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Сыйлық алу үшін Оқу, тәжірибе алмасу, мониторинг және ұсыныстар беру
үміткердің
жолымен ықпал ету арқылы елде оқыту, дамыту,
миссиясы
өркениетті қоғам құру арқылы қазақстандықтардың
өмірін жақсарту
Сыйлыққа
Мүмкіндігі шектеулі балалар мен ересектер, жалғыз
үміткердің нақты басты қарттар, оқушылар мен жастар.
Маңғыстау
мақсатты тобы
облысының халқы.
Қызметінің
сипаттамасы

Қор 2015 жылы құрылған. 2016 жылдан бастап
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жобаларын жүзеге
асырып келе жатыр, және де білім беру, әлеуметтік
қамсыздандыру,
өңірлер
проблемалары
бойынша
мониторинг саласында жобаларды жүзеге асырды және
жақсы нәтижелерге қол жеткізді.

Қызметтің
Қазақстандағы
азаматтық
қоғамды
дамытуға,
мақсатты

2017 жылы «Өркениетті келешек» қоғамдық қоры
«Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды
үйлестіру басқармасының» қолдауымен Әлеуметтік
қызметтерді көрсету орталығын ашты, мұнда мүмкіндігі
шектеулі балаларға, ересектерге және жалғызлікті
қарттарға «Үйдегі күтім» қызметі көрсетіледі. Сол кезден

топтың, бүкіл
аймақтың,
еліміздің өміріне
қосқан маңызды
әлеуметтік үлесі

бері облыста алғаш рет үкіметтік емес ұйым мемлекеттік
ұйымның бәсекелесі болды. Жоба шеңберінде қор 1 500
000 теңге көлемінде сауықтыру жабдықтарын сатып
алды. Жобаның басында қор ерекше балалардың
медициналық білімі бар жұмыссыз аналарын массаж
ісіне оқытты, олар кейін массаж жасауға және ақша
табуға дағдыланды.
Сонымен қатар, ұйымның әлеуметтік қызметкерлері
қажет етушілерге «Үйде күтім жасау» қызметін ұсынады,
үйді тазартуға, азық-түлік әкелуге, коммуналдық
төлемдерді төлеуге, ауруханаларға және ХҚКО-ға баруға
көмектеседі.
Орталықта жалғыз басты қарттар, ерекше қажеттіліктері
бар балалар мен ересектер йога, ЛФК жаттығуымен
айналысады, әртүрлі үйірмелерге қатысады: тоқиды,
тігеді,
түрлі
қолөнер
бұйымдарын
жасайды.
Психологиялық семинарлар өткізіледі.

Қосымша
ақпарат

Қор технология және аула клубтары мұғалімдерін оқыту
жөніндегі білім беру басқармасымен жұмыс істейді.
2019 жылы Қор Әлеуметтік қызметтерді көрсету
орталығын және «Теңізшевройл» компаниясының
қолдауымен оңалту жөніндегі қызметтер қатарын
кеңейтуді көздеп отыр. Бұл жоба: жүзу арқылы балаларды
оңалтуды,
«Миды
биоакустикалық
түзету»
құрылғысымен, йога, ЛФК, массаж және т.б. емдеуді
қарастырады.
«Жастар жетістіктері» ҚҚ Маханбетова Жақсыгүл
Шахзадақызы 87013358106
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