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миССия

Сорос-Қазақстан Қоры (СҚҚ) – 1995 жылы «Ашық қоғам» институтымен 
құрылған үкіметтік емес қайырымдылық қоры. Қор миссиясы – Қазақстанда 
ашық қоғам құндылықтарын жылжыту. Қазақстанда өз қызметін бастаған 
уақыттан бері СҚҚ ВИЧ/СПИД індеттерінің алдын алу, шетелде оқуға 
бағытталған стипендиалық бағдарламалар, дебат, сыни тұрғыдан ойлау 
бойынша білім беру бағдарламалары, мәдениет пен өнерді қолдау сынды 
кең ауқымды бағдарламаларды жүзеге асыру үшін шамамен 70 миллионнан 
астам АҚШ доллары мөлшерінде гранттық қаражат бөлді.

Мұқабадағы сурет: Аңшы мен құс
Фото: Кэвин Фрайер/Getty Images
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«Біздің әлеуметтік институттар 
толық жетілмеген және әрдайым 
жетілдіруді талап етеді. Ашық қоғам 
идеясы да осында жатыр». 

ДжорДж СороС,   Ашық Қоғам қорларының құрылтайшысы және төрағасы.  
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ҚұрМетті 
әріПтеСтер Мен 
ДоСтАр!

КіріСпе
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Біз үлкен қуанышпен назарларыңызға Сорос-Қазақстан 
қорының мерейтойлық есебін ұсынамыз! есепте қорымыз 

жұмыс жасап келе жатқан жиырма жыл ішінде елімізде Ашық 
қоғамды дамыту жолындағы басты жобалар мен бағыттарға 
қысқаша шолу жасалады. 

осы уақыт аралығында елімізде жас азаматтардың 
үлкен буыны өсті. Біз жастарға шәкірталық бағдарламалар, 
дебаттар мен азаматтық қоғам бағытындағы жобалар 
арқылы қолдау көрсетіп, олардың дүниетанымы мен 
құндылықтық бағыттарына әсер ете білдік.

1995 жылы Ашық қоғам қорларымен құрылған 
қорымыздың бағдарламалары осы уақытқа дейін 
бірқатар стратегиялық өзгерістерге ұшырады. Бастапқы 
бағдарламаларымыз еліміздің тәуелсіздік алған алғашқы 
жылдары орын алған саяси және экономикалық 
реформалардың қиындықтарын жеңуге көмектесуге 
бағытталды. Қазақстан үшін жеңіл болмаған сол 
жылдары қор гранттары қазақстандық ғалымдар мен 
мәдениет қызметкерлерін қолдап, әлемнің түкпір-
түкпіріндегі әріптестерімен байланыс орнатуға көмектессе, 
шәкіртақылық бағдарламаларымыз көптеген жастарға 
шетелде білім алуға мүмкіндік берді. Бүгінде біздің 
бағдарламалардың стипендиаттары мемлекеттік қызметте 
және бизнес саласында жауапты қызметтерде отыр. 

Қазақстанда құқыққорғаушылардың қозғаласын 
қолдау және күшейту біздің басты мақсаттарымыздың бірі 
болып келеді. Адам құқықтары мәселесіне кең қарайтын біз 
паллиативтік көмек көрсету, инклюзивтік білім беруді енгізу, 
дәрі-дәрмектерге қолжеткізу, сөз бостандығын қорғау және 
сот әділдігіне тең қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша 
бағдарламаларымызбен мақтанамыз. 

Жаңа ғасырдың басы мұнай бағасының өсуімен тұспа тұс 
келіп, елімізге кен орындарын өңдеуден үлкен табыс алуға 
мүмкіндік берді. Бұл ретте, жаңа әлеуметтік-экономикалық 
жағдай қызметімізге жаңа көзбен қарауды талап етті. 
нәтижесінде ашықтықты, есептілікті және лайықты басқаруды 
дамытатын бағдарламалар пайда болды. Біз үкіметке Кен 
табушы орындарының ашықтық бастамаларын жүзеге 
асыруға және бюджеттік есептілікті арттыруға көмектестік. 
Бұл - кен орындарының табыстарын халықтың дамуына 
жұмсау мақсатында жасалды. 

Бүгінде әлем бойынша ашық қоғам үшін оңай емес 
кезең басталды. Діни экстремизмнің, лаңкестіктің 
өсуі, саяси және экономикалық тұрақсыздық ашық 
қоғам қалыптасты деп есептелетін елдердің өзінде 
адам құқықтарының бұзылуына және демократиялық 
құндылықтардан кері шегінуге алып келді. Қазақстан 
сынды демократиялық дәстүрлер мен либералдық 
құндылықтар қалыптасып үлгермеген елдер үшін мүлде 
қиын. Сондықтан біз бүгінде ашық қоғам құндылықтарын 
қорғау мен алға жылжытуды басты міндетіміз деп білеміз. 
Біз Қазақстанды мықты елдер қатарынан көргіміз келеді, 
ал ашық қоғам құндылықтары салтанат еткен қоғам мықты 
болары даусыз. 

Біз  қорда жұмыс істеген әр қызметкермен, 
қамқоршылар кеңесінің әр мүшесімен мақтанамыз. 
Қызметіміздің барлық саласындағы серіктестерімізді 
құрметтейміз. Өкінішке орай, бәрін атап өту мүмкін емес. 
Бірақ біз әрқайсысының азамттық қоғамды дамыту жолында 
қосқан үлесін жоғары бағалаймыз.

Наргис Қасенова, 
қамқоршылар кеңесінің 
төрайымы

Антон Артемьев,
басқарма  
төрағасы
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Қазақстан.  
Фото: әділет Смағұлова
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Ашық  
қоғАмғА қАрАй:
Ашық қоғам құндылықтарын қорғай және жылжыта отыра алға ұмтылу
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«Машина».  «еске алу алаңы /Жоқтау» көрмесі үшін 
әсел Қадырханованың жұмысы, 2013 ж. Фото: 
Nedelka Project

Ашық қоғАмғА қАрАй:
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СҚҚ-ның көптеген жылдар 
бойы жазушыларға, суретшілерге, 
кинематографшыларға берген гранттары 
өнер адамдарының жаңа буынына 
көмектесіп, тыңдармандары мен 
көрермендерін қуантуға мүмкіндік берді. 
«осындай байқаулардың нәтижесінде 
Қазақстан мәдениеті байыды. Меніңше, 
бұл жұмыс аса зор мәнге ие болды», - 
дейді өнертанушы Валерия Ибраева. 

Бүгінде қайтыс болған танымал 
жазушы және СҚҚ бұрынғы төрағасы 
Герольд Бельгер, 1997 жылы қор жұмысы 
туралы ойын келесідей жеткізді: «терең 
экономикалық дағдарыс кезінде СҚҚ 
бірегей бағдарламаларының елімізге 
көрсеткен нақты көмегін, әлсіздерге арнап 
тұмсығына бір тамшы су құйып алып 
келген, қазақ аңызындағы қарлығашқа 
теңер едім».

Өнер  
1998 жылдан 2010 жылға дейін Сорос-
Қазақстан Қоры Алматы қаласының 
Қазіргі заман өнер орталығына 
институционалдық қолдау көрсетті.  
Бұл - суретшілердің бір-бірімен ой бөлісе 
алатын, шығармашылық тұрғыдан 
өркендеуіне көмегін тигізетін кеңістікті 
құруға мүмкіндік берді. орталық 
директоры Валерия Ибраева ханымның 
айтуынша, «бұл - кәсіби әртістердің 
арасында жаңалықтардың, жаңа 
идеялардың пайда болуына, байланыстың 
кеңеюіне түрткі болды. орталықтың 
миссиясы - Қазақстандағы көркем өнер 
процестерін қолдау, сонымен қатар 
Қазақстан өнерін жаһандық өнер үрдісіне 
енгізу болып табылды». Қордың қолдауы 
отандық суретшілерге батыл және 
жаңашыл жұмыстарды жасауға, сонымен 
қатар өз шығармаларын елде және шет 
елде таныстыру мүмкіндігін берді. Ибраева 
ханымның айтуынша, СҚҚ қолдауының 
арқасында қазақстандық өнер кеңінен 
дамып, өрлей бастады.

СҚҚ суретшілерді өз 
шығармашылықтарында озық формалар 
мен тәсілдерді қолдануға ынталандырды. 
Мәселен, суретшілерге  бейнеөнер 

тақырыбында тренинг жүргізіп, одан кейін 
аттас фестиваль өткізіп, еңбектерін қалың 
көпшілікке ұсынуға мүмкіндік берді.  

Сонымен қатар, Қор маңызды 
тақырыптар аясында көрмелер 
ұйымдастыруға атсалысты. Мысалы, 
«1937: еске алу алаңы /Жоқтау» көрмесі 
аясында суретшілер 1930 жылдардағы 
сталиндік репрессиялар уақытында 
Қазақстан халқының шеккен азабын ой 
елегінен өткізуге тырысты.

оған қоса, әлеуметтік-арт 
стиліндегі инновациялық жобалар да 
Қор қолдауына ие болды. 2012 жылы 
СҚҚ мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
қатысты жалған нанымдарды жоюға 
бағытталған Mesqueunblog жобасын 
қаржыландырды. Церебралды сал 
ауруына шалдыққан жасөспірім 

мӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕр

СҚҚ-ның көптеген жылдар 
бойы жазушыларға, 
суретшілерге, 
кинематографшыларға 
берген гранттары өнер 
адамдарының жаңа 
буынына көмектесіп, 
тыңдармандары мен 
көрермендерін қуантуға 
мүмкіндік берді.

Соңғы екі онжылдықта Қазақстанның мәдениет және өнер 
аясында Сорос-Қазақстан Қорының (СҚҚ) қолдауымен 
өнер, әдебиет, муыка, кино, поэзия және халық мәдениеті 
салаларында инновациялық жобалар жүзеге асырылды. Қор 
Қазақстанның мәдениет кеңістігін дамытуға айтарлықтай үлес 
қосты. 
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Бахытжан Жұмановтың шынайы өміріне 
негізделіп жасалған карикатурада, 
мүмкіндігі шектеулі адамдардың 
күнделікті өмірде кездесетін 
қиындықтары әзіл түрінде көрсетілді. 
Бастапқыда карикатура ғаламторда 
жарияланып, кейіннен Қазақстанның 
барлық қалаларында көрме ретінде 
өтті.

«Адамдар өздерінің мүгедектігінің 
артына тығылып, жасқанбаулары керек. 
онымен өмір сүре білулері тиіс», - деп атап 
кетті «Мүгедек әйелдердің «Шаңырақ» 
қауымдастығы» Қоғамдық Қорының 
төрағасы Ләззат Қалтаева. «Комикс 
– мүмкіндігі шектеулі адамдар туралы 
ақпараттандырудың тамаша түрі. Бізбен 
бірге күлуден жасқанбаңыз».

Қор қолдаған тағы бір жоба аясында 
фотограф Илья Мартынов Қазақстанды 
аралап, тарихи ғимараттарды суретке түсірді. 
Кейіннен ол өзінің жасаған жұмыстарын 
мұрағат кадрларымен салыстырып, соңғы 50 
жылда болған архитектуралық өзгерістерді 
суреттеп көрсетті.

«Өзімнің жұмыстарым арқылы 
еліміздің архитектуралық мұрасында 
болып жатқан өзгерістер жайында 
адамдармен диалог орнатқым келді», - 
дейді фотограф. Жұмыстар 2013 жылы 
Алматы қаласында «Ақиқаттардың өзара 
тұтасуы» атты көрмесінде ұсынылып, 
қалың көпшілік арасында қызу пікірталас 
тудырды.

Әдебиет 
1996, 2000 және 2002 жылдары қазіргі 
заман әдебиеті аясында берілген гранттар 
Дидар Амантай, таласбек әсемқұлов, 
Айгүл Кемелбаева, Илья одегов, николай 
Веревочкин және ербол Жұмағұлов 
сияқты дарынды жас жазушыларды 
қолдауға бағытталған болатын. Қазақ 
тілін және әдебиетін дамыту Қордың басты 
бағыттарының бірі болып келді. 2002 жылы 
өткен «Заманауи роман» әдеби байқауының 
бес жеңімпазының үшеуі, атап айтқанда Д. 
Амантай мен т. әсемқұлов мырзалар және 
А. Кемелбаева ханым кітаптарын қазақ 
тілінде шығарды. Бұл гранттар Дидар 
Амантайдың «Постскриптум», «Гүлдер мен 
кітаптар» романы, таласбек әсемқұловтың 
музыка жайындағы лирикалық «талтүс» 

мӘДеНиеТ жӘНе ӨНер 

Қазақ тілін және әдебиетін 
дамыту әрқашан Қордың 
басты бағыттарының бірі 
болды.

романы, Айгүл Кемелбаеваның «Мұнара» 
атты өмірбаяндық романы, жойылып 
бара жатқан қаланың соңғы тұрғыны 
жайындағы николай Веревочкиннің 
«Зілдің тісі» (Зуб мамонта) атты есте 
қаларлық ертегісі сынды қызықты әдеби 
еңбектердің жарық көруіне мүмкіндік 
берді.

СҚҚ пьеса жазу үшін драматургтарға 
грант бөлу және Қазақстанның әртүрлі 
аймақтарындағы театрларға қаржылай 
көмек көрсету арқылы театр өнерін 
қолдап отырды.

музыка
Қор Қазақстанның музыкалық мұрасын 
сақтауға өз үлесін қосты. 2001 жылы СҚҚ 
ұлттық музыканың төрт компакт-дискісі – 

еске алу алаңы /Жоқтау» көрмесіне 
қойылған жұмыстар, 2013 г. Фото: Nedelka 
Project 
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қазақ музыка фольклоры, қазақтың аспапты 
музыкасы, жыры және әндері  жинақтарының 
шығуын қаржыландырды.

Сонымен қатар, Қор еліміздегі тұңғыш 
өткізілген виджеинг бойынша тренинг 
сынды  инновациялық жобаларды қолдау 
арқылы заманауи музыканың дамуына 
атсалысты. 

Кино 
Қор гранттарын әлеуметтік мәселелерді 
көтерген кино және телеқойылымдар 
иеленіп отырды. 1990 жылдары 
Қор қоғамның сол кездегі маңызды 
мәселелері мен этикалық дилеммаларын 
талқылайтын, сұрапыл тоқсаныншы 
жылдарда елімізде орын алған екпінді 
реформаларды көрермендерге түсіндіруге 
атсалысқан отандық «тағдырлар тоғысы» 
телевизиялық топтамасының жасап 
шығарылуына қолдау көрсетті. 1998 
жылы Қор бұрын жабық тақырып болып 
келген теміртау қаласындағы СПИД 
(ЖИтС) індеті және соған қатысты 
туындаған кемсітушілік туралы баяндайтын 
«Қазақстанды бейнекамерамен аралау» 
атты фильмін қаржыландырды. 
2013 жылы Сорос-Қазақстан Қоры жас 
және дарынды төрт кинематографшыға 
қазақ және орыс тілдерінде 
қысқаметражды фильм түсіру үшін грант 
бөлді. «Құрылысшылар» фильмінде 
үйсіздік және әлеуметтік әділетсіздік 

мәселелері көтерілсе, «5000 теңге» 
фильмінде жемқорлық мәселелері 
талқыланады. Өз кезегінде автор, 
жемқорлық мақсатында қолданған ақша 
өзін қалай «сезінеді» деген сұраққа жауап 
беру үшін анимацияны тиімді қолдана 
білді. «елес» фильмінде Арал теңізінің 
экологиялық күйзеліске ұшыраған 
аудандарында тұратын жасөспірімдердің 
мәселелері сипатталса, «Менің қолымды 

ұста» фильмі аққандылық (лейкоз) 
ауруына шалдыққан жасөспірім мен 
орта жас күйзелісіне түскен адам туралы 
баяндайды.

2001 жылы СҚҚ дәстүрлі музыка жинағын 
қаржыландырды: музыкалық фольклор, 
аспаптық музыка, музыкалық эпос, дәстүрлі 
музыка.

«тағдырлар тоғысы» сериалының кейіпкерлері. 1996-2000 
жж. Фото: VoxPopuli
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Қазақ тілі сабағында. Құлагердегі мектеп. 
Фото: Ирина Богачева

Ашық қоғАмғА қАрАй:
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мектепке дейінгі білім беру
Қор мектепке дейінгі білім берудің бала-
ларға және қауымдастыққа бейімделген 
әдістемесін дайындау бойынша жобаны 
қолдау арқылы осы салаға тұрақты және 
жағымды өзгерістер алып келді. осы жо-
баны іске асырған Step by Step Kazakhstan 
ұйымының директоры Дина Айджанованың 
айтуынша: «Бағдарламаның мақсаты - білім 
беру әдістемелерін өзгертіп, оған демо-
кратиялық қағидаларды енгізу болды». 
Дәлірек айтқанда, жоба сәбиді танымдық 
және физикалық тұрғысынан дамыту 
барысында балаларға бейімделген амал-
дарды қолдану керектігін насихаттаумен 
қатар, оқыту процесінде балаға қолайлы 
тәсілдерді қолдануды және де сабақтарға 
ата-аналардың қатысуын ынталандыруды 
мақсат тұтты. 1996-1998 жылдар арасында 
жоба шеңберінде мұғалімдерді оқыту және 
құрал-жабдықпен қамтамасыз ету арқылы 
Қазақстанның бірқатар қалаларында алты 
пилоттық мектептерінде мектепке дейінгі 
білім берудің модельдері жасалды. Жоба 

өте нәтижелі және жемісті болды. Қазіргі 
уақытта Step by Step Kazakhstan ұйымы 
Қазақстан бойынша 650 мектепке дейінгі 
және 38 бастауыш сыныптарынан тұратын 
үлкен желіні басқарады. Сонымен қатар, 
үйде оқыту және ата-аналарға балала-
рының ерте дамуымен айналысуға көмек 
беретін отбасылық ресурстық орталықтар-
дың бағдарламасын басқарады.

Step by Step Kazakhstan ұйымы 
мектепке дейінгі білім берудің мемлекеттік 
стандартын құрып, әр балаға бейімделген 
оқыту қағидаларын жылжытып, мұғалім-
дердің кәсіби өсуіне және инклюзивтік білім 

берудің дамуына елеулі үлес қосты. 1996 
жылдан бастап Step by Step Kazakhstan 
ұйымының қолдауымен 50 000-нан аса 
бала мектепке дейінгі және бастауыш 
сыныптарында білім алды, ал 2500 
мұғалім балалармен жұмыс істеу бойынша 
тренингтерден өтті. Дина Айджанованың 
айтуынша, бұл көптеген адамның өмірге 
деген көзқарасын өзгертті. «Мұғалімдер 
әр баланың құрметтеуді талап ететінін, 
сондай-ақ олардың ата-аналары да құрмет 
пен қызықтыруды қажет ететінін түсінді. 
Менталитеттің өзгеруі байқалады», - деп 
түйіндеді ол.

Білім беру стандарты 
Қордың Білім беру бойынша ұлттық стан-
дарттарын реформалау жобасы Үкіметтің 
12 жылдық білім беру жүйесіне ауысуына 
көмектесуге бағытталған. 2001 жылы 
Қр Білім және ғылым министірлігімен 
бірлесе жасалған жоба білім беру жүйесін 
реформалау процесіне айтарлықтай әсер 
етті, ал қазақстандық сарапшылардың 
ұсыныстары білім беру саласындағы 
үкіметтің стратегиясына енгізілді. Жоба 
аясында сарапшылар білім берудің ұлттық 
стандарттарын реформалау бойынша ха-
лықаралық тәжірибені зерттеп, нәтижесін-
де, Қазақстанда «ақылды экономиканың» 
дамуына септігін тигізіп, жоғары сапалы 
білім беруді қамтамасыз ете алатын қажетті 
реформалардың түрлерін қарастырды.
2003 жылы сарапшылар үкіметке рефор-
малардың жоспарын ұсынды, ал олардың 

БІЛІм БЕрУ 

Мектепке дейінгі білім беруді жақсарту, білім берудің 
ұлттық стандарты және 12 жылдық білім беру жүйесіне өту 
реформасында үкіметке қолдау көрсету, инклюзивтік білім 
беруді дамыту арқылы осал топтағы балалар үшін білім 
алу қолжетімділігін жақсарту, халықаралық шәкіртақылық 
бағдарламалар арқылы машықтарды арттыру бастамалары 
Сорос-Қазақстан Қорының білім беру саласының дамуына 
қосқан үлесі болып табылады.

Мұғалімдер әр баланың 
құрметтеуді талап ететінін, 
сондай-ақ олардың ата-
аналары да құрмет пен 
қызықтыруды қажет ететінін 
түсінді.
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білім беру жүйесіне қатысты тұжырымда-
малары 2004 жылы қабылданған мемле-
кеттік білім беру бағдарламасына енгізілді. 
Сонымен қатар, Қор ұлттық Пікірталас 
орталығының көмегімен критикалық ойлау 
қабілетінің дамуына үлес қосты. Аталмыш 
орталық 1998 жылы Бахытнұр отарбаева-
мен оқушылар мен студенттердің крити-
калық ойлау қабілетін қалыптастыру мақса-
тында құрылды. «Балалардың критикалық 
ойлау және көшбасшылық қабілеттерін 
қалыптастыру біздің басты мақсатымыз 
болды және біз, ол мақсатқа қол жеткізе 
білдік. Біздің бағдарламамыздың басты 
жетістіктерінің бірі - оның тұрақты болуы», 
- дейді ол. осы бастаманың арқасында 
мемлекет бойынша көптеген мектептерде 
әлі күнге дейін пікірталас клубтары жұмыс 
жасайды және жастарға критикалық ойлау 
қабілетін қалыптастыруға көмектеседі.

шәкіртақылық  
бағдарламалар 
1995 жылдан 2013 жылға дейін жүзе-
ге асырылған СҚҚ-ның халықаралық 
шәкіртақылық бағдарламалары Қазақстан-
да машықтар мен құзіреттер жүйесінің 
дамуына, мемлекеттің экономикалық және 
әлеуметтік саласына зор үлес қосқан аса 
білікті мамандар шоғырын қалыптастыруға 
көмектесті. Бағдарлама аясында Қа-
зақстанның 2000-ға жуық студенті амери-
каның және еуропаның жетекші универ-
ситеттерінде сапалы білім алу мүмкіндігіне 
қол жеткізді.  елге оралып, алған білімдерін 
мемлекет пайдасына қолданды. 

СҚҚ шетелде білім алу бойынша тегін 
қызметтер көрсетіп, кеңестер беретін білім 
беру орталығын қолдап келді. Кейіннен 
ұқсас қызметтер көрсеткен Білім-орталық 
Азия орталығын қолдады. Студенттерге 
гуманитарлық және әлеуметтік ғылым, 
соның ішінде экономика, құқық, журнали-
стика, қоршаған ортаны сақтау бойынша, 
әлеуметік жұмыс және мемлекеттік саясат 
салаларында гранттар берілді.  

«Біздің үлесіміз Қазақстанның 
гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
сарапшылар тобын құрғанымызда», - деп 
атап өтті Білім-орталық Азия орталығының 
директоры Лейла едігенова.

«Қордың оқыту бағдарламаларын 
дамыту бойынша шәкіртақылық бағдарла-
малары оның қатысушыларына білім беру 
және ғылыми-зерттеу институттарын жақ-
сартуға нақты үлес қосуларына мүмкіндік 

берді», - дейді осы бағдарламаның қаты-
сушысы және бүгінде әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық Университетінің әлеуметтану 
ғылымының профессоры назым Шеденова.

инклюзивтік білім беру 
СҚҚ барлық бала сапалы білім алуға 
құқылы деген сенімге негізделе отырып, 
инклюзивтік білім беру идеясын алға 
жылжытуға көмектесті. Қор 2020 жылға 
дейін Қазақстан мектептерінің 70% инклю-

зивтілікпен қамтуға бағытталған үкіметтің 
жұмысына қолдау көрсетіп келеді. Қор 
сапалы білім беру қызметтеріне жиі қол 
жеткізе алмайтын, ал кейде жалпы орта 
білім беру жүйесінен мүлде шектетіліп 
тасталатын осал топтың балаларына білім 
беру қолжетімділігін жақсартатын жоба-
ларды қолдайды.

Сорос-Қазақстан Қоры 2009 жылы 
Экономикалық ынтымақтастық пен даму 
ұйымымен (ЭЫДо) жүргізілген зерттеуге 
қаржылай қолдау көрсетті. Зерттеу аясын-
да мемлекеттің ерекше қажеттіліктері бар 
және мүмкіндіктері шектеулі оқушыларға 
қатысты білім беру саясаттары мен бағдар-
ламалары зерттелініп, барлық балалардың 
сапалы білімге қолжеткізе алуын қамтама-
сыз ету үшін қандай өзгертулер керектігі 
бойынша ұсыныстар жасалды. Зерттеудің 
нәтижесінде Қазақстанның заңдарында 
ерекше қажеттіліктері бар балалардың 
сапалы білім алуға құқығы бар екендігі 
бекітілгеніне қарамастан, тиісті қызметерді 
көрсетуді мүмкін етудің базасы жоқ екені 
анықталды. 2011 және 2014 жылдары 
Қор білім алуға мүмкіндігі жоқ және де 
инклюзивтік білім алудағы кедергілермен 
(білімдегі және машықтардағы кемшіліктер, 
икемсіз оқу жоспары, қажетті оқу мате-
риалдарының жоқтығы, білім ғимаратта-
рының қолжетімсіздігі) кездескен бала-
ларды анықтау үшін Қазақстан көлемінде 

БіЛім БерУ

«ZhasCamp» жастар неконференциясының қатысушылары 2014 ж.  
Фото: Қазақстан жастарының ақпарттық қызметі ұйымы (МИСК)

Студент қыз. Алматы. Фото: СҚҚ
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ахуалдық талдау жүргізу жұмыстарын 
қаржыландырды.

2011 және 2012 жылдары СҚҚ бүкіл 
республика бойынша аймақтық дәреже-
де білім беру саласында саясаттар мен 
қаулыларды енгізуге жауапты мемлекеттік 
қызметкерлерге арналған инклюзивтік 
білім берудің сәтті үлгілері жайлы оқы-
тып-үйрететін, «мектепті инклюзивтік ету 
үшін не істеу қажет және мұғалімдерді 
даярлау және қайта оқыту жүйесі қалай өз-
гертілуі тиіс» сынды практикалық сұрақтар-
ды шешуде кеңес беретін  семинарлар 
топтамасын ұйымдастырды. 

Қор 2012-2014 жылдар аралығын-
да Ақмола облысының бес мектебінде 
пилоттық негізде жүргізілген инклюзивтік 
жобаларды қолдады. Жоба аясында мек-
тептерін инклюзивтік мектепке айналдыру 
бойынша жоспарларды дайындау жұмысы 
мұғалімдердің өздеріне артылды. СҚҚ 
ауыл мектептерінде инклюзивтік білім беру 

бастамасын қолдау мақсатында грант-
тар бөлді. Сонымен қатар, мұғалімдерге 
инклюзивтік білім беру бойынша тре-
нингтердің өткізілуін қаржыландырды. 

Қор мүмкіндігі шектеулі балалардың 
сапалы білім алуға қолжетімділігін артты-
руға бағытталған бастамаларға қолдау 
көрсетеді. нақты айтсақ, СҚҚ аутизм 
бойынша орта-Азия Желісіне www.inclusion.
kz – мамандар мен ата-аналарға арналған 
инклюзивтік білім бойынша материалда-
рынан тұратын веб-сайтын жасауға грант 
бөлді. Қор ерекше қажеттіліктері бар ба-
лалардың инклюзивтік білім алу жолында 
біржақты көзқарасты төмендету міндетіне 
үлкен жауапкершілікпен қарайды.  осы 
ретте, осал топтардан шыққан балалар-
дың білім алуға басқалармен бірдей тең 
құықтары бар деген пікірді қалыптастыру 
мақсатында журналистерге арналған 
гранттық байқау ұйымдастырды. Барлық 
балалардың сапалы білім алу құқығына 

қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін Қа-
зақстан әлі де талай белестерді бағындыру 
керек. Дегенмен, біздің осы саладағы бел-
сенді жұмысымыз инклюзивтік білім беруді 
еліміздің күн тәртібінің жоғарғы сатылары-
на шығаруға мүмкіндік берді деп сенеміз.

Инвотакси. Қарағанды, 2014 ж. Фото: VoxPopuli

Барлық балалардың сапалы 
білім алуға тең құқығы бар 
деген қағиданы ұстанған 
СҚҚ инклюзивтік білім беру 
идеяларын жылжытуға 
көмектесті. 
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оҚо-дағы ауыл бюджетін талқылау, 2014 ж. 
Фото: Шолпан Айтенова

Ашық қоғАмғА қАрАй:
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«осы жылдар ішінде СҚҚ еліміздің демокра-
тия жолында дамуына өзінің елеулі үлесін 
қосып келді», - дейді Кирилл осин, энерге-
тикалық ресурстарға бай Қазақстанның ба-
тысында орналасқан «Эко Маңғыстау» Үеұ-
ның директоры. «Қор қолдауымен үкімет, 
бизнес және қоғамдық ұйымдар арасында 
диалог орнату механизмі қалыптасты. Бұл - 
белсенді қоғам және ашық, жауапты үкімет 
қалыптастыруға мүмкіндік берері сөзсіз».

Өндіруші салалардың 
ашықтық бастамасы  
СҚҚ Қазақстанда алғашқылардың бірі 
болып мұнай және газ салаларының 
ашықтығы мен есептілігінің маңыздылығы 
туралы айта бастады. 2004 жылы Қор 
«Kazakhstan Revenue Watch» бағдарламасын 
іске қосты. Бағдарлама «Мұнай кірістері 
қоғамның бақылауында болсын!», «Аза-
маттық Құрылтай» және «Айқындық» атты 
коалицияларды қолдау арқылы табыстар-
дың ашықтығын насихаттайтын қоғамдық 
бастамаларды құруға көмектесті. 2005 

жылы Қазақстан Қор және оның серіктес- 
терінің көмегімен есептіліктің халықаралық 
стандарты болып табылатын Өндіруші 
салалардың ашықтық бастамасына (ӨСАБ) 
қосылды.

ӨСАБ аясында өндіруші компаниялар 
өздерінің бюджетке төлеген салықтық 
және салықтан тыс төлемдерін ашық түрде 
жариялайды, ал үкімет өз тарапынан осы 
салалардан түскен түсімдер бойынша есеп 
береді. нәтижесінде үшінші жақ өндіріс са-
лалары мен үкіметтің мәліметтерін салысты-
ру мүмкіндігін алады.  2013 жылы Қазақстан 
тағы да бір маңызды асуды бағындырып, 
ӨСАБ-ның ізбасар-елі мәртебесін алды.

«Қордың Қазақстанда ӨСАБ жүзеге 
асырылуын қолдауы - осы бастаманың 
кең таралуына мүмкіндік туғызды», - дейді 
Павел Лобачев, «Эхо» Үеұ-ның директо-
ры. СҚҚ елімізде ӨСАБ-ның жүзеге асуын 
бақылайтын ұлттық кеңесінің жұмысына 
азаматтық қоғам өкілдерінің қатысуын 
қаржыландырды. «Мемлекеттік деңгейде 
құрылған көптарапты органның құрамын-
да азаматтық қоғам өкілдері толыққанды 
дауысы бар шынайы және тең құқылы 

мүшесіне айналды. Бұл саладағы ақпарат 
әлдеқайда ашық болып келе жатыр», - 
дейді ол. 

осы саладағы процестер қоғамның 
назарын өндіруші компаниялардың, әсіресе, 
энергетикалық ресурстарға бай Батыс 
Қазақстанда орналасқан компаниялардың 
жұмысына аударып, жергілікті қауымдас- 
тықтармен әрекет жасауға бағыт алған 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін жақ-
сартты.   

Мүдделі тараптардың ұлттық кеңесіне 
қатысу арқылы азаматтық қоғам өкілдері 
энергетикалық компаниялардың қаржы-
ландырған әлеуметтік инфрақұрылым 
объектілеріне жасалатын мониторингке 
қатысу мүмкіндігін алды. Сондай-ақ жаңа 
жобаларға қатысты шешім қабылдау про-
цестеріне қатыса алды.  

Аталмыш Кеңестің компаниялардың 
кірістері туралы есептерді жүйелі түрде 
жариялауы өндіруші салалардан түсетін 
табысты меңгеруде едәуір ашықтыққа қол 
жеткізуді мүмкін етті. Ашықтықтың инвес- 

БАСқАрУ

Сорос-Қазақстан қоры ұзақ жылдар бойы бюджеттің 
ашықтығы  мен есептілігі және қоғамды бюджеттік 
процеске тарту бастамаларын қолдап келеді. Біздің 
есептілікті және осы саладағы үздік тәжірибелерді 
енгізу жолындағы жұмыстарымыз елімізге жағымды әрі 
ұзақмерзімді әсерін тигізді, болашақта да өз жемісін береді 
деп сенеміз.

ӨСАБ Қазақстандағы 
жағдайды айтарлықтай 
өзгертіп, өндіруші 
салалардан түсетін 
табыстарды басқару 
саласынды есептіліктің 
дамуына көмектесті.
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торлар үшін маңызы зор болғандықтан, 
осындай бастамалар елімізде ұзақмерзімді 
және тұрақты инвестициялық ахуалдың 
орнауына мүмкіндік береді. Қазақстан үшін 
ӨСАБ жағдайдың өзгеруіне әсер еткен 
шара болды, және де ол энергетика сала-
сынан келіп түскен табысқа байланысты 
мемлекеттік есептілікті орнатуға белсенді ат 
салысты.

Азаматтық бюджет
Мемлекеттік қаржыға қоғамдық бақылауды 
жақсарту саласындағы СҚҚ жұмысының 
тағы бір маңызды мұрасы ретінде Азамат-
тық бюджет бастамаларының жүзеге асы-
рылуын айтуға болады. Бұл жоба респуб- 
ликалық және жергілікті бюджетті маман 
емес адамдардың түсіне алатын форма-
тында жасауды көздеді. Бастама ақпарат 
ашықтығын арттырумен қатар, қоғамның 
бюджеттік процестерге қатысуын қамтама-
сыз етеді. Азаматтық бюджетті енгізу үшін 
СҚҚ Қаржы министрлігімен, Халықаралық 
бюджеттік серіктестікпен, Қазақстанның 
ұлттық бюджет желісінің (ҚұБЖ) мүше-
лерімен және де Үеұ коалициясымен бірігіп 
жұмыс жасап келеді.

2011 жылы үкімет азаматтық бюджет-
терді іске асыруды мүмкін ететін заң қабыл-
дады. Бүгінде мемлекеттік органдардың 
барлығы дерлік - министрліктер мен жер-
гілікті атқарушы органдардан құқық қорғау 
органдарына дейін, өз веб-сайттарында 
қолданушыға түсінікті түрде Азаматтық 
бюджеттерін жариялайтын болды. осының 
арқасында мемлекеттік шығындарды аза-
маттық бақылауға алу мүмкін болып отыр.

Сонымен қатар бюджеттік процестің 
барлық дерлік кезеңдерінде үкімет қолда 
бар құжаттардың – бюджеттік  есептер-
ден дайын аудиторлық есептерге дейін 
ұсынылуын қамтамасыз етеді. Бұл жоба 
(СҚҚ «Мемлекеттік қаржының ашықтығы» 
бағдарламасы аясында жүзеге асырылып 
келді) азаматтардың мемлекеттік шығыс-
тарға мониторинг жасауына, сонымен 
қатар, бюджетті қоғам қажеттіліктерімен 
талқылау процесіне үлкен әсер етті.

 

жергілікті бюджеттердің 
ашықтық индексі

Жергілікті бюджеттердің ашықтық 
индексі (ЖБАИ) СҚҚ және Қазақстанның 
ұлттық бюджеттік желісімен әзірленіп, 
жалпы бюджеттік есептіліктің жақсаруын, 
сондай-ақ аймақтық және республикалық 
деңгейдегі бюджеттік процестерге қоғам-
ның қатысуын ынталандыруды мақсат 
тұтады. осы мақсатқа жету үшін елдің 14 
облысы мен екі бас қаласы - Астана мен 
Алматыда бюджетке байланысты зерттеу-
лер жүргізіліп, соңында олардың ашықтық 
тұрғысынан саралау жасалады. ЖБАИ-дің 
алғашқы рейтингі 2011 жылы жарияланды 
және қазіргі уақытта өзін аймақтарда жер-
гілікті бюджеттің шығыс бөлігін салыстыр-
малы бағалау және әр аймақтың ашықтық 
және есептілік деңгейін анықтау инстру-
менті ретінде бекітті. 

Индекс арқылы бүкіл ел бойынша 
бюджеттік процестердің ерекшеліктері 
анықталып, қай өңірлер өз азаматтарына 
оған қатысудың көбірек мүмкіндіктерін 
беретінін айқындауға көмектеседі. Айналып 
келгенде, индекс жергілікті құрылымдар-
дың ақпаратқа қолжетімділікті жақсартуға 
негізделген. «Бюджетті әзірлеу мен оларды 
орындау барлық адамдарға, әсіресе, 
осал топтардың өкілдеріне әсерін тигізеді. 
Экономикалық тұрғыдан алғанда бюджетті 
орындауға қоғамдық мониторинг  жүргізу 
қаражаттың мақсатты пайдалануына және 
мемлекеттік дамыту бағдарламаларының 

БАСҚАрУ

Бұл жоба мемлекет 
шығыстарына мониторинг 
жасау, сонымен қатар, 
бюджетті талқылау 
процесіне азаматтарды 
тартуға үлкен үлес қосты.

Каспий теңізіндегі Қашаған кен орны.  
Фото: Джоанна Лиллис
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тиімділігінің артуына мүмкіндік береді», 
- дейді Жәнібек Хасан, «Зерттеу» ғылы-
ми-зерттеу институтының  директоры. 

жергілікті өзін-өзі басқару
Қор Қазақстанның жергілікті өзін-өзі басқа-
руды дамыту бағытындағы талпынысын 
1996 жылдан бастап қолдап келеді. Қор 
Үкімет өзінің орталықсыздандыру бастама-
ларын өрістеткен сайын қолдау көрасетуді 
жалғастыра беруде. 

Біздің бастамаларымыздың арасында 
жергілікті деңгейдегі бюджет процестеріне 
қауымдастықтарды тартуды насихаттау 
аса маңызды орынға ие. осы арқылы біз  
жергілікті қауымдастықтар бюджетке бай-
ланысты шешімдерді қабылдауға белсене 
қатысып, бюджеттік қаражатты пайдала-
нуда жергілікті билік өкілдерімен ортақ 
жауапкершілікті бөліскенін қалаймыз.  

СҚҚ Қаржылық орталықсыздандыру 
(децентрализация) бастамалары бойынша 
ұлттық экономика министрлігімен бірі-
гіп жұмыс жасайды. Жұмыс барысында 
қауымдастық өкілдері бюджетті бағалау 
әдістерін үйреніп, өз құқықтары мен міндет-
тері жайында ақпарат алады. 

Жергілікті өзін-өзі басқару бастама-
сы аясында жергілікті биліктің бюджетті 

қалыптастыру және оны үлестіру бойынша 
өкілеттіліктері көбейгендіктен, Қор осы 
қаржыны меңгеруге керекті механизмдерді 
құруда азаматтық қоғамның дауыс құқығы 
болғанын қалайды.

Электрондық үкімет
2002 және 2006 жж. Қор Шығыс-Қа-
зақстан облысындағы «Ашық  қала» 
жобасын қаржыландырды. осы арқылы 
үкіметтің Қазақстанда электрондық үкіметті 
алға жылжыту жұмысына қолдау көресетті. 
Жоба нәтижесінде Өскемен қаласы әкімдігі 
мен маслихатының ресми сайты әзірленіп, 
жарияланды.  «Жергілікті өзін-өзі басқа-
руды дамыту орталығы» қоғамдық қоры 
жүзеге асырған аталмыш аймақтық баста-
ма аясында жергілікті билікпен халық ара-
сындағы екіжақты байланысты қамтамасыз 
ететін тиімді, онлайн жүйесі  құрылып, 
басқа өңірлерге арналған электрондық 
үкімет моделі әзірленді. осы бастама 
еліміздің дамуына ұзақмерзімді ықпал 
жасады және қазір электрондық үкімет ел 
өмірінің ажырамас бөлігіне айналды.

Біздің бастамаларымыздың 
арасында жергілікті 
деңгейдегі бюджет 
процестеріне 
қауымдастықтарды 
тартуды насихаттау аса 
маңызды орынға ие. Осы 
арқылы біз  жергілікті 
қауымдастықтар бюджет 
сұрақтарына байланысты 
шешімдерді қабылдауға 
белсене қатысып, бюджеттік 
қаражатты пайдалануда 
жергілікті билік өкілдерімен 
ортақ жауапкершілікті 
бөліскенін қалаймыз.  

Мұнайы бар цистерналар, БҚо.  
Фото: Дэвид триллинг
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Адам құқықтары туралы брошюралар.  
Фото: әсел әбдрахманова

Ашық қоғАмғА қАрАй:
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Адам құқықтары мен заңды сақтаудың Қа-
зақстан халықаралық бюросының басқар-
ма төрағасы евгений Жовтистің айтуынша: 
«адамзаттың дамуы туралы біздің (қормен) 
көзқарасымыз ортақ. Яғни, біз үшін адам 
құқықтары қоғамның негізін қалаушы 
қағидат, ал адам арын құрметтеу түбегейлі 
фактор болып саналады». Біздің осы сала-
дағы жетістіктерімізге Қазақстанда адам 
құқықтарын қорғауды жақсарту бойынша 
халықаралық эдвокаси талпыныстарын 
қолдау, эдвокаси кампанияларын жүр-
гізушілердің әлеуетін арттыру және адам 
құқықтары бойынша білім беру арқылы 
қоғамның ақпараттылығын арттыру жата-

ды. Біз жаңашыл әдістерді қолдану арқылы 
әділ сот жүйесінің жетілуіне өз үлесімізді 
қостық, соның нәтижесінде, жасөспірім-
дердің ерекше талаптарын ескеретін 
ювеналды әділет жүйесі құрылды.

Әлеуетті  арттыру  
Мемлекет ішінде де, халықаралық 
деңгейде де құқық қорғаудың қажетті 
дағдыларына ие құқық қорғаушылар мен 
белсенділердің жаңа толқынын тәрби-
елеуге бағытталған бастамаларға Қор 
жүйелі түрде қолдау көрсетеді. Біз жас 
құқыққорғаушылар мен белсенділерге 
арналған оқыту жобасын ұйымдасты-
руды жалғастырудамыз. Жоба аясында 
олар адам құқықтары саласында зерттеу 
жүргізуді, үкіметке өз ұсыныстарын ұсы-
нуды, сонымен қатар, адам құқықтарын 
қорғаудың халықаралық механизмдерін 
пайдалануды үйренеді. 2014 жылы 
аталмыш курс 10 белсенді үшін жүр-
гізілді. Курс барысында олар тәлімгер-
лердің басшылығымен адам құқықтары 
бойынша сапалы сараптамалық баян-
дамалар жасауды үйренді. Курстың бес 
қатысушысы халықаралық құқық қорғау 
механизімдеріне қатысты. оның ішінде 
2014 жылғы Бұұ-ның Қазақстан бойын-
ша адам құқықтары жөніндегі Кеңестің 
дүркіндік шолу отырысы да бар.

«Курстың пайдасы зор болды», - 
дейді тренинг қатысушысы роман реймер. 

«Біріншіден, ол білімімізді құрылымдауға 
мүмкіндік беріп, адам құқықтарын қорғау- 
дың ішкі және халықаралық меха-
низімдерін түсінуге көмектесті. Біз курс 
барысында халық алдында сөйлеу және 
байланыс орнату шеберлігімізді арттыр-
дық, сараптамалық құжаттар дайындауды, 
заманауи амалдарды қолдануды үйрен-
дік». реймер мырза мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың әділ сотқа қолжетімділігі 
тақырыбын мұқият зерттеп шықты: «өз 
аймағымдағы жағдайдың өзгеруіне үлес 
қосуым үшін осы жобаны іс жүзінде жүзеге 
асыруым тиіс», - деп қорытындылады ол.

Халықаралық адвокация 
(эдвокаси)
Қор халықаралық дәрежеде адам құқықта-
рын қорғау бойынша жұмыс атқаратын 
белсенділердің талпыныстарын қолдайды. 
олар адам құқықтары аясында үкімет өзіне 
алған жауапкершілікті қаншалықты атқара-
тындығын бақылап, азаматтық қоғамның 
рөліне ерекше назар аударып, осы жауап-
кершіліктерді жүзеге асыруда кездесетін 
кемшіліктерді анықтап, жағдайды өзгерту 
бойынша ұсыныстар жасайды.

Қор, Үеұ-ның және жеке белсен-
ділердің Бұұ адам құқықтарын қорғау 
бойынша Кеңестің әмбебап шолуы; Бала 
құқықтарын қорғау бойынша Бұұ Комитеті; 
Бұұ әйелдерге қатысты кемсітушіліктің 
барлық нысандарын жою туралы конвен-
циясы; Бұұ Азаптауларға қарсы комитеті; 
Азаматтық және саяси құқықтар тура-
лы халықаралық пакт; Экономикалық, 
әлеуметтiк және мәдени құқықтар туралы 

АДАм қҰқықТАры

Ашық қоғам құндылықтарының негізінде адамның басты 
құықтары мен бостандықтары жатыр, сондықтан адам 
құқықтарын қорғау бойынша бастамаларды қолдау 
қызметіміздің негізгі бағыты болып табылады.

Мемлекет ішінде де, 
халықаралық деңгейде 
де құқық қорғаудың 
қажетті дағдыларына ие 
құқыққорғаушылар мен 
белсенділердің жаңа 
толқынын тәрбиелеуге 
бағытталған бастамаларға 
Қор жүйелі түрде қолдау 
көрсетеді.
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халықаралық пакт сияқты құқық қорғау 
механизімдеріне қатысуын қолдайды. осы 
халықаралық механизмдерге қатысатын 
азаматтық қоғам өкілдері заң үстемдігі, 
азаматтық және саяси бостандық, әлеумет-
тік-саяси құқықтар саласында өзгерістер 
енгізу керектігін анықтап, айтып жатады. 

Қор отандық және халықаралық 
құқық қорғау және эдвокаси қызметтерін 
көрсету жолында әрдайым жетекші рөл 
атқарып келе жатқан Адам құқықтары мен 
заңды сақтаудың Қазақстан халықаралық 
бюросына институционалдық қолдау көр-
сетті. Қазақстанның Үеұ-дары коалициясы 
сияқты топтар арқылы Бюроның азамат-
тық қоғамды адвокациялық қызметке 
тарту талпыныстарына қолдау жасадық. 
Қазақстанның Үеұ коалициясы баянда-
малары әмбебап дүркін шолу отырыста-
рында, саяси бостандық (сөз, ар-намыс 
және ассоциациялар бостандығы) және 
осал топтардың құқықтық салаларындағы 
(сонымен қатар, мигранттардың және адам 
саудасы) маңызды кемшіліктеріне назар 
аударды. СҚҚ мәжбүрлеп және жастай-
ынан үйлендіру, әйелдерге көрсетілетін 
зомбылық сияқты сұрақтарға аса ден 
қоятын әйелдерге қатысты кемсітудің 
барлық нысандарын жою туралы Конвен-
ция (әҚКнЖК) бойынша есеп әзірлеуде 
азаматтық қоғамның қатысуын қолдады 
және де Қазақстан Үеұ-ның азаптауға 
қарсы Коалиция бастамаларын қолдап, 
осы саладағы эдвокаси қызметтері арқылы 
айтарлықтай жетістіктерге жетті. Мысалы, 
2013 жылы Үкімет Азаптауларға қарсы ұлт-
тық сақтандыру (превентивный) механизмін 
қабылдады.

Адам құқықтары саласында 
білім беру
1994 жылы СҚҚ мектептер базасында 
мақсаты жастар арасында адам құқытары 
бойынша білімді арттыру болып табылатын 
инновациялық оқыту жобасын құрды. Қор 
заң факультетінің студенттерін оқытып, 
кейінен олардың мектептерде адам 
құқықтары бойынша семинарларды өткізе 
алулары үшін дайындайтын Street Law-Ка-
зақстан қауымдастығының құрылуына 
қолдау көрсетті. оқыту барысында ой-
талқы, сахналық сот процестері сияқты 
жаңашыл әдістер қолданылды. Жоба 
студенттерді тартып, қызығушылықтарын 
оятып, олардың арасында ой талқысын 

АДАм ҚҰҚыҚТАры 

Құқыққорғаушылардың қатысуымен 
баспасөз конференциясы, Алматы, 2014 ж. 
Фото: Джоанна Лиллис

Сахналық сот отырысы.  
Фото: СҚҚ

тудырды. нәтижесінде жоба қатысушы-
лары негізгі құқықтардың қарапайым 
адамдардың өміріне қалай қатысты екені 
туралы өз тұжырымдарын жасады. «олар-
дың көптеген мәселелерге байланысты 
көздері ашылды. Өздерінің қажеттілігін 
түсінді. Жоба өз мақсатына жетті»,- дейді 
Айжан Мухтарова, Street Law-Казақстан 
қауымдастығының директоры. Яғни, жоба 
оған қатысқан мыңдаған студенттердің 
азаматтық сана-сезімін нығайтты. Студент-
терді оқытудан бөлек, Street Law-Казақстан 
мұғалімдерге арналған семинарлар өткізіп, 
адам құқықтары бойынша оқулықтар топ-
тамасын жариялады. Аталмыш оқулықтар 
үкімет рұқсатымен мектептерде пайдала-
нылды. Street Law-Казақстан тренингтері 
мен семинарлары кәмелетке толмаған 
жастарды бейімдеу орталықтарында және 
әлуметтік тұрғыдан қорғалмаған бала-
ларға арналған мекемелерде өткізілді. Бұл 
- қоғамның осал топтарын өз құқықтары 
мен міндеттері туралы ақпараттандыру үшін 
жасалды. «Жоба Қазақстанда азаматтық 
қоғамның құрулуына үлкен үлес қосты деп 
сенемін», - деді Василий Зенов Street Law 
жобасының тренері, заңгер.

1998 жылы Қор Алматы қаласының 
Қазақ Гуманитарлық Заң Университетінің 
жанында заң факультеті студенттерінің қа-
тысуымен «заң клиникалары» атты жобаға 
қолдау көрсетті. Жоба Қазақстанда тегін 
заңгерлік көмек көрсету тұжырымдама-
сын қалыптастыруға ықпал етті. Ал 2013 
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Адам құқықтары күнін атап өту барысында 
жастармен кездесу, Алматы, 2013 ж.  
Фото: әсел әбдрахманова 

жылы мемлекет әр азаматқа қылмыстық, 
әкімшілік және азаматтық істер бойынша 
тегін заңгерлік көмек алуға құқық беретін 
кепілді заңгерлік көмек жайында Заң 
қабылдады. Алматы қаласының заңгерлер 
коллегиясының заңгері Гүлнар Байгазина-
ның айтуынша «адамдар бұндай көмекке 
зәру, бірақ кез келген адамның заңгер 
жалдауға мүмкіндігі жоқ».

Ювеналды әділет
2008 жылы СҚҚ қолдауымен маман-
дандырылған Ювеналды әділет жүй-
есінің құрылуы Қазақстанда құқықтық 
жүйені қалыптастырудың маңызды 
кезеңі болды. 2003 жылы Қор ювенал-
ды әділетті дамыту бойынша бастаманы 
жүзеге асыра бастады.  нәтижесінде 
кәмелетке толмаған жасөспірімдер-
ге арналған және олар қажетсінетін 
мамандандырылған заңгерлік көмекті 
алуға кепіл беретін әділ сот жүйесі 
қалыптасты. Қазақстанда Қор қаржы-
ландыруы арқылы жүргізілген зерттеу, 

кәмелетке толмаған азаматтардың 
қажеттіліктерін ескеретін жүйе аясын-
да жасөспірімдерді түрмеге қамаудан 
басқа баламалардың артқанын және 
жасөспірімдерге деген полиция және 
сот тарапынан қарым-қатынастың 
өзгергенін анықтады. 2006 жылы Со-
рос-Қазақстан Қорының қолдауы- 
мен іске қосылған пилоттық жоба 
аяқталғаннан кейін 2008 жылы үкімет 
ювеналды соттың ұлттық жүйесін қа-
лыптастыра бастады. Сорос-Қазақстан 
Қорының бастамалары Үкімет саясаты-
ның ювеналды әділетті орнатуға қарай 
өзгеруіне түрткі болып, Қазақстанның 
отандық тәжірибесін халықаралық 
міндеттерге сай өзгертуіне көмектесті. 
«Бұл жүйе Қазақстанның құқықтық 
жүйесіне айтарлықтай үлес қосқан Со-
рос-Қазақстан Қоры қызыметінің жемісі 
болып табылады», - деді Байгазина 
ханым.

2008 жылы СҚҚ 
қолдауымен 
мамандандырылған 
Ювеналды әділет жүйесінің 
құрылуы Қазақстанда 
құқықтық жүйені 
қалыптастырудың маңызды 
кезеңі болды.
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телекоммуникациялық мұнара, Алматы. 
Фото: Павел Михеев. 

Ашық қоғАмғА қАрАй:
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Конвергенттік журналистика 
1990 және 2000 жылдары Сорос-Қазақстан 
Қоры дәстүрлі хабар тарату форматынан 
онлайн форматына өту процесінің басын-
да тұрған басылымдарға, соның ішінде 
Navigator, Zonakz.net (орыс тілінде) және 
Qazaq.kz пен Arasha.kz (қазақ тілінде) 
сынды алғашқы тәуелсіз интернет БАҚ-қа 
қолдау көрсетті. Қор қолдауы аталмыш 
басылымдардың хабар таратуда онлайн 
форматқа көшуіне көмектесті. 

осы бағыттағы Қор жұмысының тағы 
бір әлеуетті жұмыстарының бірі  - жергілікті 
БАҚ-тың онлайнға көшуіне қолдау көрсету 
болып табылады. 2012 жылы Қор БАҚ-тар-
дың жергілікті жаңалықтарды тарату идея-
сына қолдау көрсетіп, сегіз қала бойынша 
10 жергілікті басылымға, атап айтқанда 
Қостанай қаласындағы «наша газетаға», 
Жезқазғандағы «Потробности», Ақтөбедегі 
рика тВ, Семейдегі «Спектрге», оралдағы 
«Уральская неделяға» және «Мой городқа» 
грант берді. Бұл аймақтық басылымдар 
жергілікті маңызы бар жаңалықтарды 

алғашқы болып хабарлайды, жергілікті 
билік өкілдеріне сұрақтар қойып, маңызды 
тақырыптарды ұлттық деңгейде көтереді. 
«Сорос-Қазақстан Қорының қолдауымен 
жасалған газетіміздің жаңа сайты оқырман-
дарымызға жедел, әрі кез келген уақытта 
аумақтың өмірі жайында ақпарат алуға 
мүмкіндік береді», - дейді «Подробности» 
газетінің бас редакторының орынбасары 
Юлия Высоцкая.

Қор аймақтық БАҚ-тың Android және 
IOS-ке арналған қосымшаларына көшуіне 
мүмкіндік беретін гранттар бөлді. 2012 
жылы Қордың қолдауымен «Мой город» 
басылымы аймақтық БАҚ-тардың алғашқы-
сы болып ұялы телефонға арналған сандық 
қосымшаны шығарды.  Қазіргі таңда бұл 
қосымшаға күніне 6000-нан аса адам кіреді. 
«Мой город» басылымының онлайн трафигі 
бұқаралық ақпарат құралдар нарығындағы 
бұрыннан жұмыс жасап келе жатқан көп-
теген жергілікті жаңалықтар агенттіктерінің 
онлайн трафигінен әлдеқайда жоғары. 
«Бізге әлемді қара-ала түсте емес, шынайы 
қабылдаған маңызды. осы орайда, сайты-
мызға және сандық қосымшамызға кіретін 
адамдар қатарының күнен-күге артуы, 
ұстанымымыздың дұрыстығын дәлелдесе 
керек», - дейді Жанат нұғманова, басылым-
ның бас редакторы.

Тәжірибемен алмасу 
Қор пікір білдіру еркіндігін нығайту және 
кәсіби журналистік стандарттарды наси-
хаттау саласында жұмыс істейтін кәсіби 
ұйымдарды құруға көмек көрсетіп келді. 
Қор қолдауының арқасында сөз бостан-
дығын қорғаудың халықаралық «әділ Сөз» 
қоры, «Құқықтық бұқаралық ақпарат құрал-
дарының орталығы», «MediaNet халықара-
лық журналистика орталығы» ұйымдары 
қарқынды, табысты және тұрақты ұй-
ымдарға айналды. он жылдан астам уақыт 
бойы «әділ Сөз» ұйымы баспасөз бостан-
дығы құқықтарын бұзу фактілеріне монито-
ринг жасап, журналистерге жасалған ша-
буылдарға назар аударып, заңды кеңестер 
беріп, сотта журналистердің құқықтарын 
қорғап, құқықтары мен міндеттерін үйретіп, 
ұлттық деңгейде БАҚ-ты реттеу саласында 
реформаларды алға жылжытады. «әділ 
Сөз» қорының президенті тамара Калеева-
ның айтуынша, Сорос-Қазақстан Қорының 
20 жылдық жұмысын «білім беру, прогресс 
және қолдау» сөздерімен сипаттауға 
болады.  

БАқ

Қордың ерікті, жауапты және кәсіби БАҚ-ты дамытуы 
бойынша жұмысы дәстүрлі форматтан онлайн хабар таратуға 
көшу, техникалық сараптама мен кәсіпқойлықты арттыру 
және азаматтық қоғамның заңнама процестеріне әсер ету 
талпыныстарын қолдау қағидаларына негізделген. «Тәуелсіз 
БАҚ қоғамның дамуы мен өрлеуінің кепілі болып табылады», - 
деп санайды «Құқықтық медиа-орталығы» ҚҚ-ның директоры 
Диана Окремова.

Аймақтық басылымдар 
жергілікті маңызы бар 
жаңалықтарды алғашқы 
болып хабарлайды, 
жергілікті билік өкілдеріне 
сұрақтар қойып, маңызды 
тақырыптарды ұлттық 
деңгейде көтереді.
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Қор, сонымен қатар, кәсіби және 
әлеуметтік-жауапты журналистиканы 
қалыптастыру жолында жұмыс істеп келе 
жатқан тәуелсіз Қазақстан Баспасөз клубы 
ұйымына қолдау көрсетіп келеді. Қор БАҚ 
үрдістері мен мәселелері талқыланатын 
пікірталас алаңдарын қолдайды. олардың 
қатарында Қазақстан Баспасөз клубымен 
ұйымдастырылатын Медиа Құрылтай, 
MediaNet ұйымымен өткізілетін орта-Азия 
Интернет форумы бар. Біз халықаралық 
тәжірибемен алмасу үшін аталмыш шара-
ларға шетелден келетін БАҚ саласындағы 
сарапшылардың шығындарын көтерсек, ха-
лықаралық конференцияларға қатысқысы 
келетін отандық журналистерге жол жүру 
гранттарын ұсынамыз.

Біліктілікті арттыру
Қор үшін журналистердің біліктілігін 
арттыру маңызды міндеттердің бірі болып 
саналады. осы мақсатта қор түрлі жо-
балар мен кәсіби жүйелерді қолдап, сол 
арқылы оларға көптеген журналистің қа-
тысуына мүмкіндік жасады. 2005 жылдан 
бастап СҚҚ-ның қолдауымен MediaNet 
журналистика мектебі кәсіби мамандар-
дың жаңа буынын тәрбиелеуге ықпал 
ету мақсатында 600-ден аса журналисті 
оқытып шығарды. «Қор гранттарының 
арқасында халықты шынайы ақпаратпен 
қамтамасыз ететін кәсіби және тәуелсіз 
журналистердің бірнеше буыны қалып-
тасты», - деді әділ Джалилов, MediaNet 
ұйымының негізін қалаушылардың бірі.

2010 жылы СҚҚ «Ашық Қоғам» 
жүйесінің өзге қорлары мен бағдар-
ламаларымен серіктестікте, аймақтық 
журналистік зерттеу мектебінің база-
сында журналистерге қаржы мәселесін 
жақсырақ жарықтандыруға көмектесу 
үшін мемлекеттік қаржы тақырыбында 
курс өткізді.  

2014 жылы «Ашық Қоғам» Қорының 
еуразия және медиа бағдарламаларының 
қолдауымен СҚҚ Қазақстан Баспасөз 
клубымен бірлестікте жаңа «iMedia 
мектебі» жобасын іске қосты. «Меніңше, 
Сорос-Қазақстан Қоры БАҚ нарығын да-
мытуда тек қана маңызды жүйелік жоба-
ларды жүзеге асырады», - деді Қазақстан 
баспасөз клубының президенті әсел 
Қарақұлова. «iMedia мектебі - Қазақстан-

дағы мультимедиялық журналис- 
тика сапасын жақсартып, тәуелсіз БАҚ 
жобаларының сапасының өсуіне атсалы-
сады».

2010-2012 жылдары Қордың қол-
дауымен азаматтық журналистиканың 
дамуы және қатысушылардың веб-сайт-
тар мен блогтарды іске қосуда қажет 
болатын машықтармен қамту үшін алты 
облыстық орталықта мультимедиялық 
форматта қазақ тілінде мақала жазатын 
200 журналистке арнап трениг өткізілді. 
«Сорос-Қазақстан Қорымен бірге, біз, 
сөз бостандығының дамуына елеулі 
үлес қостық», - дейді қазақ тіліндегі 
БАҚ-тың дамуымен айналысатын «Мін-
бер» қоғамдық бірлестігінің президенті 
есенгүл Кәп.

Сондай-ақ, Қор еркін медиа 
кеңістіктің құрылуына және оның сақта-
луына бағытталған  реформаларды 
ілгерілету үшін пайдаланылуы мүмкін 
зерттеулерге қолдау көрсетеді. Мысал 
ретінде, БАҚ-қа мемлекеттік тапсырыс- 
тың әсерін зерттеумен айналысатын 
«Құқықтық медиа-орталық» Үеұ-ын 
айтса болады. орталықтың электрондық 
дерекқоры мемлекет қаржыландыратын 
ұлттық және жергілікті басылымдардағы 
материалдардың қамтылу ауқымын 
көрсетеді. нәтижесінде қоғамның ақпа-

БАҚ

Маңғыстау облысының әкімі Бауыржан 
Мұхамеджановтың блогерлермен кездесуі, 
Жаңаөзен, 2011 ж. Фото: VoxPopuli

ратқа қолжетімділігі жақсарды, ал қоғам 
арасында БАҚ тиімділігі туралы пікірта-
лас қыза түсті. «Сорос-Қазақстан Қоры 
өзге донорлар қолдауға, қоғам көтеруге, 
талқылауға  жүрексінген тақырыптарды 
қолдайды. осының нәтижесінде азамат-
тық қоғамның белсенділігі артып, күрделі 
тақырыптарды талқылай бастайды, өз 
құқықтары мен еркіндіктерін қорғауға 
ниеті пайда болады», - деп тұжырымда-
ды Құқықтық медиа-орталығының 
директоры Диана окремова.

Қор үшін журналистердің 
біліктілігін арттыру маңызды 
міндеттердің бірі болып 
саналады. Осы мақсатта 
қор түрлі жобалар мен 
кәсіби жүйелерді қолдап, 
сол арқылы оларға көптеген 
журналистің қатысуына 
мүмкіндік жасады.
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Бұқаралық ақпарат  
құралдарын реттеу
Қор азаматтық қоғамға заң шығару қызметі 
аясындағы пікірталастарға қатысуға көмек-
теседі. СҚҚ 2009 жылы азаматтық қоғам-
ның Интернетті реттеуге бағытталған заңды 
талқылау, ал 2013-2014 жылдары «әділ сөз» 
Қорының және «20-шы бап» коалициясының 
Қазақстанда баспасөз еркіндігін күшейту 
мақсатында Қылмыстық және Азамат-
тық кодекстерге өзгерту енгізу бойынша 
талпыныстарына қолдау көрсетті. осы 
бастамалардың маңызды нәтижелерінің бірі 
- журналистің заңды кәсіби қыз- 
метіне кедергі жасағаны үшін қылмыстық 
жауапкершілікті енгізу болды. Қор 2013 
жылы «Ашық Қоғам» Қорларының жаһанды 
бастамасының аясында «Қазақстанның 
Сандық Медиа Картасын» жасауға көмек-
тесіп, елде сандық жүйеге өту үрдісі қалай 
өтіп жатқандығын, оның БАҚ плюрализміне 
қалай әсер ететіндігін, БАҚ тұтастығын, 
журналистік әлеуетті талдау талпынысы 
жасалды. Бұл – қордың Қазақстанның 
сандық технологияларға көшу барысын-

дағы өрлеуі туралы пікірталасты орнатуға 
бағытталған 4 жылдық қызметінің өзіндік 
қорытындысы болды. Қор «теледидар және 
радио арқылы хабар тарату» заңнамасының 
өзгеруі жайындағы парламенттік пікірта-
ласқа азаматтық қоғам белсенділерінің 
қатысуын қолдады. нәтижесінде, аймақтық 
телеарналарға сандық хабар таратуға 
көшу барысында Үкімет тарапынан қолдау 
көрсетілетін болды. Сонымен қатар, ұлттық 
операторға тәуелді болмау үшін, жергілікті 
арналарға жеке мультиплекс ашуға рұқсат 
етіліп, бастама заңды түрде бекітілді.  

әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық Университетінің 
«Журналистика» факультеті магистрантының 
сұхбат алу кезеңі, Алматы, 2012 ж.  
Фото: Ден Кокс

Медиқұрылтай. Ақпараттық қауіпсіздік 
бойынша панельдік талқылау, Алматы, 2014 ж. 
Фото: Қазақстан баспасөз клубы
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Аурухана қызметкерлері, Алматы.  
Фото: Владимир третьяков 

Ашық қоғАмғА қАрАй:
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СҚҚ алғашқылардың бірі болып жазылмас 
дертке шалдыққан жандардың өмір сапасын 
жақсартатын Қазақстандағы денсаулық 
сақтаудың паллиативтік жүйесін және «есірт-
кінің зияндығын төмендету» бағдарламала-
рын іске қосты.

Қоғамдық денсаулық сақтау 
мектебі
Сорос-Қазақстан Қоры 1997 жылы қаланған 
күнінен бастап Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігінің қол астын-
дағы Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары 
мектебіне ұйымдастырушылық қолдау 
көрсетіп келді. Қолдау, сондай-ақ, мектепті 
қазіргі заман жабдықтарымен қамтамасыз 
ету үшін бөлінген техникалық гранттар және 
қызметкерлеріне шетелдің жетекші меди-
циналық оқу орындарында қысқа және ұзақ 
мерзімді білім алуына мүмкіндік беретін білім 
беру гранттары түрінде көрсетілді. 

Сонымен қатар, қолдау Батыс елдерінің 
жетекші жоғары оқу орындарымен бірлесе 
отырып, алдын алу медицинасы, медицина-
лық құқық, басқару және денсаулық сақтау 
экономикасы сынды бағыттар бойынша оқу 

бағдарламаларын жетілдіру арқылы жүзеге 
асты. «Білім беру бағдарламаларының 
жақсаруы және мектеп оқытушыларының 
кәсіпқойлығының артуы қор жобаларының 
нәтижесі болды», - дейді дәрігер, профессор, 
Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мек-
тебінің құрылтайшысы Мақсұт Құлжанов.

Қор мектептің денсаулық сақтау сала-
сында қашықтықтан оқыту бойынша жасаған 
жұмысына қолдау көрсетіп, соның нәтиже-
сінде, мектептің оқыту бағдарламаларының 
әлдеқайда көп адамды қамтуына және 
денсаулық сақтау қызметкерлерінің барын-
ша көп санының біліктіліктерін арттыруына 
мүмкіндік тудырды. СҚҚ қашықтықтан оқыту 
жүйесінің инфрақұрылымын құруға гранттар 
бөліп, соның ішінде электрондық оқу мате-
риалдарын әзірлеу және мұғалімдер мен 
басшыларды дайындауды қаржыландырды.

Мектеп қызметкерлері алған білімдерін 
денсаулық сақтау аясында заңнамалар мен 
бағдарламаларды жасап шығару барысында 
негізгі лауазымды тұлғалар, жергілікті билік 
органдарымен ынтымақтастық орнатып, 
денсаулық сақтау бағдарламалары мен ден-
саулық басқаруды жүзеге асыруда ұлттық 
дәрежеде өз үлесін қосып келеді.

СҚҚ қолдауы Қазақстанның денсаулық 
сақтау жүйесін жетілдіруге ықпал етті. «Бұл 
бастамалар қазақстандықтардың өміріне ті-
келей болмаса да, жанама әсерін тигізді. Бұл 
саладағы бастамалар, денсаулық сақтаудың 
басқару жүйесін жетілдіру, денсаулық сақтау 
ұйымдарында медициналық көмек көрсетуді 
ұйымдастыру, медициналық көмектің қол-
жетімділігін жақсарту, оның жаңа қағидала-
рын енгізу арқылы жүзеге асырылды», - дейді 
Құлжанов мырза.

Зальцбургтік семинарлар
Қордың гранттық бағдарламалары дәрі-
герлерге және басқа да денсаулық сақтау 
қызметкерлеріне Австрияның клиникала-
рында машықтанудан өтуге, дағдыларын 
жетілдіріп, халықаралық тәжірибе жинақтауға 

қоғАмДық ДЕНСАУЛық

Қордың денсаулық сақтау аясындағы жұмысы 
Қазақстанның қоғамдық денсаулық сақтау мектебін қолдау 
және медицина қызметкерлеріне шетелде білім алуға 
гранттар беру арқылы оларды кәсіби дайындау саласының 
жақсаруына алып келді.

СҚҚ қолдауы Қазақстанда 
денсаулық сақтау жүйесін 
жақсартуға көмектесті.
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мүмкіндік берді. Бұл бастама Қазақстанның 
денсаулық сақтау жүйесін жетілдіруге едәуір 
ықпал тигізді.

Қор 1998 жылдан 2003 жылға дейін 
педиатрия, кардиология, неонатология, 
гинекология, отоларингология, анестези-
ология, урология және жұқпалы аурулар 
саласындағы мамандарға 66 грант бөлді. 
Кейіннен бағдарлама қаржыландыру мен 
қолдауды қажет етпейтін халге дейін өсті. 
Бағдарлама аясында медицина қызметкер-
лерінің әлі күнге дейін австриялық клиника-
ларға баруына мүмкіндігі бар. Зальцбургтік 
семинарлар Қазақстан денсаулық сақтау 
жүйесінің дамуына тұрақты әсер етті. Дәрі-
герлер отанына жаңа білім, жаңа дағды-
лармен қаруланып келіп, емделушілеріне 
сапалы ем көрсете білді.

Залалды төмендету
Сорос-Қазақстан Қорымен қаржыланды-
рылған залалды төмендету бағдарламасы 
есірткіні пайдалануға байланысты туын-
даған теріс салдарды төмендетуге көмек-
теседі. Бұл ретте Қор аталмыш бастамалар 
денсаулыққа тигізетін қауіптерін әсте жой-
ып тастай алмағанымен, қолданушыларға 
және жалпы қоғамға тәуекелдерді азайту 
бойынша практикалық құралдар ұсынады 
деген қағиданы ұстанды.

Қазақстан республикасының Денсау-
лық сақтау және әлеуметтік даму министр-
лігі, ЖИтС республикалық орталығымен 
бірлесіп, АИВ / ЖИтС, С гепатиты сияқты 
аурулардың таратылуын тоқтату үшін Қор 
қаржыландыратын бағдарламалар инъ-
екциялық есірткі қабылдаушыларды (ИеҚ) 
қамтыды.

«Бұл салада Сорос-Қазақстан Қоры 
пионерлердің бірі», - дейді «АИВ / ЖИтС 
саласында және нашақорлармен жұмыс 
жасаушы Қазақстандық ұйымдар қауымдас- 
тығы» ЗтБ басшысы татьяна родина. Қор 
2003 жылы қоғамдық денсаулық сақтау 
ұйымының күн тәртібіне залалды төмендету 
сұрақтарын енгізуі мақсатында инелер-
мен алмасу бойынша пилоттық жобаны 
қаржыландырды. нәтижесінде бүгінде 
Қазақстанның барлық облыстарында ине 
мен шприцтерді айырбастау орны бар. Бұл 
жайт қоғамның денсаулығына төнуі мүмкін 
қауіптерді барынша азайтуға көмектесті. 
«Біз есірткі пайдаланудан туындайтын 
зияндардың, әсіресе, АИВ індеттерінің 
таралуын төмендетуге тырысудамыз», - деп 
жалғастырды родина ханым. ол басқарып 
отырған ұйым 2004 жылы СҚҚ қолдауымен 
құрылып, енді өзін-өзі қаржыландыруға 
көшіп отыр. «Қазіргі таңдағы басты мәселе 
қауіпті төмендету болып отыр. Бағдар-
ламаның арқасында көптеген адамдар 

Қазақстан ауруханасындағы балалы аналар. 
Фото: Ulrich Baumgarten/ Getty Images 

ҚоғАмДыҚ ДеНСАУЛыҚ

Зальцбургтік семинарлар 
Қазақстан денсаулық сақтау 
жүйесінің дамуына тұрақты 
әсер етті. Дәрігерлер 
отанына жаңа білім, жаңа 
дағдылармен қаруланып 
келіп, емделушілеріне 
сапалы ем көрсете білді.
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ауруларды жұқтырмады. Бұның әлеуметтік 
мәні өте жоғары».

паллиативтік көмек
Өміріне қауіп тудыратын ауруларға шалдыққан 
адамдар үшін жасалған паллиативтік көмек 
көрсетудің мамандандырылған жүйесін ендіру 
СҚҚ қоғамдық денсаулық сақтау саласын-
дағы жұмысының ұзақмерзімді мұрасы болып 
табылады. Паллиативтік көмек емделушілердің 
және олардың туыстарының өмір сапасын 
жақсартып, олардың құқықтарының, абы-
ройларының және теңдіктерінің сақталуына 
ерекше көңіл бөледі. Жүйе симптомдарды 
бақылауды және емделушілердің ауруларын 
жеңілдетуді қамтамасыз ете отыра, олардың 
туыстарына психологиялық қолдау көрсетеді. 
2008 жылы Қор Қазақстанның паллиативтік 
көмек көрсету саласына ахуалдық талдау 
жүргізуін қаржыландырып, нәтижесінде, 
адвокация, оқыту, біліктілікті арттыру арқылы 
заманауи стандарттарды енгізу қажеттілігін 
анықтады. 2009 жылы паллиативтік көмек 
түсінігі Қазақстан республикасының «Халықтың 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Кодексіне енгізілді, ал 2010 жылы 
қағаз бетіне жазылған ұлттық стандарттарды 
жасап шығару мақсатында СҚҚ, Денсаулық 
сақтау министрлігі, Қазақстанның қоғамдық 
денсаулық сақтау жоғарғы мектебі және 
қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы 

сарапшылардан тұратын жұмыс тобы құрылды. 
Паллиативтік көмектің ұлттық стандарттары 
өз күшіне енген 2013 жыл денсаулық сақтау 
жүйесіндегі нәтижелі жылдардың бірі болды.

Мемлекет бойынша денсаулық сақтау 
тәжірибесіне паллиативтік көмек көрсету 
жүйесін толықтай ендіру үшін көп уақыттың 
қажеттілігіне қарамастан, жазылмайтын 
ауруға шалдыққан адамдарға, олардың 
қажеттіліктеріне сай - хоспистен бастап емха-
налық көмекке дейін әртүрлі қызметпен қамту 
бойынша үкімет міндеттемесі пайда болды.

Сонымен бірге, әлі күнге дейін СҚҚ 
қолдауын талап ететін науқастардың үйіне 
баратын, көпсалалы жедел бригадалар бар. 
«Паллиативтік көмек көрсету жүйесін және 
оңалтуды енгізу мыңдаған жазылмайтын 
науқастарға қажетті медициналық көмекке 
қол жеткізуге мүмкіндік беріп, нәтижесінде 
олардың өмір сүру сапасы айтарлықтай жақ-
сара түсті», - деді Құлжанов мырза. 

«СҚҚ халыққа көмек көрсетудің ме-
дициналық және әлеуметтік салаларының 
дамуына айтарлықтай қарқын енгізді», - дейді 
Гүлнар Күнірова, 2013 жылы СҚҚ қолдау- 
ымен құрылған паллиативтік көмек көрсету 
қауымдастығының президенті. «Қордың 
өзінен бастау алған немесе оның көмегімен 
жүзеге асырылған жобаларының арқасында, 
паллиативтік көмек көрсетудің философиясы 

үкіметтік емес сектордан Үкімет пен Парла-
мент деңгейіне дейін ене бастады».

Паллиативтік көмек көрсетудің қағи-
дасы – емделушілер мүмкіндігінше ұзақ 
әрі жақсы өмір сүруі тиіс дегенді білдіреді. 
Бұл – емделушілердің және олардың 
отбасыларының өмір сүру сапасына 
жағымды әсер етеді. «топтың көрсеткен мей-
ірімділігіне, қамқорлығына үлкен алғысымды 
білдіргім келеді», - дейді аталмыш көмекті 
алған равия Күрепанова. «осы адамдардың 
арқасында мен өзімді әлдеқайда жақсы 
сезініп отырмын. енді мен жалғыз емеспін». 

 

Қарағанды қаласындағы хоспис.  
Фото: VoxPopuli 

Паллиативтік көмек 
көрсетудің қағидасы – 
емделушілер мүмкіндігінше 
ұзақ әрі жақсы өмір сүруі 
тиіс дегенді білдіреді. Бұл 
– емделушілердің және 
олардың отбасыларының 
өмір сүру сапасына 
жағымды әсер етеді. 
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ЖАҢА 
СтрАтеГИЯ
Біздің әлеуетті қызметіміз – ашық қоғам құндылықтарын алға 
жылжыту. Біз қор жұмысының БҰҰ-ның адам құқықтарының 
жалпыға бірдей Декларациясында бекітілген, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мақұлдаған әмбебап қағидаларын 
жылжытуға ат салысатынын мақтан тұтамыз. Жұмысымызды одан 
әрі жүргізе келе, біз, осы құндылықтарды Қазақстанды әлеуметтік, 
экономикалық және саяси дамыту механизмі ретінде нығайтуды  
жалғастыра береміз. 

•    алдына адамның негізгі 
құқықтарын қорғау және 
либералды реформаларды 
ілгерілету мақсатын қоятын 
азаматтық қоғам белсенділерін 
және олардың ұйымдары 
мен бастамаларын қолдауды 
жалғастырамыз; 

•     ашықтықты есептілікке 
айналдыру мақсатында 
табыстар мен бюджеттердің 
ашықтығы саласындағы 
жетістіктерімізді одан әрі 
пайдалануды жалғастырамыз;  

•     жастардың белсенді және 
жауапты азаматтар болуы 
үшін олардың құқықтары 
мен мүмкіндіктерін кеңейтіп, 
қауымдастықтарының 
өмірін жақсартуға керекті 
машықтарды береміз; 

•     инновациялар және 
кәсіпқойлықты қолдау 
арқылы бұқаралық ақпарат 
құралдарының әлеуетін 
күшейту, сонымен қатар, сөз 
еркіндігі кеңістігін сақтауға үлес 
қосамыз; 

•  менталдық бұзушылықтары бар 
адамдарды, оларды қоғамның 
ең осал тобы ретінде мойындап, 
қоғамға енуіне көмектесеміз; 

•  қоғамдық саясат саласындағы 
әлеуетті арттырып, ашық 
қоғам идеяларын бөлісетін 
мамандардың жаңа буынына 
қолдау көрсетеміз;

•  бұрынғы байланысты нығайта 
отырып, нақты мақсаты мен 
болашаққа деген көзқарасы бар 
жаңа серіктестермен байланыс 
орнатуға тырысамыз.

АЛДАғы жыЛДАры БіЗ:
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Адам құқықтары
Адам құқықтары қор жұмысының басты әлеуеттерінің бірі болып 
қала береді. Біз серіктестеріміздің осы бағыттағы жанкешті жұ-
мысын қолдап, сол арқылы іргелі адам құқықтарын тиімді қорғау- 
ларына көмектесеміз. Серіктестірімізге қосымша қаржылық қол-
дауды тарту мақсатында адам құқықтары саласыдағы донор-
лардың жұмыстарын үйлестіруге көмектесеміз. 
Үеұ-дардан өзге адам құқықтары мен мүдделерін қорғаудың 
жаңа формасын көре отырып, қоғамдық қозғалыстарды қолдау- 
ға мүдделіміз. Себебі қоғамдық қозғалыстар - негізгі мәселеге 
назар аударып, тың әдістерді қолдана отырып, қалың көпшілік-
тің қолдауына ие бола алады. Біз оларға кәсіби ұйымдармен 
байланыс және серіктестік орнатуға септігімізді тигізе отыра, 
әлеуеттерінің өсуіне көмектесуге дайынбыз. 

Ашықтық және есептілік
СҚҚ Қазақстанда өндіруші өнеркәсіп қызметтерінің ашықтығы 
бастамасы үшін қозғалысының қалыптасуына көмектесті. нәти-
жесінде еліміз аталмыш бастамаға қосылды. Қазіргі кезеңде 
ашықтықтың бастамалары арқасында қолжетімді болған ақпа-
раттың қалың көпшілікке түсінікті әрі маңызды болып табылуына 
қол жеткізу керек. ол үшін мемлекеттік қаржы және бюджетті 
басқару мәселелері бойынша қоғамдық талқылаулар өткізу 
керек. 

Ашықтықты арттыру бойынша өз тәжірибиемізге  негізделе 
отыра, біз электр энергетикасының ашықтығы бастамаларына 
қолдау көрсеттік. Дәлірек айтсақ, осы салада ашықтық пен 
есептілікке шақыратын азаматтық қоғам ұйымдарының жаһан-
дық жүйесінен тұратын Электр энергетикасын басқару бастама-
сын қолдадық.

«жергілікті бюджет» бастамасы
Үеұ-дың қор қолдауымен жүргізілген бюджетке мониторинг 
жасау бағдарламалары бойынша тиімді жұмысы бюджеттік жүй-
енің ашықтығы мен есептілігінің ұлттық деңгейде айтарлықтай 
деңгейде өсуіне алып келді. енді осы сәтті қызметті жергілікті 
деңгейге көшіруді көздеп отырмыз. 

Жергілікті деңгейде азаматтар әлі күнге дейін бюджеттік 
ақпаратқа қолжеткізуде айтарлықтай қиындықтарға тап болып, 

бюджеттік шешімдерді қабылдауға әсер ете алмайды. Бұл өз 
кезегінде азаматтардың құқықтары мен мүдделеріне әсер етеді. 
оның үстіне жергілікті деңгейде барлық мемлекеттік шығынның 
60%-нан астамы жүзеге асырылады.  

Біз жинақталған тәжірибиемізді жергілікті бюджеттің 
ашықтық және есептілік стандарттарын дайындау және жер-
гілікті деңгейде жұртшылықтың бюджеттік процеске қатысуына 
пайдаланамыз.  Бюджеттік ақпаратқа қолжетімділікті қамтама-
сыз ету және шешім қабылдау процесіне адамдарды белсенді 
түрде тарту үшін Жергілікті бюджеттердің ашықтығы индексін 
дайындауға қолдау көрсеттік. Біз оның жергілікті билік өкілдерін 
осы салада жағымды өзгерістер енгізуге ынталандырады деп 
сенеміз. 

жастар бағдарламасы
СҚҚ жастардың белсенді, жауапты азамат, әрі өз қауымдас- 

тықтарының және қоғамдық пікір көшбасшылары болуларына 
көмектеседі, бастамаларын қолдайды. Біз жастарды саяси ен-
жарлық, діни және өзге экстремизм сынды жағымсыз идеологи-
ядан аулақ болуға ынталандырып, қоғамда жағымды өзгерістер 
енгізу үшін либералдық құндылықтарды қабылдауға шақырамыз. 

Біз рөлімізді жастарды бағыттауда емес, олардың өз 
қауымдастықтарын өзгерту бойынша бастамаларын жүзеге 
асыру үшін қажет машықтар мен құралдармен қамтамасыз 
етуде көреміз. Біз жастарды өз әлеуметтік мәселелерін шешу 
барысында мемлекетке немесе өзге субъектілерге иек артудан 
гөрі, өздеріне сенуге шақырамыз. Біздің көмегіміз жастардың өзі 
мәселелерді анықтап, оларды шешу жолдарын іздеуде жауапты 
деген түсінікке негізделген. 

Жаңа стратегияда бағдарламаның қамту ауқымын кеңей-
туге тырысып, ірі қалалардан тыс жерге шығуға талпындық. 
назарымызды қазақтілді ортаға аударып, бағдарламаларымыз-
ды ауыл жастарының қажеттіліктеріне бейімдеудеміз.     

Сурет авторлары: әсел әбдрахманова, Юрий Беккер, Ден Кокс, Джоанна 
Лиллис, Айдана Мұхаметғалиева және қор мұрағатынан. 
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аймақтық даму, діни қарым қатынас, экономиканың диверси-
фикациясы тақырыптарын алса болады. Сонымен қатар, біз 
сарапшылар өз либералдық көзқарастарын шешім қабылдай-
тын тұлғаларға және қалың көпшілікке жеткізе алатын жүйелер 
мен пікірталас алаңдарын қолдаймыз.  оған Vласть Интернет 
журналының базасындағы Ekvilibro бағдарламасы және «Кипр» 
аналитикалық тобының пікірталас алаңы мысал бола алады.

«Баршаға ашық қоғам» бастамасы
Қор кемсітушілікке тап болып, Қазақстанда әлеуметтік ең осал 
топтардың бірі болып табылатын менталдық бұзушылықтары 
бар адамдардың қоғамға ену бойынша талпынысын қолдайды. 
Менталдық бұзушылықтары бар ересектердің басым бөлігі 
жабық мекемелерде ем қабылдаса, ал балалар болса, әдетте, 
жалпы білім беру жүйесінен шектетілген болып келеді. 

Біз психикалық денсаулық саласында баламалы қызмет 
көрсететін орталықтарды қолдаймыз. Сол арқылы сәтті мысал 
қалыптастырып, болашақта деинституционализациялану бойын-
ша қызметтің іргетасын қалауды мақсат етіп отырмыз. Сәйкесін-
ше саясаттарды дайындау және менталдық бұзушылықтары бар 
адамдарға деген қоғам көзқарасын өзгерті үшін серіктерімізді 
жұмылдырып, сол арқылы ол адамдар үшін қоғамнан шек-
тетілмей өмір сүруге, білім алуға және жұмыс істеуге мүмкіндік 
жасағымыз келеді. 

БАҚ бағдарламасы
СҚҚ өз күшін жауапты және кәсіби журналистика қағидаларын 
ұстанатын БАҚ-тың біліктілігін және әлеуетін арттыруға бағыт-
тайды. Қор жаңалықтық журналистиканы сандық платфор-
маларға ауыстыру бойынша семинарларға қолдау көрсетіп, 
журналистік зерттеу және мәліметтер журналистикасы сынды 
салаларда оқуға мүмкіндік береді. 

Біз ашықтық, есептілік, әлеуметтік әділеттік сынды тақы-
рыптарды жарықтандыру барысында жергілікті жаңалықтардың 
сапасын жақсарту мақсатында аймақтық БАҚ-тың әлеуетін 
дамытуға баса назар бөлеміз. Сонымен қатар, қазақ тілінде 
сапалы өнім жасағысы келетін БАҚ-ты қолдаймыз. 

Шетелде оқу және халықаралық серіктестікті бекіту тал-
пыныстарын қолдай отыра,  БАҚ өкілдерінің журналистік және 
қаржылық тұрақтылығын арттыруға ат салысуға тырысамыз. 
Қор тренингтерге жаңашылдық және креативтілік енгізе отыра, 
Қазақстан медиа қауымдастығы үшін сапаның кәсіби стандарт-
тарын арттыруға талпынады.

«Қоғамдық саясат» бастамасы
Қор ашық және демократиялық қоғам құндылықтарын бөлісетін 
жас сарапшылардың қауымдастығын қалыптастыру мақсатында 
Қазақстанда қоғамдық саясат саласын дамытуға атсалысады. 
Бұл мақсатқа қатысушыларға саяси басқарушылық сараптама, 
мәліметтердің визуализациясы және коммуникация сынды қа-
жет машықтарды беретін арнайы оқыту бағдарламасы арқылы 
жетуді көздеп отырмыз. тақырыптар, оларды шешудің оңтайлы 
жолын табу үшін Қазақстан алдында тұрған міндеттерге негізде-
ле отырып алынады. Мысал ретінде миграция, білім беру, қыл-
мыстық құқық, әлеуметтік саясат, ұлттық мемлекеттік құрылым, 
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