқықтары туралы ескерту, 13-тармақ.
37  БҚК комитеті, № 6 жалпы тәртіптегі ескерту, 62-тармақ.
38  БҚК комитеті, № 6 жалпы тәртіптегі ескерту, 60-тармақ.
39  КҮБ, 37 (d) бап.

Баланы бас бостандығынан айыру (яғни 
қамауда ұстау) баланың дамуына теріс әсер 
етеді және оның қоғамға кірігуіне айтарлықтай 
кедергі келтіреді.36 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 бо-
лып есептеледі. 

Баланы бас бостандығынан айырудың ауы-
рлығын ескере отырып, БҚК бұл шараны қа-
шан қолдануға болатындығы туралы қатаң 
стандарттарды белгілейді. БҚК-нің 37-бабы (b) 
бірде-бір баланың заңсыз немесе ерікті түрде 
бас бостандығынан айырылмауын және бала-
ны қамауға алу, ұстау немесе түрмеге қамау 
заңнамаға сәйкес жүзеге асырылуын және тек 
төтенше шара ретінде және мүмкіндігінше 
қысқа уақыт кезеңі ішінде пайдаланылуын 
талап етеді. Көші-қон контекстінде бұл де-
геніміз:

• Жетелеушісі  жоқ немесе өз 
отбасыларынан ажыратылған 
балалар, әдетте, қамауда 
ұсталмауы тиіс;37сондай-ақ

• Ұстау баланың жетелеушісі  
жоқ немесе отбасынан бөлек 
болуы негізінде, сондай-ақ ба-
ланың көші-қон мәртебесі не-
месе оның болмауы негізінде 
ғана ақтала алмайды.38

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.39
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Мигрант балаларды оларды қорғау жүйесіне біріктіру

40  КҮБ, № 22 жалпы тәртіптегі ескерту, 14-тармақ.
41  КҮБ, № 22 жалпы тәртіптегі ескерту, 32(h)-тармақ.  
42  C. Гамильтон, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодексіне 
ұсынылған заңнамалық түзетулерге түсініктеме,, 2019 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен, 6-бет.

Балаларды қорғаудың тиімді жүйесі - бұл зор-
лық-зомбылықтың, қолдану дың, балалардың 
қараусыздығы мен балаларға қатыгездікпен 
қараудың алдын алатын, сондай-ақ мұндай 
құбылыстарға жауап беретін жүйе. Халықара-
лық стандарттарға сәйкес мемлекеттік және 
жергілікті деңгейлердегі балаларды қорғау 
жүйелері мемлекет баланың шыққан, тасымал-
данған, тағайындалған немесе қайтарылған 
елі болып табылатынына қарамастан, мигрант 
балаларды өз бағдарламаларында қамтуға 
тиіс.40 Бұл КҮБ-ны шекаралық бақылау және 
мемлекеттің юрисдикциясы шегінде көші-қон 
бақылауының басқа да рәсімдері шеңберінде 
дереу анықтау керек және өзін бала деп мәлім-
деген кез келген тұлға осындай ретінде қара-
лады және балаларды қорғау жөніндегі орган-
дарға және басқа да тиісті қызметтерге дереу 
жіберіледі дегенді білдіреді.41

Кейс-менеджмент балаларды қорғаудың тиімді 
жүйесін енгізудің маңызды бөлігі болып табы-
лады. Кейс-менеджментті «әлеуметтік осал 
балаларға, отбасыларға және халықтың басқа 
да мұқтаж топтарына әлеуметтік көмек көрсе-
туді қолдайтын немесе реттейтін әлеуметтік 
қызметкерлер жүзеге асыратын процесс» деп 
анықтауға болады.ii Кейс-менеджмент аясын-
да балаларды 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 бағыттау;

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

- КҮБ күтім мен қорғауды қажет ететіні туралы 
шешім қабылдау; 

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

- Баланы жетелеудің  жеке жоспарының 
орындалуын 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 ерекше 
пікірлер жетелеушісі  жоқ және отбасыларынан 
ажыратылған балаларға қатысты.

Озық тәжірибеге сәйкес және мемлекеттің 
күтім мен қорғауға мұқтаж балаларды қорғау 
міндетін ескере отырып, кейс-менеджмент 
шеңберінде балаларды қорғау функциялары 
үкіметтің қарамағында қалуы тиіс, дегенмен 
ҮЕҰ қызмет көрсетуге қатыса алады.42

3.2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨШІ-ҚОН 
ҮДЕРІСТЕРІНДЕГІ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ 
ЖӨНІНДЕГІ БІРЛЕСКЕН ЖОБА
Қазақстан Республикасындағы Адам құқықта-
ры жөніндегі уәкіл Қазақстандағы ЮНИ-
СЕФ-пен әріптестікте және Еуропалық 
Одақтың (ЕО) қаржылық қолдауымен «Қа-
зақстандағы көші-қон үдерістеріндегі бала-
ларды қорғау» бағдарламасын («Бірлескен 
жоба») жүзеге асыруға кірісті. Бұл Бірлескен 

жоба ЕО қаржыландыратын ЮНИСЕФ-тің 
жеті елді (Бангладеш, Қазақстан, Қырғы-
зстан, Мьянма, Тәжікстан, Таиланд және 
Өзбекстан) қамтитын және 2017 жылдан  
2021 жылға дейін жұмыс істейтін неғұрлым ірі 
бағдарламасының бөлігі болып табылады.
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Бірлескен жоба шеңберінде ЮНИСЕФ 
таңдалған үш жерде: Нұр-Сұлтан, Алматы және 
Шымкент қалаларында/ Түркістан облысында 
КҮБ үшін құқықтарды қорғау жөніндегі қызмет-
тер моделін әзірлеуге және енгізуді «тестіле-
уге» көмек көрсету үшін Coram International-ді 
кеңесшілер ретінде тартты. Бұл модельдің 

жалпы мақсаты - КҮБ-ны тиімді қорғауды және 
олардың құқықтарын біртіндеп іске асыруды 
қамтамасыз етуге ықпал ету болып табылады. 
Осы нұсқаулықта Бірлескен жоба шеңберінде 
әзірленген қорғау жүйесінің негізі ішінара баян-
далады.
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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 негіз-
гі назар КҮБ тап болатын тәуекелдер мен 
қиындықтарға; олардың өз қажеттіліктерін 
қанағаттандыру және халықаралық стан-
дарттарға сәйкес өз құқықтарын іске асыру 
үшін қызметтерге қол жеткізу мүмкіндігіне; 
КҮБ-ның мемлекеттік және жергілікті деңгей-
лерде балаларды қорғау жүйесіне біріктірілді 
ме және қандай жолмен біріктірілгеніне; сон-
дай-ақ КҮБ-ны қорғау жөніндегі қызметтерді 
ұсынумен айналысатындардың құқықтық 
нұсқамаларына, ұйымдық құрылымдарына 
және лауазымдық нұсқаулықтарына ауда-
рылды. 

Зерттеу барысында тестіленетін қалалар-
да КҮБ-нің барлық санаттары басым екен-
дігі 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 сенбеуіне немесе 
депортациядан қорқуына байланысты билік-
ке жүгінгісі келмейтіндіктен, не болмаса олар 
қызметтерге мұқтаж болғанға дейін олардың 
көші-қон жағдайы проблемалы екенін біл-
мейтіндіктен (мысалы, бала ауырып қалған-
да немесе мектепті бітіргенде және мектепті 
бітіруі туралы аттестат қажет болғанда) ай-
тарлықтай дәрежеде «жасырын» болып та-
былады. 

Сонымен қатар, КҮБ-де осы анықтамаға сәй-
кес келетін балалардың әртүрлі санаттарын 
ескере отырып, әртүрлі қажеттіліктері болуы 
мүмкін. Сондай-ақ, балалар КҮБ анықтама-
сының бірнеше санатына сәйкес келіп, көп-
теген қауіптер мен проблемаларға тап бо-
луы мүмкін. КҮБ тап болуы мүмкін қауіптер 
мен қиындықтар:

• Білім мен медициналық қызмет-
терге қол жеткізудегі кедергілер: 
қатысушылар мектептер мен мед. ме-
кемелер балалар мен ата-аналардан 
баланы мектепке тіркеу немесе тір-
келмеген немесе заңсыз43  КҮБ бере 
алмайтын медициналық қызметтерге 
қол жеткізу үшін баланың жеке сәйке-
стендіру нөмірі сияқты белгілі бір құ-
жаттарды ұсынуды сұраған жағдайлар 
болғаны туралы хабарлады;

• Заңды қызметтерге қол жеткізудегі 
кедергілер: КҮБ-ға және олардың от-
басыларына құқықтық процестің қай 
кезеңінде ақысыз заңгерлік қызмет 
көрсетілетіні, олар құқық қорғау орган-
дарымен қашан байланысқа түсетіні, 
әсіресе ата-анасы ата-аналық жау-
апкершіліктен айырылған және бала 
ювеналды полициямен байланысқа 
түскен кезде белгісіз. Сонымен қатар, 
тіркелмеген КҮБ және олардың отба-
сылары ҮЕҰ-ға олардың құжаттарына 
қатысты мәселелерді (мысалы, тіркеу; 
азаматтық алу; тууды тіркеу және т.б.) 
шешу үшін тегін заң қызметтерін ұсы-
нуға сенім артады. Бұдан басқа, БҚК-
ның 37 (d)-бабы талап еткендей, Ал-
маты және Шымкент қалаларындағы/
Түркістан облысындағы кәмелетке 
толмағандарды бейімдеу орталықта-
рында (КТБО) немесе Нұр-Сұлтандағы 
өмірлік қиын жағдайында жүрген бала-
ларды қолдау орталығында (БҚО) бас 
бостандығынан айырылған, құқықтық 
және өзге де тиісті көмек көрсетілетіні 
туралы ешқандай дәлел болған жоқ;

• Әлеуметтік қамсыздандыруға қол 
жеткізудегі кедергілер: әлеуметтік 
қамсыздандырудың негізгі қызмет-
тері, әсіресе өмірлік қиын жағдайын-
да жүрген балалар мен отбасыларға 
көрсетілетін қызметтер Қазақстанда 
уақытша тұратын немесе заңсыз көші-
қон жағдайында тұрған әлеуметтік 
қамсыздандыру қызметтерін көрсетуге

43  Заңсыз көші-қон тұлға Қазақстанға қажетті рұқсатсыз, құжаттарсыз немесе көші-қон қызметі басқармасына тіркеусіз 
келетін немесе қалатын тұлға Қазақстанда жұмысқа рұқсатсыз немесе шетелдік қызметкерлерді жалдауға уәкілетті емес 
жұмыс берушіде жұмыс істейтін жағдайларға (тұрақты емес еңбек көші-қоны) жатады.
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  қатысты заңнамадағы олқылықтар-
ды қалдыра отырып, тек Қазақстан 
азаматтарына немесе Қазақстанда 
тұрақты тұратын шетелдік тұлға-
ларға немесе азаматтығы жоқ 
тұлғаларға,44 ғана қолданылады. 
Сондықтан КҮБ және осы қызмет-
терге құқығы жоқ отбасылар өз-
дерінің негізгі қажеттіліктерін, со-
ның ішінде тамақ, киім және тұрғын 
үйді қанағаттандыруға көмектесетін 
қызметтер мен жеңілдіктерге қол 
жеткізуде қиындықтарға тап болуы 
мүмкін;

• Ата-анасының қамқорлығын-
сыз қалған балалар: зерттеулер 
көрсеткендей, ата-аналарының 
көші-қоны кезінде отбасының туы-
старына немесе достарына орна-
ластырылған балалардың кейіннен 
билік орнын ауыстырады және туы-
сымен немесе отбасының досымен 
қамқоршылық туралы келісімді 
қалыптастыратын сенімхаттың 
болмауына байланысты институ-
ционалды мекемелерге орнала-
стырылады; 

• Қолдану  қаупі: зерттеу заңсыз 
көші-қон, құжаттардың болма-
уы және балалардың еңбек және 
басқа да қолдану  нысандарындағы 
тәжірибесі, сондай-ақ көшелердегі 
қайыршылық арасындағы байла-
нысты анықтады;

• Балаларды қорғау немесе әлеу-
меттік қамсыздандыру жүйесіне 
қол жеткізу: қатысушылардың жа-
уаптары көшелерде, әсіресе сыған-
дар қауымдастығынан («люля» 
халқы) жұмыс істейтін немесе қай-
ыр сұрайтын мигранттардың отба-
сыларын билік осал немесе зиян 
келтіру қаупі бар деп танымайтын-
дығын көрсетті. Осылайша, бұл от-
басылар негізінен «құқық қолдану» 
тәсілін, соның ішінде балаларды 
КТБО/БҚО-да уақытша ұстауды 
қолдана отырып қарастырылады, 
ал полиция ата-аналарға жүгінеді. 
Бұл отбасылар отбасын қолдау қы-
зметтерінің болмауына байланы-

сты қайта қосылғаннан кейін өмір-
лік қиын жағдайына оралады;

• Әкімшілік жауапкершілік: ұлттық 
заңнамаға сәйкес 16 жасқа толған 
тұлғалар көші-қонға байланысты 
құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік 
жауапкершілікке тартылуы мүм-
кін.  Бұл қылмыстар негізінен заң-
сыз көші-қонмен байланысты. 16 
жасқа дейінгі балалардың өздері 
әкімшілік жауапкершілікке тартыл-
мағанымен, олардан полиция жау-
ап алуы мүмкін, бұл әкімшілік жау-
апкершілікке және ата-аналарына 
айыппұл 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 сызығынсыз жіберіледі. КҮБ 
балаларды қорғау жүйесіне сілтеме жасаған 
жағдайда, қатысушылардың жауаптары бала-
лардың бұл мәселеге елеулі қатысы жоқтығын 
көрсетеді, бұл баланың тыңдалу құқығы тура-
лы БҚК 12-бабына қайшы келеді.  Бұл баланың 
қазіргі жағдайда немесе болашақта дәрменсіз 
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 болмауына 
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 
әзірленген және сыналған құқықтарды қорғау 
бойынша қызметтер моделін жобалауға негіз 
болды.

44  Мысалы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Заңы.
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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 техни-
калық сараптамасы мақсатында мүдделі та-
раптармен мемлекеттік және жергілікті дең-

гейлерде бірлескен жұмыс жүргізді. 12 айлық 
сынақтан өткізу қорытындылары бойынша 
осы нұсқаулықта баяндалған негізгі ережелер, 
құралдар мен әдіснамалар тиімді және пәр-
менді деп танылды және қолдануға ұсынылды.  

Осы модельге сәйкес төмендегі 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 бала құқықтарын қорғау бойынша кейс-менеджмент қызмет-
терін ұсынады;

2. Әрбір өңірде іріктелген ҮЕҰ осы нұсқаулықта жазылған қабылдау өлшемшарт-
тарына жауап беретін КҮБ-ға қолдау көрсету жөніндегі қызметтердің төрт түрін 
ұсынуы тиіс: әлеуметтік қолдау қызметтері; заң қызметтері; психологиялық 
кеңес беру қызметтері; және «тәуелсіз қолдау қызметі» қызметтері.  

Төменде құқықтарды қорғау қызметтері моделінің сипаттамасы келтірілген.

4.1. БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН 
CASE-MANAGEMENT-  КТБО/БҚО 
Шолу

Балаларды қорғау жүйесін фрагментациялау 
мәселесін шешу үшін кейс-менеджмент шең-
беріндегі құқықтарды қорғау функциялары бір 
мемлекеттік органға жүктелуі тиіс деген шешім 
қабылданды. Әр түрлі жергілікті өзін-өзі басқа-
ру органдарының өкілеттіктері мен мүмкіндік-
терін егжей-тегжейлі қарастырғаннан кейін 
КТБО (Алматы мен Шымкентте/Түркістан об-
лысында) және БҚО (Нұр-Сұлтанда) Бірлескен 
жоба барысында осы функцияларды орындау 
үшін ең қолайлы болатындығы туралы шешім 
қабылданды. Алайда, КТБО/БҚО үш жасқа 
дейінгі балаларға қатысты юрисдикцияға ие 
емес. ЮНИСЕФ-тің Денсаулық сақтау мини-
стрлігімен және басқа да мүдделі органдармен 
әріптестікте 3 жасқа дейінгі балаларға қатысты 

case-management-а-ны жетілдіру жөніндегі қа-
тарлас күш-жігерін ескере отырып, 3 жастан 
асқан балалар бірлескен жоба шеңберінде 
КТБО/БҚО тестіленетін моделіне енгізілмейді 
деп шешілді.

Егер  бала ата-анасының қамқорлығысыз 
болса да, болмаса да, балаға күтім мен 
қорғаныс қажет деп айтуға негіз болса, бұл 
таңдалған аймақтардағы 3 жастан асқан 
барлық КҮБ, КТБО/БҚО-дағы әлеуметтік жұ-
мыс жөніндегі маманға жіберілуі керек де-
генді білдіреді. Күтім мен қорғауды қажет 
ететін 3 жасқа дейінгі КҮБ үшін қайта бағыт-
тау қорғаншылық және қамқоршылық ор-
гандарына жүргізілуі керек.  

ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ ҚЫЗ-
МЕТТЕРІНІҢ МОДЕЛІНЕ ШОЛУ4. 
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«Қамқорлық пен қорғауды қажет ететін бала» - бұл зардап шегетін немесе 
айтарлықтай зиян келтіру қаупі бар тұлға.      

«Зиян келтіру» қатыгездікпен қарауды немесе физикалық, психикалық, зияткер-
лік, эмоционалды немесе мінез-құлық денсаулығының немесе дамуының нашар-
лауын, оның ішінде басқа тұлғаға қатыгездікпен қарау нәтижесінде көру немесе 
есту қабілетінің бұзылуын білдіреді.  Зиян физикалық, жыныстық немесе пси-
хологиялық зорлық-зомбылықтан, менсінбеушіліктен немесе қолданушылықтан 
туындауы мүмкін.  

Алайда, баланы КТБО/БҚО-ға жіберу бала-
ның КТБО/БҚО-да тұруы керек дегенді біл-
дірмейді. Оның орнына, бала оның ең жақсы 
мүдделеріне сәйкес келуіне байланысты отба-
сымен немесе балаларды қоғамдастықта ор-
наластырудың балама нысаны аясында қалуы 
мүмкін. Осы модельге сәйкес баланың қажет-
тіліктерін бағалау үшін жауапкершілік, бала-
ның күтім мен қорғауға мұқтаждығын анықтау, 
сондай-ақ баланың ең жақсы мүдделеріне 
жауап беретін бала күтімінің жеке жоспарын 
әзірлеу, үйлестіру және бақылау КТБО/БҚО 
үйлестірушісіне және тағайындалған Әлеу-
меттік қызметкерге жүктеледі. Бұл КТБО/БҚО 
күтім мен қорғауды қажет ететін және ата-а-
наларымен/ заңды өкілдерімен, сондай-ақ 

балаларды орналастырудың балама нысан-
дарына орналастырылған немесе КТБО/БҚО 
аумағында тұратын үш жастан бастап КҮБ 
кейс-менеджментін қамтамасыз етеді дегенді 
білдіреді. 

Құқықтарды қорғау жөніндегі қызметтер мо-
деліне сәйкес, әдетте, КТБО/БҚО ашық ре-
жимде жұмыс істеуі тиіс.  Бұл дегеніміз, 
КТБО/БҚО-да 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. 

4.2. ҮЕҰ КӨРСЕТЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР
ҮЕҰ қызмет жеткізушілер ретінде

Бала құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер 
моделіне сәйкес ҮЕҰ «қызметтерді жеткізуші» 
рөлін өздеріне алады. Бұл дегеніміз, ҮЕҰ ба-
лаға қамқорлық пен қорғауды қажет етуі мүм-
кін деп ойлаған кезде, ол баланы КТБО/БҚО-ға 
кейс-менеджмент үшін жіберуі керек.

•  Егер бала 3 жастан асқан болса, оны қорған-
шылық және қамқоршылық органдарына 
хабарлай отырып, оны жүргізу үшін КТБО/
БҚО-ға жіберу; немесе

•  3 жасқа дейінгі баланы қорғаншылық және 
қамқоршылық органдарына жіберу.

Егер КТБО/БҚО ҮЕҰ ұсынатын қызметтер ба-
ланың қажеттіліктеріне сәйкес келеді деп 
есептесе, КТБО/БҚО ҮЕҰ-ға жүгініп, оған жете-
леудің  жеке жоспары шеңберінде қажетті қы-
зметтерді көрсетуді сұрай алады. Алайда мұн-
дай жағдайларда баланың ісін жүргізу КТБО/
БҚО маманында қалады. 

Бала күтім мен қорғауды қажет етпейтін және 
балаларды қорғау үшін КТБО/БҚО-ға жүгінудің 
қажеті жоқ болған жағдайларда, көші-қон үдері-
стеріндегі бала құқықтық, әлеуметтік қолдау 
немесе психологиялық кеңес алу үшін тікелей 
ҮЕҰ-ға жіберілуі мүмкін. Мұндай жағдайларда 
ҮЕҰ баланың ісін жүргізуге жауапты болады. 
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Тәуелсіз қолдау қызметтері

Жетелеушісі  жоқ және өз отбасыларынан ажы-
ратылған балалар тап болатын елеулі тәуе-
келдерді ескере отырып, Құқық қорғау қызмет-
терінің үлгісіне сәйкес бұл балалар «күтім мен 
қорғауды қажет ететіндер» ретінде қарастыры-
лады және оларды дереу КТБО/БҚО-ға жіберу 
керек. Алайда, жетелеушісі  жоқ және отба-
сынан ажыратылған балалармен байланысты 
істерді қараумен байланысты процестер көбі-
несе күрделі болып келеді, өйткені шешімдерді 
бірнеше билік органдары, соның ішінде КТБО/
БҚО, Қорғаншылық және қамқоршылық органы 
және Білім басқармасы, Кәмелетке толмаған-
дардың істері жөніндегі комиссия, Көші-қон 
қызметі басқармасы және т. б. қабылдайды. 
Бала тіпті қылмыстық немесе әкімшілік өн-
діріске қатысуы,  мысалы, адам саудасының 
құрбаны болуы мүмкін. Сондықтан балаға жүй-
еге ба5ытталуына көмектесе отырып,  эмоци-
оналдық қолдау көрсететін және барлық тиісті 
органдардың тартылуын және  баланың қажет-
тіліктерін қанағаттандыруды қамтамасыз ету 
үшін бақылаушы тұлға ретінде әрекет ететін 
тәуелсіз адамға қажеттілік бар (заңды, әлеу-
меттік, медициналық, психологиялық, матери-
алдық, білім беру немесе басқа қажеттіліктер 
болсын).

Сонымен қатар, жетелеушісі  жоқ және отбасы-
ларынан ажыратылған мигрант балалар, 

сондай-ақ КТБО/БҚО нысаналы тобы болып 
табылатын КҮБ-ның басқа да санаттары өз-
дерінің билікпен неге байланысып жатқанын  
немесе өз ісінің мәртебесі туралы білмеуіне 
байланысты шатасып қалуы мүмкін. Сонымен 
қатар, билік шешімдерінің балаға айтарлықтай 
әсері болуы мүмкін және баланың басқа мем-

лекетке қоныс аударуын немесе егер ол ба-
ланың мүдделеріне сай болса, оны ата-ана-
сының қамқорлығынан алуды қамтуы мүмкін. 
Мұндай жағдайларда өз көзқарастарын қалып-
тастыра алатын балалардың өз көзқараста-
рын еркін білдіруге мүмкіндігі болуы және бұл 
көзқарастар олардың жасына және жетілуіне, 
сондай-ақ КҮБ-ның 12-бабына сәйкес тыңда-
лу құқығына сәйкес ескерілуі маңызды. Бұл 
процесті жеңілдету үшін балаға тәуелсіз тұлға 
тағайындалуы керек, ол оған баланың билікпен 
және болып жатқан процеспен не үшін байла-
нысқанын түсіндіру;  баланы оның ісінің бары-
сы туралы хабардар ету; баланың қазіргі және 
болашақ жағдайына қатысты көзқарастарын, 
тілектері мен сезімдерін анықтау; балаға өз 
көзқарастарын, тілектері мен сезімдерін шешім 
қабылдаушы органдарға жеткізуге көмектесу; 
егер бұл шешім оның көзқарастарына, тілек-
тері мен сезімдеріне қайшы келсе, балаға қан-
дай да бір шешім қабылданғанын түсіндіру ке-
рек.

Бұл қызметтерді ұсыну тәртібі мемлекеттен 
мемлекетке дейін өзгереді. Қазақстандық 
заңнамаға сәйкес, ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған немесе жетім балалардың 
заңды өкілі, әдетте, балаға КТБО/БҚО неме-
се балалар үйі сияқты балама құрылғыларды 
ұсынатын орган болып табылады. Алайда, бұл 
мемлекеттік органдар  «тәуелсіз қолдау қыз-
меттері» рөліне сәйкес келмейді. Осылайша, 
Бірлескен жоба шеңберінде ҮЕҰ-да ешқандай 
жанжал немесе мүдделердің әлеуетті қақтығы-
сы болмаған жағдайда, әрбір өңірде таңдалған 
ҮЕҰ-ның тәуелсіз қолдау қызметінің рөлі орын-
далатын болады – бұл әрбір жеке жағдайдың 
фактілері негізінде қабылдануы тиіс шешім. 

4.3. КҮБ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ҚАЙТА БАҒЫТТАУ
КҮБ-мен (мұғалімдер; ювеналды полиция; ше-
кара қызметінің қызметкерлері; қорғаншылық 
және қамқоршылық органдары; кәмелетке тол-
мағандардың істері жөніндегі комиссиялар, 
көші-қон қызметі және т.б.) байланыс жасай-
тын барлық тұлға құқықтарды қорғау жөніндегі 

қызметтер моделін іске асыру үшін қорғауды 
қажет ететін КҮБ-ны анықтап, оларды дереу 
тиісті органға беру керек. Бұл мүдделі орган-
дар сондай-ақ Бала құқықтарын қорғау жөнін-
дегі қызметтер моделін іске асыру үшін КТБО/
БҚО және ҮЕҰ-мен ынтымақтасатын болады.  
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4.4. МОДЕЛЬДІҢ  
АЯСЫНДА 
ӘЗІРЛЕНГЕН 
ҚҰЖАТТАМА  
Құқықтарды қорғау жөніндегі қызметтер мо-
делін іске асыру үшін мынадай құжаттама әзір-
ленді: 

• Көші-қон үдерісіндегі бала-
ларға қатысты осы модель 
шеңберінде жағдайларды 
жүргізу бойынша мүдделі 
тараптар үшін практикалық 
нұсқаулар (ҮЕҰ, КТБО/БҚО 
қоспағанда): қорғауды қа-
жет ететін КҮБ-ны анықтау, 
оларды тиісті органдарға 
қайта бағыттау, қызмет көр-
сету процесін және модель 
мониторингін үйлестіру («Ве-
домствоаралық үйлестіру 
жөніндегі нұсқаулық»); 

• КҮБ мен олардың отбасыла-
рына қолдау көрсету бойын-
ша өңірлерде таңдалған ҮЕҰ 
үшін осы нұсқаулықты әзір-
леу; және

• Кейс-менеджмент шеңберін-
де КТБО (Алматы мен Шым-
кентте/Түркістан облысында) 
және БҚО (Нұр-Сұлтанда) 
үшін КҮБ құқықтарын қорғау 
жөнінде нұсқаулық әзірлеу.

Бұл құжаттар КҮБ құқықтарын қорғау жөніндегі 
қызметтер моделінің қалай жұмыс істейтіні тура-
лы толық түсінік алу үшін жиынтықта зерттелуі 
тиіс.

Осы нұсқаулықтың қалған бөлігінде осы 
модельге сәйкес ҮЕҰ-ға қолдау көрсету 
бойынша практикалық ұсынымдар баянда-
лады.
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ҮЕҰ-ның барлық штаттық қызметкерлері осы нұсқаулықты орындау және Бағдарлама шеңберінде 
балаларға қолдау көрсету кезінде мынадай қағидаттарды қолдануы тиіс: 

I. Балаға қатысты барлық іс-әрекет-
терде баланың ең жақсы мүдде-
лері маңызды;

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 қолдау алуға 
құқығы бар барлық балалар осы 
негіздердің кез келгені бойынша 
бірдей және кемсітусіз қарасты-
рылуы керек дегенді білдіреді;

IV. Баланың естілуге құқығы бар. 
Бұл дегеніміз, бала өз көзқарасын 
қалыптастыра алатын жағдайлар-
да, ол осы көзқарастарды еркін біл-
діруге құқылы және баланың жасы-
на және жетілуіне сәйкес оларды 
ескеру маңызды. Егер басқаша 
дәлелденбесе, әр бала өз көзқара-
сын қалыптастыра алады деп бол-
жанады; 

V. Баланың қадір-қасиеті әрдайым 
құрметтеліп, қорғалуы керек. 
Бұл балаға қамқорлық танытып, 
сезімталдық, әділ және құрметпен 
қарау керек, оның жеке жағдайына, 
әл-ауқаты мен нақты қажеттілік-
теріне, сондай-ақ баланың физи-
калық және психологиялық тұта-
стығына толық құрметпен қарау 
керек дегенді білдіреді; 

VI. Қызметкерлер баланың ісі барын-
ша жедел қаралуы үшін барлық 
күш-жігерін салуы тиіс, бұл ретте 
кідірістерге баланың ең жақсы мүд-
делеріне сай келетін жағдайларда 
ғана жол беріледі; сондай-ақ

VII. Баланың жеке өміріне қол сұғылма-
ушылық құқығы осы нұсқаулықтың 
12-бөлімінде жазылған саясатқа 
сәйкес сақталуға тиіс.

БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНАТЫН 
ҚАҒИДАТТАР5. 
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6.1. ӘСЕР ЕТУ, НӘТИЖЕЛЕР, МАҚСАТТАР МЕН 
МІНДЕТТЕР 
Бағдарламаның мақсаты - Нұр-Сұлтан, Алма-
ты, Шымкент қалаларында және Түркістан об-
лысында КҮБ-ға қолдау көрсету. 

Бұл Бағдарламаның болжамды нәтижесінде 
КҮБ олардың қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін құқықтық, әлеуметтік қолдау және психо-
логиялық кеңес алады.

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

ҮЕҰ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНА ШОЛУ6. 

1 сурет: ӘСЕРІ, НӘТИЖЕЛЕРІ, МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

ӘСЕРІ
Балалар көші-қон үдерістерінде тиімді қорғалады 
және олардың құқықтары үнемі іске асырылады

НӘТИЖЕЛЕРІ
КҚПД заңды және әлеуметтік қолдауды және олардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін психологиялық 

кеңес беру қызметтерін алады

МАҚСАТЫ
Таңдалған өңірлерде 
КҮБ-ға қолдау көрсету
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6.2. ҮЕҰ ҚАНДАЙ «ҚЫЗМЕТТЕР» ҰСЫНАДЫ?
КҮБ құқығын қорғау қызметтерінің моделіне 
сәйкес ҮЕҰ қолдау көрсету бойынша келесі 
төрт қызмет түрін тегін ұсынады:

1.  Әлеуметтік қолдау қызметтері 
(8-бөлімді қараңыз): КҮБ мен олардың 
отбасыларына олардың бағаланған қа-
жеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында 
әлеуметтік қолдау қызметтерін көрсету; 
кедейлік проблемасын жеңілдету; олар-
дың толыққанды дамуын, әл-ауқатын 
және қоғамдастыққа кірігуін қамтамасыз 
ету; сондай-ақ отбасыларының ажырап 
қалуының алдын алу;

2.  Заңгерлік қызметтер (9-бөлімді қа-
раңыз): заңдық кеңес беру және мынадай 
мәселелердің кез келгені бойынша мүдде-
лерге өкілдік ету: 

a. Баланың көші-қон мәртебесін заңда-
стыру немесе КҮБ-ны құжаттық ресім-
деу; 

b. КҮБ-ның Қазақстан азаматымен тең 
дәрежеде мемлекеттік білім алуға, 
денсаулық сақтауға, тууды тіркеуге 
немесе әлеуметтік қамсыздандыру 
қызметтеріне қол жеткізе алмауы;  

c. Балаға қатысты тек қана оның көші-
қон мәртебесіне негізделген кез кел-

ген әкімшілік немесе қылмыстық құқық 
бұзушылық; немесе

d. КТБО/БҚО сұрауы бойынша ажыра-
тылған және жетелеушісі  жоқ балаға 
және оның отбасына қажеттіліктерін 
бағалап, оның ең жақсы мүдделерін 
анықтағаннан кейін отбасымен бірігу 
мақсатында отанына немесе үшінші 
елге қауіпсіз оралуын ұйымдастыру 
үшін қолдау көрсету.

3.  Психологиялық кеңес беру қызметтері 
(10-бөлімді қараңыз): КҮБ үшін психо-
логтың кеңес беруі;

4.  Тәуелсіз қолдау қызметінің қызметтері 
(11-бөлімді қараңыз): баламен ықтимал 
мүдделер қақтығысы болмаған жағдай-
да кейс-менеджмент шеңберінде КТБО/
БҚО тарапынан қорғалуға жататын тәу-
елсіз қолдау қызметінің КҮБ қызметтерін 
ұсынуы. Тәуелсіз қолдау қызметінің рөлі 
– билік пен шешім қабылдаушыларға ба-
ланың көзқарастарын, тілектері мен сезім-
дерін білдіру, немесе егер бала нұсқаулар 
беру үшін жетілмеген мен түсінігі  болма-
са, КТБО/БҚО жабылғанға дейін балаға 
қатысты барлық шешім қабылдау проце-
стерінде баланың ең жақсы мүдделерін 
білдіру.
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7.2. ҮЕҰ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ РӨЛІ МЕН 
ЖАУАПКЕРШІЛІК САЛАСЫ
Бағдарламаны іске асыру үшін келесі қызмет-
керлерді іріктеу қажет:
• Бағдарлама жетекшісі;
• Бағдарлама үйлестірушісі;
• Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері;
• Бағдарлама психологы; сондай-ақ
• Бағдарлама заңгері.

Ең дұрысы, жетекші мен  үйлестіруші функ-
цияларын жеке тұлғалар өздерінің міндет-
терінің кең ауқымын және үйлестіруші кеңсе-

де қолжетімді болу және бенефициарларды 
Бағдарламаға қайта бағыттауды қоса алғанда, 
Бағдарламаның күнделікті қызметін басқару 
қажеттілігін ескере отырып орындауы тиіс. Со-
нымен қатар, егер бір әлеуметтік қызметкер 
немесе Психолог жыл сайынғы демалыста, 
оқу курсында немесе денсаулығына байланы-
сты демалыста болса, әлеуметтік қолдау және 
психологиялық кеңес беру жалғасуы үшін кем 
дегенде екі әлеуметтік қызметкер және екі пси-
холог болуы керек. 

Осы бөлімде ҮЕҰ бағдарламасын жүзеге асыру 
үшін қажетті қызметкерлерді, сондай-ақ басқа 
да негізгі мүдделі органдарды іріктеу, олардың 

рөлдері мен міндеттері туралы ережелер баян-
далады.

7.1. КАДРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САЯСАТЫ
ҮЕҰ Бағдарламаға қатысатын барлық баланың 
қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз етуге 
міндеттенеді. Барлық штаттық қызметкерлер 
осы міндеттемені бөліп, соған сәйкес әрекет 
етуі керек. Сондықтан ҮЕҰ «Кадрлық қауіпсіздік 
саясатын» жүргізеді, оған сәйкес барлық канди-

даттар қауіпсіздік стандарттарына сәйкес тек-
серуден өтеді және балалармен жұмыс істеу 
және осы міндеттемелерді орындау үшін олар-
дың тиісті даярлығы мен біліктілігі тұрғысынан 
тексеріледі. Кадрлық қауіпсіздік саясаты А-ҚО-
СЫМШАСЫНДА келтірілген. 

РӨЛДЕР МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК 
САЛАСЫ, СОНДАЙ-АҚ АДАМ 
РЕСУРСТАРЫ   

7. 



29

Бағдарлама жетекшісі 

«Бағдарлама жетекшісі» жалпы басқаруға, 
бағдарламаны әзірлеуге және іске асыруға жа-
уап береді. Бұл рөл толық емес жұмыс уақы-
тында орындалуы мүмкін. Бағдарлама жетек-
шісінің міндеттері:

• Бағдарламаға қатысатын штаттық қызмет-
керлердің қызметіне жалпы басшылық ету 
және бақылау;

• 13-бөлімде баяндалған балаларды қорғау 
саясатына сәйкес күтімге және қорғауға 
мұқтаж балаларды анықтау және олармен 
жұмыс істеу;

• 13-бөлімде баяндалған балаларды қорғау 
саясатына сәйкес Бала құқықтарын қорғау 
жөніндегі маманның орынбасарын тағайын-
дау; 

• ҮЕҰ қаржы және жабдықтауды жалпы басқа-
ру; 

• Көрсеткіштерді өлшеу (14-бөлімді қараңыз) 
және Бағдарлама мониторингі үшін ҮЕҰ 
өткізетін іс-шаралар негізінде деректерді 
жинау және талдау. Бұл деректерді дәлел-
ді заңнама реформаларын, КҮБ-ны қорғау 
саясаты мен практикасын қолдауға шақыру 

үшін пайдалану;

• ҮЕҰ мүдделерін ұсыну және Бағдарлама 
қызметі туралы донорларға, Үйлестіру ко-
митетіне және басқа да тиісті органдарға 
баяндамалар ұсыну;

• Сапаны қамтамасыз ету үшін персоналдың 
жұмысын бағалау;

• Штаттық қызметкерлерге оқу үшін мүмкін-
діктер беру;

• Штаттық қызметкерлер ұсынатын қызмет-
тер сапасының мониторингі; 

• Бағдарламаны тиімді жүзеге асыруды қамта-
масыз ету үшін ҮЕҰ, мемлекеттік органдар, 
Үйлестіру комитеті және басқа да тиісті мүд-
делі тараптар арасында байланыс орнату; 

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

• Бағдарламаның мақсаттары, жетістіктері 
мен іс-шаралары туралы жұртшылықтың 
хабардар болуын арттыру;

• Бағдарламаны тиімді басқару және дамыту 
үшін қажетті дайындықты жүргізу.

Бағдарлама жетекшісінің функцияларын мынадай талаптарға сай келетін жеке 
тұлға орындауға тиіс:    

• Менеджмент, даму, құқық, әлеуметтік жұмыс, педагогика саласындағы немесе 
басқа да аралас саладағы жоғары білім;

• Кадрлық қауіпсіздік саясатына сәйкестігі;

• Әлеуметтік тұрғыдан әлсіз балалар  мен отбасыларға қоғамдық қызмет көрсету 
саласында басқару тәжірибесі кемінде 7 жыл; 

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

• Тұлға аралық қарым-қатынастың тамаша дағдылары және ұйымдастырушылық 
қабілеттері бар; 

• Басқа органдармен бірлескен институционалдық жұмыс қатынастарын дамыту 
және қолдау тәжірибесі;

• Балаларды қорғауға қатысты мемлекеттік заңдар мен рәсімдерді терең білу 
және түсіну;

• Бағдарлама мақсаттарына, басшылыққа алатын қағидаттарға және Бағдарла-
маға қатысатын барлық балалардың қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз 
етуге бейілдігін көрсетеді;

• Бала құқықтарын қорғау және қолдау қабілеті;

• Икемділікке және жұмысқа динамикалық көзқарасқа ие.
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Бағдарлама үйлестірушісі 

«Бағдарлама үйлестірушісі» - бұл әлеуметтік 
қызметкердің, заңгер мен Бағдарлама психо-
логының қызметіне, сондай-ақ Бағдарламаның 
күнделікті жұмысына ағымдағы басшылық пен 
бақылауға жауапты қызметкер. Бұл штаттық 
лауазым. Бағдарлама үйлестірушісі төменде-
гілер үшін жауапты болады:

• Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің, 
психологтың және заңгердің жұмысына, 
оның ішінде олардың арасындағы міндет-
терді бөлуге күнделікті басшылық ету және 
қадағалау;

• Жүгінген ұйымдармен жұмыс істеу үшін 
ҮЕҰ-да бірінші байланыс тұлғасының функ-
цияларын орындау;

• Бағдарламада жаңа бенефициарларды қа-
былдау мүмкіндігі бар-жоғын анықтау; 

• Қандай да бір кейс Бағдарламаға рұқсат 
беру өлшемшарттарына сәйкес келетініне 
бастапқы бағалау жүргізу;

• БАЛАНЫ ҚАЙТА БАҒЫТТАУҒА СҰРАУ 
Нысанын әр сұраныс бойынша толтыру 
үшін қамтамасыз ету (С ҚОСЫМШАСЫН қа-
раңыз);

• Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерін 
бағалау негізінде балалар мен отбасыларға 
материалдық көмекті бекіту және мақұл-
даған жағдайда МАТЕРИАЛДЫҚ КӨМЕК 
АЛУ НЫСАНЫНА қол қою (G ҚОСЫМША-
СЫ);

• КҮБ-ны қайта бағыттау Бағдарлама шең-
берінде жүзеге асырылуын қамтамасыз ету 
үшін жіберуші органдармен байланысты 
және ынтымақтастықты қолдау; 

• Жіберуші органдарға осы органдар байла-
нысатын жекелеген балаларға қолдау көр-
сетудің орындылығына қатысты кеңес беру;

• ҮЕҰ балаларды қорғау саясатына сәйкес 
(13-бөлімді қараңыз) Бағдарлама үшін бала 
құқықтарын қорғау жөніндегі маман ретінде 
әрекет ету және балаларды жіберу және қа-
тыгездік жағдайлары туралы сыртқы орган-
дарға хабарлау;

• Бағдарламаға қатысатын барлық қызмет-
кер, сондай-ақ балалар мен ересектер бала 
құқықтарын қорғау жөніндегі маман мен 
оның орынбасарының жеке басын және 
олармен қалай байланысуға болатындығын 
білуін қамтамасыз ету; 

• Барлық штаттық қызметкердің, сондай-ақ 
балалар мен ересектердің осы нұсқау-
лықтағы кез келген өзгерістер туралы, атап 
айтқанда 12-бөлімде жазылған Құпиялылық 
саясаты және 13-бөлімде келтірілген Бала-
ларды қорғау саясаты туралы хабардар бо-
луын қамтамасыз ету; 

• Қызметкерлерден айына кемінде бір рет 
жеке кейстерді қарау барысы туралы жаңар-
тылған ақпарат алу, жеке істерді қарау ба-
рысын бақылау және сапаны қамтамасыз 
ету үшін іс материалдарын қарау; 

• Бағдарлама жетекшісімен ынтымақтасу, 
кеңестерде, семинарларда және конфе-
ренцияларда, оның ішінде ЮНИСЕФ-пен, 
демеушімен және Үйлестіру комитетімен 
кеңестерде ҮЕҰ ұсыну; 

• Бағдарлама басшысы үшін әрбір кейс бой-
ынша ай сайынғы есептерді дайындау;

• Баланың ісін жабу туралы шешім қабыл-
дау және Бағдарламаның әлеуметтік қы-
зметкеріне, психологқа немесе заңгерге 
(жағдайға байланысты) баланың ісін аяқта-
уға рұқсат беру;

• Мониторинг мақсатында Бағдарлама жетек-
шісіне тиісті статистикалық деректерді ұсы-
ну (14-бөлімді қараңыз); сондай-ақ

• Бағдарлама жетекшісімен бірлесіп аудан-
дық, қалалық және мемлекеттік деңгейлер-
де Бағдарламаның мақсаттары, іс-шарала-
ры мен нәтижелері туралы жұртшылықтың 
хабардар болу деңгейін арттыру.

Бағдарлама үйлестірушісі бағдарламаны 
тиімді басқару және дамыту үшін Бағдарлама  
жетекшісі қажет деп есептейтін дайындықты 
жүргізеді.
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Бағдарлама үйлестірушісінің функцияларын мынадай талаптарға сай келетін 
жеке тұлға орындауға тиіс:    
• Әлеуметтік жұмыс, педагогика немесе басқа да аралас сала аясындағы жоға-

ры білімі бар;
• Кадр қауіпсіздігі саясатына сәйкес келетін;
• Өмірлік қиын жағдайдағы балалар мен отбасыларға, орналастырудың бала-

малы нысандарындағы балаларға, сондай-ақ мигрант балаларға әлеуметтік 
қызмет көрсетуде кемінде 7 жыл тәжірибесі бар; 

• Әлеуметтік жұмыс бойынша case-management-а саласында үлкен тәжірибесі 
бар;

• Команданы басқарудың жоғары деңгейлеріндегі және әлеуметтік қызметкер-
лер үшін супервизияны жүргізудің күшті тәжірибесі бар;

• Тамаша ұйымдастыру дағдылары бар; 
• Басқа тұлғалармен бірлескен жұмыс қатынастарын дамыту және қолдау 

тәжірибесі;
• Бала құқықтары мен мүдделерін қорғауға қатысты мемлекеттік заңдар мен 

рәсімдерді жақсы білу және түсіну;
• Мәдениет аралық сезімталдық және тұлға аралық қарым-қатынастың икемді 

дағдылары;
• Балалармен балаға сезімтал  тәсілмен қарым-қатынас жасау және олардың 

Бағдарламаға қатысуын жеңілдете білу қабілеті; ;
• Бағдарлама мақсаттарына, басшылыққа алатын қағидаттарға және Бағдарла-

маға қатысатын барлық балалардың қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз 
етуге бейілдігін көрсетеді; сондай-ақ

• Жұмысқа икемділікке  және серпінді бағытқа ие.

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері 

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің рөлі 
- баланың бағаланған қажеттіліктерін қанағат-
тандыру; кедейлік проблемасын жеңілдету; ба-
ланың толыққанды дамуын, оның 

әл-ауқатын және қоғамға кірігуін қамтамасыз 
ету; сондай-ақ баланың өз отбасынан ажырап 
қалуының алдын алу үшін КҮБ-ға отбасына 
бағытталған әлеуметтік жұмыс кейс-менед-
жментінің қызметтерін ұсыну. Атап айтқанда, 
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері мына-
лар үшін жауапты:
• Бағдарлама шеңберінде әлеуметтік қолдау 

қызметтерін немесе бірнеше қызметтерді 
алатын КҮБ-ның жекелеген кейстерін жүргі-
зу және баланың ісі материалдарын жаңар-
ту;

• КҮБ және оның тиісті отбасы мүшелерімен 
алғашқы кездесуді ұйымдастыру және өткі-
зу;

• 13-бөлімде баяндалған балаларды қорғау 
саясатына сәйкес күтімге және қорғауға 

мұқтаж балаларды анықтау және олармен 
жұмыс істеу;

• Ата-анасымен/заңды өкілімен және КҮБ-
мен (егер баланың жетілуі және түсінуі жет-
кілікті болса) ІСТІ АШУ НЫСАНЫН толтыру 
(D-қосымшасын қараңыз);

• БАҒАЛАУ НЫСАНЫН қолдана отырып, 
баланың және отбасының қажеттіліктерін 
бағалауды жүргізу (E қосымшасын қараңыз), 
оның ішінде баланың мәселелерімен айна-
лысатын басқа мамандармен кеңесу; 

• Баламен (егер баланың жетілуі мен түсінігі 
жеткілікті болса) және тиісті отбасы мүше-
лерімен, оның ішінде мақсаттар мен апта 
сайынғы және айлық жоспарлармен бірге 
ЖЕТЕЛЕУДІҢ  ЖЕКЕ ЖОСПАРЫН жасау 
(F қосымшасын қараңыз);

• Баланың және отбасының ҮЕҰ-дан мате-
риалдық көмек алуға құқығы бар-жоғы ту-
ралы шешім қабылдау және баламен және 
ата-анамен/заңды өкілмен бірге МАТЕРИ-
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АЛДЫҚ КӨМЕК АЛУ НЫСАНЫН толтыру 
(G-қосымша); 

• ЖЕТЕЛЕУДІҢ  жеке жоспарының орында-
луын үйлестіру және бақылау;

• Баламен немесе ата-анамен/заңды өкіл-
мен жеке кеңес беруді, балаларға арналған 
топтық кеңес беруді; ата-аналарға арналған 
топтық кеңес беруді; отбасылық кеңес бе-
руді қоса алғанда, балаға және отбасына 
кеңес беру қызметін көрсету;

• Бала мен отбасының өзгеретін жағдайлары 
мен қажеттіліктеріне сәйкес ЖЕТЕЛЕУДІҢ  
жеке жоспарын түзету;

• Бағдарлама үйлестірушісіне кем дегенде ай 
сайынғы негізде немесе егер қажет болса, 
ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН ПРОГРЕСС ТУРАЛЫ 
ЕСЕП арқылы баланың ісін қарау барысы 
туралы жан-жақты уақтылы ақпарат беру (H 
қосымшасын қараңыз); 

• Баланың ісі жабылғанға дейін оны кейін-

нен немесе ағымдағы қолдау үшін барлық 
қажетті іс-шаралардың жүргізілуін қамтама-
сыз ету;

• Бағдарлама үйлестірушісімен ынтымақта-
стықта ЖЕТЕЛЕУДІҢ  жеке жоспарының 
мақсаттарына қашан қол жеткізілетіні және 
ешқандай жаңа мақсаттар талап етілмейтіні 
туралы шешім қабылдайды; 

• ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫ арқылы Бағдарлама 
үйлестірушісінің мақұлдауымен істі аяқтау 
(І-ҚОСЫМШАСЫН қараңыз);

• Мониторинг мақсатында Бағдарлама үй-
лестірушісіне толтырылған ІСТІ ЖАБУДЫҢ 
НЫСАНЫН және істің қалған бөлігін ұсыну 
(14-бөлімді қараңыз).

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері бағдар-
ламаны тиімді басқару және дамыту үшін 
Бағдарлама жетекшісі немесе үйлестірушісі 
қажет деп есептейтін дайындықтан өтуі тиіс.

Есте сақтаңыз: Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері күтім мен қорғауды қа-
жет ететін балаларға қызмет көрсетпеуі керек, өйткені бұл модель шеңберіндегі 
КТБО/БҚО функциясы. 

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің функцияларын келесі талаптарға жау-
ап беретін тұлға орындауы керек:  
• Әлеуметтік жұмыс саласындағы жоғары білімі бар;
• Кадр қауіпсіздігі саясатына сәйкес;
• Әлеуметтік жұмыс бойынша кейстерді жүргізу тәжірибесі бар;
• Балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға қатысты мемлекеттік заңдар 

мен рәсімдерді білетін;
• Өмірлік қиын жағдайдағы балалар  мен отбасыларға, әсіресе мигрант балалар 

және мигранттардың отбасына әлеуметтік қызмет көрсетуде кемінде 5 жыл 
тәжірибесі бар;

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

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

• Жақсы қарым-қатынас дағдылары және басқа органдармен бірлескен жұмыс 
қатынастарын дамыту қабілеті бар;

• Бағдарламаға қатысушы барлық балалардың қауіпсіздігі мен амандығын 
қамтамасыз етуге және Басшылыққа алынатын қағидаттарға, Бағдарлама мақ-
саттарына ниеттілігін көрсететін; 

• Төзімді, күйзеліске тұрақты және икемділіккие ие.
• Тамаша ұйымдастыру дағдылары және өзінің жүктемесі үшін жауапкершілік 

ала білу қабілетіне ие.

!
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Бағдарлама заңгері 

Бағдарлама заңгері Бағдарлама шеңберін-
де заңдық кеңес беру мен мүдделерді қорғау 
бойынша қызметтер ұсыну үшін жауап береді. 
Бағдарлама заңгерінің міндеттері:

• Бағдарламаға қатысуға жіберілген балалар-
дың мүдделерін қорғау бойынша заңдық 
кеңес беруді және қызмет көрсетулерді ұсы-
ну;

 Басқа елдердің Елшіліктерімен және Бас 
консулдықтарымен ынтымақтастықты қоса 
алғанда, баланың немесе ата-анасының/
заңды өкілінің жеке басын куәландыратын 
құжаттарын (жеке куәлікті, туу туралы куәлік-
ті, қайтыс болу туралы куәлікті, неке тура-
лы куәлікті, ажырасу туралы куәлікті және 
тұрғылықты жері бойынша тіркеу туралы 
куәлікті қоса алғанда) рәсімдеу рәсімдеу 
және қалпына келтіру, бұл үшін төмендегілер 
қажет: 

o Баланың көші-қон мәртебесін заңдасты-
ру немесе құжаттамалық рәсімдеу; 

o Баланың Қазақстан Республикасының 
азаматымен тең дәрежеде мемлекеттік 
білім алуға, денсаулық сақтауға, тууды 
тіркеуге немесе әлеуметтік қамсыздан-
дыру қызметтеріне қол жеткізе алмау 
проблемасын шешу; 

o Балаға қатысты әкімшілік немесе қыл-
мыстық құқық бұзушылық туралы істі 
оның көші-қон мәртебесі негізінде ғана 
қарау;немесе

o КТБО/БҚО сұрауы бойынша ажыра-
тылған және жетелеушісі  жоқ балаға 
және оның отбасына қажеттіліктерін 
бағалап, оның ең жақсы мүдделерін 
анықтағаннан кейін отбасымен бірігу 
мақсатында Отанына немесе үшінші 

елге қауіпсіз оралуын ұйымдастыру үшін 
қолдау көрсету.

• Егер бала өз қызметін баланың ісін жүргізу-
ге жауапты (мысалы, Бағдарламаның әлеу-
меттік қызметкері) маманмен үйлестіре оты-
рып, Бағдарлама аясында бірнеше қызмет 
алса (мысалы, әлеуметтік қолдау немесе 
психологиялық кеңес беру қызметтері), ба-
ланы жетелеудің  жеке жоспарын әзірлеуге 
қатысу (бұл баланың заңды қажеттіліктеріне 
қатысты шамада) және Бағдарламаның әле-
уметтік қызметкеріне баланың сот ісін қарау 
барысы туралы, ең болмағанда ай сайынғы 
негізде уақтылы ақпарат беру керек;

НЕМЕСЕ:

• Егер бала Бағдарлама аясында басқа қыз-
меттерді алмаса, онда Заңгер Бағдарлама 
үйлестірушісіне істің қаралу барысы туралы 
жан-жақты, уақтылы ақпарат беруі керек, 
кем дегенде ай сайын және Бағдарлама 
үйлестірушісінің мақұлдауымен баланың ісі 
аяқталғаннан кейін ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫН 
(I ҚОСЫМШАНЫ қараңыз) қолдана отырып, 
істі жабуы керек;

• Мониторинг мақсатында Бағдарлама үй-
лестірушісіне толтырылған ІСТІ ЖАБУДЫҢ 
НЫСАНЫН және істің қалған бөлігін ұсыну 
(14-бөлімді қараңыз).

Барлық қызметкер сияқты, Бағдарламаның 
заңгері де 13-бөлімде көрсетілген балаларды 
қорғау саясатына сәйкес күтімді және қорғауды 
қажет ететін балаларды анықтауға және олар-
мен жұмыс істеуге міндетті.

Бағдарлама заңгері Бағдарламаны тиімді 
басқару және дамыту үшін Бағдарлама жетек-
шісі немесе үйлестірушісі қажет деп санайтын 
дайындықтан өтуі керек.
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Бағдарлама заңгерінің функцияларын мынадай талаптарға сай келетін жеке тұлға 
орындауға тиіс:

• Жоғары заңгерлік білім; 

• Кәсіптік практикамен айналысу құқығына жарамды сертификаты болған жағдай-
да / сотта шектелмеген адамдар тобына заңдық кеңес беру және балаларды 
құқықтық қорғау үшін біліктілік;

• Кадрлық қауіпсіздік саясатына сәйкестігі;

• Мемлекеттік заңдар мен процедураларды, әсіресе көші-қон, балаларды қорғау, 
балалардың құқықтары және балалардың қызметтерге қолжетімділігі туралы 
жақсы білу; 

• Мигрант балаларға және өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларға заңгерлік 
қызмет көрсету тәжірибесі 5 жылдан кем болмауы тиіс, оның ішінде заң құжатта-
масын дайындау және сотта мүдделерді білдіру;

• Балалармен балаға сезімтал қарым-қатынас жасаудың және олардың Бағдар-
ламаға қатысуын жеңілдетудің керемет мүмкіндігі;

• Мәдениет аралық сезімталдық және тұлға аралық қарым-қатынастың икемді 
дағдылары;

• Бағдарлама мақсаттарына, басшылыққа алатын қағидаттарға және Бағдарла-
маға қатысатын барлық балалардың қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз ету-
ге бейілдігін көрсетеді; 

• Проактивті тәсілге, стресске төзімділікке және икемділікке ие; сондай-ақ

• Ұйымдастырушылық  қабілеті өте жақсы және өзінің жұмыс жүктемесі үшін жау-
апкершілік ала білу.

Бағдарлама психологы 

Бағдарлама психологы осы Бағдарлама аясын-
да КҮБ психологиялық кеңес беру қызметтерін 
ұсынуға жауапты. Бағдарлама психологының 
міндеттері:

• Бағдарламаға қатысуға жіберілген КҮБ пси-
хологиялық кеңес беру қызметін көрсету; 

• Егер бала Бағдарлама аясында бірнеше 
қызмет алса, онда Психолог баланы (бұл 
баланың психологиялық қажеттіліктеріне қа-
тысты) жетелеудің  жеке жоспарын әзірлеуге 
қатысу үшін баланың ісін жүргізуіне жауапты 
маманмен (яғни Бағдарламаның әлеумет-
тік қызметкерімен) өз қызметін үйлестіреді, 
және маманға кем дегенде ай сайынғы не-
гізде баланың үлгерімі туралы уақтылы ақпа-
рат береді;

НЕМЕСЕ:

• Егер бала Бағдарлама шеңберінде көптеген 
қызметтер алмаса, онда Психолог психоло-

гиялық кеңес алатын КҮБ-ның жеке істерін 
жүргізуді, сондай-ақ бала ісінің материалда-
рын жаңартуды қамтамасыз етеді;

• Ата-анасымен/заңды өкілімен КҮБ-ның 
алғашқы кездесуін ұйымдастыру және жүр-
гізу;

• Баламен және оның ата-анасы/заңды 
өкілімен ІСТІ АШУ НЫСАНЫН толтыру 
(D-ҚОСЫМШАСЫН қараңыз); 

• БАҒАЛАУ НЫСАНЫН қолдана отырып, ба-
ланың және отбасының қажеттіліктерін баға-
лауды жүргізу (E ҚОСЫМШАСЫН қараңыз), 
оның ішінде баланың мәселелерімен айна-
лысатын басқа мамандармен кеңесу;

• Баламен жеке терапия жоспарын жасау; 

• Терапия жоспарының орындалуын үйлестіру 
және бақылау;

• Баланың өзгермелі  жағдайлары мен қажет-
тіліктеріне сәйкес терапия жоспарын түзету;
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• Бағдарлама үйлестірушісіне кем дегенде ай 
сайынғы негізде немесе егер қажет болса, 
ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН ПРОГРЕСС ТУРАЛЫ 
ЕСЕП (G ҚОСЫМШАСЫН қараңыз) арқылы 
баланың ісін қарау барысы туралы жан-
жақты уақтылы ақпарат беру;

• Баланың ісі жабылғанға дейін оны кейіннен 
немесе ағымдағы қолдау үшін барлық қажет-
ті іс-шаралардың жүргізілуін қамтамасыз ету;

• Бағдарлама үйлестірушісімен бірлесе оты-
рып, терапия жоспарының мақсаттарына 
қашан қол жеткізілетіні және жаңа мақсаттар 
талап етілмейтіні туралы шешім қабылдай-
ды; 

• ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫ (I-ҚОСЫМШАНЫ қа-
раңыз) арқылы Бағдарлама үйлестірушісінің 

мақұлдауымен істі аяқтау; сондай-ақ

• Мониторинг мақсатында Бағдарлама үй-
лестірушісіне толтырылған ІСТІ ЖАБУДЫҢ 
НЫСАНЫН және істің қалған бөлігін ұсыну 
(14-бөлімін қараңыз).

Сонымен қатар, барлық қызметкер сияқты, 
Бағдарлама психологы 13-бөлімде көрсетілген 
балаларды қорғау саясатына сәйкес күтім мен 
қорғауды қажет ететін балаларды анықтауға 
және олармен жұмыс істеуге міндетті.

Бағдарлама психологы Бағдарламаны тиімді 
басқару және дамыту үшін Бағдарлама жетек-
шісі немесе үйлестірушісі қажет деп санайтын 
дайындықтан өтуі керек.

Бағдарлама психологының функцияларын келесі талаптарға сай тұлға орындауы 
керек:

• Психология немесе басқа байланысты саладағы жоғары білім; 

• Психологиялық кеңес беру қызметін көрсету үшін біліктілік;

• Кадрлық қауіпсіздік саясатына сәйкестігі;

• Бала құқықтарын қорғауға қатысты мемлекеттік заңдар мен рәсімдерді білу;

• Өмірлік қиын жағдайдағы балаларға және отбасыларға психологиялық кеңес 
беру қызметін көрсетуде кемінде 5 жыл тәжірибесі бар, сонымен қатар мигрант 
балалармен және мигранттардың отбасымен жұмыс тәжірибесі болғаны дұрыс

• Балаларға психодиагностика мен психотерапияны қолданудың білімі мен прак-
тикалық тәжірибесі бар;

• Балалармен балаға сезімтал қарым-қатынас жасаудың ерекше  қабілеті;

• Мәдениет аралық түсінгіштік және тұлға аралық қарым-қатынастың икемді дағ-
дылары бар;

• Бағдарлама мақсаттарына шынайы берілгендікті көрсету;

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

• Төзімділікке, күйзеліске тұрақтылыққа және икемділікке; және

• Ұйымдастырушылық  қабілеті өте жақсы және өзінің жұмыс жүктемесі үшін жау-
апкершілік ала білу.

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

ге міндеттенеді. Coram International ЮНИСЕФ 
кеңесшісі ретінде әрекет ете отырып, сондай-ақ 
осы Бағдарламаны жүзеге асыру мәселелері 
бойынша КТБО/БҚО персоналына нұсқаулық 
және оқыту жүргізетін болады. 
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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 адалдығысыз 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 тәртіптік үйлестіру комитеті құрылды. 

Үйлестіру комитетінің рөлі жеке кейстерді 
бақылау емес. Оның орнына, Үйлестіру коми-
тетіне КҮБ-ға қатысты істерді Нұсқаулық қағи-
даттарына сәйкес тиімді ведомствоаралық үй-
лестіруді қамтамасыз ету (5-бөлімді қараңыз) 
және құқықтарды қорғау жөніндегі қызметтер 
моделін іске асыру барысында балаларды 
қорғау және осы балаларға әлеуметтік қол-
дау көрсету бойынша қызмет көрсетудегі қай-
талану мен олқылықтарды жою тапсырылды. 
Сондықтан Үйлестіру комитеті тестілеуді өткізу 
барысында КҮБ-ның құқықтарын қорғау жөнін-
дегі қызметтер моделін енгізуге байланысты 
кез келген жедел мәселелерді талқылау және 
шешу үшін мүдделі тараптар үшін форум ретін-
де жұмыс істеуі тиіс.Мұндай мәселелер, мыса-
лы, кейбір мүдделі органдар қолдау алу үшін 
ҮЕҰ-ға КҮБ-ны жібермейтіндігін немесе күтімге 
және қорғауға мұқтаж КҮБ-ны кейс-менед-
жмент шеңберінде КТБО/БҚО-ға жібермейтін-
дігін 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: 

•  ҮЕҰ;

•  КТБО (Алматы және Шымкент қалала-
рында/Түркістан облысында) немесе БҚО 
(Нұр-Сұлтанда);

•  ЮНИСЕФ;

•  Әкімнің орынбасары;

•  Кәмелетке толмағандардың істері және 
олардың құқықтарын қорғау комиссиясы;

•  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 өкілет-
тіктерге ие болуы керек. Үйлестіру комитеті 
қызметінің рәсімдері бойынша басшылыққа 
алынатын қағидаттар B-ҚОСЫМШАСЫНДА 
баяндалған.
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8.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ
Бағдарлама шеңберінде ҮЕҰ олардың баға-
ланған қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
әлеуметтік қолдауға қол жеткізуге көмектесу, 
кедейшілік проблемасын жеңілдету, олардың 
толыққанды дамуын, әл-ауқатын және қоғамға 

кірігуін қамтамасыз ету, сондай-ақ отбасыла-
рының ажырап қалуының алдын алу үшін КҮБ 
мен олардың отбасыларына әлеуметтік қыз-
меттер көрсетуі тиіс.

 Социальные услуги можно охарактеризовать как «услуги, направленные на 
Әлеуметтік қызметтер «халықтың ең осал топтарының, соның ішінде зор-
лық-зомбылықпен, отбасының бұзылуымен, үйсіздікпен, тыйым салынған зат-
тарды теріс пайдаланумен, иммиграциямен, мүгедектікпен және қарттықпен 
байланысты мәселелерді қанағаттандыруға және шешуге бағытталған қыз-
меттер» деп сипаттауға болады.45 Әлеуметтік қызметтер көрсету бағаланған 
қажеттіліктерді қанағаттандыратын қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету; 
кедейшіліктің ауқымын қысқарту; кемсітушілікке қарсы күрес және оны қысқар-
ту; әлеуметтік әділеттілік пен адам құқықтарын көтермелеу; сондай-ақ зор-
лық-зомбылықтың, қиянаттың, қолданудың, панасыз қалудың және отбасылар-
ды бөліп шығарудың алдын алу және оларға ден қою мақсатында жекелеген 
адамдармен, отбасылармен, қауымдастықтармен және ұйымдармен жұмысты 
қамтиды.46 

Кейс-менеджмент КҮБ және олардың отбасы-
ларына әлеуметтік қызмет көрсетудің ажыра-
мас бөлігі болып табылады. Кейс-менеджмент-
ті «әлеуметтік осал балаларға, отбасыларға 
және халықтың басқа да мұқтаж топтарына 
әлеуметтік көмек көрсетуді қолдайтын неме-
се реттейтін әлеуметтік қызметкерлер жүргі-
зетін процесс» деп анықтауға болады.47 Кейсті 
басқару келесі аспектілерді қамтиды:

•  ҮЕҰ-ға қайта жіберілетін КҮБ мен олардың 
отбасыларын қабылдау;

•  Білікті әлеуметтік қызметкердің КҮБ қажет-
тіліктері мен ең жақсы мүдделеріне және 

олардың отбасылық жағдайына әлеуметтік 
бағалау жүргізу;

•  КҮБ мен олардың отбасылары әлеуметтік 
қызметтерге шынымен мұқтаж ба деген 
шешім қабылдау; 

• КҮБ және олардың отбасылары үшін қыз-
меттерді олардың бағаланған қажеттілік-
терімен және белгілі мақсаттарымен салы-
стыру және анықтау жолымен жетелеудің  
жеке  жоспарларын әзірлеу;

•  Баланы алып жүру жоспарының орында-
луын үйлестіру;

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ 
ҚЫЗМЕТТЕРІ8. 

45  Әлеуметтік қызмет қызметкерлерінің жаһандық альянсы, тиімді кейс-менеджменттің негізгі ұғымдары мен 
қағидаттары: әлеуметтік қызметтер персоналына көзқарас, қаңтар 2018 ж., 4-бет, 2020 жылғы 23 сәуірдегі http://
www.socialserviceworkforce.org/sites/default/files/uploads/Case-Management-Concepts-and-Principles.pdf сайтындағы 
деректерге сәйкес.

46  Әлеуметтік қызметтер қызметкерлерінің жаһандық альянсы қабылдаған «әлеуметтік қызметтер персоналының» 
анықтамасы негізінде, 2020 жылғы 23 сәуірдегі  www.socialserviceworkforce.org/social-service-workforce сайтындағы 
деректерге сәйкес. 

47  Әлеуметтік қызмет қызметкерлерінің жаһандық альянсы, тиімді кейс-менеджменттің негізгі ұғымдары мен 
қағидаттары: әлеуметтік қызмет персоналына көзқарас, 2018 ж., 7-бет.
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•  Жоспарға сәйкес отбасы мен балаға әлеу-
меттік қызмет көрсету;

•  Бала мен отбасының үлгерімін бақы-
лау және қажеттіліктер өзгерген сайын 
жоспарға түзетулер енгізу; сондай-ақ

• Мақсаттарға қол жеткізу бойынша істі 
аяқтау.

Алайда ҮЕҰ кейс-менеджмент шеңберінде 
Бала құқықтарын қорғау функциясын жүзе-
ге асырмауы тиіс, өйткені ЮНИСЕФ қолдай-
тын, қалада тестіленетін модельге сәйкес, 

бұл функция КТБО-ға (Алматы және Шымкент 
қалаларында/Түркістан облысында) немесе 
3 жастан асқан балаларға арналған БҚО-ға 
(Нұр-Сұлтан қаласындағы) жүктелген. 3 жасқа 
дейінгі балаларды қорғау бойынша қызмет-
терді Денсаулық сақтау басқармасымен ынты-
мақтастықта ОББ көрсетеді. Сондықтан, егер 
ҮЕҰ қызметкері көші-қоннан зардап шеккен ба-
ламен байланысқа түссе, оның пікірінше, күтім 
мен қорғауды қажет етеді, ол 13-бөлімге сәйкес 
баланы қорғау мақсатында оны қайта бағыттау 
рәсімдерін ұстануы керек.

8.2. ҚАБЫЛДАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ
ҮЕҰ балаға әлеуметтік қолдау көрсету үшін ке-
лесі өлшемшарттарды сақтау керек:

(i)  Бала көші-қон үдерісіне ұшыраған;

(ii)  Бала қалада/облыста тұрады;

(iii) Баланы қорғау үшін қайта бағыттау міндет-
ті түрде жобаға қабылданған кезде жасал-
мауы керек (13-бөлімді қараңыз);

(iv) Бала енді КТБО (Алматы немесе Шым-
кентте/Түркістан облысында) немесе БҚО 
(Нұр-Сұлтанда) тарапынан кейс-менед-
жмент немесе басқа органның әлеуметтік 
жұмысындағы кейс-менеджмент шеңберін-
де қорғау объектісі болып табылмайды;

(v)  ӨҚЖ-дағы бала; сондай-ақ

(vi) Бала (егер баланың жетілуі мен түсінігі 
жеткілікті болса) және егер бала 16 жасқа 
толмаған болса, баланың ата-анасы неме-
се заңды өкілі жазбаша түрде қызмет алуға 
алдын ала негізделген келісімін берді.

ҮЕҰ балалар мен олардың отбасыларына ма-
териалдық көмек көрсету үшін шектеулі қа-
ражаты бар. Осы Бағдарлама аясында ҮЕҰ 
келесі жағдайларда ғана материалдық көмек 

көрсете алады:

•  Бала Бағдарлама аясында көмек алушы 
болып табылады;

•  ҮЕҰ-да материалдық көмек көрсету үшін 
қаражат бар;

•  Материалдық көмек баланың жағдайын 
бастапқы бағалауға немесе терең әлеумет-
тік бағалауға сәйкес Бағдарламаның әле-
уметтік қызметкері анықтаған баланың бір 
немесе бірнеше бағаланған қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін қажет; 

•  ҮЕҰ материалдық көмек көрсетілетін қажет-
тіліктерді қанағаттандыру үшін мемлекет-
тік органнан немесе басқа да қызметтерді 
жеткізушіден қызметтерді немесе қолдауды 
ала алмайды;

•  Ата-ана / заңды өкіл және егер баланың 
жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса, мате-
риалдық көмек тек ол берілген мақсат үшін 
ғана қолданылатынына келіседі.

ҮЕҰ балаға немесе ата-анаға/заңды өкілге 
әкімшілік немесе қылмыстық құқық бұзушылық 
үшін салынған айыппұлдарды өтеу үшін мате-
риалдық көмек көрсетпейді.
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8.3. ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ ІС 
ЖҮРГІЗУ ХАТТАМАЛАРЫ
1А-қадам: Қайта бағыттау - ӨҚЖ-дағы балалар мен отбасыларды анықтау

8.3.1. Кез келген адам ӨҚЖ-дағы КҮБ-ны 
анықтап, бала мен отбасын ҮЕҰ-ға жібе-
ре алады. Баланы және отбасын ҮЕҰ-
ға жіберетін тұлға «Бағдарламаға жү-
гінген тұлға» деп аталады. Іс жүзінде 
КҮБ мен отбасын әдетте маман/прак-
тик/лауазымды тұлға анықтайды және 
жібереді, ол өзінің күнделікті жұмысы 
барысында баламен және отбасымен 
байланысқа түседі. Балама ретінде ҮЕҰ 
бағдарламасы туралы хабардар қоғам 
өкілі баланы ҮЕҰ-ға жібере алады не-
месе ҮЕҰ қызметкері (мысалы, Бағдар-
лама заңгері) баламен байланыс орна-
тып, оны осы қызметке жібере алады. 
Бала, ата-ана немесе заңды өкіл ҮЕҰ-ға 
өз бетінше жүгіне алады. Осылайша, 
Бағдарламаға жүгінген тұлғалар / ұй-
ымдар:

a) Полиция, оның ішінде кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі 
инспекторлар және көші-қон қыз-
метінің қызметкерлері;

b) Шекара қызметінің қызметкерлері;

c) Кәмелетке толмағандардың істері 
және олардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі комиссия;

d) Қорғаншылық және қамқоршылық 
органдар;

e) Денсаулық сақтау қызметкерлері;

f) Мектеп мұғалімі сияқты білім беру 
саласының мамандары;

g) КТБО (Алматы мен Шымкентте / 
Түркістан облысында) немесе БҚО 
(Нұр-Сұлтанда);

h) Білім, денсаулық сақтау, Еңбек және 
әлеуметтік қорғау департаментінің 
немесе өзге де жергілікті өзін-өзі 
басқару органының мемлекеттік қы-
зметкері; 

i) Судьялар;

j) Прокуратура қызметкерлері;

k) Басқа ҮЕҰ;

l) Қоғам өкілдері;

m) ЖМП өздері және олардың отбасы-
ларының жобаға өз бетінше жүгінуі.

8.3.2. Бағдарламаға жүгінген тұлғаның функ-
циясы КҮБ-ның әлеуметтік қызметтер-
ге мұқтаждығын немесе оларға қандай 
қолдау қажет екенін шешу болып табыл-
майды; бұл Бағдарламаның әлеуметтік 
қызметкерінің функциясы. Алайда, КҮБ-
мен немесе отбасымен байланысқа 
түскен сайын Бағдарламаға жүгінген 
тұлға баланың немесе отбасының ӨҚЖ-
да бар-жоғын және оларға әлеуметтік 
қолдау қызметтері қажеттілігін ескеруі 
тиіс. Осы модель аясында бала Өмір-
лік қиын жағдайларда болады, егер ол 
1-кестесінде көрсетілген бір немесе 
бірнеше жағдайға тап болса. Алайда, 
бұл тізім Бағдарламаға қайта бағыттау 
үшін бала немесе отбасы шешуі керек 
мәселелердің қатаң немесе толық тіз-
бесі ретінде емес, нұсқаулық ретінде 
ғана қолданылуы керек. Бала немесе 
отбасы тізімде санаттарға бөлінбейтін 
бірнеше қауіп пен осалдық факторла-
рына ие болуы мүмкін. Бағдарламаға 
жүгінген тұлға әр жағдайды жеке қара-
стырып, баланың немесе отбасының 
ӨҚЖ-да бар-жоғын анықтау үшін әр 
бала мен отбасының нақты жағдайла-
рына назар аударуы керек. Күмән туын-
даған жағдайда осы адам Бағдарлама 
үйлестірушісіне кеңес алу үшін жүгінуге 
тиіс.

Есіңізде болсын, егер балаға күтім мен қорғаныс 
қажет болса, онда ҮЕҰ-ға жіберудің орнына ба-
ланы қорғауға қайта бағыттау керек (13-бөлімді 
қараңыз).
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1-кесте: Тәуекел факторлары48  

Денсаулық  •	 Баланың немесе ата-ананың физикалық немесе психикалық ауруы 
бар

•	 Баланың немесе ата-ананың физикалық немесе психикалық 
бұзылыстары бар

•	 Егде жастағы ата-аналар 
•	 Бала немесе ата-ана нашақорлықтан зардап шегеді
•	 Бала басқа балаға күтім жасайды 
•	 Бала дамуы артта қалған
•	 Баланың медициналық қызметтерге қолжетімділігі жоқ немесе оның 

осы қызметтерді алуға құқығы жоқ

Қорғау қажеттілігі •	 Бала немесе ата-ана жарақаттан, гендерлік зорлық-зомбылықтан 
немесе зорлық-зомбылықтан аман қалды 

•	 Бала немесе ата-ана адам саудасының құрбаны

Негізгі 
қажеттіліктер

•	 Азық-түлік тапшылығы
•	 Таза ауыз суға қолжетімділік жоқ немесе жууға мүмкіндік жоқ
•	 Сенімді баспананың болмауы 
•	 Кедейлік / қажеттілік
•	 Жасына/жыл маусымына сәйкес келетін киімнің болмауы
•	 Бала туылған кезде тіркелмеген

Мінез-құлық және 
қарым-қатынас

•	 Бала немесе ата-ана қоғамға қарсы мінез-құлыққа немесе қылмысқа 
қатысқан

•	  Отбасылық қатынастардың бұзылуы

Білім және 
жұмыспен қамту

•	 Бала мектепте оқымайды және оған үнемі бармайды
•	  Бала Қазақстан азаматымен тең дәрежеде орта білімді немесе өзге 

де білім түрін аяқтағаны туралы аттестат ала алмай жүр
•	  Ата-ана жұмыссыз 
•	  Баланың болашақта жұмыссыз қалу қаупі жоғары

Сот төрелігі  •	  Балаға немесе ата-анасына/заңды өкіліне әкімшілік немесе 
қылмыстық құқық бұзушылық үшін айыппұл салынған.

Көші-қон 
мәртебесі

•	  Босқын бала немесе ата-ана немесе пана іздеуші тұлға
•	  Бала немесе ата-ана - азаматтығы жоқ  тұлға
•	  Бала немесе ата-ана құжатсыз  тұлға 
•	  Бала немесе ата-ана - заңсыз мигрант (яғни,  тұлға Қазақстанға 

қажетті рұқсат қағазсыз, құжатсыз немесе көші-қон қызметі 
басқармасына тіркеусіз келсе немесе ол Қазақстанда рұқсатсыз 
жұмыс істесе, не шетелдік қызметкерлерді жалдауға уәкілеттік 
берілмеген жұмыс беруші болса)

Гендер •	 Жүкті немесе бала емізетін ана немесе жас ана

48  БҰҰ БЖКБ және Oak Foundation қорының қолдауымен ұсталғандардың құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық коалиция 
әзірлеген осалдықтарды анықтау құралының материалдары негізінде, 2020 жылғы 24 сәуірдегі  https://www.unhcr.org/uk/
protection/detention/57fe30b14/unhcr-idc-vulnerability-screening-tool-identifying-addressing-vulnerability.html сайтындағы деректер 
бойынша.
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1B-қадам: Қайта бағыттау сұрауын алу 

Есте сақтаңыз: егер осы процесс барысында қандай да бір сәтте баланың зардап 
шегетіні немесе оған (жетелеушісі  жоқ және ажыратылған балалар санатын қоса 
алғанда) айтарлықтай зиян шегетіні анықталса, Бағдарлама үйлестірушісі бала-
ны КТБО/БҚО-ға (егер ол 3 жастан асқан болса) немесе ОББ-ға (егер ол 3 жастан 
кіші болса) балаларды қорғау бойынша қызметтер көрсету үшін жіберуі тиіс. Егер 
балаға зиян келтіру қаупі төніп тұрса немесе жедел медициналық көмек қажет 
болса (мысалы, төтенше жағдай), қызметкер бұл туралы полицияға, кез келген 
төтенше жағдай сияқты, балаларды қорғау қызметіне хабарласпас бұрын хабар-
лауы керек. Төтенше жағдайға мына мысалды келтіруге болады: тәрбиешісінің 
баланы ұрып-соғып, үйге алып кетуге тырысуы.

8.3.3. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл ту-
ралы нұсқаулыққа сәйкес, егер Бағдар-
ламаға жүгінген тұлға мемлекеттік ор-
ганның өкілі болып табылса және оның 
пікірі бойынша ӨҚЖ-ға тап болған КҮБ-
мен және отбасымен байланысқа түс-
се және КТБО/БҚО-ға қайта бағыттау 
бұл жағдайда қажет болып табылма-
са, Бағдарламаға жүгінген тұлға дереу 
немесе кез келген жағдайда КҮБ мен 
отбасыны анықтаған сәттен бастап 1 
жұмыс күні ішінде Бағдарлама үй-
лестірушісімен байланысуға міндетті. 

8.3.4. Сұрау салуды алған кезде Бағдарлама 
үйлестірушісі бағдарламаға жүгінген 
тұлғадан ҚАЙТА БАҒЫТТАУҒА СҰРАУ 
САЛУ НЫСАНЫН (С ҚОСЫМШАСЫ) 
толтыру үшін мынадай ақпаратты сұра-
туы тиіс:

a) Бағдарламаға жүгінген тұлғаның 
аты, мекенжайы және қажет болған 
жағдайда жұмыс орны немесе 
өкілеттігі; 

b) Отбасының әр мүшесінің аты-жөні 
және мекенжайы және балалардың 
туған күні;

c) Бағдарламаға жүгінген тұлға-
ның олармен қалай байланысқа-
нын, сондай-ақ олардың көші-қон 

жағдайы туралы, бұл белгілі шама-
да, бала мен отбасы өмірінің нақты 
жағдайлары туралы егжей-тегжейлі 
ақпарат;

d) Бағдарламаға жүгінген тұлғаның 
бала немесе отбасы ӨҚЖ-ға тап 
болды және әлеуметтік қолдау қы-
зметтеріне мұқтаж деп санайтынын 
түсіндіру

e) Бала немесе отбасы үшін әлеумет-
тік қызметтер саласындағы мем-
лекеттің немесе басқа ҮЕҰ-ның кез 
келген басқа араласулары туралы 
мәліметтер; сондай-ақ

f) Бағдарламаға жүгінуші тұлға бала 
мен отбасын оларды қайта бағыттау 
туралы хабардар еткендігін көрсе-
ту және егер хабардар етілсе, бала 
мен отбасы қолдау алуға дайын 
екені жайлы ақпарат беру.

8.3.5. Балама ретінде ҮЕҰ қызметкерлері өз 
жұмысы барысында КҮБ мен олардың 
отбасыларын кездейсоқ анықтауы мүм-
кін. Мұндай жағдайларда, егер қызмет-
кер КҮБ мен отбасы ӨҚЖ-ға тап болған 
деп есептесе және Бағдарламаға қаты-
суға құқығы болса, ол 8.3.4-тармаққа 
сәйкес ақпарат беру үшін Бағдарлама 
үйлестірушісімен байланысуға тиіс.

2-қадам:Талаптарға сәйкестікті бағалау

8.3.6. Қайта бағыттау туралы сұрау салу сәті-
нен бастап 2 жұмыс күні ішінде Бағдар-
лама үйлестірушісі мынадай шешім қа-
былдайды: 

a) Бұл іс қабылдау өлшемшарттарына 
сәйкес келе ме, әлде оларға сәй-

кес келуі мүмкін бе (8.2 бөлімін қа-
раңыз); және

b) Егер иә болса, ҮЕҰ-да КҮБ-ға және 
отбасына әлеуметтік қолдау көрсету 
үшін мүмкіндіктер бар ма.

!
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8.3.7. Егер осы шешімдерді қабылдау үшін қо-
сымша ақпарат қажет болса, Бағдарла-
ма үйлестірушісі сұрау жіберген  тұлға-
мен байланысуы керек. 

8.3.8. Егер ҮЕҰ балаға әлеуметтік қолдау қы-
зметін көрсете алмаса немесе жағдай 
қабылдау өлшемшарттарына анық сәй-
кес келмесе, Бағдарлама үйлестірушісі 
бұл шешім туралы Бағдарламаға жүгін-
ген тұлғаны 8.3.6-тармақта көрсетілген 
2 жұмыс күні ішінде мұндай шешімнің 
себептерін көрсете отырып, жазбаша 
хабардар етеді. Мұндай жағдайлар-
да Бағдарлама үйлестірушісі, әсіресе 
егер ол бала болса, жіберуші тұлғаның 
сұранысын қанағаттандыруға көмекте-
су үшін жеткілікті күш салуы керек және 
басқа тиісті ақпарат көздері туралы не-
месе жіберуші тұлғаға оның сұраула-
рына көмектесетін басқа органдардың 
байланыс деректері туралы ақпарат бе-
руі керек. Егер Бағдарламаға жүгінген 
тұлға баланың / отбасының өзі болма-
са немесе Бағдарламаға жүгінген тұлға 
ҮЕҰ-ны баламен/отбасымен байланы-
стырмаса, онда Бағдарламаға жүгінген 
тұлға балаға және отбасына шешімді 
хабарлағаны және түсіндіргені үшін жау-
апты болады. Бағдарлама үйлестірушісі 
жобаға қабылдау немесе қабылдамау 
туралы қабылданған шешімді қайта 
бағыттауға сұрау салу нысанының екін-
ші бөлігінде көрсетуі тиіс.

8.3.9. Егер Бағдарлама үйлестірушісі аталған 
жағдайдың қабылдау өлшемшарттары-
на (қажеттіліктерді бағалау жағдайында) 
сәйкес келетіні немесе сәйкес келуі мүм-
кін екендігі және ҮЕҰ-ның балаға әлеу-
меттік қолдау қызметтерін көрсету үшін 
мүмкіндіктері бар екендігі туралы шешім 
қабылдаса, Бағдарлама үйлестірушісі 
8.3.6-тармақта көрсетілген 2 жұмыс күні 
ішінде жіберуші тұлғаны өзінің шешімі 
туралы хабардар етеді. Егер Бағдарла-
маға жүгінген тұлға мемлекеттік мекеме 
немесе билік органы болып табылса, 
Бағдарлама үйлестірушісі бағдарла-
маға жүгінген тұлғамен ҮЕҰ-ның одан 
арғы қадамдары туралы хабардар ету 
үшін отбасымен және баламен тіке-
лей байланыс орнатуы тиіс пе немесе 
Бағдарламаға жүгінген тұлға мұны жа-
сауы тиіс пе туралы уағдаласуы тиіс. 
Жауап Бағдарламаға жүгінген тұлғаның 
кім екеніне және баланың немесе отба-
сының билік өкілдерімен қалай байла-
нысқанына байланысты болады. Алай-
да, егер Бағдарламаға жүгінген тұлға 
жеке тұлға немесе ҮЕҰ болса, Бағдар-
лама үйлестірушісі8.3.6-тармақта көр-
сетілген 2 жұмыс күні ішінде Бағдарла-
маға жүгінген тұлғаға хат жазуы керек, 
онда баланы жібергені үшін оған алғыс 
айтып,  ҮЕҰ бұл мәселені отбасымен 
және қарастырылып отырған баламен 
тікелей айналысатынын түсіндіру ке-
рек. Бағдарлама үйлестірушісі жобаға 
қабылдау немесе қабылдамау туралы 
қабылданған шешімді қайта бағыттауға 
сұрау салу Нысанының екінші бөлігінде 
көрсетуі тиіс.

3-қадам:Істерді бөлу және байланыс орнату

8.3.10. Егер Бағдарлама үйлестірушісі осы істің 
қабылдау өлшемшарттарына (қажет-
тіліктерді бағалауды ескере отырып) 
сәйкес келетіні немесе сәйкес келуі мүм-
кін екендігі және ҮЕҰ-ның балаға әле-
уметтік қызметтер көрсетуге мүмкіндігі 
бар екендігі туралы шешім қабылдаса, 
онда 8.3.9-тармаққа сәйкес баланы жі-
берген  тұлғаға хабарлағаннан кейін, 
Бағдарлама үйлестірушісі осы сұрау 
салу бойынша іс ашады және оны ҚАЙ-
ТА БАҒЫТТАУҒА СҰРАУ САЛУ НЫСА-
НЫН қоса алғанда, сұрау салуды алған 
сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде 
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері-
не береді.

8.3.11. Бағдарлама үйлестірушісінен іс матери-
алдарын алған сәттен бастап 1 жұмыс 
күні ішінде Бағдарламаның әлеуметтік 
қызметкері  баламен және отбасымен 
алғашқы кездесудің уақыты мен орны 
туралы келісу үшін баламен және оның 
ата-анасымен/заңды өкілімен, егер 
қажет болса, Бағдарламаға жүгінген 
тұлғамен (8.3.9-тармақты қараңыз) бай-
ланысуы керек. Бұл кездесу іс Бағдар-
ламаның әлеуметтік қызметкеріне 
берілген сәттен бастап 2 жұмыс күні 
ішінде өткізілуі керек.
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КЕҢЕС: Отбасымен байланыс орнатуға ерекше назар аудару керек, өйткені отба-
сы ҮЕҰ-ға өтініш берілгенін білмеуі мүмкін. Бұл, мысалы, мүдделі қоғамдық өкіл 
ҮЕҰ-мен отбасы туралы алаңдаушылық білдіру үшін байланысқан кезде орын 
алуы мүмкін. Қалай болғанда да, отбасы полицияға, «билікке» деген жалпы сенім-
сіздікке немесе басқа себептерге байланысты ҮЕҰ-мен келіссөздерді бастағысы 
келмеуі мүмкін. Сондықтан Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері өзін және ҮЕҰ 
ұсынуы, көрсетілетін қызметтердің бағдарламасы мен сипатын, ҮЕҰ құпиялылық 
саясатын (12-бөлімді қараңыз), сондай-ақ бірінші кездесудің мақсаты мен жоспа-
рын сипаттауы тиіс.

8.3.12. Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері 
баланы, оның ата-анасын/заңды өкіл-
дерін және егер қажет болса, отбасының 
басқа тиісті мүшелерін ҚАЙТА БАҒЫТ-
ТАУҒА СҰРАУ САЛУ НЫСАНЫНДАҒЫ 
ақпарат негізінде шақыруы керек. Егер 
бала 16 жасқа толмаса, бірінші кездесу-
ге ата-анасының немесе заңды өкілінің 

қатысуы міндетті. Егер бала 16 жастан 
асқан болса, онда оның ата-анасы не-
месе заңды өкілі қатысуы керек, де-
генмен балаға осы жиналысқа ата-а-
насының/заңды өкілдерінің келісімінсіз 
немесе қатысуынсыз қатысуға рұқсат 
етіледі.

Есте сақтаңыз: жетелеушісі  жоқ және отбасынан ажыратылған КҮБ - бұл күтім 
мен қорғауды қажет ететін балалар, сондықтан оларды балаларды қорғау бой-
ынша қызметтерді алу үшін КТБО-ға (Алматы немесе Шымкент/Түркістан облы-
сында) немесе БҚО-ға жіберу керек (қорғауға мұқтаж балаларды қайта бағыттау 
туралы 13-бөлімді қараңыз). 

4-қадам: Алғашқы кездесу

8.3.13. Алғашқы кездесу балаға ыңғайлы, 
құпия жерде өтуі керек, бұл балаға 
және оның отбасына өзін еркін сезінуге 
мүмкіндік береді. Көбінесе кездесу ҮЕҰ 
ғимаратында өтеді, бірақ ол отбасы үй-
інде, мектепте немесе отбасы ұсынған 
басқа қолайлы жерде де болуы мүмкін.

8.3.14. Бұл алғашқы кездесудің мақсаты:
a) Бағдарламаның әлеуметтік қыз-

меткері Әлеуметтік көмек көрсету 
бағдарламасының мақсатын және 
ілеспе процестерді түсіндіруі үшін;

b) Бағдарламаның әлеуметтік қыз-
меткері ҮЕҰ-ның балалардың құпи-
ялылығы мен қорғалуына қатысты 
саясаты мен міндеттерін түсіндіру, 
сондай-ақ бала мен ата-анаға/заң-
ды өкілге J-ҚОСЫМШАСЫНА сәй-
кес үлестірме материал беру үшін 
(сондай-ақ 12 және 13-бөлімдерді 
қараңыз);

c) Бағдарламаның әлеуметтік қызмет-
кері бала мен отбасының қабыл-
дау өлшемшарттарына сәйкестігін 
анықтау үшін бала мен отбасының 
нақты жағдайы, олардың қажеттілік-
тері және басқа да тиісті мәселелер 
туралы жетіспейтін ақпаратты жи-
нау үшін;

d) Егер баланың жетілуі мен түсінігі 
жеткілікті болса, онда Бағдарлама-
ның әлеуметтік қызметкері оның 
жағдайы мен көзқарасын түсіну үшін 
баламен отбасынан бөлек сөйлесе 
алады;49  

e) Бала мен отбасы Бағдарламаның 
әлеуметтік қызметкеріне Бағдарла-
маға қатысқысы келетіндігін шешуге 
көмектесу үшін Бағдарлама туралы 
кез келген сұрақтар қоя алады; 

f) Егер іс қабылдау өлшемшарттарына 
сәйкес келсе (қажеттіліктерді баға-

!

49  Бұл, мысалы, егер ата-ана/заңды қамқоршы процеске кедергі келтірсе немесе бала бөлек талқылауды сұраса немесе 
неғұрлым практикалық болса, ҮЕҰ әлеуметтік қызметкері процеске қатысу үшін баланың жетілу және түсіну деңгейін 
бағалауы керек.
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лау жағдайында), ата-анасының/
заңды өкілінің жазбаша келісімін 
қоса алғанда, әлеуметтік қолдау 
қызметтерін алу үшін баланың 
жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса, 
ІСТІ АШУ НЫСАНЫН (D-ҚОСЫМ-
ШАСЫ) ата-анамен/заңды өкілмен 
және баламен (егер баланың жетілуі 
мен түсінігі жеткілікті болса) толтыру 
қажет; сондай-ақ

g) Балаға және отбасына қажет кез 
келген жедел қолдауды анықтау 
және ұйымдастыру (мысалы, жедел 
медициналық көмек).

8.3.15. Ескертпе: бағдарламаны іске асыру 
барысында ҮЕҰ қызметкерлері бала-
ны көріп, онымен жеке сөйлесу қажет 
болатын жағдайлар болады. Мысалы, 
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері 
әлеуметтік бағалау кезінде және жеке 
кеңес беру сияқты белгілі бір бағдар-
ламалық іс-шараларды жүзеге асыру 
кезінде баламен жеке сөйлесуі керек. 
Бұл процестің маңызды бөлігі, өйткені 
бала ата-анасының немесе заңды өкіл-
дерінің қатысуымен еркін және ашық 
сөйлесе алатындай сезінбеуі мүмкін. 

Баламен жеке қарым-қатынас жасау 
қажеттілігін балаға және оның ата-ана-
сына немесе заңды өкілдеріне Бағдар-
ламаның әлеуметтік қызметкері Бағдар-
ламаның мақсаттары мен міндеттерін 
түсіндірген кезде, бала мен ата-ана / 
заңды өкілдердің осы жұмыс режимімен 
ақпараттандырған келісімін бере ала-
тындай етіп түсіндіру керек. 

8.3.16. Егер бала да (оның жетілуі және түсінуі 
жеткілікті болған жағдайда), ата-анасы/
заңды өкілі де (егер бала 16 жасқа тол-
маса) әлеуметтік қолдау бағдарлама-
сына қатысуға келісім бермесе, онда 
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері 
бұл туралы іс материалдарына жазба 
жасайды және мәселені дереу Бағдар-
лама үйлестірушісіне береді.Егер 
Бағдарламаға жүгінген тұлға маман/
практик/лауазымды тұлға болып табыл-
са, Бағдарлама үйлестірушісі бағдарла-
маға жүгінген тұлғаға баланың да (егер 
баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті 
болса), ата-ана/заңды өкіл де бағдарла-
маға қатысуға келісім бермегені туралы 
хабарлайды. 

5-қадам:Қажеттіліктерді бағалау және жетелеудің жеке жоспарын әзірлеу

8.3.17. Бірінші кездесуден кейін Бағдарлама-
ның әлеуметтік қызметкері БАҒАЛАУ 
НЫСАНЫ (E-ҚОСЫМШАСЫ) арқылы 
баланың білім беру, медициналық, 
құқықтық, отбасылық және әлеуметтік 
қажеттіліктерін бағалайды. 

8.3.18. Бағалау барысында Бағдарламаның 
әлеуметтік қызметкері:
a. Баланың жасына және жетілуіне 

сәйкес баламен кездесіп сөйледі;
b. Баланың ата-аналарымен және заң-

ды өкілдерімен кездесіп сөйлеседі;
c. Баланың үйіне немесе оның бас-

панасына барады (егер бала үйсіз 
болмаса және көшеде ұйықтамаса); 
және

d. Баланың қажеттіліктерін терең баға-
лау үшін ҮЕҰ-ның басқа қызметкер-
лерімен және басқа мамандармен 
және баланың мәселелерімен ай-
налысатын тұлғалармен (мысалы, 
Бағдарлама заңгері, Психолог не-

месе сыртқы медицина қызметкері) 
кеңеседі.

8.3.19. Бағалауды аяқтау және баланың қажет-
тіліктері туралы қорытынды жасау үшін 
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері  
барлық  дереккөздегі ақпаратты назарға 
алады:
a. Тікелей бала мен отбасы берген 

ақпарат; 
b. Бенефициарды бағдарламаға қайта 

жіберген тұлға немесе ұйым ұсына-
тын ақпарат; 

c. ҮЕҰ-ның басқа қызметкерлерімен, 
мамандармен және басқа да тұлға-
лармен кеңес беру барысында жаз-
баша мәлімдемелер немесе ауыз-
ша талқылаулар туралы жазбаша 
есептер;

d. Баламен және отбасымен кездесу-
лерде Бағдарламаның әлеуметтік 
қызметкерінің жеке бақылаулары;
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e. Бағдарламаның әлеуметтік қызмет-
керінің балалар үйіне/дағдарыс ор-
талығына бару нәтижелері туралы 
жазбалары; және

f. Балаға және отбасының тиісті мү-
шелеріне қатысты құжаттар, оның 
ішінде жеке басын куәландыратын 
құжаттар, сот шешімдері, медицина-
лық карталар және т. б.; сондай-ақ

g. Барлық дереккөзден алынған ақпа-
ратты жинау және талдау.

8.3.20. Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері 
баламен және отбасымен бірге бала-
ны, ата-ананы/заңды өкілді және қажет 
болған жағдайда отбасының басқа мү-
шелерін алып жүрудің ай сайынғы және 
апта сайынғы жеке жоспарын жасау 
үшін F ҚОСЫМШАСЫНДА ұсынылған 
ЖЕТЕЛЕУДІҢ ЖЕКЕ ЖОСПАРЫНЫҢ 
үлгісін қолдана отырып жұмыс істей-
ді. жетелеудің  жеке жоспарын жасау 
үшін Бағдарламаның әлеуметтік қыз-
меткері баламен (егер баланың жетілуі 
мен түсінігі жеткілікті болса) және отба-
сымен олардың мақсаттарын анықтау 
үшін жұмыс істеуі керек (яғни, жеке қол-
дау жоспарын орындау кезінде бола-
тын өзгерістерді сипаттау). Жетелеудің 
жеке жоспары баланың және отбасы-
ның әрбір мүшесінің қысқа, орта және 
ұзақ мерзімді мақсаттарын қамтуы тиіс. 
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері 
өз мақсаттарына жету үшін қызметтерді 
олардың бағаланған қажеттіліктерімен 
анықтау және салыстыру үшін баламен 
(егер баланың жетілуі мен түсінігі жет-
кілікті болса) және отбасымен жұмыс 
істеуі керек. Осылайша, балаға және 
отбасына қажет қызметтер әр түрлі бо-
лады және оларға мыналар кіруі мүм-
кін:
a) Қауіпсіз тұрғын үй және әлеуметтік 

жәрдемақылар беру;
b) Медициналық қызмет көрсету; 
c) Жергілікті қоғамдастықта әлеуметтік 

қамсыздандыруға жәрдемдесу;
d) Жеке, топтық немесе отбасылық 

кеңес беру;
e) Ата-ана туралы кеңестер;
f) Заңгерлік қызметтер (9-бөлімді қа-

раңыз);

g) Көші-қон құжаттамасын рәсімдеу ге 
көмек; 

h) Психологиялық кеңес беру қызмет-
тері (10-бөлімді қараңыз);

i) Баланың тууын тіркеуге көмек; 
j) Баланы мектепке немесе басқа 

тиісті білім беру немесе оқу бағдар-
ламасына қабылдау;

k) Мектептегі үлгерімін арттыру үшін 
балаға репетиторлық көмек беру;

l) Тұрақты жұмыс іздеу барысында 
ата-аналарды қолдау;

m) Отбасының осы елге кедергісіз 
жүріп-тұруына және қоныс аударуы-
на жәрдемдесу үшін басқа елдерде-
гі елшіліктермен және басқа да билік 
органдарымен байланыста болу.

8.3.21. Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері 
балаға және отбасына ҮЕҰ-дан мына-
дай барлық шартты сақтай отырып, ма-
териалдық көмек көрсете алады: 
a) Бала Бағдарлама аясында көмек 

алушы болып табылады;
b) ҮЕҰ-да материалдық көмек көрсету 

үшін қаражат бар;
c) Материалдық көмек баланың 

жағдайын бастапқы бағалауға не-
месе терең әлеуметтік бағалауға 
сәйкес Бағдарламаның әлеуметтік 
қызметкері анықтаған баланың бір 
немесе бірнеше қажеттіліктерін қа-
нағаттандыру үшін қажет; 

d) ҮЕҰ материалдық көмек көрсетілетін 
қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 
мемлекеттік органнан немесе басқа 
да қызметтерді жеткізушіден қыз-
меттерді немесе қолдауды ала ал-
майды;

e) Егер  баланың жетілуі мен түсіні-
гі жеткілікті болса, ата-ана/заңды 
өкіл және материалдық көмек тек 
G-ҚОСЫМШАСЫНДА көрсетілген 
МАТЕРИАЛДЫҚ КӨМЕК АЛУ НЫ-
САНЫН толтыру арқылы берілген 
мақсат үшін ғана қолданылатынына 
келіседі.Мүмкіндігінше материалдық 
көмек заттай нысанда көрсетілуі тиіс. 
Заттай қайырымдылыққа  тамақ, 
киім, аяқ киім, мектеп жабдықтары, 
кітаптар немесе балаға арналған 
жиһаз, кереует және төсек-орын си-
яқты негізгі жиһаз кіреді. .
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8.3.22. Ақшалай қайырмалдықтар ҮЕҰ заттай 
түрде қайырмалдықты бере алмай-
тын ерекше жағдайларда ғана берілуі 
мүмкін. Егер қайырымдылық қолма-қол 
ақшамен берілсе, Бағдарламаның әле-
уметтік қызметкері баладан (егер бала-
ның жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса) 
және ата-анадан/заңды өкілден мате-
риалдық көмектің қалай жұмсалғанын 
растайтын түбіртек беруді талап етеді. 

8.3.23. Материалдық көмек көрсету кезінде-
гі Бағдарламаның әлеуметтік қызмет-
керінің міндеттері: 
a) G-ҚОСЫМШАСЫНДА келтірілген 

МАТЕРИАЛДЫҚ КӨМЕК АЛУ НЫ-
САНЫН толтыру;

b) Материалдық көмек алу нысанын 
Бағдарлама үйлестірушісіне бекіту 

және қол қою үшін беру; 
c) Баладан (егер баланың жетілуі мен 

түсінігі жеткілікті болса) және ата-а-
надан/заңды өкілден материалдық 
көмек алу нысанына қол қоюды 
сұрайды, ол материалдық көмекті 
тек берілген мақсаттар үшін пайда-
лануға келісімін көрсетеді, ал ақша-
лай қайырымдылық алған жағдайда 
шығындарды растайтын түбіртек-
терді ұсынады; 

d) Балаға және әлеуметтік қызметкер-
ге материалдық көмек алудың тол-
тырылған нысанының көшірмесін 
ұсыну; сондай-ақ

e) Баланың жеке ісінде материалдық 
көмек алу нысанының түпнұсқасын 
сақтау.

Есте сақтаңыз: ҮЕҰ балаға немесе ата-анаға/ заңды өкілге әкімшілік немесе қыл-
мыстық құқық бұзушылық үшін салынған айыппұлдарды өтеу үшін қандай да бір 
материалдық көмек бере алмайды. Оның орнына, Бағдарламаның әлеуметтік 
қызметкері баланың және оның отбасының Бағдарлама аясында ақысыз заңгер-
лік қызметтерді алуға құқығы бар ма, жоқ па, соны қарастыруы керек, осылайша 
Бағдарлама заңгері балаға өзінің заңды прецедентімен көмектесе алады.

8.3.24. ҮЕҰ балаға және отбасының тиісті 
мүшелеріне жетелеудің  жеке жоспа-
рын жүзеге асыру мақсатында ҮЕҰ-
ға немесе басқа мекемелерге баруға 
байланысты барлық ақылға қонымды 
шығындарды өтейді. Мұндай өтем 
материалдық көмек ретінде қарасты-
рылмайды. 

8.3.25. Бағдарламаның әлеуметтік қыз-
меткері қажеттіліктерді бағалауды 
аяқтап, баламен және отбасымен 
алғашқы кездесуден кейін 5 жұмыс 

күні ішінде жетелеудің  жеке жоспа-
рын әзірлеуі керек. Баламен (егер 
баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті 
болса) және отбасымен жетелеудің  
жеке жоспарын талқылап, келіскен-
нен кейін Бағдарламаның әлеуметтік 
қызметкері баладан (егер баланың 
жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса), 
отбасы мүшелерінен және тиісті қыз-
мет жеткізушілерінен онда қамтылған 
іс-шараларға өз келісімін білдіру үшін 
жетелеудің  жеке жоспарына қол қою-
ды сұрайды. 

6-қадам: Прогресті іске асыру және мониторинг

8.3.26. ҮЕҰ бала мен отбасы қажет ететін бар-
лық қызметті ұсынбайды. Жетелеудің 
жеке жоспарын іске асыру кезіндегі 
Бағдарламаның әлеуметтік қызмет-
керінің рөлі:

a) Жетелеудің жеке жоспарына сәйкес 
балаға және отбасына қызмет көр-
сетудегі қызмет көрсетушілердің қы-
зметін үйлестіру; 

b) Баланың және отбасының жекеле-
ген мүшелерінің, атап айтқанда жер-
гілікті өзін-өзі басқару органдары-
ның қажеттіліктерін қанағаттандыру. 
Бұл жергілікті мектепке баланы қа-
былдау және оған мектеп бітіру ту-
ралы куәлік беру үшін қолдау көрсе-
туді білдіруі мүмкін;

!



48

c) Балаға және отбасына Жетелеудің 
жеке жоспарына сәйкес әлеуметтік 
жұмыс бойынша кеңес беру;

d) ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН ПРОГРЕСС ТУ-
РАЛЫ ЕСЕПТІ (H-ҚОСЫМШАСЫ) 
пайдалана отырып, баламен және 
тиісті отбасы мүшелерімен бірге 
айына кемінде бір рет Жетелеудің 
жеке жоспарының орындалуын қа-

дағалау.Бағдарламаның әлеумет-
тік қызметкері бала мен отбасының 
олардың мақсаттарына жетудегі 
прогресін бағалауға және мән-жай-
ларға қарай баланың (егер бала 
жеткілікті кемелділік пен түсіністікке 
ие болса) және отбасы мүшелерінің 
келісімімен Жетелеудің жеке жоспа-
рын түзетуге тиіс.  

7-қадам: Істі жабу және одан кейінгі іс-шаралар

8.3.27. Бағдарлама үйлестірушісінің мақұл-
дауымен Бағдарламаның әлеуметтік 
қызметкері баланы алып жүрудің жеке 
жоспарының мақсаттары орындалған 
және жаңа мақсаттар талап етілмеген 
кезде ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫ (I-ҚОСЫМ-
ША) арқылы жабады. Кейбір жағдайлар-
да бала мен отбасы өз мақсаттарына 
жеткенге дейін одан әрі қызмет көрсе-
туден бас тартуы мүмкін, бұл жағдайда 
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері 
осы қадамды тудырған мәселелерді 
шешу үшін қандай да бір түзетулер 
енгізудің себебі мен мүмкіндігін түсіну 
үшін отбасымен ынтымақтасуы керек. 
Егер бала (егер баланың жетілуі мен 
түсінігі жеткілікті болса) және ата-ана/
заңды өкіл баланы алып жүрудің жеке 
жоспарын орындауды жалғастырғысы 

келмейтінін мәлімдесе, Бағдарламаның 
әлеуметтік қызметкері бағдарлама үй-
лестірушісінің мақұлдауымен істі жаба-
ды. 

8.3.28. Іс жабылған кезде Бағдарламаның әле-
уметтік қызметкері барлық қажетті кей-
інгі іс-шараның немесе тұрақты қолдау 
тетігінің болуын және кейіннен неме-
се ағымдағы қолдауды жүзеге асыру 
үшін істі тиісті органға қайта жолдауды 
қамтамасыз етуге тиіс;

8.3.29. Бағдарламаның әлеуметтік қызмет-
кері толтырылған ЖАБУ НЫСАНЫН 
баланың жеке ісіне салады және осы 
істі мониторинг мақсатында деректерді 
мұрағаттау және анонимизациялау 
үшін Бағдарлама үйлестірушісіне бе-
реді (14-бөлімді қараңыз).
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9.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ
«Құқықтық көмек» клиенттің қажеттіліктері-
не қарай заңдық кеңес беруді немесе мүдде-
лерді қорғау қызметтерін ұсынуды білдіреді. 
Заңгерлік кеңес заңның нақты жағдайға қалай 
қолданылатындығы туралы түсініктеме беруді 
білдіреді. Екінші жағынан, мүдделерді қорғау 
дегеніміз - сот залында да, одан тыс жерде де 
клиенттің ең жақсы мүдделерін білдіру және 
қорғау. 

ҮЕҰ бағдарламасы шеңберінде жеке тұлғаға 
келесі мәселелер бойынша құқықтық көмек 
көрсете алады:

a.  Баланың көші-қон мәртебесін заңдастыру 
немесе КҮБ-ны құжаттық  рәсімдеу; 

b. КҮБ-ның Қазақстан азаматымен тең дәре-
жеде мемлекеттік білім алуға, денсаулық 
сақтауға, тууды тіркеуге немесе әлеуметтік 
қамсыздандыру қызметтеріне қол жеткізе 
алмауы; сондай-ақ

c. Балаға қатысты тек қана оның көші-қон мәр-
тебесіне негізделген кез келген әкімшілік 
немесе қылмыстық құқық бұзушылық; не-
месе

d. КТБО/ҚБО сұрауы бойынша ажыратылған 
және жетелеушісі  жоқ балаға және оның 
отбасына қажеттіліктерін бағалап, оның 
ең жақсы мүдделерін анықтағаннан кейін 
отбасымен бірігу мақсатында Отанына не-
месе үшінші елге қауіпсіз оралуын ұйымда-
стыру үшін қолдау көрсету.

ҮЕҰ мыналарды қамтамасыз ете алмайды:

•  Заңгер немесе құқық қорғаушы өтініш бе-
рушінің атынан айналысатын мәселе бой-
ынша заңгерлік кеңес беру;

•  Мамандар мен практиктерге олардың 
кәсіби міндеттері шеңберінде жұмыс істеу 
мәселелері бойынша заң кеңестері.  

ҚҰҚЫҚТЫҚ 
КӨМЕК9. 
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9.2. ҚАБЫЛДАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ
Қарапайым азаматқа құқықтық көмек көрсету үшін Бағдарлама шеңберінде мы-
надай өлшемдер сақталуға тиіс:
1. Құқықтық мәселе келесі бір немесе бірнеше сұрақтарға қатысты:

i. Баланың көші-қон мәртебесін заңдастыру немесе КҮБ-ны құжаттық  рәсім-
деу; 

ii. КҮБ-ның Қазақстан азаматымен тең дәрежеде мемлекеттік білім алуға, 
денсаулық сақтауға, тууды тіркеуге немесе әлеуметтік қамсыздандыру қы-
зметтеріне қол жеткізе алмауы;  

iii. Балаға қатысты тек қана оның көші-қон мәртебесіне негізделген кез келген 
әкімшілік немесе қылмыстық құқық бұзушылық; 

iv. КТБО/ҚБО сұрауы бойынша ажыратылған және жетелеушісі  жоқ балаға 
және оның отбасына қажеттіліктерін бағалап, оның ең жақсы мүдделерін 
анықтағаннан кейін отбасымен бірігу мақсатында Отанына немесе үшінші 
елге қауіпсіз оралуын ұйымдастыру үшін қолдау көрсету.

2. Құқықтық істің объектісі болып табылатын бала Бағдарлама үйлестірушісінің 
келісімі бойынша жағдайларды қоспағанда, қалада болады; 

3. Егер бала 16 жастан асқан болса, ол қызмет көрсетуге жазбаша түрде алдын 
ала келісімін береді; 

4. Егер бала 16 жасқа толмаған болса, онда бала (егер баланың жасы мен жетілуі 
жеткілікті болса) және баланың ата-анасы/заңды өкілі қызметке жазбаша түрде 
алдын ала келісімін береді

. 

Бағдарлама аясында құқықтық көмек көрсе-
ту үшін Бағдарламаның заңгері баламен сөй-
лесіп, онымен немесе баланың жетілуі мен 
түсінігі жеткілікті болмаса, ата-анасымен неме-
се заңды өкілімен кездесуі керек. Бұдан басқа, 
ҮЕҰ құқықтық мүдделерді білдіретін жағдай-
ларда, Бағдарлама заңгері кездесулер мен сот 
отырыстарына қатысуға, сондай-ақ қажеттілі-
гіне қарай жергілікті билік органдарымен өза-
ра іс-қимыл жасауға тиіс болады. Сондықтан 
балалардың барынша көп санын Бағдарлама-
ның иелігіндегі ресурстармен қамту үшін қа-
ланың/облыстың аумақтық шекараларындағы 
жағдайларға баса назар аудару қажет. 

Алайда, іс объектісі болып табылатын бала қа-
лада болмаған кезде ерекше жағдайлар туын-
дауы мүмкін, бірақ істің мән-жайларына бай-
ланысты қаладағы ата-ана немесе заңды өкіл 
сияқты жеке тұлғаға құқықтық көмек көрсетіледі. 
Мұндай жағдайларда Бағдарлама үйлестірушісі 
осы істі қарауға өз келісімін бере алады.

Мысал. бала басқа елге қоныс аударып, адам 
қолдануына немесе саудасына тап болған 
жағдай «ерекше жағдайлардың» мысалы бо-
лып табылады. Мұндай жағдайларда ата-ана-
лар ҮЕҰ-ны баланың Қазақстанға қауіпсіз ора-
луын қамтамасыз етуге көмектесу үшін заңдық 
қызмет көрсету үшін тартуы мүмкін.

Мысал. бала басқа елге қоныс аударып, адам қолдануына немесе саудасына 
тап болған жағдай «ерекше жағдайлардың» мысалы болып табылады. Мұн-
дай жағдайларда ата-аналар ҮЕҰ-ны баланың Қазақстанға қауіпсіз оралуын 
қамтамасыз етуге көмектесу үшін заңдық қызмет көрсету үшін тартуы мүмкін. 
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Есте сақтаңыз: осы модельге сәйкес отбасын іздеуді және отбасын біріктіру не-
месе балаға күтім жасау мақсатында балаларды шыққан еліне немесе үшінші 
елге қайтару туралы шешім қабылдауды қажеттіліктерді бағалауға және ең жақсы 
мүдделерді анықтауға сәйкес КТБО/БҚО ғана қабылдай алады. Себебі, жетеле-
ушісі  жоқ және ажыратылған балалар модельге сәйкес күтім мен қорғауды қажет 
ететін балалар ретінде қарастырылады. Іс жүзінде, Бағдарлама заңгері баланың 
қажеттіліктерін бағалауды жүргізгеннен кейін және оның ең жақсы мүдделерін 
анықтағаннан кейін, КТБО/БҚО тарапынан арнайы сұралған кезде баланың ора-
луын қолдау үшін ғана заңгерлік көмек көрсетуі керек.

9.3. ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ ҮДЕРІСТІК 
ХАТТАМАЛАРЫ
Осы 9.3-бөлімдегі рәсімдік хаттамалар Бағдар-
лама шеңберінде басқа қызметтерді алмайтын 
КҮБ-ға құқықтық көмек көрсетуге қатысты.

Егер бала Бағдарлама аясында бірнеше қызмет 
алса (мысалы, Бағдарлама аясында әлеуметтік 
қолдау немесе психологиялық кеңес беру қыз-
меттері ), баланың ісін жүргізуге жауапты маман 
(яғни Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері)ба-
лаға арналған жоспарға сәйкес заң қызметтерін 
ұсыну үшін Бағдарламаның заңгері жүгіну керек. 
Балаға арналған жеке бағдарлама жасалған 
жағдайда, Бағдарламаның заңгері маманмен, ба-
ламен (егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткілік-
ті болса) және ата-ана/заңды өкілімен бірлесіп 

балаға берілетін құқықтық көмектің сипаты мен 
көлемін келіседі. Мұндай жағдайларда Бағдар-
лама үйлестірушісі балаға арналған бағдарла-
маға қол қою кезінде осы мәселе 9.2-тармақта 
көрсетілген заң қызметтеріне рұқсат беру өл-
шемшарттарына сәйкес келуін қамтамасыз ету-
ге жауапты. Жоспарды жүзеге асыру барысында 
бағдарламаның заңгері баланы алып жүрудің 
жеке жоспарына сәйкес кез келген басқа қыз-
меттерді жеткізуші сияқты, жұмыс барысы ту-
ралы маманға (яғни Бағдарламаның әлеуметтік 
қызметкеріне) мерзімді түрде хабарлауы тиіс. 
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері орындай-
тын кейс-менеджмент туралы толық ақпарат алу 
үшін 8.3 тарауды қараңыз.

1- Сұратуды алу 

Есте сақтаңыз: егер осы процесс барысында қандай да бір сәтте баланың зардап 
шегетіні немесе оған елеулі зиян келтірілетіні анықталса, Бағдарлама үйлестірушісі 
баланы қорғау бойынша қызметтер көрсету үшін КТБО/БҚО-ға баланы жіберуі тиіс. 
Егер балаға зиян келтіру қаупі төніп тұрса немесе жедел медициналық көмек қажет 
болса (мысалы, төтенше жағдай), қызметкер бұл туралы полицияға, кез келген тө-
тенше жағдай сияқты, балаларды қорғау қызметіне хабарласпас бұрын хабарлауы 
керек. Төтенше жағдайға мына мысалды келтіруге болады: тәрбиешісінің баланы 
ұрып-соғып, үйге алып кетуге тырысуы.

9.3.1. Құқықтық көмек алуға сұрау салулар не: 
(i) телефон арқылы; (ii) жеке; немесе 
(iii) жазбаша нысанда электрондық по-
шта немесе пошта жөнелтілімі арқылы 
берілетін болады. Осы қайта бағыттау 
әдістерінің хаттамалары төменде си-
патталған.

Телефон арқылы алынған сұраулар:

9.3.2. Егер қоңырау шалушы бала болса, 
онда бала қандай қызметтер қажет 
екенін білмеуі мүмкін және жалпы көмек 
алу үшін ҮЕҰ-ға қоңырау шала алады. 
Шақыруды қабылдайтын қызметкер ба-
ланың проблемалары мен жағдайын 
түсіну және ҮЕҰ қандай көмек көрсете 

!

!
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алатынын анықтау үшін ерекше қамқор-
лық көрсетуі тиіс.

9.3.3. Егер қоңырау құқықтық көмек көрсе-
ту туралы өтінішпен байланысты бол-
са немесе бұл сұрақ заңды мәселе-
мен байланысты болса, онда қоңырау 
Бағдарлама үйлестірушісіне жіберілуі 
керек.Бағдарлама үйлестірушісі қоңы-
рау шалушыдан құқықтық мәселенің 
сипаты және сұралған көмектің сипаты 
(мысалы, заңгерлік кеңес немесе мүд-
делер өкілдігі) туралы ақпарат беруді 
сұрайды. Бағдарлама үйлестірушісі 
осындай сұрау салулар түскен кезде 

БАЛАНЫ ҚАЙТА БАҒЫТТАУҒА СҰРАУ 
САЛУ НЫСАНЫН толтыруы тиіс.

9.3.4. Егер Бағдарлама үйлестірушісіне бұл 
мәселе Бағдарлама шеңберінде қа-
былдау өлшемшарттарына сәйкес 
келмейтіні анық болса да, Бағдарла-
ма үйлестірушісі сол тұлғаның сұрау 
салуына жауап беруге міндетті. Бұл 
қоңырау шалушының құқықтық ақпарат 
көздеріне жүгінуін немесе оған қоңырау 
шалушының сұрауына жауап бере ала-
тын басқа ұйымның байланыс дерек-
терін беруді білдіреді. 

Есте сақтаңыз: балаларға құрметпен қарау керек. Бұл дегеніміз, баланың қоңырауын 
қабылдаған тұлға баланың айтқанын байыпты қабылдауы керек, тіпті егер ол три-
виалды болып көрінсе де, баланың сұрауына жауап беру үшін ақылға қонымды күш 
салуы керек.

9.3.5. Егер бұл мәселе қабылдау өлшем-
шарттарына сәйкес келетіні анықтал-
са, Бағдарлама үйлестірушісі қоңырау 
шалушыдан БАЛАНЫ ҚАЙТА БАҒЫТ-
ТАУҒА СҰРАУ САЛУ Нысанында жазба-
ша жазба жасау және ҮЕҰ-ға оның қалай 
пайдалы болатынын шешуге көмектесу 
үшін осы мәселе бойынша мүмкінді-
гінше көбірек ақпарат беруді сұрайды. 
Бағдарлама үйлестірушісі қоңырау 
шалушыға қарапайым және жасына 
сәйкес тілде берілген ақпараттың осы 
Нұсқаулықтың 13-бөлімінде баяндалған 
құпиялылық саясаты шеңберінде құпия 
болып табылатынын түсіндіруі тиіс.
Бағдарлама үйлестірушісі қоңырау 
шалушыдан сұрауы керек ақпарат: 

a. Қоңырау шалушының аты мен бай-
ланыс деректері, сондай-ақ оның 
баламен қарым-қатынасы;

b. Баланың есімі, мекенжайы және 
туған күні;

c. Егер айырмашылықтар болса,  ба-
ланың ата-анасының немесе заңды 
өкілдерінің есімдері мен мекенжай-
ларын хабарлау;

d. Заңды сұрақтың толықтығы және 
осы сұрақтың негізі;

e. Осы заңды мәселеге қатысы бар кез 
келген дәлелдемелердің немесе құ-
жаттаманың сипаттамасы;

f. Бүгінгі күні осы мәселені шешу үшін 
қабылданған кез келген қадамдар 
туралы ақпарат.

9.3.6. Бағдарлама үйлестірушісі қоңырау 
шалушыдан болашақта онымен қалай 
байланысуды қалайтынын сұрауы ке-
рек және болашақта өтініш берушімен 
үздіксіз байланыс орнатуды қамтама-
сыз ету үшін осы және басқа да бай-
ланыс қажеттіліктері туралы (мысалы, 
аудармашы) жазбаша түрде белгі қоюы 
керек.

Жеке алынған сұраулар:

9.3.7. Егер қандай да бір тұлға ҮЕҰ кеңсесі-
не барса, Бағдарлама үйлестірушісі 
ол тұлғаның неге келгенін білу үшін 
оны ыңғайлы, құпия жағдайда отыруға 
шақыруы керек. Егер келуші бала бол-
са, онда ол балаларға ыңғайлы жерде 
отыруы керек. Егер бала басқа тұлғаның 
сүйемелдеуімен болса және сөйлескен 
кезде еріп жүретін адамның болуын қа-
ласа, қызметкер еріп жүретін адамды 
балаға қосылуға шақыруы керек. 

9.3.8. Келушімен (келушілермен), әсіресе ба-
ламен әңгімелесу кезінде Бағдарлама 
үйлестірушісіне байланыс құралдарын 
(мысалы, қағаз, қалам мен қарындаш, 

!
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сурет және басқа да ұқсас құралдар) 
немесе делдалдарды (мысалы, аудар-
машы немесе ым-ишара тілін білетін 
тұлға) пайдалану қажет болуы мүм-
кін. Қызметкер тіпті келушіден мұндай 
көмек қажет пе деп сұрауы мүмкін. 
Мұндай көмек қажет болған жағдайда, 
көмек келгенге дейін, қызметкер келуші-
ден оның  ыңғайлы жерде күтуді сұрауы 
керек.

9.3.9. Егер бұл құқықтық көмекке сұрау салу 
туралы болса немесе мәселе заңды 
аспектімен байланысты болса, Бағдар-
лама үйлестірушісі келушіден құқықтық 
мәселенің сипаты және сұралған көмек-
тің сипаты туралы ақпарат беруді 
сұрайды (мысалы, заңгерлік кеңес не-
месе мүдделерді білдіру) және БАЛА-
НЫ ҚАЙТА БАҒЫТТАУҒА СҰРАУ НЫ-
САНЫН қолдана отырып, осы мәселе 
бойынша белгі қойыңыз.

9.3.10. Егер Бағдарлама үйлестірушісіне бұл 
мәселе Бағдарлама шеңберінде қабыл-
дау өлшемшарттарына сәйкес келмей-
тіні анық болса, ол келушінің сұратуына 
жауап беру үшін 9.3.4-тармақта сипат-
талған қадамдарды орындауы тиіс. 
Алайда, бұл мәселе қабылдау өлшем-
шарттарына сәйкес келсе, Бағдарлама 
үйлестірушісі сұрау туралы жазбаша 
есеп беру үшін 9.3.5 және 9.3.6-тар-
мақтарда сипатталған қадамдарды 
орындауы керек.

Жазбаша нысанда алынған сұрау салулар:

9.3.11. ҮЕҰ құқықтық көмек көрсету туралы 
жазбаша сұрау салуды алған кезде, оны  
дереу Бағдарлама үйлестірушісіне қа-
рау үшін берілуі тиіс. БАЛАНЫ ҚАЙТА 
БАҒЫТТАУҒА СҰРАУ САЛУ НЫСАНЫ 
мониторинг мақсатында барлық осын-
дай сұрау салуларды алған кезде тол-
тырылуы тиіс (14-бөлімді қараңыз).

2-қадам: Талаптарға сәйкестікті бағалау 

9.3.12. Бағдарлама үйлестірушісі құқықтық 
көмек беру туралы барлық сұрау салу-
ларды 9.2-бөлімге сәйкес қабылдау өл-
шемшарттарына сәйкестігі тұрғысынан 
қарайды. Егер мұндай шешім қабылдау 
үшін Бағдарлама үйлестірушісіне қо-
сымша ақпарат талап етілсе, Бағдарла-
ма үйлестірушісі өтініш берушімен бай-
ланысады және жетіспейтін ақпаратты 
сұратады.

9.3.13. Егер іс құқықтық көмек көрсетуге қабыл-
дау өлшемшарттарын қанағаттандыр-
са, Бағдарлама үйлестірушісі бұл іске 
ҮЕҰ-ны ішкі есепке алу үшін бірегей іс 
нөмірін береді және 1 жұмыс күні ішінде 
істі қызмет көрсетуге кірісетін Бағдарла-
ма заңгеріне береді (3-қадам:  Қызмет-
терді ұсынуды қараңыз).

9.3.14. Егер мәселе қабылдау өлшемшарт-
тарына сәйкес келмесе, Бағдарлама 
үйлестірушісі өтініш берушіге мәселе 
рұқсат беру өлшемшарттарына сәйкес 
келмейтіні туралы және оның себептері 
туралы жазбаша хабарлайды. Бағдар-
лама үйлестірушісі өтініш берушіге 
оның сұрау салуына көмектесу үшін 
және 9.3.4-тармақтағы нұсқауларды 
орындау үшін ақылға қонымды күш-жі-
гер жұмсауға тиіс.

9.3.15. Бағдарлама үйлестірушісі қабылдау 
туралы шешімді тіркеу үшін БАЛАНЫ 
ҚАЙТА БАҒЫТТАУ ТУРАЛЫ СҰРАУ 
НЫСАНЫНЫҢ екінші бөлігін толтыруы 
керек.

3-қадам: Қызметтерді ұсыну
Заңдық кеңес беруге сұрау салулар:

9.3.16. Егер Бағдарлама заңгері өтініш бе-
рушінің сұранысына жауап беру үшін 
жеткілікті ақпаратқа ие болса, онда Заң-
гер Үйлестірушіден іс материалдарын 

алған сәттен бастап 1 жұмыс күні ішін-
де өтініш берушіге сұранысты зерттейтіні 
туралы және ол егжей-тегжейлі жауап 
берген кезде хабарлайды. Егер Заңгерге 
заңгерлік кеңес беру үшін өтініш беруші-
ден қосымша ақпарат қажет болса, Заң-
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гер өтініш берушіден жетіспейтін ақпа-
ратты сұрайды. 

9.3.17. Заңгер өтініш берушіге заңдық кеңес 
беруі бар жазбаша жауап дайындайды 
және үйлестірушіден іс материалдарын 
алған күннен бастап 10 жұмыс күні-
нен кешіктірмей өтініш берушіге заңдық 
кеңесін ұсынады. Іс материалдарын 
жүргізу туралы толығырақ ақпарат алу 
үшін 15-бөлімді қараңыз.

Мүдделерді қорғауға сұрау салу:

9.3.18. Егер сұрау мүдделерді қорғау жөніндегі 
қызметтерге қатысты болса, Бағдарла-
маның заңгері өтініш берушімен байла-
нысып, оған ҮЕҰ сұранысты қабылдай 
алатындығын және кездесу уақыты ту-
ралы келісуі керек. Бұл кездесудің мақ-
саты:
a. Істің мән-жайын анықтау және тиісті 

құқықтық мәселелерді айқындау;
b. Заңды мәселеге байланысты кли-

енттен кез келген тиісті құжаттама-
ны жинау;

c. Заңгер көрсететін заң көмегінің 
көлемін және істерді қараудың ықти-
мал ұзақтығын нақтылау;

d. 12-бөлімде ҮЕҰ-ның құпиялылық са-
ясатын және 13-бөлімде балаларды 
қорғау саясатын түсіндіріп, балаға 
және ата-аналарға/заңды өкілге 

J-ҚОСЫМШАСЫНДАҒЫ үлестірме 
материалын беру; 

e. Егер клиент мүдделерін қорғауды 
жалғастырғысы келсе, заңгерге заң-
ды қорғауды жүзеге асыруға рұқсат 
беретін сенімхатта клиенттің қолын 
алу; сондай-ақ

f. Істі қарау процесінде клиент пен 
заңгердің келесі қадамдарын орын-
дау.

9.3.19. Бағдарламаның заңгері бірінші кезде-
суде клиентпен ІСТІ АШУ НЫСАНЫН 
(D-ҚОСЫМШАСЫ) толтыруы тиіс, ол 
сондай-ақ клиенттің Құпиялылық саяса-
тын қатаң сақтай отырып, дербес дерек-
терді пайдалануға келісімін қамтиды.

9.3.20. Заңды өкілдіктің сипаты әрбір жеке істің 
мән-жайларына байланысты болады.  
Егер ол бөлінсе, іс барысында Заң-
гер клиент пен баланы (егер баланың 
жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса) істің 
барысы туралы хабардар етуі керек.

9.3.21. Бағдарлама заңгері Бағдарлама үй-
лестірушісіне ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН ПРО-
ГРЕСС ТУРАЛЫ ЕСЕПТІ (H ҚОСЫМ-
ШАСЫ) қолдана отырып, кем дегенде 
ай сайын немесе қажет болған жағдай-
да жиі-жиі осы мәселе бойынша жұмыс 
барысы туралы уақтылы ақпарат беруі 
керек.

4-қадам:Істі жабу

9.3.22. Заңды іс аяқталғаннан кейін және 
Бағдарлама үйлестірушісінің іс соңына 
дейін жеткізілгені туралы келісімінен 
кейін, Заңгер клиентпен және, мүмкін 
болса, баламен ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫН 
толтыру үшін кездесуді ұйымдастыра-
ды. Бағдарлама заңгері толтырылған 

ЖАБУ НЫСАНЫН баланың жеке ісіне 
салады және осы істі мониторинг мақ-
сатында деректерді мұрағаттау және 
анонимизациялау үшін Бағдарлама 
үйлестірушісіне береді (14-бөлімді қа-
раңыз).
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10.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ
Көші-қон үдерістеріндегі бала өзінің көші-қон 
тәжірибесінің нәтижесінде жарақат алуы неме-
се басқа да психологиялық зиян шегуі мүмкін. 
Егер бала адам саудасының құрбаны немесе 
оралған мигрант болса және басқа елде зор-
лық-зомбылыққа ұшыраса, бұл орын алуы мүм-

кін. Мұндай жағдайларда, егер бала қабылдау 
өлшемшарттарына сәйкес келсе және Бағдар-
лама психологы осы қызметтерді көрсетуге 
уақыт пен мүмкіндіктерге ие болса, Бағдарлама 
психологы балаға психологиялық кеңес бере 
алады.

10.2. ҚАБЫЛДАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ
Осы Бағдарлама аясында ҮЕҰ балаға психологиялық кеңес беру қызметтерін 
ұсына алады, егер:
(i) Бала көші-қон үдерістеріне әсер ететін болып табылса;
(ii) Бала қалада / облыста тұрады;
(iii) Егер бала КТБО (Алматы немесе Шымкент/Түркістан облысында) немесе 

БҚО (Нұр-Сұлтанда) қарамағындағы балаларды қорғау туралы істің объектісі 
болып табылса, онда КТБО/БҚО маманы ҮЕҰ-ға осы қызметті ұсыну туралы 
өтінішпен жүгінеді;

(iv) Балаға психологиялық кеңес беру қызметтері қажет, және бұл қызметтерді 
ұсыну баланың мүдделеріне сай келеді; және

(v) Бала және егер бала әлі 16 жасқа толмаған болса, оның ата-анасы немесе 
заңды өкілі психологиялық кеңес алуға алдын ала келісімін берді. 

Алайда, ҮЕҰ медициналық қызмет көрсетпейді 
және психикалық денсаулығының күрделі не-
месе күрделі проблемалары бар балалармен 
жұмыс істеу тәжірибесі немесе мүмкіндіктері 
жоқ. Психикалық денсаулығының күрделі неме-
се ауыр проблемалары бар балалар, мысалы, 

өзін-өзі өлтіруге тырысқан немесе клиникалық 
депрессиямен ауыратын балалар бағдарла-
маға қабылданбайды және кәсіби медициналық 
көмек алу үшін жергілікті денсаулық сақтау ор-
гандарына жіберілуі керек.

10.3. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН 
КӨРСЕТУДІҢ ІС ЖҮРГІЗУ ХАТТАМАЛАРЫ

ЕСКЕРТПЕ: Егер бала Бағдарлама аясында бірнеше қызмет алса,онда Бағдар-
ламаның әлеуметтік қызметкері баланың ісін жүргізуі керек, ал Бағдарламаның 
психологы қызмет жабдықтаушы ретінде баланы жетелеудің жеке жоспарын 
әзірлеуге, жүзеге асыруға және бақылауға өз үлесін қосуы керек. Толығырақ 8.3 
бөлімінен қараңыз.

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС 
БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ 10. 
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1-қадам: Қайта бағыттауларды қабылдау 

10.3.1. Кез келген тұлға көші-қон үдерістерін-
де және психологиялық қолдау қыз-
меттеріне мұқтаж баланы ҮЕҰ-ға жі-
бере алады. Әдетте, баланы өзінің 
күнделікті жұмысы барысында онымен 
байланысқа түсетін Мемлекеттік орган 
сәйкестендіреді және жібереді. Мыса-
лы, адам саудасының құрбаны болған 
балаға қатысты қылмыстық іс бойынша 
жұмыс істейтін полиция қызметкері пси-
хологиялық кеңес алу үшін баланы ҮЕҰ-
ға жібере алады. Төмендегі тұлғалар 
Бағдарламаға жүгіне алады:

a) Полиция, оның ішінде кәмелетке 
толмағандар ісі жөніндегі инспектор-
лар;

b) Шекара қызметінің қызметкерлері;

c) Кәмелетке толмағандардың істері 
және олардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі комиссия;

d) Қорғаншылық және қамқоршылық 
органдар;

e) Денсаулық сақтау қызметкерлері;

f) Мектеп мұғалімі сияқты білім беру 
мамандары;

g) КТБО (Алматы және Шымкентте/
Түркістан облысында) немесе БҚО 
(Нұр-Сұлтанда);

h) Білім, денсаулық сақтау, еңбек және 
әлеуметтік қорғау департаментінің 
немесе өзге де жергілікті өзін-өзі 
басқару органының мемлекеттік қы-
зметкері; 

i) Судьялар;

j) Прокуратура қызметкерлері;

k) Басқа ҮЕҰ;

l) Баланың немесе оның ата-анасы-
ның/заңды өкілінің Бағдарламасына 
өз бетінше жүгіну.

10.3.2. Егер Бағдарламаға жүгінген тұлға ба-
ланың психологиялық қолдауды қажет 
ететініне сенімді болмаса, ол кеңес алу 
үшін Бағдарлама үйлестірушісіне жү-
гінуі керек.

Есте сақтаңыз:егер балаға күтім мен қорғаныс қажет болуы мүмкін екендігі анықтал-
са, егер бала 3 жастан асқан жағдайда,  оны ҮЕҰ-ға жіберудің орнына (13-бөлімді 
қараңыз) КТБО-ға (Алматы немесе Шымкент/Түркістан облысында) немесе БҚО-ға 
(Нұр-Сұлтанда), егер бала 3 жастан кіші болса ОББ-ға  жүгіну қажет.

10.3.3. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл ту-
ралы нұсқаулыққа сәйкес, егер Бағдар-
ламаға жүгінген тұлға мемлекеттік ор-
ганның өкілі болып табылса және оның 
пікірі бойынша психологиялық қолдау 
қызметтерін қажет етуі мүмкін, бірақ 
қорғау мен күтімді қажет етпейтін КҮБ-
мен және отбасымен байланысқа түс-
се, Бағдарламаға жүгінген тұлға қажет-
тіліктерді айқындаған сәттен бастап 1 
жұмыс күні ішінде кез келген жағдайда 
Бағдарлама үйлестірушісімен дереу 
байланысуға міндетті. 

10.3.4. Бағдарламаға жіберілетін тұлғаны 
қабылдау кезінде Бағдарлама үй-
лестірушісі бағдарламаға жүгінген 
тұлғадан баланы ҚАЙТА БАҒЫТТАУҒА 
СҰРАУ САЛУ НЫСАНЫН (C-ҚОСЫМ-
ШАСЫ) толтыру үшін мүмкіндігінше ке-
лесі ақпаратты ұсынуды сұрауы тиіс):

a. Бағдарламаға жүгінген тұлғаның 
аты, мекенжайы және қажет болған 
жағдайда ұйымы немесе өкілеттігі; 

b. Баланың есімі, мекенжайы және 
туған күні; 

c. Баланың ата-анасының немесе заң-
ды өкілінің аты мен мекенжайы;

d. Баланы жіберген  тұлғаның онымен 
қалай байланысқанын, сондай-ақ 
баланың көші-қон жағдайы тура-
лы қоса алғанда, баланың нақты 
мән-жайлары туралы егжей-тегжей-
лі ақпарат;

e. Бағдарламаға жүгінген тұлғаның ба-
лаға психологиялық қолдау көрсету 
қызметтері қажет болуы мүмкін деп 
санайтынын түсіндіру;

f. Баланың КТБО (Алматы, Шымкент 
қалаларында / Түркістан облысын-
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да) немесе БҚО (Нұр-Сұлтан қала-
сында) жүргізетін балаларды қорғау 
туралы істің объектісі немесе кез 
келген басқа әлеуметтік қызмет ор-
ганындағы кейс-менеджмент объек-
тісі болып табыла ма, соны растау; 

g. Егер бала әлеуметтік қызметтің кез 
келген басқа органында балалар-
ды қорғау немесе кейс-менеджмент 
туралы істің объектісі болып табыл-
са, онда осы іс бойынша маманның 
аты мен байланыс деректерін, сон-
дай-ақ психологиялық қолдау қыз-
меттері психологиялық кеңес беру 
сеанстарының болжамды мақсат-

тарын қоса алғанда, баланы алып 
жүрудің жеке жоспарына қалай жа-
зылатынын көрсету қажет. 

10.3.5. ҮЕҰ қызметкерлері өз жұмысы бары-
сында КҮБ-ны кездейсоқ анықтай ала-
ды. Мысалы, ҮЕҰ заңгері психологи-
ялық кеңес беруді қажет етуі мүмкін деп 
санайтын КҮБ үшін заңгерлік қызмет-
терді ұсына алады. Мұндай жағдайлар-
да, егер ҮЕҰ қызметкері КҮБ бағдарла-
маға қатысуға құқылы деп есептесе, ол 
10.3.4-тармаққа сәйкес ақпарат беру 
үшін Бағдарлама үйлестірушісімен бай-
ланысуы тиіс. 

2-қадам:Талаптарға сәйкестікті бағалау

Есте сақтаңыз:егер балаға күтім мен қорғаныс қажет болса, баланы қорғауға бағыт-
тау 13-бөлімге сәйкес жасалуы керек. Егер балаға зиян келтіру қаупі төніп тұрса 
немесе жедел медициналық көмек қажет болса (мысалы, төтенше жағдай), қызмет-
кер бұл туралы полицияға, кез келген төтенше жағдай сияқты, балаларды қорғау 
қызметіне хабарласпас бұрын хабарлауы керек. Төтенше жағдайға мына мысалды 
келтіруге болады: тәрбиешісінің баланы ұрып-соғып, үйге алып кетуге тырысуы.

10.3.6. Қайта бағыттау сәтінен бастап 2 жұмыс 
күні ішінде Бағдарлама үйлестірушісі 
мынадай шешім қабылдайды: 

a. Осы іс 10.2-бөлімге сәйкес қабылдау 
өлшемшарттарына (қажеттіліктерді 
бағалау шартымен) сәйкес келе ме 
немесе келмей ме; сондай-ақ

b. Олай болса, ҮЕҰ Бағдарлама ая-
сында балаға психологиялық қол-
дау көрсете ала ма, жоқ па.

10.3.7. Егер осы шешімдерді қабылдау үшін қо-
сымша ақпарат қажет болса, Бағдарла-
ма үйлестірушісі сұрау жіберген  тұлға-
мен байланысуы керек. 

10.3.8. Егер ҮЕҰ балаға психологиялық қол-
дау қызметін көрсете алмаса немесе 
егер іс қабылдау өлшемшарттары-
на сәйкес келмесе, Бағдарлама үй-
лестірушісі бағдарламаға жүгінген 
тұлғаны 10.3.6-тармақта көрсетілген 2 
жұмыс күні ішінде осындай шешімнің 
себептерін көрсете отырып, осы шешім 
туралы жазбаша хабардар етеді. Мұн-
дай жағдайларда Бағдарлама үй-

лестірушісі, әсіресе егер ол бала болса, 
жіберуші тұлғаның сұранысын қанағат-
тандыруға көмектесу үшін орынды күш 
салуы керек және басқа тиісті ақпарат 
көздері немесе басқа органдардың бай-
ланыс деректері туралы ақпарат бе-
руі керек, олар жіберуші тұлғаға оның 
сұраныстарына көмектесе алады. Егер 
Бағдарламаға жүгінген тұлға бала не-
месе баланың ата-анасы/заңды өкілі 
болмаса немесе Бағдарламаға жүгінген 
тұлға ҮЕҰ-ны баламен немесе ата-ана-
сымен/заңды өкілімен байланыстырма-
са, Бағдарламаға жүгінген тұлға балаға 
және ата-анасына/заңды өкіліне ҮЕҰ 
шешімін хабарлау және түсіндіру үшін 
жауапты болады. 

10.3.9. Егер Бағдарлама үйлестірушісі бұл 
жағдай қабылдау өлшемшарттарына 
(қажеттіліктерді бағалау шартымен) 
сәйкес келетіні немесе сәйкес келуі 
мүмкін екендігі және ҮЕҰ-ның балаға 
психологиялық қолдау қызметтерін 
көрсету үшін мүмкіндіктері бар екендігі 
туралы шешім қабылдаса, Бағдарла-
ма үйлестірушісі 10.3.6-тармақта көр-
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сетілген 2 жұмыс күні ішінде жіберуші 
тұлғаны өзінің шешімі туралы хабардар 
етеді. Бұған қосымша:

a. Егер Бағдарламаға жүгінген тұлға 
маман/практик/лауазымды тұлға 
болып табылса, Бағдарлама үй-
лестірушісі бағдарламаға жүгінген 
тұлғамен ҮЕҰ-ның балаға және 
ата-анаға/заңды өкілге одан арғы 
қадамдар туралы хабарлау үшін ті-
келей байланысты қолдауы тиіс пе 
немесе оны Бағдарламаға жүгінген 
тұлға жасауы тиіс пе, сол туралы 
келіседі. Жауап Бағдарламаға жү-
гінген тұлғаның кім екеніне және ба-
ланың немесе заңды өкілдің билік 
өкілдерімен қалай байланысқанына 
байланысты болады;

b. Егер Бағдарламаға жүгінген тұлға 
басқа ҮЕҰ болса, Бағдарлама үй-
лестірушісі 10.3.6-тармақта көр-
сетілген 2 жұмыс күні ішінде ҮЕҰ-ға 
жолдамасы үшін алғыс айту және 
ҮЕҰ осы мәселемен айналысаты-
нын және сөз болып отырған ба-
ламен және ата-анасымен/заңды 
өкілімен тікелей байланысатынын 
түсіндіру үшін 

ҮЕҰ-ны жазуы тиіс; 

c. Егер бала және оның ата-анасы/заң-
ды өкілі өз бетінше жүгінсе, Бағдар-
лама үйлестірушісі баламен және 
ата-анамен/заңды өкілмен тікелей 
байланыста болады.
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Назар аударыңыз: егер баланың психикалық денсаулығына байланысты күрделі 
немесе күрделі проблемалар болса, оны психологиялық қолдау бағдарламасына 
жібермеу керек, өйткені бала кәсіби медициналық көмек алу үшін тиісті мемле-
кеттік органға жіберілуі керек. Мұндай жағдайларда Бағдарлама үйлестірушісі жү-
гінген тұлғаға оның орнына тиісті жергілікті денсаулық сақтау органына жүгіну ке-
ректігін хабарлауға тиіс. Егер жүгінген тұлға мемлекеттік орган болып табылмаса, 
онда Бағдарламаның үйлестірушісі жүгінген тұлғаға осы қайта бағыттауды жүзеге 
асыруға көмектесе алады. Егер бала өзінің көші-қон жағдайына байланысты мем-
лекеттік медициналық қызметтерге қол жеткізе алмаса, Бағдарлама үйлестірушісі 
оның Бағдарлама аясында әлеуметтік қолдау алуға құқығы бар-жоғын қарасты-
руы керек (8-бөлімді қараңыз).

3-қадам: Істерді бөлу және байланыс орнату

10.3.10. Егер Бағдарлама үйлестірушісі бұл 
жағдай қабылдау өлшемшарттарына 
(қажеттіліктерді бағалау шартымен) 
сәйкес келетіні немесе сәйкес келуі 
мүмкін екендігі және ҮЕҰ-ның Бағдар-
лама шеңберінде балаға осы қызмет-
терді көрсету үшін мүмкіндіктері бар 
екендігі туралы шешім қабылдаса,онда 
10.3.9-тармаққа сәйкес сұрау салуды 
жіберген тұлғаны хабардар еткеннен 
кейін Бағдарлама үйлестірушісі осы 
мәселе бойынша іс ашады. 

10.3.11. Егер бала Бағдарлама шеңберінде 
басқа қызметтерді алмаса, Бағдарлама 
үйлестірушісі баланы ҚАЙТА БАҒЫТ-
ТАУҒА СҰРАУ САЛУ НЫСАНЫН қоса 
алғанда, файлды БАЛАНЫ ҚАЙТА 
БАҒЫТТАУҒА СҰРАУ САЛУ алынған 
сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде 
бағдарлама психологына береді. Мұн-
дай жағдайларда Бағдарлама психоло-
гы осы мәселе бойынша маман болады. 

Есте сақтаңыз: егер бала Бағдарлама аясында бірнеше қызмет алса немесе 
Бағдарлама үйлестірушісі баланы ӨҚЖ-да және әлеуметтік қызметтерге мұқтаж 
деп санаса, ол істі баланың ісін жүргізетін Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері-
не береді. Мұндай жағдайларда Бағдарлама психологы баланы жетелеу жеке 
жоспарын әзірлеуге өз үлесін қосады, психологиялық кеңес беру қызметтерін көр-
сетеді және кез келген басқа қызмет көрсетуші сияқты Бағдарламаның әлеумет-
тік қызметкеріне баланың үлгерімі туралы хабарлайды. Толығырақ 8.3-бөлімінен 
қараңыз.

10.3.12. Бағдарлама үйлестірушісінен іс матери-
алдарын алған сәттен бастап 1 жұмыс 
күні ішінде Бағдарлама психологы бірін-
ші кездесуді өткізу уақыты мен орны 
туралы келісу үшін жіберуші тұлғамен 
немесе жағдайға байланысты бала-

мен және ата-анасымен/заңды өкілімен 
(10.3.9-тармақты қараңыз) байланысуы 
тиіс. Бұл кездесу іс Бағдарлама психо-
логына берілген сәттен бастап 2 жұмыс 
күні ішінде өткізілуі керек. 

КЕҢЕС: баламен және оның ата-анасымен/ заңды өкілдерімен байланысқа ерек-
ше назар аудару керек. Олар абыржып, және бұл туралы полицияға хабарлана-
тын қауіптен, «билікке» жалпы сенімсіздіктен немесе басқа себептермен ҮЕҰ-мен 
келіссөздерді бастағысы келмеуі  мүмкін. Сондықтан Бағдарлама психологы өзін 
және ҮЕҰ-ны ұсынуы, көрсетілетін қызметтердің бағдарламасы мен сипатын, ҮЕҰ 
құпиялылық саясатын (12-бөлімді қараңыз), сондай-ақ бірінші кездесудің мақсаты 
мен жоспарын түсіндіруі тиіс.
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4-қадам: Алғашқы кездесу

10.3.13. Бала және оның ата-анасы/заңды 
өкілдері Бағдарлама психологымен 
алғашқы кездесуге қатысуы керек. Егер 
бала 16 жасқа толмаса, бірінші кездесу-
ге ата-анасының немесе заңды өкілінің 
қатысуы міндетті. Егер бала 16 жастан 
асқан болса, онда оның ата-анасы не-
месе заңды өкілі қатысуы керек, де-
генмен балаға осы жиналысқа ата-а-
насының/заңды өкілдерінің келісімінсіз 
немесе қатысуынсыз қатысуға рұқсат 
етіледі.

10.3.14. Бағдарлама психологының осы алғашқы 
кездесуге дайын болуы өте маңызды. 
Бағдарлама психологы көші-қон тәжіри-
бесі мен оның балаға әсері әр жағдайда 
әр түрлі болатындығын есте ұстауы ке-
рек. Оның салдары физикалық жарақат, 
психологиялық проблемалар және/
немесе мінез-құлық проблемаларын 
қамтуы мүмкін, соның ішінде:
a. Демікпе, экзема, тамақтанудың бұ-

зылуы немесе дамудың кешігуі си-
яқты денсаулыққа қатысты мәселе-
лер;

b. Когнитивтік бұзылулар (соның ішін-
де мектептегі және жұмыстағы үл-
герімнің нашарлауы);

c. Қабылдамау және пайдасыздық 
сезімі; 

d. Үйреншіктіктің бұзылуы; 
e. Жарақат, қорқыныш, алаңдаушылық, 

сенімсіздік және өзін-өзі бағалаудың 
бұзылуы; 

f. Депрессиялық бұзылулар, галлю-
цинация, есте сақтау қабілетінің бұ-
зылуы және өзін-өзі өлтіру әрекет-
тері; 

g. Тыйым салынған заттарды теріс пай-
далану; 

h. Жыныстық өмірдің ерте басталуы;
i. Қарым-қатынастардың нашарлауы-

на, мектептен шығарылуына немесе 
кетуіне және/немесе заңға қайшы 
келуіне әкелетін агрессивті, қоғамға 
қарсы, өзін-өзі бұзатын және тұлға 
аралық деструктивті мінез-құлық; 
сондай-ақ

j. Құрбан болу және зорлық-зомбылық 
тәжірибесін жинақтау қаупінің жоға-
рылауы.50 

Сонымен қатар, қоғамдағы кемсітушілік пен 
стигматизация балада психологиялық пробле-
малардың пайда болуына ықпал етуі мүмкін. 

10.3.15. Сондықтан, бірінші кездесу алдында 
Бағдарлама психологы: 
a. Баланың өмірінің мән-жайларымен 

жақсы танысу үшін Бағдарламаға 
жүгінген тұлғадан және баламен 
жұмыс істейтін басқа да органдар-
дан кез келген қолжетімді ақпаратты 
білуі керек;

b. Баланың немесе ата-ананың/заңды 
өкілдің сенсорлық бұзылыстары не-
месе коммуникативтік қажеттіліктері 
бар-жоғын тексеріп, бірінші кезде-
суде көрсетілетін тиісті көмекті (мы-
салы, ымдау тілін білетін тұлғаның 
немесе аудармашының болуы) ұй-
ымдастыруы тиіс;

c. Алғашқы кездесуді баланың мүдде-
лерін ескеретін, оның жеке қажет-
тіліктеріне жауап беретін және көз-
бе-көз сөйлесуге мүмкіндік беретін, 
сонымен қатар өзін жайлы сезінетін 
жерде және осындай ортада ұй-
ымдастыру қажет. Мысалы,  кездесу 
ҮЕҰ-да, үйде немесе мектепте бо-
луы мүмкін.

10.3.16. Бірінші кездесуде Бағдарлама психоло-
гы:
a. Балаға және ата-анаға/заңды өкілге 

қызметтердің мақсатын және олар-
мен байланысты процесті (егер бар 
болса) түсіндіреді;

b. ҮЕҰ-ның құпиялылық саясатын 
және балаларды қорғау саясатын 
түсіндіреді (12 және 13-бөлімдерді 
қараңыз) және J ҚОСЫМШАСЫНАН 
балаға және ата-анаға/заңды өкілге 
үлестірме материал береді;

c. Қажет болса, баланың қабылдау 
өлшемшарттарына сәйкес келетін-
дігін анықтау үшін баланың нақты 
жағдайы, қажеттіліктері және кез 
келген басқа мәселелер туралы 
жетіспейтін ақпаратты жинайды;

50  КҮБ комитеті, № 13 жалпы тәртіп туралы ескерту (2011), «Баланың зорлық-зомбылықтың барлық нысандарынан 
бостандық алу құқығы», CRC/C/GC/13, 18 сәуір 2011 жыл, 15-тармақ.
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d. Баланы емдеу жоспарын әзірлеу 
мақсатында баламен және оның 
ата-анасымен/заңды өкілдерімен 
(егер бар болса) алдын ала сауал-
нама жүргізеді; 

e. Психологиялық кеңес беру сессия-
ларына қатысу үшін баланың жетілу 
және түсіну деңгейін бағалау үшін 
онымен сөйлеседі;

f. Егер ата-ана / заңды өкіл болса, 
оның жағдайы мен проблемаларын 
түсіну үшін баламен бөлек сөйле-
седі;

g. Баланың немесе ата-ананың/заңды 
өкілдің Бағдарламаға қатысқысы 
келетіндігін шешуге көмектесу үшін 
кез келген сұрақтарына жауап бе-
реді; 

h. Егер іс қабылдау өлшемшарттарына 
сәйкес келсе (қажеттіліктерді баға-
лау жағдайында), баламен және 

ата-анамен/заңды өкілмен бірге ІСТІ 
АШУ НЫСАНЫН (D ҚОСЫМША-
СЫ) толтырады, ол жерде олардың 
бағдарламаға қатысуға жазбаша са-
налы түрде келісуі үшін орын бөлін-
ген.

10.3.17.  Егер бала болса немесе бала 16 жасқа 
толмаған болса, ата-ана/заңды өкіл 
баланың психологиялық қолдау қы-
зметтерін алуына келісім бермесе, 
Бағдарлама психологы бұл туралы 
іс материалдарында белгі жасайды 
және мәселені дереу Бағдарлама үй-
лестірушісіне береді. Егер Бағдарла-
маға жүгінген тұлға мемлекеттік ор-
ган болса, Бағдарлама үйлестірушісі 
бағдарламаға жүгінген тұлғаны бала-
ның немесе ата-ананың/заңды өкіл-
дің психологиялық қолдау қызметтерін 
алуға келісім бермегені туралы хабар-
дар етеді. 

Есте сақтаңыз: егер бала өзінің жанды жеріне тиді деп есептесе де, ҮЕҰ-ның бар-
лық қызметкері баланың  жанашырлық танытып, сезімталдықпен қарауы тиіс.

5-қадам: Қажеттіліктерді бағалау және терапия жоспарын әзірлеу

10.3.18. Бірінші кездесуден кейін Бағдарлама 
психологы 5 жұмыс күні ішінде:
a. Егер ол әлі аяқталмаса, баланың 

психологиялық кеңес беру қызмет-
теріне мұқтаждығын және осы қы-
зметтерді ұсыну баланың мүдде-
леріне сай келетіндігін бағалауды 

аяқтайды; және
b. Егер солай болса, онда бірінші кез-

десу барысында алынған ақпаратқа 
және тиісті органдармен жүргізіл-
ген басқа да сұраныстарға сүйене 
отырып, балаға арналған терапия 
жоспарын жасайды.

Назар аударыңыз: егер бала қылмыстық процеске жәбірленуші немесе куәгер 
ретінде қатысса, онда ол полицияға өз айғақтарын ұсынғанға дейін психологиялық 
кеңес беру сессияларын бастамауы керек. Бұл өте маңызды, өйткені терапия олар-
дың дәлелдерінің сапасына немесе сипатына әсер ету қаупі бар. Алайда, бала-
ның өтінішін қабылдауда полиция тарапынан негізсіз кідірістер болған жағдайда, 
Бағдарлама психологы істі қарайтын прокурормен терапия сеанстарының баста-
луы туралы келісе алады.

10.3.19. Терапия жоспарын баламен және 
тиісті жағдайларда ата-анамен/заңды 
өкілмен талқылап, келіскеннен кейін, 
Бағдарлама психологы баладан және 

бала 16 жасқа толмаған болса, ата-ана-
дан/заңды өкілден Бағдарламаға қаты-
суға жазбаша келісім беру үшін терапия 
жоспарына қол қоюды сұрайды. 

!
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6-қадам:Прогресті іске асыру және мониторинг

10.3.20. Терапия жоспарын жүзеге асыру бары-
сында Бағдарлама психологы баланың 
үлгерімін бақылап, бағалап, нәтиже-
лерді Бағдарлама үйлестірушісіне айы-
на кемінде бір рет немесе қажет болса, 
ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН ПРОГРЕСС ТУРА-
ЛЫ ЕСЕПТІ (H-ҚОСЫМШАСЫ) дайын-
дай отырып, терапия жоспарында баян-

далған мақсаттарға сәйкес жиі ұсынуы 
тиіс.

10.3.21. Бағдарлама психологы прогресті 
мерзімді бағалаудың нәтижелеріне сүй-
ене отырып, баламен және оның жазба-
ша келісімімен терапия жоспарын түзе-
туі керек.

7-қадам: Істі жабу және одан кейінгі іс-шаралар

10.3.22. Бағдарлама үйлестірушісінің мақұлда-
уымен Бағдарламаның психологы ба-
ланы алып жүрудің жеке жоспарының 
мақсаттары орындалған және жаңа 
мақсаттар талап етілмеген кезде ІСТІ 
ЖАБУ НЫСАНЫ (I-ҚОСЫМША) арқылы 
жабады. Кейбір жағдайларда бала мен 
отбасы өз мақсаттарына жеткенге дей-
ін одан әрі қызмет көрсетуден бас тар-
туы мүмкін, бұл жағдайда Бағдарлама-
ның психологы осы қадамды тудырған 
мәселелерді шешу үшін қандай да бір 
түзетулер енгізудің себебі мен мүмкін-
дігін түсіну үшін отбасымен ынтымақта-
суы керек. Егер бала 16 жасқа толмаса, 
оның ата-анасы/заңды өкілі терапия 
жоспарын орындауды жалғастырғысы 

келмейтінін мәлімдейді, Бағдарлама 
психологы Бағдарлама үйлестірушісінің 
мақұлдауымен ІСТІ ЖАБУ ФОРМАСЫН 
қолдана отырып, істі жабуды бастайды.

10.3.23. Іс жабылған кезде Бағдарлама психоло-
гы кез келген қажетті кейінгі іс-шараның 
немесе тұрақты қолдау тетігінің болуын 
қамтамасыз етуі тиіс.

10.3.24. Бағдарлама психологы толтырылған 
ЖАБУ НЫСАНЫН баланың жеке ісіне 
салады және осы істі мониторинг жүр-
гізу мақсатында деректерді мұрағаттау 
және анонимизациялау үшін Бағдарла-
ма үйлестірушісіне береді (14-бөлімді 
қараңыз).
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11.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ
Сіздің қалаңыздағы/облысыңыздағы іріктелген 
ҮЕҰ КТБО/БҚО Бала құқықтарын қорғау бойын-
ша кейс-менеджмент жүргізетін және қабылдау 
өлшемшарттарына сәйкес келетін барлық КҮБ-
ға «тәуелсіз қолдау қызметі» қызметін ұсынуы 
тиіс. Тәуелсіз қолдау қызметінің рөлі келесідей:

• Баланы қорғау, көші-қон және 
бала қатысатын басқа жүйе-
лер мен процестерді басқа-
руға көмектесу арқылы ба-
лаға эмоционалдық 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 көзқарастар-
ды білдіруге көмек көрсету. 
Бұл баланың өзі сөйлей ал-
майтын кездерде, билікпен 
кездесулерде баланың орны-
на сөз сөйлеуді қамтиды;

• Баланы билік органдары қа-
былдаған шешімдер туралы 
хабардар ету және оның ісін 
қарау барысын түсіндіру; сон-
дай-ақ

• Егер бұл орынды болса, бала-
ның қажеттіліктерін қанағат-
тандыру үшін басқа тиісті мем-
лекеттік органдарды немесе 
қызметшілерді тарту бойын-
ша КТБО/БҚО Үйлестірушісі-
не ұсынымдар беру.

Егер баланың қандай да бір іс-қимыл бағы-
тына қатысты көзқарастары, тілектері мен 
сезімдері тәуелсіз қолдау қызметінің бала-
ның ең жақсы мүдделеріне сәйкес келетін 
көзқарастарынан өзгеше болса, тәуел-
сіз қолдау қызметі қарастырылып отырған 
мәселенің ауырлығы мен бала үшін ықти-

ТӘУЕЛСІЗ ҚОЛДАУ 
ҚЫЗМЕТТЕРІ11. 
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мал салдары тұрғысынан баланың жетілу және түсіну деңгейін ескеруі керек. Егер тәуелсіз қол-
дау қызметі баланың жетілуі мен түсінігі жеткіліксіз деп санаса, тәуелсіз қолдау қызметі балаға 
көзқарастардағы бұл айырмашылықты түсіндіруі керек. Мұндай жағдайларда тәуелсіз қолдау 
қызметі балаға өз көзқарастарын, тілектері мен сезімдерін тиісті органға жеткізуге көмектесуі ке-
рек, бірақ бұл баланың ең жақсы мүдделеріне жауап беретін жеке көзқарасынан өзгеше екенін 
көрсетуі керек. Егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса, тәуелсіз қолдау қызметі бала-
ның көзқарасын қорғап, тиісті билік органына оның осы ретте әрекет ететінін көрсетуі керек.

11.2. ҚАБЫЛДАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ
ҮЕҰ балаға тәуелсіз қолдау қызметін көрсету үшін келесі өлшемдерді сақтау керек:

(i) Бала КТБО/БҚО-да;

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

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

11.3. ТӘУЕЛСІЗ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУІНІҢ ҮДЕРІСТІК 
ХАТТАМАЛАРЫ 
1-қадам: Баланы қайта бағыттау

11.3.1 Келесі органдар Бағдарламаға өтініш 
білдірген тұлғалар болып табылады 
және ҮЕҰ-дан тәуелсіз қолдау қыз-
метінің қызметтерін ұсынуды сұрай ала-
ды:
a. Баланың ісіне жауап беретін КТБО/

БҚО маманы;
b. Қорғаншылық немесе қамқоршылық 

орган немесе білім департаменті; 
немесе

c. Кәмелетке  толмағандардың істері 
және олардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі комиссия.

11.3.2 Бағдарламаға қайта жіберілетін тұлға-
ны қабылдау кезінде Бағдарлама үй-
лестірушісі бағдарламаға жүгінген тұлға-
дан БАЛАНЫ ҚАЙТА БАҒЫТТАУҒА 
СҰРАУ САЛУ НЫСАНЫН (C ҚОСЫМ-
ШАСЫ) толтыру үшін мүмкіндігінше ке-
лесі ақпаратты ұсынуды сұрауы тиіс:
a. КТБО/БҚО маманының есімі  және 

байланыс деректері; 

b. Баланың есімі, мекенжайы және 
туған күні; 

c. Бала табылған кезде, оның жа-
нында болған кез келген адамның 
аты-жөні мен мекенжайы (мысалы, 
ересек ағасы немесе қарындасы; 
отбасының ересек досы және т. б.)

d. Баланың нақты жағдайы, оның ішін-
де баланы жіберген  тұлғаның бала-
мен қалай байланысқаны, баланың 
ата-анасының/заңды өкілінің орна-
ласқан жері (егер ол белгілі болса) 
және баланың көші-қон жағдайы ту-
ралы толық ақпарат; 

e. Баланың жетілу және түсіну деңгейі 
туралы мәліметтер; сондай-ақ

f. Бала аудармашы, ымдау тілін 
білетін тұлға немесе мүгедектігі бар 
адамдар үшін қолжетімді қосымша 
қызметтерді қажет ете ме?
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2-қадам: Талаптарға сәйкестікті бағалау

11.3.3 Баланы қайта бағыттау туралы сұрау 
салынған сәттен бастап 1 жұмыс күні 
ішінде Бағдарлама үйлестірушісі бала-
ның 11.2-тармақта көрсетілген қабыл-
дау өлшемшарттарына сәйкес келе 
ме (немесе бала өз келісімін берген 
жағдайда критерийлерге сәйкес келуі 
мүмкін бе) және ҮЕҰ-ның осы қызметті 
ұсынуға мүмкіндігі бар ма деген шешім 

қабылдайды. Бағдарлама үйлестірушісі  
мүдделер қақтығысы немесе ҮЕҰ-ның 
немесе ҮЕҰ-ның қызметкері мен ба-
ланың арасында ықтимал мүдделер 
қақтығысының жоқтығына көз жеткізу 
үшін іс материалдарымен танысу неме-
се ҮЕҰ қызметкерлері арасында сауал-
нама жүргізуді талап етілуі мүмкін. 

Есте сақтаңыз: жанжал немесе ықтимал мүдделер қақтығысы ҮЕҰ балаға немесе 
баланың отбасы мүшесіне (осы Нұсқаулықта баяндалған заңдық, әлеуметтік қолда-
уды немесе психологиялық кеңес беруді қоса алғанда) басқа Қызметтерді ұсынған 
немесе ұсынатын жағдайларды білдіреді.

11.3.4 Егер ҮЕҰ балаға тәуелсіз қолдау қы-
зметінің қызметтерін ұсына алмаса 
немесе іс қабылдау өлшемшартта-
рына сәйкес келмесе, Бағдарлама 
үйлестірушісі бағдарламаға жүгінген 
тұлғаны 11.4.3-тармақта көрсетілген 1 
жұмыс күні ішінде себептерін көрсете 
отырып, бұл шешім туралы жазбаша ха-
бардар етеді. Бағдарлама үйлестірушісі 
қайта бағыттауға сұрау нысанының 
екінші бөлігінде қабылданған шешімді 
көрсетуі және осы мәселені жабуы тиіс.

11.3.5 Егер Бағдарлама үйлестірушісі іс қа-
былдануы мүмкін (бала өз келісімін 
берген жағдайда) және ҮЕҰ-ның ба-
лаға тәуелсіз қолдау қызметінің қыз-
меттерін ұсынуға мүмкіндігі бар екендігі 
туралы шешім қабылдаса, Бағдарлама 
үйлестірушісі бағдарламаға жүгінген 
тұлғаны 11.4.3-тармақта көрсетілген 1 
жұмыс күні ішінде өзінің шешімі ту-
ралы хабардар етеді және 3-қадамға 
өтеді. Бағдарлама үйлестірушісі қайта 
бағыттауға сұрау салу нысанының екін-
ші бөлігінде қабылданған шешімді көр-
сетуі тиіс.

3-қадам:Істерді бөлу және байланыс орнату

11.3.6 11.3.5-тармаққа сәйкес Бағдарламаға 
жүгінген тұлғаны хабардар еткеннен 
кейін БАЛАНЫ ҚАЙТА БАҒЫТТАУҒА 
СҰРАУ САЛУДЫ алған сәттен бастап 
1 жұмыс күні ішінде Бағдарлама үй-
лестірушісі: 

a. Осы мәселе бойынша іс ашуы ке-
рек; сондай-ақ

b. Файлды, оның ішінде БАЛАНЫ 
ҚАЙТА БАҒЫТТАУ ТУРАЛЫ СҰРАУ 
НЫСАНЫН, Бағдарлама психоло-
гына немесе Бағдарламаның әлеу-
меттік қызметкеріне тәуелсіз қолдау 

қызметі ретінде әрекет ету үшін жі-
беру керек.

11.3.7 Бағдарлама үйлестірушісінен іс матери-
алдарын алған сәттен бастап 1 жұмыс 
күні ішінде Бағдарламаның әлеуметтік 
қызметкері/психологы (жағдайға бай-
ланысты) баламен алғашқы кездесудің 
уақыты мен орны туралы келісу үшін 
оған жүгінген тұлғамен байланысуы 
керек. Бұл кездесу іс Бағдарламаның 
әлеуметтік қызметкеріне /психологына 
берілген сәттен бастап 2 жұмыс күні 
ішінде өткізілуі керек. 

4-қадам: Бірінші кездесу

11.3.8 Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері/ 
психологы баламен алғашқы кездесуге 

дайын болуы өте маңызды. Сондықтан, 
бірінші кездесу алдында Бағдарлама-

!
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ның әлеуметтік қызметкері/психологы 
мыналарды орындауы тиіс: 
a. Бағдарламаға жүгінген тұлғада және 

баламен жұмыс істейтін басқа да 
органдарда бар кез келген ақпарат-
ты анықтау, оған баланың өмірінің 
мән-жайлары, ол қатысатын проце-
стер және балаға қатысты қабыл-
данған немесе қабылдануға тиіс 
шешімдер туралы жақсырақ ақпарат 
беру;

b. Баланың немесе ата-ананың/заңды 
өкілдің сенсорлық бұзылыстары не-
месе коммуникативтік қажеттіліктері 
бар-жоғын тексеріп, бірінші кездесу-
де көрсетілетін тиісті көмекті (мыса-
лы, ым-ишара тілін білетін тұлғаның 
немесе аудармашының болуы) ұй-
ымдастыру;

c. Алғашқы кездесуді баланың мүдде-
лерін ескеретін, оның жеке қажет-
тіліктеріне жауап беретін және көз-
бе-көз сөйлесуге мүмкіндік беретін, 
сонымен қатар өзін жайлы сезінетін 
жерде және осындай ортада ұй-
ымдастыру қажет. Мысалы, егер 
бала онда тұрса, бұл ҮЕҰ, мектеп 
немесе КБО/ПДО-дағы балаларға 
арналған құпия және жайлы бөлме 
болуы мүмкін.

11.3.9 Бірінші кездесуде әлеуметтік қызмет-
кер/Бағдарлама психологы мыналарды 
орындауы тиіс:
a. Балаға Бағдарламаның әлеуметтік 

қызметкері/психологы рөлінің сипа-
тын және оның өкілеттіктерінің шегін 
түсіндіру;

b. Тәуелсіз қолдау қызметі 12-бөлімде 
сипатталған ерекше жағдайларды 
және осыған байланысты процесті 
қоспағанда, егер қандай да бір жеке 
мәліметтер сыртқы органға берілуі 
керек болса, баланың айтқанын 

құпия түрде сақтайтынын түсіндіру;
c. Балаға танысу үшін J қосымшасын 

беру. Балалардың түсінуіне бейім-
делген құпиялылық және балалар-
ды қорғау саясаты туралы үлестір-
ме материал

d. Баланың жетілу деңгейін және оның 
жағдайын және қабылданатын 
шешімдерді түсінуі үшін баламен 
сөйлесу;

e. Баланың қызметтердің сипаты ту-
ралы кез келген сұрақтарына жауап 
беру;

f. Баламен оның қажеттіліктері тура-
лы және олардың қанағаттанғанын 
сезетіні туралы сөйлесу; 

g. Егер баланың жетілуі мен түсіні-
гі жеткілікті болса және қызметке 
келіссе, баламен бірге ІСТІ АШУ 
НЫСАНЫНЫҢ (D-ҚОСЫМШАСЫ) 
тиісті бөлімдерін толтыру, онда ба-
ланың қолы қойылатын және оның 
қызметке жазбаша саналы келісімін 
беретін орын бар;

h. Егер баланың жетілуі мен түсінігі 
жеткілікті болмаса, тәуелсіз қолдау 
қызметі ІС АШУ НЫСАНЫН толты-
рып және баланың заңды өкілінің 
осы қызметтерді көрсетуге жазбаша 
келісімін алып, балаға өз қызмет-
терін көрсете алады.

11.3.10  Егер ер жеткен және түсіністігі қалып-
тас бала  болса және тәуелсіз қолдау 
қызметінің қызметтерін алуға келіспесе, 
тәуелсіз қолдау қызметі мұны іс мате-
риалдарында атап өтуге және мәсе-
лені дереу Бағдарлама үйлестірушісіне 
беруге тиіс. Содан кейін Бағдарлама 
үйлестірушісі бағдарламаға жүгінген 
тұлғаға баланың немесе ата-ананың/
заңды өкілдің қызметтерді алуға келісім 
бермегені туралы хабарлайды. 

5-қадам: Қызмет көрсету

11.3.11 Бірінші кездесуден кейін Бағдарлама-
ның әлеуметтік қызметкері/психологы 
баламен үнемі байланыста болуы керек 
және тәуелсіз қолдау қызметіне қолдау 
көрсету үшін баланың жағдайын білуі 
керек. Ол үшін бағдарлама әлеуметтік 

қызметкері/психологы: 

a. Баланың ісін талқылау және түсін-
діру, сонымен қатар аудармашы не-
месе ым-ишара тілін білетін адам 
сияқты кез келген делдалдармен бір-
лесе отырып, баланың қазіргі және 
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Есте сақтаңыз: егер баланың белгілі бір іс-әрекет бағытына қатысты көзқарастары, 
тілектері мен сезімдері тәуелсіз қолдау қызметінің (мысалы, әлеуметтік қызметкер 
немесе Бағдарлама психологы) баланың мүдделеріне сәйкес келетін көзқараста-
рынан өзгеше болса, Әлеуметтік қызметкер немесе Бағдарлама психологы қарасты-
рылып отырған мәселенің маңыздылығы мен бала үшін ықтимал салдары аясында 
баланың жетілу және түсіну деңгейін ескеруі керек. Егер тәуелсіз қолдау қызметі 
баланың жетілуі мен түсінушілігі жеткіліксіз деп санаса, Бағдарламаның әлеуметтік 
қызметкері немесе психологы оған көзқарастағы айырмашылықты  түсіндіруі керек. 
Мұндай жағдайларда әлеуметтік қызметкер немесе Бағдарлама психологы балаға 
өз көзқарастарын, тілектері мен сезімдерін тиісті шешім қабылдаушыларға жеткізу-
ге көмектесуі керек, бірақ органға бұл баланың мүдделеріне сәйкес келетінін және 
неге оның жеке көзқарасынан өзгеше екенін көрсету керек. Егер баланың жетілуі 
мен түсінігі жеткілікті болса, тәуелсіз қолдау қызметі баланың көзқарасын жақтап, 
тиісті органдарға оның осы сапада әрекет ететінін көрсетуі керек.

!

6-қадам:Істі жабу және одан кейінгі іс-шаралар

11.3.13 Бағдарлама үйлестірушісінің мақұлда-
уымен Бағдарламаның әлеуметтік қы-
зметкері немесе психологы КТБО/БҚО 
тарапынан баланың ісі жабылған кезде 
ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫН (ҚОСЫМША-
НЫ) пайдалана отырып, істі жабады.

11.3.14 Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері 
немесе психологы толтырылған ЖАБУ 
НЫСАНЫН баланың жеке ісіне салады 
және осы істі мониторинг жүргізу мақ-
сатында деректерді мұрағаттау және 
анонимизациялау үшін Бағдарлама 
үйлестірушісіне береді (14-бөлімді қа-
раңыз).

11.3.12 Бағдарламаның әлеуметтік қызмет-
кері немесе психологы Бағдарлама 
үйлестірушісіне қадағалау және мони-
торинг жүргізу мақсаттары үшін айына 
кемінде бір рет немесе қажет болған 

жағдайда ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН ПРО-
ГРЕСС ТУРАЛЫ ЕСЕПТІ (H-ҚОСЫМ-
ШАСЫ) дайындау кезінде баланың ісін 
қарау барысы туралы уақтылы ақпарат 
беруі тиіс/

болашақ жағдайы туралы көзқа-
растарын, тілектері мен сезімдерін 
зерделеу үшін баламен аптасына 
кемінде екі рет кездесу; 

b. Баланың ісін қарау барысы туралы 
хабардар болу үшін КТБО/БҚО іс ма-
манымен және баланың ісіне қаты-
сатын басқа да билік органдарымен 
тығыз және тұрақты байланыста 
болу;

c. Шешімдер қабылдайтын органдар-
мен (мысалы, КТБО/БҚО, кәмелет-
ке толмағандардың істері жөніндегі 
комиссиямен, соттармен, көші-қон 
қызметі басқармасымен) кездесу-

лер мен тыңдаулар кезінде балаға 
жазбаша немесе ауызша болсын, 
сондай-ақ кез келген тиісті делдал-
дармен (мысалы, аудармашы) осы 
мәселе бойынша өз көзқарастарын, 
тілектерін және сезімдерін білдіруге 
көмектесу; сондай-ақ

d. Егер орынды деп есептсе, КТБО/
ҚБО маманына баланың қажеттілік-
терін қанағаттандыру үшін басқа 
тиісті мемлекеттік органдарды неме-
се объектілерді тарту жөнінде ұсы-
нымдар беру.
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12.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ
Бағдарламаны жүзеге асыру кезінде баламен 
және ата-аналармен сенімді қарым-қатынас 
орнату үшін құпиялылық маңызды.Құпиялылық 
кепілдігін бермесе, бала немесе 

ата-аналар/заңды өкілдер Бағдарламаға қа-
тысқысы келмеуі мүмкін. Атап айтқанда, ба-
лалар немесе олардың ата-аналары/заңды 
өкілдері көші-қон мәртебесі туралы ақпарат 
полицияға беріледі деп алаңдауы мүмкін. Бұл 
көбінесе әлеуметтік осал тобына жататын ба-
лалар мен мигрант-отбасыларының бірінші ке-
зекте көмек сұрауына жол бермейді. 

Осылайша, бағдарламаға қатысатын тұлға-
лардың жеке деректері құпия болып табылады 
және келесі жағдайларда келесі тұлғаларды 
қоспағанда, ҮЕҰ-дан тыс ешкімге жария етіл-
мейді:

• Егер КҮБ күтім мен қорғауды қажет 
етсе, ал төтенше жағдай кезінде 
полиция немесе жедел медицина-
лық көмек қажет болса, КТБО/БҚО 
және қорғаншылық және қамқор-
шылық органына (13-бөлімді қа-
раңыз); 

• Егер қызметкер балаға зиян кел-
тірді немесе оған зиян келтіру қа-
упі бар деген күдік болса, қорған-
шылық және қамқоршылық органға 
және ЮНИСЕФ-ке (13.4-бөлімді 
қараңыз);

• Егер ақпаратты ашу заң бойынша 
талап етілетін болса, мемлекеттік 
органға (12.2-бөлімді қараңыз);

• Бағдарламаны  жүзеге асыру 
мәселелері бойынша персоналға 
нұсқама жүргізу мақсатында не-
месе Бағдарламаны жүзеге асыру 
барысын бақылау және бағалау 
үшін ЮНИСЕФ-ке және олардың 
кеңесшілеріне (12.3-бөлімді қа-
раңыз);

• Бала, ата-ана немесе баланың 
заңды өкілі ақпаратты ашуға ал-
дын ала жазбаша келісімін берген 
жағдайда нақты тұлғаға немесе 
билік органына (12.4-бөлімді қа-
раңыз).

ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ 
САЯСАТЫ12. 

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

Ақпаратты ашуға жол берілген жағдайларда ашу мақсаттары үшін қажетті ақпарат қана ашылады.

12.2. ЗАҢДА КӨЗДЕЛГЕН АҚПАРАТТЫ АШУ
ҮЕҰ бала туралы жеке ақпаратты, егер бұл 
заңмен немесе осы Нұсқаулықтың ереже-
лерімен талап етілсе, мемлекеттік органға 
немесе басқа тұлғаға аша алады. Алайда, істі 
жүргізуге жауапты маман ақпаратты ашпас 
бұрын балаға/ата-анаға/баланың заңды өкілі-
не мынаны түсіндіруі керек:
• Қандай жеке ақпарат беріледі;

• Ақпаратты ашу себептері және ақпаратты 
ашуды талап ететін құқықтық ережелер;

• Бұл ақпарат кімге жария етіледі; сондай-ақ
• Ақпаратты ашу қалай жүзеге асырылады.

Егер ақпаратты ашу балаға қатысты болса, істі 
жүргізуге жауапты маман балаға/ата-анаға/ба-
ланың заңды өкіліне түсіндіруі керек.

!
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12.3. ЮНИСЕФ ПЕН ҚОР КЕҢЕСШІЛЕРІНЕ 
АҚПАРАТТЫ АШУ
ЮНИСЕФ пен оның кеңесшілері қолдау көр-
сету бойынша қызметтерді тестілеу барысын-
да Бағдарламаны жүзеге асыру мәселелері 
бойынша персоналды online және мүмкінді-
гінше offline оқытуды жүргізеді. Коучинг - бұл 
оқытудың жоғары интерактивті әдісі, онда 
кеңесші нақты жағдайларды мысал ретінде 
қолдана отырып, балаларға қызмет көрсету 
бойынша қызметкерлерге «өндірістен қол үзбе-
стен» практикалық нұсқаулық пен тәлімгерлікті 
қамтамасыз етеді. Сондықтан коучинг кеңес-
шіден істің практикада қалай қаралатынын, іс 
материалдарының қалай жүргізілетінін түсіну 
үшін, сондай-ақ қызметкерлердің іс жүзінде 
кездесетін мәселелерін талқылау үшін жеке 
істерге жүгінуді талап етуі мүмкін. Осылайша, 
шын өмірдегі мысалдарды қолдана отырып, 
қызметкерлер кеңесшімен кез келген мәселе-
лерді шеше алады.

Бұдан басқа, ЮНИСЕФ уәкілетті орган ретінде 
Бала құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер 
моделіне мониторинг пен бағалауды жүзеге 
асыратын болады.  Бұл үшін ЮНИСЕФ пен 
оның кеңесшілеріне істердің осы Практикалық 
нұсқаулыққа және озық халықаралық практи-
каға сәйкес жүргізіліп жатыр ма екенін баға-
лау үшін іс материалдарына қол жеткізу талап 
етілуі мүмкін.

ЮНИСЕФ және оның кеңесшілері бағдарла-
маны нұсқау немесе мониторинг жүргізу және 
бағалау мақсаттары үшін іс материалдарына 
қол жеткізу қажет болған жағдайларда ЮНИ-
СЕФ пен кеңесшілер осы 12-бөлімде жазылған 
құпиялылық саясатын сақтауы тиіс.

12.4. АЛДЫН АЛА ЖАЗБАША 
АҚПАРАТТАНДЫРЫЛҒАН КЕЛІСІММЕН 
АҚПАРАТТЫ АШУ
Бағдарламаға қатысатын тұлғаның жеке де-
ректері оның алдын ала жазбаша келісімімен 
ашылуы мүмкін. Тұлғаның келісімі жарамды 
болуы үшін қызметкерлер ақпаратты ашпас 
бұрын тұлғаға оның жасына сай түсінікті тілде 
төмендегілер туралы хабарлауы керек: 
• 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 тұлғаның сенсорлық бұзылу-
лары немесе физикалық мүмкіндіктері шекте-
улі болса және жазбаша келісім бере алмаса, 
рұқсат етіледі.  Келісім туралы жазба баланың 
жеке ісінде сақталуға тиіс. 

12.5. ІС МАТЕРИАЛДАРЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ
Жеке істер құпия болып табылады және қы-
зметкерлер сенімді жерде сақтауы керек. Іс 
материалдары қажет болған жағдайда ғана 
мыналарға ұсынылуы мүмкін:
•  ҮЕҰ қызметкерлеріне; және

•  Қызметтер моделін іске асыруды монито-
рингтеу немесе бағалау мақсаттары үшін 
немесе Бағдарлама бойынша персоналға 
нұсқама жүргізу және кәсіптік даярлау мақ-
сатында ЮНИСЕФ немесе оның кеңес-
шілеріне. 
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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 

келмесе. 

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

Қызметкерлер ата-аналарға немесе заңды 
өкілдерге, егер бұл баланың ең жақсы мүд-
делеріне сәйкес келсе, олардың балалары-
ның іс материалдарына рұқсатты бере алады. 
Кейс-менеджмент барысында бала ата-анасы 
немесе басқа туыстары туралы жеке ақпа-
ратты айтқан болуы мүмкін, бұл баланы қиын 
жағдайға 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 кез-
де ерекше сақтық танытуы керек. Қызметкер іс 
материалдарындағы ықтимал зиянды ақпарат-
ты, егер бұл балаға қауіп-қатерді жоятын бол-
са, рұқсат берілгенге дейін өңдей алады.

12.6. КӨМЕК АЛУШЫЛАРДЫ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ 
САЯСАТЫ ТУРАЛЫ ХАБАРДАР ЕТУ 
ҮЕҰ Бағдарламаға қатысатын барлық көмек 
алушыларды, оның ішінде ер жеткен және 
түсінігі бар балаларды, сондай-ақ ата-аналар 
мен заңды өкілдерді осы 12-бөлімде баян-
далған құпиялылық саясаты туралы хабардар 
етуі тиіс. Түсініктеме көмек алушыларға ҮЕҰ-
ның баламен және ата-анамен/заңды өкілмен 
алғашқы кездесуінде берілуі тиіс. Егер баланың 
жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса, ата-анаға/
заңды өкілге түсіндіру жеткіліксіз; қызметкер 
балаға құпиялылық саясатын түсінікті, жасына 

сәйкес тілде түсіндіріп, баланың оны түсінетіні-
не көз жеткізуі керек. ІСТІ АШУ НЫСАНЫН-
ДА балаға (егер бала жеткілікті жетілген және 
түсінушілікке ие болса) және ата-анаға/заңды 
өкілге құпиялылық саясатын түсінетіндіктерін 
және онымен келісетіндерін көрсету үшін орын 
бөлінеді. Баламен және ата-анамен/заңды 
өкілмен алғашқы кездесуді өткізетін қызмет-
кер оларға J-ҚОСЫМШАСЫНДА көрсетілген 
саясаттың балалардың түсінуіне бейімделген 
нұсқасын ұсынады.
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13.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ
Осы 13-бөлімде балаларды зорлық-зом-
былықтың алдын алу және қорғау үшін бар-
лық қызметкерлер ұстануға тиіс рәсімдер ба-
яндалады. Бұл, атап айтқанда, КТБО/ПБҚ-ға 
болжамды немесе нақты зорлық-зомбылық, 

қатыгездік немесе балаға немқұрайлылық ту-
ралы істерді жіберу (яғни, балаларды қорғауға 
жіберу) және Бағдарлама қызметкерлерінің қа-
тыгез қарым-қатынас туралы өтініштерді қарау 
рәсімдерін білдіреді.

13.2. БАЛА ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ 
МАМАН ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ
Бағдарлама үйлестірушісі«Бала құқықтарын 
қорғау жөніндегі маман» ретінде әрекет етеді 
және ҮЕҰ-мен байланысқа түсетін балалар-
ды қорғау үшін жауапты болады. Бағдарлама 
жетекшісі бағдарлама үйлестірушісі дема-
лыста болған кезде немесе Бағдарлама үй-
лестірушісіне заңсыз әрекет жасады деген 
айып тағылған кезде, маманның функцияла-
рын орындау үшін бала құқықтарын қорғау 
жөніндегі маманның орынбасарын тағайын-
дайды. Бала құқықтарын қорғау жөніндегі ма-
манның орынбасары Балаларды қорғаудың 
осы саясаты терең меңгерген және күтім мен 
қорғауды қажет ететін балалармен жұмыс істе-
уде тәжірибесі мол  болуы керек. 

Бағдарлама жетекшісі барлық қызметкердің, 
сондай-ақ Бағдарламаға қатысатын балалар 
мен ата-аналардың/заңды өкілдердің бала 
құқықтарын қорғау жөніндегі маман мен оның 
орынбасарының жеке басы туралы хабар-
дар болуын қамтамасыз етуге жауапты. Бала 
құқықтарын қорғау жөніндегі маман мен оның 
орынбасарының аты-жөндері мен фотосурет-
тері ҮЕҰ үй-жайларының қабырғаларына ілінуі 
тиіс. Балалар мен олардың ата-аналары/заңды 
өкілдері Бала құқықтарын қорғау жөніндегі ма-
ман және оның орынбасары кім екендігі және 
олармен қалай байланысуға болатындығы ту-
ралы хабардар болуы керек.

13.3. БАЛАНЫ ҚОРҒАУҒА БАҒЫТТАУ
Төтенше мән-жайлар 

13.3.1. Төтенше мән жайлар – бұл балаға 
зиян келтіру қаупі сөзсіз болатын не-
месе бала шұғыл медициналық көмек-
ке мұқтаж болған жағдайлар. Төтенше 
жағдайды анықтаған штаттық қызмет-

кер төменде келтірілген балаларды 
қорғау хаттамасын орындамас бұрын 
дереу тиісті жедел жәрдем қызметіне 
(полицияға және/немесе жедел меди-
циналық көмекке) жүгінуі керек.

Негізгі ережелер

13.3.2. Барлық қызметкер зорлық-зомбылық, 
қатыгездік, немқұрайлылық және ба-
лаларды қолдану  Қазақстанның кез 
келген жерінде, кез келген жағдайда, 
үйде, қоғамда немесе мекемеде орын 

алуы мүмкін екендігіне қатысты ашық 
және қырағы болуға тиіс. Сонымен 
бірге қызметкерлер балаларды қорғау 
мәселелері  олардың назарын көпте-
ген жолдармен, соның ішінде баланың 

БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ 
САЯСАТЫ13. 
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басқа қызметкердің, ата-ананың немесе 
қоғам мүшесінің хабарламасы немесе 
қызметкердің өз бақылаулары арқылы 
тікелей ашуы мүмкін екенін білуі керек. 
Бұл проблема тіпті «балаларды қорғау 
туралы мәселе» ретінде ұсынылмауы 
мүмкін, бірақ баланың кей сөздері мен 
іс-әрекеті қызметкердің көңіліне бала 
зардап шегіп жатыр немесе зардап ше-
гуі мүмкін деген күдік ұялатады.Қызмет-
керлер осы Саясатқа сәйкес сақтық та-
ныту керек. 

13.3.3. Егер қызметкер бала зардап шегіп жүр 
немесе отбасында не қоғамда оған ай-
тарлықтай зиян келу қаупі бар деп күдік-
тенсе (яғни, күтім мен қорғауды қажет 
етеді), ол бала туралы және осы про-
блемалар туралы келесі тұлғаларға де-
реу  хабарлауы керек: 

a. Бала құқықтарын қорғау жөніндегі 
маманға; немесе

b. Егер Бала құқықтарын қорғау жөнін-
дегі маман демалыста болса неме-
се хабарласу мүмкін болмаса, онда 
оның орынбасарына хабарлау ке-
рек. 

13.3.4. Егер қызметкер баланың өзінен зор-
лық-зомбылық туралы ақпарат алса, 
ол ақпаратты ашу туралы жазбаны 
баланың өз сөзімен жазып, оны бала 
құқықтарын қорғау жөніндегі маманмен 
немесе оның орынбасарымен бөлісуі 
керек (белгіленген тәртіппен). Қызмет-
кердің бала құқықтарын қорғау жөнінде-
гі маманға немесе оның орынбасарына 
ақпарат беруі үшін баланың келісімі та-
лап етілмесе де,ұсынылған тәжірибеге 
сәйкес қызметкер алынған ақпаратты 
балаға қалай көмектесуге болатынын 
шешу үшін бала құқықтарын қорғау 
жөніндегі маманға немесе оның орын-
басарына (белгіленген тәртіппен) бе-
ретінін балаға түсіндіруі керек.
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Есте сақтаңыз: штат қызметкерлері мәселені көтеру бекер болады деп ешқашан 
алаңдамауы керек. Одан әрі шаралар қабылдау үшін жауапкершілік Бала құқықта-
рын қорғау жөніндегі маманға немесе оның орынбасарына жүктеледі. Қызметкер, 
ең алдымен, бұл ақпаратты Бала құқықтарын қорғау жөніндегі маманға немесе 
оның орынбасарына беруге міндетті. Егер қызметкер ештеңе айтпаса немесе жаса-
маса, бала қауіп-қатерге душар болуы немесе зардап шегуі мүмкін.

13.3.5. Егер Бала құқықтарын қорғау жөнін-
дегі маман немесе оның орынбасары 
жағдайға байланысты баланың зардап 
шегетіні немесе оған айтарлықтай зиян 
келтіретіні туралы дәлелдер немесе 
қорқыныш бар деп санаса және бұл 
мәселені мемлекеттік органдар әлі де 
ашпаса, онда жағдайға байланысты 
Бала құқықтарын қорғау жөніндегі ма-
ман немесе оның орынбасары дереу 
және кез келген жағдайда ақпарат 
алғаннан кейін 24 сағат ішінде: 

a. Егер бала 3 жастан асса:

i. Бұл туралы КТБО-ға (Алматы 
немесе Шымкент қалаларында/
Түркістан облысында) немесе 
БҚО-ға (Нұр-Сұлтан қаласында) 
хабарлау; сондай-ақ   

ii. Баланы КТБО/БҚО-ға жіберу ту-
ралы қаланың/облыстың қорған-
шылық және қамқоршылық орга-
нына хабарлау. 

b. Егер бала 3 жастан аспаса:

i. Баланы қаланың/облыстың 
қорғаншылық және қамқор-
шылық органына қайта бағыттау.

Сонымен қатар, бала құқықтарын қорғау жөнін-
дегі маманның немесе оның орынбасарының 
қызметі  туындаған мәселені тергеу емес, бұл 
проблема туралы хабарлау керек пе (яғни, 
ол баланың зардап шегетінін немесе оған ай-
тарлықтай зиян келтіретінін растай ма) деген 
шешім қабылдау. Егер Бала құқықтарын қорғау 
жөніндегі маман немесе оның орынбасары бұл 
мәселе туралы хабарлау керек екеніне сенім-
сіз болса, ол өте сақтықпен әрекет етуі керек 
және бұл мәселе туралы хабарлауы керек. 

13.3.6. Егер Бала құқықтарын қорғау жөніндегі 
маман немесе оның орынбасары (тиісті 
жағдайларда) істің КТБО/БҚО немесе 
ОББ-ға берілгеніне сенімді болмаса, 
Бала құқықтарын қорғау жөніндегі ма-
ман немесе оның орынбасары мәселе 
берілмегенін негізге алуы тиіс және ол 
туралы 13.3.5-тармаққа сәйкес баянда-
луы тиіс. 

13.3.7. Бала құқықтарын қорғау жөніндегі ма-
манға немесе оның орынбасарына 
КТБО/БҚО-ға немесе қорғаншылық 
және қамқоршылық органына қатыгез 
қарым-қатынас туралы хабарлау үшін 
баланың, оның ата-анасының немесе 
заңды өкілінің келісімі талап етілмей-
ді. Алайда, егер баланың жетілуі мен 
түсіну деңгейі жеткілікті болса, Бала 
құқықтарын қорғау жөніндегі маман не-
месе оның орынбасары мүмкіндігінше 
баламен баланың жасына сәйкес нақты 
тілде сөйлесуі керек, бұл мәселені ба-
ланы қорғау үшін тиісті органдарға 
беру керек екенін түсіндіру керек. Қай-
та бағытталғанға дейін баланы хабар-
дар етпеудің жалғыз себебі - КТБО/БҚО 
және қамқоршылық органдарына іс ту-
ралы хабарламаны кешіктіру балаға 
зиян келтіру қаупінің артуында жатыр.
Бала құқықтарын қорғау жөніндегі ма-
ман немесе оның орынбасары (жағдай-
ға байланысты) баланың ата-анасына 
немесе заңды өкіліне, КТБО/БҚО-ға 
және қорғаншылық және қамқоршылық 
органына қатыгез қарым-қатынас тура-
лы хабарлайтынын түсіндіруі керек. Бұл 
баланың ата-анасы немесе заңды өкілі 
оған қиянат жасады деп күдіктенген кез-
де пайда болуы мүмкін. 

!
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13.4. БАҒДАРЛАМА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ АЙЫП 
ТАҒУ ПРОГРАММЫ 
13.4.1. Егер қызметкер басқа қызметкер балаға 

зиян келтірді немесе зиян келтіру қаупі 
бар деп күдіктенсе және бұл зиян ша-
расыз болмаса және балаға шұғыл ме-
дициналық көмек қажет болмаса, онда 
қызметкер дереу: 
a. Бұл туралы Бала құқықтарын қорғау 

жөніндегі маманға хабарлауы; неме-
се

b. Егер мәселе Бала құқықтарын 
қорғау жөніндегі маманмен бай-
ланысты болса, бұл туралы оның 
Орынбасарына хабарлауы; немесе

c. Егер мәселе Бала құқықтарын 
қорғау жөніндегі маманмен және 
оның Орынбасарымен байланысты 
болса:
i. Бұл туралы қаланың/облыстың 

қорғаншылық және қамқор-
шылық органына хабарлауы; 

ii. ЮНИСЕФ-ке Бағдарламаның 
байланысатын тұлғасын хабар-
лауы тиіс.

13.4.2. 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. 

13.4.3. Бағдарлама қызметкерлерінің атына 
тағылған айыпты ҮЕҰ емес, қорған-
шылық және қамқоршылық органы тек-
середі. Сондықтан, есеп Бала құқықта-
рын қорғау жөніндегі маманға немесе 
оның Орынбасарына 13.3.1.a немесе 
13.3.1.b-тармаққа сәйкес ұсынылған кез-
де, Бала құқықтарын қорғау жөніндегі 
маман немесе оның Орынбасары:
a. Тексеру жүргізу үшін мәселе туралы 

қаланың/облыстың қорғаншылық 
және қамқоршылық органына хабар-
лауы; 

b. ЮНИСЕФ-ке Бағдарламаның бай-
ланысатын тұлғасын хабарлауы 
тиіс.

13.4.4. Егер айыптау қылмысқа қатысты болса, 
қорғаншылық және қамқоршылық по-
лицияны және егер іс сот ісін жүргізуді 
қажет етсе, сотты тарту үшін жауап бе-
реді.

13.4.5. 13.4.1 және 13.4.3-тармақтарға сәйкес 
қайта бағыттау және хабарлау кезінде 
мынадай ақпаратты көрсету қажет: 
a. Проблеманың сипаты және балаға 

зиян туралы ақпарат;
b. Баланың есімі, туған күні, мекен-

жайы 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 
білген қызметкердің назарына бұл 
мәселе қалай іліккені туралы ақпа-
рат;

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

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

h. Осы қауіптер негізделген кез келген 
дәлелдер; 

i. Осы Саясатқа сәйкес баланы қорғау 
және қызметкерді жұмыстан шетте-
ту үшін қабылданған шаралар тура-
лы толық ақпарат.

13.4.6. Күдікті қызметкер немесе қызметкер-
лер толық жалақы бойынша жұмыстан 
шығарылады, ал айыптау тергеу үшін 
қорғаншылық және қамқоршылық ор-
ганына беріледі, сондай-ақ олар ба-
лалармен қарым-қатынастан дереу 
шеттетілуі керек. Қызметкерге аталған 
мәселе бойынша тергеу жүргізілгенге 
дейін ҮЕҰ-ның үй-жайына кіруге рұқсат 
етілмейді. Қызметкердің отставкаға ке-
туі немесе ҮЕҰ-дан кетуі істің соңына 
дейін жеткізілуіне кедергі болмайды. 



79

Егер ҮЕҰ немесе қамқоршылық органы 
оны қудаламауға келіссе, қызметкер 
жұмыстан босату туралы өтініш беруге 
келісетін «ымыралы келісімдерге» тый-
ым салынады. 

13.4.7. Қорғаншылық және қамқоршылық орга-
ны тергеу жүргізгеннен кейін, егер ай-
ыптау негізсіз болса: 
a. Бала ешқандай жағдайда жазалан-

бауы керек;
b. Қажет болған жағдайда ҮЕҰ балаға 

психологиялық кеңес береді, мыса-
лы, егер тергеу мәлімдеме жалған 
немесе арам ниетті жасалған деген 
қорытындыға келсе;

c. Айып тағылған қызметкерге жұ-
мысқа оралуға рұқсат етіледі; сон-
дай-ақ

d. ҮЕҰ өзіне қатысты айып тағылған 
қызметкерге оның жұмысқа оралуын 
жеңілдету үшін қолдау көрсетуді 
қамтамасыз етеді.

13.4.8. Қорғаншылық және қамқоршылық орга-
ны тергеу жүргізгеннен кейін, егер бұл 
айыптау негізделген болса, ҮЕҰ қыз-
меткердің еңбек шартын немесе ҮЕҰ-
мен ерікті көмек туралы келісімді бұзу-
ды қоса алғанда, қызметкерге қатысты 
тәртіптік шаралар қабылдау кезінде 
қорғаншылық және қамқоршылық орган-
ның және тергеуге қатысатын кез келген 
басқа да тиісті органдардың (мысалы, 
полиция немесе кәмелетке толмаған-
дардың істері жөніндегі комиссия) нұсқа-
уларын басшылыққа алады.

13.4.9. Бала құқықтарын қорғау жөніндегі ма-
ман, оның орынбасары немесе басқа 
тиісті қызметкер ата-аналарға/заңды 
өкілдерге және ЮНИСЕФ-ке тергеу ба-
рысы мен нәтижелері туралы хабарлауы 
тиіс. Егер баланы хабардар ету баланың 
ең жақсы мүдделеріне сай келмейтін 
жағдайларды қоспағанда, егер бала 
жеткілікті жетілген және түсінушілікке ие 
болса, қызметкер баланы осы мәселені 
қараудың барысы мен нәтижелері тура-
лы хабардар етеді. 

13.4.10. Барлық қызметкерлер мыналарды көр-
сете отырып, осы мәселені шешу үшін 
қабылданған қадамдарды жазбаша түр-
де егжей-тегжейлі жазып алуы керек: 

a. Қызметкердің жағдайды анықтаған 
және басқа қызметкерлерге немесе 
сыртқы органдарға қандай да бір 
есептер, ұсынымдар немесе хабар-
ламалар берген күнді және уақытты;

b. Баланың өз сөзімен жасаған кез 
келген хабарламаларын қоса алған-
да, айыптауларға қатысты дәлелде-
мелерді; және

c. Қабылданған кез келген шешім-
дердің себептерін.

13.4.11. Айыптауға және әрбір мәселені қарауға 
қатысты барлық құжаттар құпия болып 
табылады. Бағдарлама жетекшісі (не-
месе оның орнындағы тұлға құжаттама-
ны ҮЕҰ-ның үй-жайында сенімді сақта-
уы тиіс. Бағдарлама жетекшісі (немесе 
оны алмастыратын тұлға) құжаттаманы 
келесі жағдайларда ғана мына тұлға-
лардың қарамағына береді: 
a. Осы іс бойынша тергеу жүргізу мақ-

саттары үшін қорғаншылық және 
қамқоршылық органға және қажет 
болған жағдайда полицияға;

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

c. Бағдарламаның  жүзеге асырылуын 
бақылау және осы мәселе бойынша 
жұмыс барысы туралы хабардар ету 
мақсатында ЮНИСЕФ-те.

Ақпаратты ашуға жол берілген жағдай-
ларда, ҮЕҰ тексеру шеңберінде қажетті 
көлемді ғана ұсынады.

13.4.12. Баламен және ата-анамен/заңды өкіл-
мен алғашқы кездесуді өткізетін қызмет-
кер: 
a. Балаға (егер баланың жетілуі мен 

түсінігі жеткілікті болса) және ата-а-
наға/заңды өкілге баланың жасына 
сәйкес түсінікті тілде осы Балалар-
ды қорғаудың саясатын түсіндіруі; 
және

b. J ҚОСЫМШАСЫНА сәйкес құпи-
ялылық және балаларды қорғау 
туралы ақпаратты ашу саясаты ту-
ралы  балаға және ата-анаға/заңды 
өкілге балаға түсінікті үлестірме ма-
териалын беруі тиіс.
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14.1. ҚЫСҚАША ШОЛУ
Бала құқықтарын қорғау жөніндегі қызметтер 
моделінің мониторингін оның өз мақсаттары-
на қол жеткізуін және КҮБ-ны тиімді қорғаудан 
және олардың құқықтарын іске асырудан тұра-

тын модельдің болжамды әсеріне ықпал етуін 
қамтамасыз ету үшін жүзеге асыру маңызды 
(6.1-бөлімді қараңыз).

Мониторинг КҮБ құқықтарын қорғау және іске асыру мақсатында Бағдарламаға қа-
тысты деректерді жинауды, тексеруді, талдауды және пайдалануды білдіреді.

   

Бағдарлама мониторингі үш 
деңгейде жүзеге асырылады: (i) 
ҮЕҰ; (ii) Қала/облыс деңгейінде 
құрылған Үйлестіру комитетімен; 
және (iii) ұлттық деңгейде Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл, ЮНИ

СЕФ және ЕО бірлескен жобаны мониторингтеу 
үшін құрған жоба жөніндегі Үйлестіру комитеті. 
Осы 14-бөлімде ҮЕҰ тарапынан мониторингке 
және оның нәтижелері туралы Үйлестіру коми-
тетіне баяндамалар ұсынуға басты назар ауда-
рылады.

14.2. КӨРСЕТКІШТЕР
Көрсеткіштер - бұл Бағдарламаны жүзеге асы-
рудағы прогресті бағалау үшін нақты және өл-
шеуге жататын индикаторлар. Бала құқықтарын 
қорғау жөніндегі қызметтер моделінің енгізілуін 
бақылау үшін ҮЕҰ 2-кесте: Мониторинг көрсет-
кіштерінде көрсетілген көрсеткіштерді 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 өлшеу 
үшін мәліметтер жинаумен қатар (мысалы, 
Бағдарламаға қабылданған балалардың жал-
пы саны), ҮЕҰ осы көрсеткіш бойынша бөлін-
ген деректерді (мысалы, Бағдарламаға қабыл-
данған қыздардың жалпы саны және ұлдардың 
жалпы саны) ұсыну үшін Бағдарламаға қабыл-
данған балалардың сипаттамалары туралы 
мәліметтерді жинайды.

Ескертпе: осы көрсеткіштер бойынша жиналған деректер Бағдарламаның қалай 
жұмыс істейтіні туралы толық түсінік бермейді. Бағдарламаны бағалау кезінде бұл 
статистиканы басқа көздерден жиналған мәліметтер негізінде талдау қажет (мыса-
лы, жеке құжаттарға шолу; балалармен сұхбат; ата-аналармен сұхбат; ҮЕҰ қызмет-
керлерімен сұхбат; басшылармен сұхбат және т. б.). Алайда, статистика Бағдарла-
маның қалай жұмыс істейтіні және сұхбат барысында одан әрі зерттеуді қажет етуі 
мүмкін салалар туралы түсінік береді.

МОНИТОРИНГ14. 

!
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2-кесте: Мониторинг көрсеткіштері

Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

Мақсаты: Нұр-Сұлтан, Алматы немесе Шымкент қалаларында/Түркістан облысында КҮБ-ға қолдау 
көрсету.

Общие 
1-көрсеткіш: 
Бағдарламаға 
қайта 
бағытталғандар 
саны

Өтініш беруші ұйымның 
түрі

Бұл көрсеткіш Бағдарламаға қайта бағыттау 
санын өлшейді. Егер бала Бағдарламаға 
бірнеше рет жіберілсе, әр бағытты жеке-жеке 
тіркеңіз. Мысалы, егер бала Бағдарламаға 
екі рет жіберілсе, оны екі бөлек бағыт ретінде 
есептеңіз. Бұл Бағдарламаға сұраныс туралы 
түсінік береді.Бағдарламаға бір отбасынан екі 
немесе одан да көп бала жіберілген жағдайда, 
әр бала үшін жолдаманы жеке-жеке тіркеңіз. 
Мысалы, егер екі баласы бар отбасының 
екі баласы да ҮЕҰ қызметіне мұқтаж деп 
Бағдарламаға жіберілсе, оны екі бөлек бағыт 
ретінде есептеңіз.

2-көрсеткіш: 
Бағдарламаға 
қабылданғандар 
саны

•	  Бағдарлама шеңберінде 
алынған қызметтердің 
түрі

•	  Бағдарламаға бастапқы 
немесе қайта жүгіну

•	  Өтініш беруші ұйымның 
түрі

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы 
•	 Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың азаматтығы
•	  Баланың ұлты
•	  Баланың негізгі тілі
•	  Баланың тұрғылықты 

жері

Бұл көрсеткіш Бағдарламаға қабылдау 
санын өлшейді. (Баланы қайта бағыттауға 
болады, бірақ Бағдарламаға рұқсат етілмейді, 
мысалы, бала Бағдарламаға қабылдау 
өлшемшарттарына сәйкес келмейді немесе 
Бағдарлама толық қуатқа жүктелген.) Бұл ҮЕҰ 
максималдық қуаты туралы түсінік береді 
(өңделетін кейстердің жалпы саны). Егер 
бала Бағдарламаға бірнеше рет қабылданса, 
әр қабылдауды бөлек тіркеңіз. Мысалы, 
егер бала Бағдарламаға қабылданып, оны 
аяқтаса, бірақ содан кейін бірнеше айдан 
кейін қайта қабылданса, оны екі бөлек өтініш 
ретінде санаңыз. Бұл санды қайта бағыттау 
санымен салыстыруға болады (1-көрсеткіш). 
Егер Бағдарламаға қабылдау саны қайта 
бағыттау санынан әлдеқайда аз болса, 
қабылдау деңгейінің неге төмен екенін түсіну 
үшін қосымша зерттеу жүргізу қажет болады. 
1-көрсеткіш сияқты, бір отбасынан балаларды 
жеке-жеке қабылдауды тіркеңіз. Мүмкін болса, 
қайта жүгіну саны туралы бөлінген мәліметтерді 
беріңіз: «мысалы, 2021 жылдың қаңтарында 
20 бенефициар қабылданды, олардың 3-і 
бұрын бағдарламаға қатысқан балалардың 
қайталанған өтініштері болды».
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Көрсеткіш Қажетті бөлінген 
деректер Ескертпе

3-көрсеткіш: 
Бағдарламаға қа-
былданған бала-
лар саны

•	  Бағдарлама шеңберінде 
алынған қызметтердің 
түрі

•	Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы 
•	  Баланың азаматтығы
•	Баланың ұлты
•	  Баланың негізгі тілі
•	  Баланың тұрғылықты 

жері

1 және 2 көрсеткіштерден айырмашылығы, бұл 
көрсеткіш Бағдарламаға қабылданған балалардың 
жалпы санын өлшейді. Егер бала Бағдарламаға 
қайта қабылданса, оны бір бала деп санаңыз. 
Егер Бағдарламаға қабылданған бала саны 
Бағдарламаға жүгінгендерден  әлдеқайда аз болса 
(2-көрсеткіш), бұл қайталанудың көп мөлшерін 
білдіреді, бұл оның не үшін болып жатқанын түсіну 
үшін қосымша зерттеулерді қажет етеді.

Нәтижесі: Бағдарламаға жіберілген КҮБ өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін заңдық, әлеумет-
тік қолдау және психологиялық кеңес алады

 4-көрсеткіш: 
құжаттандыру 
қызметтерін қоса 
алғанда, құқықтық 
қызметтерін алу 
үшін Бағдарламаға 
қабылданғандар-
дың проценттік 
үлесі 

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың азаматтығы
•	Баланың этникалық 

тиістілігі
•	  Баланың негізгі тілі

Бала туу туралы куәлік сияқты белгілі 
бір құжаттарды рәсімдеуі үшін құқықтық 
қызметтерді алу үшін Бағдарламаға 
қабылдануы теориялық тұрғыдан бірнеше 
айдан кейін құжаттаманың басқа нысанын 
рәсімдеу үшін құқықтық қызметтерді алу үшін 
қайта қабылданады. Бұл сценарийде жағдайлар 
бір балаға қатысты болса да, оларды екі бөлек 
іс/кейс ретінде қарау керек.

5-көрсеткіш:
Жетелеудің  жеке 
жоспарлары 
орындалған 
әлеуметтік 
қолдау алу үшін 
Бағдарламаға 
қабылданғандар-
дың проценттік 
үлесі.

•	  Баланың жынысы
•	Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың 

азаматтығы 
•	  Баланың этникалық 

тиістілігі
•	  Баланың негізгі тілі
•	  Бағдарламаға бастапқы 

немесе қайта жүгіну

Әлеуметтік қолдау алу үшін Бағдарламаға 
қабылданған және жетелеудің жоспарын 
іске асырған бала бірнеше айдан кейін 
Бағдарламаға қайта қабылдануы мүмкін. Бұл 
бір балаға қатысты болса да, осы көрсеткіш 
бойынша мақсаттарға жету үшін екі бөлек өтініш 
ретінде қарастырылуы керек.

6-көрсеткіш: 
психологиялық 
кеңес алу үшін 
Бағдарламаға 
қабылданғандар-
дың және өз 
терапия жоспарын 
аяқтағандардың 
проценттік үлесі

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың 

азаматтығы 
•	  Баланың этникалық 

тиістілігі
•	Баланың негізгі тілі

Жоғарыда айтылғандай, егер бала осы 
қызметке қайта қабылданса, оны осы индикатор 
бойынша мақсаттарға жету үшін екі бөлек өтініш 
ретінде есептеңіз.
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Әсер ету: көші-қон үдерістерінде балалар сенімді қорғалған және олардың құқықтары сақталған 

7-көрсеткіш: 
Бағдарламаға 
қабылданған және 
мектепті бітіргені 
туралы ресми 
куәлік алатын 
мектепке бармаған 
балалардың 
проценттік үлесі

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың 

азаматтығы 
•	  Баланың этникалық 

тиістілігі
•	  Баланың негізгі тілі

Бұл көрсеткіш Бағдарламаға қабылдау санын 
емес, балалар санын өлшейді, өйткені оқиға бір 
реттік.

8-көрсеткіш: 
Бағдарлама 
шеңберінде 
емханада есепке 
қойылған, 
емханада 
есепте тұрмаған 
балалардың 
пайызы  

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың 

азаматтығы 
•	  Баланың этникалық 

тиістілігі
•	  Баланың негізгі тілі

Бұл көрсеткіш Бағдарламаға қабылдау санын 
емес, балалар санын өлшейді, өйткені оқиға бір 
реттік.

9-көрсеткіш: 
Бағдарлама 
шеңберінде 
тууы тіркелген, 
тіркеусіз туылған  
балалардың 
проценттік үлесі 

•	  Баланың жынысы
•	  Баланың жасы
•	  Баланың мүгедектік 

тобы
•	  Баланың азаматтығы
•	  Баланың этникалық 

тиістілігі
•	  Баланың негізгі тілі

Бұл көрсеткіш Бағдарламаға қабылдау санын 
емес, балалардың санын өлшейді, өйткені іс-
шара бір реттік  (яғни, баланың туылуы бір рет 
тіркеледі).

10-көрсеткіш: 
істерін қарау
барысында 
олардың 
көзқарастары, 
тілектері мен 
сезімдері 
тыңдалғанын 
хабарлайтын 
«тәуелсіз қолдау 
қызметі» қызметін 
алатын балалар-
дың проценті

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

тиістілігі
•	 Баланың негізгі тілі

Бұл көрсеткіш үшін Бағдарламаға әр 
қабылдауды бөлек қарастырыңыз, тіпті ол бір 
балаға қатысты болса да, бала Бағдарламаға 
алғаш рет жүгінген кезде оның көзқарастары 
назарға алынды деп есептелуі мүмкін,  бұл 
жағдайда барлық кері байланысты жазу керек.
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11-көрсеткіш: 
Бағдарламаны 
(i)  жақсы; 
(ii) өте жақсы; 
(iii) орташа; 
(iv) нашар 
(v) өте нашар 
деп бағалап, 
Бағдарламаға 
жіберілгендердің 
проценті

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

тиістілігі
•	 Баланың негізгі тілі

Мұны әр балаға емес, әр Бағдарламаға 
/ жағдайға қабылдау үшін есептеңіз, бұл 
Бағдарламаға бірінші рет немесе қайта 
жүгінгеніне қарамастан, әр кейс бойынша кері 
байланыс алу маңызды.
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14.3. ЕСЕПТІЛІК
ҮЕҰ шеңберінде Бағдарлама үйлестірушісі 
талдау жүргізу үшін деректерді жинауға және 
оларды Бағдарлама жетекшісімен алмасуға 
жауап береді. Бағдарлама жетекшісі үйлестіру 
комитетіне ай сайынғы отырыстарда (B-ҚО-
СЫМШАСЫН қараңыз) көмек алушыларға ар-
налған  Бағдарламаны жүзеге асыруға және 
оның нәтижелеріне қатысты кез келген мәсе-
лелерді талқылау және шешу үшін осы дерек-
тер негізінде жасалған негізгі қорытындылар-
ды ұсынады. 

Сонымен қатар Бағдарлама жетекшісі үй-
лестіру комитеті өткізетін модельдерге аралық 
және жыл сайынғы шолуға қатысады. Шолуды 
жүргізу үшін Бағдарлама жетекшісі статистика-
лық деректерді және берілген істер, туындаған 
проблемалар, жақсарту жөніндегі ұсынымдар 
және Бағдарламаны жалпы бағалау тура-
лы иесіздендірген ақпаратты қоса алғанда, 
ағымдағы күнге дейін Бағдарламаның жүзеге 
асырылу барысы туралы жазбаша баяндама 
ұсынады. Үйлестіру комитетінің рәсімдері ту-
ралы толығырақ ақпарат алу үшін B-ҚОСЫМ-
ШАСЫН қараңыз.



86

Бағдарламаға жіберілген барлық іс құжатта-
нуы керек және ҮЕҰ қызметкерлеріне істерін 
анықтауға, басқаруға және жүйелеуге, сон-
дай-ақ жасырын түрде сілтеме жасауға көмек-
тесу үшін оларға бірегей сәйкестендіру нөмірі 
берілуі керек. Басқа мекемелерде істерді код-
таудың өзіндік жүйесі қолданылуы мүмкін. Егер  
қажет болса, ҮЕҰ іс материалдарында басқа 
мекемелер берген сәйкестендіру нөмірлерін 
көрсетуі мүмкін, бірақ бұл міндетті емес және 
өзінің сәйкестендіру нөмірін нақты көрсетуі 
керек. Егер Бағдарламаға бір отбасынан екі 
немесе одан да көп бала қабылданса, бала-
лардың жеке құжаттары мен жеке жоспарлары 
болуы керек, өйткені оларға әртүрлі қызмет-
тер қажет болуы мүмкін, дегенмен олардың 
кейбіреулері сәйкес келуі мүмкін. Егер бала 
Бағдарламаға қайта қабылданса, ҮЕҰ оны 
жаңа қайта бағыттау немесе өтініш ретінде тір-
кеуі керек, дегенмен ҮЕҰ іс материалдарында 
бала Бағдарламаға қанша рет қайта қабыл-
данғанын тіркеуі керек. Мұны балаға бірегей 
сәйкестендіру нөмірін (мысалы, «Іс №1») беру 
арқылы, бірақ әр қайта қабылдауға (мысалы, 
бірінші қабылдау үшін: «Іс №1»; екінші өтініш 
үшін: «Іс №1.1»; үшінші өтініш үшін:«Іс №1.2» 

және т.б.) арналған іс файлында «ішкі папка-
ларды» құру арқылы жасауға болады.
Баланың ісін жүргізуге жауапты қызметкер (не 
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері, Пси-
холог немесе Заңгер) жеке істеріндегі дерек-
тердің жаңартылуына жауапты болады. Бұл іс 
материалдарында осы мәселеге қатысты бар-
лық хабарламаны құжаттауды қамтиды. Жаз-
баша есептер жеткілікті түрде егжей-тегжей-
лі болуы керек және әр хабарламаның күнін, 
уақытын, ұзақтығын, қатысушылығын, мазмұ-
ны мен әдістерін қамтуы керек.
Баланың ісін жүргізуге жауапты қызметкер 
Бағдарлама барысында жұмыс істеген жеке 
кейстерге қатысты қабылданған барлық 
шешімнің процесін және себептерін құжаттауға 
жауап береді. 
Жеке кейстердің күнделікті мониторингіне жа-
уап беретін Бағдарлама үйлестірушісі қыз-
меткерлерден өздері айналысатын жекелеген 
істерді қарау барысы туралы өзекті ақпаратты 
алу кезінде іс материалдарын қарайды және 
мұндай мониторинг іс материалдарын тиісінше 
жүргізуді және жаңартуды қамтамасыз ету үшін 
айына кемінде бір рет жүргізілуі тиіс.

ІС МАТЕРИАЛДАРЫН 
ЖҮРГІЗУ15. 
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ҚОСЫМША А. КАДРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САЯСАТЫ 
ҮЕҰ байланыста болатын барлық балалардың 
қауіпсіздігі мен амандығын  қамтамасыз етуге мін-
деттенеді. Барлық қызметкерлер (яғни, қызметкер-
лер, кеңесшілер, тағылымдамадан өтушілер және 
ҮЕҰ волонтерлері) осы міндеттемені бөлісіп, соған 
сәйкес әрекет етуі керек. Осы Кадр қауіпсіздігінің 
саясаты балалармен жұмыс істеу және осы мін-
деттемені орындау үшін олардың тиісті біліктілігі 
мен білімін қамтамасыз ету мақсатында Бағдар-
ламаны іске асыру үшін барлық қызметкерлерді 
жалдау кезінде ҮЕҰ қолдануы тиіс стандарттар 
мен тексеру тәсілдерін белгілейді.

1. Бағдарламада ақы төленетін немесе ақы 
төленбейтін лауазым туралы кез келген ха-
барландыруда «[ҮЕҰ] Бағдарламаға қатысушы 
барлық балалардың қауіпсіздігі мен амандығын 
қамтамасыз етуге бейілді екені туралы мәлім-
деме болуы тиіс. Барлық қызметкерлер (яғни, 
қызметкерлер, кеңесшілер, тағылымдамадан 
өтушілер және ҮЕҰ волонтерлері) тиісті тексе-
рулерден 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); ла-
уазымның сипаттамасын және кандидаттарға 
қойылатын талаптарды (7-бөлім); құпиялылық 
саясатын (12-бөлім); балаларды қорғау саяса-
тын (13-бөлім); өтінім нысанын; және өтінімді 
қалай беру керектігі туралы нұсқаулықты. Бар-
лық өтінімдерге қол қойылуы керек.  Егер кан-
дидат онлайн режимінде өтініш берсе, ол оған 
сұхбат кезінде қағаз тасығышта қол қоюы ке-
рек.

3. Кандидаттардың соңғы тізіміне кіру үшін кан-
дидат лауазымдық нұсқаулық туралы нақты 
түсінігін көрсетіп, кандидатқа қойылатын талап-
тарға, атап айтқанда, Басшылыққа алынатын 
қағидаттарға (5 бөлімді қараңыз), Бағдарлама 
мақсаттарына (6.1 бөлімді қараңыз), сондай-ақ 
Бағдарламаға қатысатын барлық балалардың 
қауіпсіздігі мен амандығына бейілдігіне сәйкес 
келуі тиіс;

4. Таңдалған кандидат екі ұсынымда толық ақпа-
ратты беруі тиіс, олардың біреуі кандидаттың 
ең соңғы жұмыс берушісінен (мүмкіндігінше) 
болуы тиіс. Бұрынғы жұмыс орнынан ұсы-
нымдарды бұрынғы әріптесі емес, Басшы/ди-
ректор ұсынуы керек. ҮЕҰ ұсынымдар беретін 
аталған тұлғалармен мынадай мақсатта тіке-
лей байланысады:

•  Кандидаттың алдыңғы жұмыс орны туралы 

мәліметтерді растау және қайта тексеру,
•  Кандидаттың балалармен және әлеуметтік әл-

сіз отбасылармен жұмыс істеуге жарамдылығы 
туралы сұрау,

•  Кандидатқа қарсы кез келген негізделген айып-
таулар туралы сұрау,

•  Кез келген тәртіптік ескертулер немесе шара-
лар туралы білу, 

•  Кандидаттың қатысу табелі туралы білу,
•  Кандидаттың жазбаша сөгістері туралы сұрау,
•  Кандидаттың осы лауазымға жарамдылығы 

туралы кез келген басқа тиісті ақпаратты сұра-
ту үшін.

Қағаз нысандағы барлық ұсыным хаттар канди-
даттың өтінішінің нақтылауына қоса берілуі және 
сақталуы тиіс.

5. Сұхбаттасу кезінде кандидаттар сұхбаттасу 
кезеңіндегі кандидаттың фотосуреті болуы 
тиіс ресми құжаттың көшірмесін ұсынуы тиіс. 
Сұхбаттасу кезінде кандидаттар өздерінің ең-
бек қызметіндегі кез келген кемшіліктерді және 
кез келген ауытқуларды немесе өз қызметтік 
тізіміндегі алшақтықтарды түсіндіруі тиіс, сон-
дай-ақ Басшылыққа алынатын қағидаттарға 
және Бағдарлама мақсаттарына және бала-
лардың қауіпсіздігі және амандығын өзінің 
қорғай алу қабілетіне бейілдігін көрсетуі тиіс.

6. Қызметкерді жұмысқа кез келген шақыру келесі 
құжаттарды ұсынған жағдайда жарамды:

•  жеке басты куәландыратын құжаттар,
•  еңбек қызметін растайтын құжат,
•  білімі, біліктілігі, арнайы білімінің немесе 

кәсіптік даярлығының болуы туралы құжат,
•  алдын ала медициналық куәландырудан өт-

кені туралы құжат,
•  шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға 

рұқсат,
•  соттылығының болуы немесе болмауы туралы 

анықтама.

Барлық ақпарат құжаттанады және құпиялылыққа 
сәйкес сақталады.

7. Барлық жаңа қызметкерлер құпиялылық са-
ясаты мен Бала құқықтарын қорғау саясатын 
қоса алғанда, осы Нұсқаулықты қолдану бой-
ынша оқудан өтуі керек. 

8. ҮЕҰ мен оның кеңесшілері, тағылымдамашы-
лары мен волонтерлері арасындағы еңбек 
шарттары мен келісімдерде қызметкердің бас-
шылыққа алынатын қағидаттарды (5-бөлім); 
құпиялылық саясатын (12-бөлім); және бала-
ларды қорғау саясатын (13-бөлім) сақтау мін-
деттемелерін қамтуы тиіс). 
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ҚОСЫМША В. ҮЙЛЕСТІРУ КОМИТЕТІ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
РӘСІМДЕРІ ЖӨНІНДЕГІ БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫНАТЫН 
ҚАҒИДАТТАР

Үйлестіру комитетінің рөлі басшылыққа алына-
тын қағидаттарға сәйкес КҮБ-ға байланысты 
істерді тиімді ведомствоаралық үйлестіру-
ді қамтамасыз ету (5-бөлімді қараңыз) және 
модельді іске асыру барысында балаларды 
қорғау және осы балаларға әлеуметтік қолдау 
көрсету бойынша қызмет көрсетудегі қайтала-
ну мен олқылықтарды жою болып табылады.

Үйлестіру комитетінің мүшелері өз мүшелерінің 
арасынан төрағаны тағайындайды. Егер  
төраға осы рөлді орындау үшін басқа тұлға-
ны тағайындамаса, ҮЕҰ-дан тағайындалған 
Бағдарлама жетекшісі немесе үйлестірушісі, 
Үйлестіру комитетінің хатшысы қызметін орын-
дайды.

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;

• Үйлестіру комитеті мүшелерінің және басқа 
да мүдделі тараптардың арасында тиісті 
есептер мен құжаттарды уақтылы тарату..

Үйлестіру комитеті мыналар үшін жауапты:

• Қалада құқықтарды қорғау жөніндегі қыз-
меттер моделін, оның ішінде модельді ара-
лық және жыл сайынғы шолу арқылы енгізу-
ді 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 кел-
ген кедергілерді жою үшін қабылдануы тиіс 
қадамдарды 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 
тұлғаны немесе органды шақыра алады; 
және

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

Үйлестіру комитетінің отырыстарында ауызша 
баяндамаларды мыналар ұсынады:

• Бағдарламаның жүзеге асырылу барысы, 
ҮЕҰ жұмыс істейтін істердің санаты мен 
саны, туындаған кез келген қиындықтар 
және көрсетілетін қызметтер моделін іске 
асыруға қатысы бар кез келген басқа да 
тиісті мәселелер туралы ҮЕҰ Бағдарлама-
сының жетекшісі хабарлайды. ҮЕҰ Бағдар-
ламасының жетекшісі Үйлестіру комитетінің 
осыған байланысты кез келген сұрақтарына 
жауап береді; 
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• КТБО/БҚО директоры модельге сәйкес 
кейс-менеджмент аясында мақатты аудито-
риядағы Бала құқықтарын қорғауға байла-
нысты істердің жүргізілуі туралы, КТБО/БҚО 
жұмыс істейтін істердің санаттары мен саны 
туралы, кез келген туындаған қиындықтар 
туралы және модельді енгізуге байланысты 
кез келген басқа да тиісті мәселелер тура-
лы хабарлайды.  КТБО/БҚО директоры Үй-
лестіру комитетінің осыған байланысты кез 
келген сұрақтарына жауап береді;

• Үйлестіру комитетінің басқа мүшелері мо-
дельді тестілеу кезінде өз ұйымдарының 
тәжірибесі туралы есеп береді.  

Егер қажет деп саналса, Үйлестіру комитетінің 
кезектен тыс отырыстарын Хатшы кез келген 
басқа уақытта шақыра алады.

Үйлестіру комитеті қызметтер моделіне аралық 
және жыл сайынғы шолу жүргізеді. Әрбір шолу 
Үйлестіру комитетінің ресми отырысынан тұра-
ды, оның барысында Үйлестіру комитетінің әр-
бір мүшесі өз құзыреті шеңберінде жұмыс ба-
рысы туралы жазбаша баяндама ұсынады. Бұл 
баяндамаларға Үйлестіру комитетінің мүше-
лері статистикалық деректерді және берілген 
істер, туындаған проблемалар және олардың 
ағымдағы күнгі жалпы бағасы туралы ақпарат 
енгізіледі. 

Жыл сайынғы шолуларға қосымша Үйлестіру 
комитеті бірінші жыл ішінде көрсетілетін қы-
зметтер моделінің жұмысына жартыжылдық 
шолу жүргізеді. Жартыжылдық шолудың фор-
маты жылдық шолумен бірдей болуы тиіс.



90

ҚОСЫМША С. ҚАЙТА БАҒЫТТАУҒА СҰРАУ САЛУ НЫСАНЫ

КӨШІ-ҚОН ҮДЕРІСТЕРІНДЕ  БАЛАЛАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҮШІН ҮЕҰ-ҒА СҰРАУ 
САЛУ

Осы нысанды толтырып, оны ҮЕҰ Бағдарла-
ма үйлестірушісіне жолдауыңызды өтінеміз. 
Ауызша сұрау салған кезде бұл нысанды ҮЕҰ 

Бағдарлама үйлестірушісі толтыруы керек, ол 
сұранысты жазбаша түрде тіркей алады.

А-БӨЛІМІ: БАЛАНЫ ЖІБЕРГЕН ТҰЛҒА ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (ЕГЕР ҚАЖЕТ БОЛСА)

А1 Есімі:

A2 Жүгінген ұйым:  

А3 Мекенжайы:

А4 Телефон нөмірі:

Б-БӨЛІМІ: БАЛА ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР  

Б1 Есімі:

Б2 Мекенжайы:

Б3 Туған жылы:  

Б4 Бала тұратын ТҮТЖ сипаттамасы:

Б5 Баланың ерекше қажеттіліктері бар 
ма (физикалық зияткерлік)? Бар 
болса, нақтылаңыз.

Б6 Бала қай тілде сөйлейді?

Б7 Балаға аудармашы немесе басқа 
байланыс көмегі қажет пе? Олай 
болса, толық ақпарат беріңіз.

В-БӨЛІМІ: БАЛАНЫҢ АТА-АНАСЫ/ ЗАҢДЫ ӨКІЛДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

В1 Есімі:

В2 Мекенжайы:

В3 Отбасылық жағдайы

В4 Олар қай тілде сөйлейді?

В5 Ата-аналарға аудармашы немесе 
басқа байланыс көмегі қажет пе? 
Олай болса, толық ақпарат беріңіз.
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Г БӨЛІМІ: БАЛАНЫҢ КӨШІ-ҚОН ЖАҒДАЙЫ  

Г1. Баланың көші-қон жағдайын сипаттаңыз. 

Д БӨЛІМІ: СҰРАТЫЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕР  

Д1 Балаға қандай қызметтер 
қажет? (қолданылатын 
барлық нәрсені таңдаңыз)

Әлеуметтік қолдау қызметтері
Құқықтық көмек
Психологиялық кеңес беру қызметтері
Тәуелсіз қолдау қызметі

Д2 Неліктен балаға бұл 
қызметтер қажет деп 
ойлайсыз?

Д3 Қазіргі уақытта бала немесе 
отбасы басқа қызметтерді 
ала ма? Олай болса, қандай 
қызметтер мен қызмет 
жеткізушілерін көрсетіңіз.

Қолы: ………………………………………………….. [Сауалнаманы толтырушы тұлғаның қолы]

Күні: …………………………………………………..

ҮЕҰ қызметкері толтырады:

Қабылдау және 
себеп туралы 
шешім:

Бұл іс қайта бағыттау өлшемдеріне 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 берген ұйым қабылдауға және оның себептеріне қатысты шешім туралы хабардар етілген 
күн: ………………………………

Көмек алуға тілек білдірген тұлғаларды хабардар етуге жауапты тұлға: ……………………………....

Егер ҮЕҰ көмек алуға тілек білдірген тұлғаларды хабардар ету үшін жауапты болса, көмек 
алуға тілек білдірген тұлғалар қабылданған шешім туралы хабардар болған күнді көрсетіңіз: 
………………………………

Қолы: ………………………………………………….. [Бағдарлама үйлестірушісі ]

Күні: …………………………………………………..
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ҚОСЫМША D. ІСТІ АШУ НЫСАНЫ

Кейс-менеджер/іс жүргізуге жауапты қызмет-
кер (яғни Бағдарламаның әлеуметтік қызмет-
кері, психолог немесе заңгер) баламен және 

қажет болған жағдайда ата-анасымен/ заңды 
өкілімен бірінші кездесуде толтырады.

Баланың есімі: Істің сәйкестендіру нөмірі:51

ҮЕҰ кейс-менеджерінің есімі: Бірінші кездесу күні:

БАЛАНЫҢ ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРІ:

Жынысы:

Туған жылы:

Мекенжайы:

Байланыс телефоны:

Туған елі және қаласы:

Азаматтығы:

Этникалық тиістілігі:

Тілдерді білуі:

Мектеп және сынып: (баланың әлі 
мектепте оқып жатқанын немесе оны 
бітіргенін көрсетіңіз) 

Ерекше қажеттіліктер:

Бала күтімін ұйымдастыру:

51  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс.



93

АТА-АНАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:

Есімдері:

Туған жылдары:

Мекенжайы:

Байланыс телефоны:

Туған елі мен қаласы:

Азаматтығы:

Тілдерді білуі:

Ерекше қажеттіліктер:

(БАЛАНЫҢ АТА-АНАЛАРЫ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕРМЕН АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР БОЛҒАН КЕЗДЕ) 
БАЛАНЫҢ ЗАҢДЫ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Есімі:

Туған жылы:

Мекенжайы:

Байланыс телефоны:

Азаматтығы:

Тілді білуі:

Ерекше қажеттіліктер:

Қандай туыстығы бар:
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ІСТІҢ МӘН-ЖАЙЛАРЫ

Көші-қон балаға қалай әсер етеді/баланың көші-қон жағдайы қандай? 

Бала қандай да бір әлеуметтік, психологиялық, медициналық, білім беру, құқықтық немесе 
өзге де проблемаларға, қиындықтарға тап болды ма?

Егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса, оның жағдайын түсінуге көмектесу үшін 
оған келесі сұрақтар қойыңыз: Егер тек заң көмегі көрсетілсе, бұл бөлімді толтырудың 
қажеті жоқ

1. Сіздің сіздің ағымдағы жағдай қандай? Сізде қандай да бір қиындықтар немесе 
проблемалар бар ма?

2. Сіз қайда тұрасыз? Сіз кіммен тұрасыз? Сізге тұратын жеріңіз ұнайды ма? Егер жоқ 
болса, онда неге?

3. Сіз мектепке барасыз ба? Егер жоқ болса, онда неге? Сіз алған ең жоғары білім деңгейі 
қандай? Сізге мектепте оқу қаншалықты оңай? 

4. Сіздің физикалық денсаулығыңыз қалай? Қажет кезде, дәрігерге бару оңай ма? Егер бұл 
оңай болмаса, неге?

5. Соңғы 30 күнде сіз депрессия, қайғы немесе үмітсіздік сезімін қаншалықты жиі 
бастан өткердіңіз? Соңғы 30 күнде сіз қаншалықты жиі күйзеліс, ашуланшақтық немесе 
мазасыздықты бастан өткердіңіз?

6. Күніне қанша рет тамақ ішесіз?

7. Сіз қандай қолдауды алғыңыз келеді немесе қазіргі уақытта нені дұрыс деп санайсыз? 
Неге?

8. (ТӘУЕЛСІЗ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ ҮШІН) СІЗ ӨЗ ІСІҢІЗБЕН НЕ БОЛЫП ЖАТҚАНЫН/НЕГЕ 
ОСЫНДАЙ ЕКЕНІҢІЗДІ ТҮСІНЕСІЗ БЕ [КТБО/БҚО-ДЕ]? Біреу сізден қайда өмір сүргіңіз 
келетінін немесе сіздің қалауыңызды сұрады ма? Қайда тұрғыңыз келеді?

Қолы: .................................................................... [Іс жөніндегі маман]
Күні: …………………………………………………………..
Баланың келісімі (егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса):
«Менің ісіммен айналысатын маман маған бұл бағдарламаның не екенін және Бағдарлама 
барысында не істейтінімді түсіндірді. Мен осы Бағдарлама аясында [ҮЕҰ] қолдау қызметтерін алуға 
келісемін.Менің ісіммен айналысатын маман ҮЕҰ құпиялылық саясатын және балаларды қорғау 
саясатын түсіндірді. Сондай-ақ, маман маған осы саясаттар туралы үлестірме берді. Мен жеке 
мәліметтерімді осы Ережелерге сәйкес өңдеуге келісемін». 
ҚОЛЫ: ………………………...........……………………
ЕСІМІ: …………………………………………………….
КҮНІ: …………………………………………...........……

Ата-ананың немесе заңды өкілдің келісімі:
«Маман маған Бағдарламаның мәнін және оған не кіретінін түсіндірді. Мен балам мен осы 
Бағдарлама аясында [ҮЕҰ] тарапынан қолдау алуға келісім беремін.Маман маған ҮЕҰ құпиялылық 
саясатын және балаларды қорғау саясатын түсіндірді. Сондай-ақ, маман маған осы саясаттар 
туралы үлестірме материалын берді. Мен осы Ережелерге сәйкес менің жеке мәліметтерімді және 
баламның деректерін өңдеуге келісім беремін». 
ҚОЛЫ: ………………………...........……………………
ЕСІМІ: …………………………………………………….
КҮНІ: …………………………………………...........……
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ҚОСЫМША  E. БАҒАЛАУ НЫСАНЫ  
Мұқият бағалау осы формаға қарағанда толтыру үшін көбірек орын қажет болуы мүмкін. Сондықтан 
Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері осы формаға толық баға беріп, осы форманы негізгі ойларды 
бөліп көрсету үшін ғана қолдануы керек:

Баланың есімі: Істің сәйкестендіру нөмірі:52

Бағалауды жүргізген ҮЕҰ қызметкерінің 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:

4. Жалпы бағасы мен тұжырымдары:

5. Жедел әрекеттер қажет:

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің қолы:_____________________________________

Күні: ____________________________________________________________________________

 

52  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс.
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ҚОСЫМША F. БАЛАНЫ ЕРТІП ЖҮРУДІҢ ЖЕКЕ ЖОСПАРЫ

Баланың есімі: Істің сәйкестендіру нөмірі:53

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің аты:

1-МАҚСАТ:

МІНДЕТТЕРІ ІС-ШАРАЛАР ЖАУАПТЫ МЕРЗІМІ

1.1 

1.2

1.3

1.4

1.5

2-МАҚСАТ:

МІНДЕТТЕРІ ІС-ШАРАЛАР ЖАУАПТЫ МЕРЗІМІ

2.1 

2.2

2.3

2.4

2.5

3-МАҚСАТ:

МІНДЕТТЕРІ ІС-ШАРАЛАР ЖАУАПТЫ МЕРЗІМІ

3.1 

3.2

53  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс
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3.3

3.4

3.5

4-МАҚСАТ:

МІНДЕТТЕРІ ІС-ШАРАЛАР ЖАУАПТЫ МЕРЗІМІ

4.1 

4.2

4.3

4.4

4.5

Баланың қолы: _____________________________________________   Күні: ________________

Қолы (ата-анасының/заңды өкілінің): ___________________________    Күні: ________________ 

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің қолы: __________________    Күні: ________________

Тиісті қызмет көрсетушілердің қолы:

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:________________ Қолы: __________    Күні: ________________

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:________________ Қолы: __________    Күні: ________________

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:________________ Қолы: __________    Күні: ________________

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:________________ Қолы: __________    Күні: ________________
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БІР АЙҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАР:……………(КҮНДІ КӨРСЕТУ)

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері мен бала ай сайын қайта қарап, жаңартып отыруы керек.

Баланың есімі: Істің сәйкестендіру нөмірі:54

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің аты:

№ Осы айда өткізілуі 
тиісті

іс-шаралар

Орындалуы 
тиіс іс-

шаралар

Жауапты Қандай міндет (міндеттер) 
және мақсаттар (мақсаттар) 

қызмет етеді?

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің қолы: __________________    Күні: ________________

Баланың қолы: _____________________________________________    Күні: ________________

Ата-ананың/заңды өкілдің қолы): ______________________________    Күні: ________________

Қызмет көрсетушілердің қолдары, жағдайға байланысты:

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:_____________________ Қолы: _______    Күні: ________________

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:_____________________ Қолы: _______    Күні: ________________

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:_____________________ Қолы: _______    Күні: ________________

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:_____________________ Қолы: _______    Күні: ________________

56  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс.
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БІР АПТАҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАР........................... (КҮНДІ КӨРСЕТУ)

Баланың есімі: Істің сәйкестендіру нөмірі:55

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің есімі:

КҮН/КҮНІ УАҚЫТЫ ІС-ШАРА АЯҚТАЛДЫ? ПІКІРЛЕР

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері, баласы 
және ата-анасы/заңды өкілі толтырады.

Қызметтерді жеткізуші толтырады

 

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің қолы: __________________    Күні: ________________

Баланың қолы: _____________________________________________    Күні: ________________

Ата-ананың/заңды өкілдің қолы): ______________________________    Күні: ________________

Қызмет көрсетушілердің қолдары, жағдайға байланысты:

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:_____________________ Қолы: _______    Күні: ________________

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:_____________________ Қолы: _______    Күні: ________________

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:_____________________ Қолы: _______    Күні: ________________

Қызмет жеткізушісінің аты-жөні:_____________________ Қолы: _______    Күні: ________________

55  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс.
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ҚОСЫМША G. МАТЕРИАЛДЫҚ КӨМЕК АЛУ НЫСАНЫ 

Баланың есімі: Істің сәйкестендіру нөмірі:56

Бағдарламаның әлеуметтік қызметкерінің есімі:

Материалдық көмек алған кезде Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері толтырады және оны 
Бағдарлама үйлестірушісі бекітеді:

Материалдық көмек түрі (біреуін таңдаңыз): Заттай түрдегі қайырымдылық

Ақшалай қайырымдылық 

Ақшалай қайырмалдықтың теңгедегі сомасы 
немесе қайырмалдықтың заттай нысандағы 
сомасының сипаттамасы (мысалы, 1 пальто; 
1 жұп аяқ киім)

Материалдық көмек көрсету мақсаты:

Мен:

• Бала Бағдарлама аясында көмек алушы екенін;

• ҮЕҰ-да материалдық көмек көрсету үшін қаражат бар екенін;

• Материалдық көмек баланың жағдайын бастапқы бағалауға немесе терең әлеуметтік бағалауға 
сәйкес Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері анықтаған баланың бір немесе бірнеше бағаланған 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажет екенін; 

• ҮЕҰ материалдық көмек көрсетілетін қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін мемлекеттік органнан 
немесе басқа да қызметтерді жеткізушіден қызметтерді немесе қолдауды ала алмайтынын 
растаймын.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРІНІҢ ҚОЛЫ:…………………………….............…………

КҮНІ: …………………………………

БАҒДАРЛАМА ҮЙЛЕСТІРУШІСІ БЕКІТКЕН: ............…………………………………………………......……

КҮНІ: …………………………………

56  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс.
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Бала толтырады (егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса):

«Мен материалдық көмек алдым. Мен бұл бір реттік материалдық көмек екенін түсінемін. Мен 
материалдық көмекті тек жоғарыда сипатталған мақсаттар үшін пайдалануға келісемін. [Ақшалай 
қайырымдылық алған кезде:] Мен материалдық көмек жұмсаған кезде түбіртекті сақтауға және 
түбіртекті Бағдарламаның әлеуметтік қызметкеріне кідіріссіз беруге келісемін.» 

ҚОЛЫ: ……....................………………………………………

АТЫ-ЖӨНІ: …………………………………………………….

КҮНІ: ………...................………………………………………

Ата-анасы немесе заңды өкілі толтырады:

«Мен материалдық көмек алғанымды растаймын. Мен бұл бір реттік материалдық көмек екенін 
түсінемін. Мен материалдық көмекті тек жоғарыда сипатталған мақсаттарда пайдалануға келісемін. 
[Ақшалай қайырымдылық алған кезде:] Мен материалдық көмек жұмсаған кезде түбіртекті сақтауға 
және түбіртекті Бағдарламаның әлеуметтік қызметкеріне кідіріссіз беруге келісемін.» 

ҚОЛЫ: ……....................………………………………………

АТЫ-ЖӨНІ: …………………………………………………….

КҮНІ: ………...................………………………………………
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ҚОСЫМША H.  ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН ПРОГРЕСС ТУРАЛЫ ЕСЕП

Баланың ісімен айналысатын маман (жағдайға байланысты Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері, 
психолог немесе заңгер) баламен және ата-анасымен/заңды өкілімен айына кемінде бір рет 
Бағдарлама барысында толтырады және Бағдарлама үйлестірушісіне ұсынады.

Баланың есімі: Істің сәйкестендіру нөмірі:57

Іс жөніндегі маманның есімі:

ЕСЕП НӨМІРІ: ……...................………

1. Соңғы айда (i) бала және (ii) ата-ана/заңды өкіл қандай қызметтерді алды? Олар қандай іс-

шараларға қатысты?

2. Осы қызметтер мен іс-шаралардың міндеттері мен мақсаттары қандай болды? 

3. Соңғы [айда] қандай міндеттерге және/немесе түпкі мақсаттарға қол жеткізілді?

4. Соңғы [айда] қандай да бір мақсаттарға/міндеттерге қол жеткізуде қандай да бір 

проблемалар/қиындықтар болды ма]? 

a. Олай болса, олар қандай?

b. Бұл проблемалар / қиындықтар қалай шешіледі?

((I) баладан және (ii) ата-анадан/өкілден келесі сұрақтарға жауап беруін сұраңыз:) 

5. Бұл қызметтер сізге соңғы [айда] пайда әкелді деп ойлайсыз ба? 

a. Егер иә болса, онда қандай? 

b. Егер жоқ болса, онда неге?

6. Сізге тағы қандай көмек немесе қолдау қажет?

(Іс жөніндегі маман баламен және ата-анасымен/заңды өкілімен бірге толтырады):

7. ЖЕТЕЛЕУДІҢ  жеке  жоспарына/терапия жоспарына/балаға заңгерлік қызмет көрсету 

жоспарына қандай да бір түзетулер енгізіле ме? Олай болса, қандай түзетулер және неге?

Іс жөніндегі маманның қолы: _____________________________ Күні: ______________________

Баланың қолы: _________________________________________    Күні: ______________________

Ата-ананың/заңды өкілдің қолы: ___________________________    Күні: ______________________

57  Бағдарламаға қатысуға жіберілген барлық жағдайларға бірегей сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс.
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ҚОСЫМША I. ІСТІ ЖАБУ НЫСАНЫ

Іс жөніндегі маман (жағдайға байланысты Бағдарламаның әлеуметтік қызметкері, психолог немесе 
заңгер) баламен және тиісті жағдайларда ата-анасымен/ заңды өкілімен бірге толтырады. Баланың 
және ата-ананың/заңды өкілдің пікірін білгеніңізге көз жеткізіңіз.

Баланың есімі: Істің сәйкестендіру нөмірі:56

Іс жөніндегі маманның есімі:

1. Бағдарламаны бала және егерорынды болса, ата-анасы /заңды өкілі аяқтады ма?
 (а) Баланың пікірі:    (б) Ата-ананың/заңды өкілдің пікірі:

2. Сіздің ойыңызша, Бағдарлама сізге көмектесті ме, сізге пайда әкелді ме?Егер солай болса, онда 
қалай?(мысалы, отбасылық қатынастарды жақсарту; бала қазір емханада тіркелген; бала қазір 
мектепке жазылып, бітіру туралы куәлік алады; баланың қазір туу туралы куәлігі бар; тәуелсіз 
қолдау қызметі балаға өз көзқарастарын, тілектері мен сезімдерін оларды қарау кезінде және т. 
б. білдіруге көмектесті.) 

 (а) Баланың пікірі:               (б) Ата-ананың/заңды өкілдің пікірі: 

3. Бұл Бағдарламаның ең жақсы жағы?
 (а) Баланың пікірі:    (б) Ата-ананың/заңды өкілдің пікірі:

4. Сізге Бағдарламада не ұнады?
 (а) Баланың пікірі:    (б) Ата-ананың/заңды өкілдің пікірі:

5. Сіздің бағдарлама бойынша басқа да ескертулеріңіз бар ма? (мысалы, сіздің ойыңызша, біз 
Бағдарламаны қалай жақсарта аламыз?)

 (а) Баланың пікірі:    (б) Ата-ананың/заңды өкілдің пікірі:

6. Жалпы, сіз бағдарламаны қалай бағалайсыз?  (i) жақсы; (ii) өте жақсы; (iii) орташа; (iv) нашар (v) 
өте нашар

Іс жөніндегі маманның қолы:       Күні:      

Бағдарлама үйлестірушісінің қолы:      Күні:   
……………….……………………….……………………….……………………….………………...........………
«Менің ісім осы форманың 1-бетінде көрсетілген күннен бастап жабылғанын түсінемін. Бұл менің 
осы күннен бастап осы Бағдарлама аясында [ҮЕҰ] қызметтерді алуды тоқтататынымды білдіреді».
Баланың қолы:       Күні:     
Ата-ананың/заңды өкілдің қолы:     Күні:   
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ҚОСЫМША J. БАЛАЛАРДЫҢ ТҮСІНУІНЕ БЕЙІМДЕЛГЕН 
ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ САЯСАТЫ ТУРАЛЫ 
ҮЛЕСТІРМЕ МАТЕРИАЛ
[ҮЕҰ] менің ақпаратымды құпия сақтай ма?

•	 ҮЕҰ сіз туралы барлық ақпарат (мысалы, сіздің атыңыз, мекенжайыңыз немесе фотосуретіңіз) 
құпия болып табылады. 

•	 Бұл дегеніміз, біз сіздің ақпаратыңызды ҮЕҰ-дан тыс ешкімге бермейміз, мына жағдайдан 
басқа:

-	 Бұл сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қажет; немесе
-	 Біз ақпаратты заңға сәйкес ашуға тиіспіз; немесе
-	 ЮНИСЕФ және оның командасы Бағдарламаны тексеру және біздің қызметкерлерді 

оқыту үшін сіздің ісіңізбен танысуы керек; немесе
-	 Сіз және сіздің ата-анаңыз немесе заңды өкіліңіз бұл туралы бізге жазбаша түрде 

хабарлайды.

Кейде біз сіздің ақпаратыңызды бөлісуіміз керек....

…..сіздің қауіпсіздігіңіз үшін
•	 Сіздің қауіпсіздігіңіз - біз үшін ең маңызды. 
•	 Егер сізге қауіп төніп тұр немесе сізге зиян келеді деп ойласақ, біз сіздің ақпаратыңызды ҮЕҰ-

дан тыс біреумен бөлісе аламыз.
•	 Егер сіздің ақпаратыңызды бөлісу қажет болса, егер бұл сіздің өміріңізге қауіп төндірмесе 

немесе сізге зиян тигізбесе, біз сізге және ата-анаңызға немесе заңды өкіліңізге не болатынын 
айту үшін сөйлесеміз. 

•	 Біз сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қажетті ақпаратпен ғана бөлісетін боламыз.

Себебі біз мұны заң бойынша жасауымыз керек.
•	 Кейде біз сіздің ақпаратыңызды заңға сәйкес бөлісуіміз керек. 
•	 Егер біз мұны істеуіміз керек болса, сізге және ата-анаңызға немесе заңды өкіліңізге хабарлау 

үшін сөйлесеміз:
-	 Біз қандай ақпаратпен бөлісеміз
-	 Неліктен біз ақпаратпен бөлісуіміз керек
-	 Біз ақпаратты кіммен алмасамыз
-	 Ақпаратты қалай бөлісеміз

…..ЮНИСЕФ-тің бағдарламаны тексеруі немесе біздің қызметкерлерімізді оқытуы үшін
•	 Біз сіздің жеке ақпаратыңызды сіздің жеке ісіңізде сақтаймыз. Біз сіздің деректеріңізді біздің 

кеңседе, сенімді жерде сақтаймыз.
•	 Сіздің файлыңыз құпия. Бұл сіздің ЮНИСЕФ-ті және оның командасын көрсету қажет 

болмаса, біз сіздің құжатыңызды ҮЕҰ-дан тыс ешкімге көрсетпейміз дегенді білдіреді.
•	 Біз сіздің ЮНИСЕФ дерегіңізді және оның командасына ЮНИСЕФ Бағдарламаны тексергенде 

немесе біздің қызметкерлерді оқытқанда ғана көрсете аламыз. 
•	 ЮНИСЕФ және оның қызметкерлері сіздің ақпаратыңызды ешкіммен бөліспейді. 

Егер мен өзімді қауіпсіз сезінбесем не істеуім керек? 
•	 Сіз сенетін ересек адаммен сөйлесуіңіз керек.Бұл сіздің ата-анаңыз, мұғалім, әлеуметтік 

қызметкер немесе сіз сөйлесуге қуанышты болатын басқа ересек адам болуы мүмкін. Бұл 
біздің қызметкерлеріміздің бірі болуы мүмкін.

•	 Сондай-ақ, ҮЕҰ-да жұмыс істейтін екі ересек адам бар, олар ҮЕҰ-дағы балалардың өздерін 
қауіпсіз сезінуіне жауап береді. Егер сіз танитын адаммен сөйлескенді ұнатпасаңыз, 
төмендегі тұлғалармен кез келген уақытта  сөйлесе аласыз:
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[Бала құқықтарын қорғау жөніндегі маманның                   
аты-жөні]

[Фото]

[Байланыс ақпараты]

[Бала құқықтарын қорғау жөніндегі маман 
орынбасарының аты]

[Фото]

[Байланыс ақпараты]

Егер мен ҮЕҰ-ға өзімді қауіпсіз сезінбейтінімді хабарласам не болады?
•	 Сіздің қауіпсіздігіңіз - біз үшін ең маңызды.
•	 Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін бізге ҮЕҰ-дан тыс біреуге айту қажет болуы 

мүмкін. 
•	 Егер біз ҮЕҰ-дан тыс біреуге айтуымыз керек болса, не болатынын білу үшін сізбен алдын 

ала сөйлесуге тырысамыз. 
•	 Егер біз сіздің ақпаратыңызды ҮЕҰ-дан тыс біреуге беретін болсақ, біз сіздің қауіпсіздігіңізді 

қамтамасыз ету үшін қажет ақпаратты ғана береміз.
•	 Әдетте біз сіздің ата-анаңызбен немесе заңды өкілдеріңізбен сөйлесеміз. Егер бұл сізге 

қауіп төндірсе немесе сізге зиян тигізсе, біз сіздің ата-анаңызға немесе заңды өкілдеріңізге 
хабарламаймыз. 

Төтенше жағдайда не болады?
•	 Сізді қорғау және сізге қажетті көмек көрсету үшін жедел жәрдем немесе полиция сияқты 

жедел қызметтерге дереу қоңырау шаламыз.  

Егер мен [ҮЕҰ-да] жұмыс істейтін тұлғаның алдында  өзімді қауіпті сезінсем не болады? 
•	 Сіз бұл туралы өзіңіз сенетін ересек адамға айтуыңыз керек. Бұл ҮЕҰ-ның басқа қызметкері 

болуы мүмкін, мысалы [Балалар құқығын қорғау жөніндегі маман] немесе [Бала құқығын 
қорғау жөніндегі маманның орынбасары]

•	 Біз сізді тыңдаймыз және сізге байыпты қараймыз. 
•	 Сіз бізге не айтқаныңыз туралы [қорғаншылық және қамқоршылық органына] хабарлаймыз. 

Қорғаншылық және қамқоршылық органы Сіздің шағымыңызды қарайды. 
•	 Қорғаншылық  және қамқоршылық органы тергеу жүргізіп жатқан кезде, сіз шағымданған 

қызметкер сізбен сөйлесуге немесе сізбен кездесуге, сондай-ақ ҮЕҰ ғимаратына кіруге 
құқылы емес. 

•	 Тергеу соңында біз әдетте қамқоршылық және қорғаншылық органы тағайындаған 
шараларды қабылдаймыз.

•	 Егер бұл сізге қауіп төндірмесе немесе сізге зиян тигізбесе, біз сізге және сіздің ата-анаңызға/
заңды өкіліңізге тергеу нәтижесін хабарлаймыз.

•	 Қандай жағдай болмасын, сіз шағым бергеніңіз үшін жазаланбайсыз. 
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ҚОСЫМША К. ТҰРҒЫН ҮЙ-ЖАЙДЫ СУРЕТКЕ ТҮСІРУГЕ 
КЕЛІСІМ НЫСАНЫ

Келісімнің бұл нысанын ҮЕҰ қызметкері бала немесе отбасы тұратын тұрғын үйді суретке түсіру 
керек деп санаған кезде, бұл суреттерді баланың әлеуметтік бағалауы аясында дәлел ретінде 
пайдалану үшін қолданған жөн.

Баланың келісімі (егер баланың жетілуі мен түсінігі жеткілікті болса): «Менің өмірлік жағдайымды 
зерттеуге және Бағдарлама шеңберінде маған көмек көрсетуге көмектесу үшін ҮЕҰ қызметкерлерінің 
менің тұрғын үй-жайымды суретке түсіруіне келісім беремін. Егер ҮЕҰ-ның құпиялылық саясатымен 
рұқсат етілмесе, бұл фотосуреттерді басқа біреуге жібермейтінін түсінемін. ҮЕҰ қызметкері маған 
құпиялылық саясатын түсіндірді. ҮЕҰ маған құпиялылық саясатын түсіндіретін парақ берді».

ҚОЛЫ: ……………………………………………

АТЫ-ЖӨНІ: …………………..………………….

КҮНІ: ………………………………………………

«Менің өмірлік жағдайымды зерттеуге және Бағдарлама шеңберінде маған көмек көрсетуге көмектесу 
үшін ҮЕҰ қызметкерлерінің менің тұрғын үй-жайымды суретке түсіруіне келісім беремін. Егер ҮЕҰ-
ның құпиялылық саясатымен рұқсат етілмесе, бұл фотосуреттерді басқа біреуге жібермейтінін 
түсінемін. ҮЕҰ қызметкері маған құпиялылық саясатын түсіндірді. ҮЕҰ маған құпиялылық саясатын 
түсіндіретін парақ берді».

ҚОЛЫ: ……………………………………………

АТЫ-ЖӨНІ: …………………..………………….

КҮНІ: ………………………………………………
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Ескертулер үшін
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