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«ДОС» тәуелсіз өмір» орталығы мүгедектердің қоғамдық
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Азаматтардың пайдасы үшін серіктестік

сыйлығы
номинациясының
атауы
Үміткер
ұйымының
байланыс
ақпараты

Астана қаласы, Ш.Айманов көшесі 6/1, тел. 466568,
87016072077, cnzh_dos@mail.ru

Сыйлық алу үшін Мүгедектігі бар адамдардың өз бетінше белсенді өмір
үміткердің
сүру жағдайына оралуына және азаматтық қоғамға
миссиясы
кірігуіне
барынша
көмек
көрсету.
Сыйлыққа
үміткердің нақты
мақсатты тобы

Астана қаласының тірек-қимыл аппараты бұзылған
мүгедектігі бар адамдары.

Қызметінің
сипаттамасы

Қызмет бағыты:
• қоғамның тіршілік қарекетінің кедергісіз өмір сүру
ортасын құру;
• мүгедектігі бар адамдардың өз ресурстары арқылы
тәуелсіз өмір сүру принциптерін енгізу;
• шетелдік байланыстарды дамыту;
• мүгедектігі бар адамдардың оңды образын
қалыптастыру үшін қоғамдық акциялар мен науқандар

өткізу;
• мүгедектерді қоғамдық өмірге белсенді араласуға
тартуға бағытталған жобаларды іске асыру.
«ДОС» орталығының активі күн сайын мүгедектерге
көптеген мәселелерді «тең құқықты» негізде шешуге
көмектеседі.

Қызметтің
Қазақстандағы
азаматтық
қоғамды
дамытуға,
мақсатты
топтың, бүкіл
аймақтың,
еліміздің өміріне
қосқан маңызды

Орталық 2006 жылдың наурызында құрылды және
көптеген
жылдар
бойы
Астана
қаласының
республикалық, салалық және өңірлік деңгейлеріндегі
әлеуметтік мәселелерді шешуге үлкен үлес қосып келеді.
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
жанындағы, Астана қаласының әкімдігі жанындағы
үйлестіру кеңесінің, объектілерді мониторингілеу және
бейімдеу жөніндегі қоғамдық кеңестердің, «Қазақстан2050» Демократиялық күштердің ұлттық коалициясының
мүшелерінің құрамына енеді.

әлеуметтік үлесі

Біз көптеген әлеуметтік мәселелерді шешуде мемлекеттің
нақты көмекшілеріміз, қиын өмірлік жағдайдағы адамдар
үшін практикалық көмек пен моральдық қолдау,
анықтамалық ақпарат, өзін-өзі тану тренингтерін, достық
қарым-қатынас жасауды, мүгедектердің әлеуетін ашып
көрсетуді
ұсынатын
жол
сілтеушіміз.
«Азаматтардың
пайдасы
үшін
серіктестік»
номинациясы Қазақстан Республикасы халқының игілігі
үшін мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ-дың жалпы бағыты
мен мақсаттарын толық көлемде ашып көрсетеді.

Қосымша
ақпарат

Бүгінгі күні «ДОС» орталығы мүгедектердің
күнделікті өмірін жақсартатын 15-тен астам әлеуметтік
жобаларды жүзеге асырды, олардың одан әрі дамуына
және өмір сапасын жақсартуға серпін берді:
1. «Арт-терапия» жобасы
2. «Инва-СТО» жобасы
3. «ДОС-Арт» мәдени-демалыс клубы» жобасы
4. «Әлеуметтік такси» жобасы
5. «Астана-Аруы» мүгедектігі бар қыздар арасында
алғашқы сұлулық байқауы»жобасы
6. «Астана қаласындағы мүмкіндігі шектеулі жандарға
белсенді оңалтудың жазғы лагері» жобасы
7. «Инватуризм KZ» жобасы
8. «Спорт - бұл өмір» жобасы

9. «Астана қаласының жұмыспен қамту және халықты
әлеуметтік қорғау басқармасы» ММ-мен сандық
сауаттылық бойынша бірлескен жобасы, «ДОС»
орталығында 100-ден астам мүмкіндігі шектеулі жандар
мен басқалар оқытылды.
Үміткерге
мінездеме бере
алатын екі
ұйымның атауы
және
байланыс
деректері

Астана қаласының мүгедектер жастары қоғамдық
бірлестігі, төрағасы Әбдімомынов Мұрат Өсербайұлы,
тел.87787337678
«Астана қаласының халықты жұмыспен қамту және
әлеуметтік қорғау басқармасы» ММ, Илья Васильевич
Скуб - әлеуметтік мекемелер мен арнайы қызметтердің
қызметін үйлестіру бөлімінің бастығы, тел. 87015254582

Өтінімді толтыру 2018 жылғы 30 қазан.
күні
Үміткерді
ұсынған
тұлғаның және /
немесе

Астана қаласының мүгедектер жастары қоғамдық
бірлестігі, төрағасы Әбдімомынов Мұрат Өсербайұлы,
тел.87787337678

ұйымның
деректері және
байланыс
ақпараты
Бейнероликке
сілтеме

https://m.facebook.com/storv.php7storv
fbid=1031900228648553&id=583541071817807

