


«Сәби» Қорының негізін қалаушы

Қызмет саласы: филантропия, әлеуметтік қызмет, экология саласындағы 
ғылыми жұмыс, бизнес және кәсіпкерлік.

«Сәби» қайырымдылық қорының негізін қалаушы және президенті 
(www.saby.kz), 2002, Қазақстандағы барлық әлеуметтік салаларды 
ауқымды қамтитын ірі жобаларды жүзеге асырумен айналысады. 
Әсел Тасмағамбетованың жеке қатысуымен Республикалық маңызы 
бар 10 қайырымдылық жоба сәтті іске асты.

ӘСЕЛ ТАСМАҒАМБЕТОВА
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Орталық Азия экологиялық зерттеулер институтының құрылтайшысы  (www.asianecology.com), 2012, 
қоршаған ортаны қорғау саласында табиғи және антропогендік факторлардың қоршаған ортаға теріс әсерін, 
халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығын төмендету жөніндегі ұсынымдарды бағалауға, 
болжауға бағытталған қолданбалы және іргелі зерттеулер жүргізу жөніндегі жауапты істі өз міндетінен де 
артық орындай білді.

2020 жылдың қараша айынан бастап, экологиялық зерттеулер институты ESG сертификаттау мәселелері 
бойынша кеңес беру қызметін ұсыну бағдарламасын сәтті жүзеге асырды.

Сонымен қатар ол – Шоқан Уәлиханов атындағы жеке мектептің негізін қалаушы (www.shokanschool.kz). 
Мектеп, негізінен жоғары білікті педагогикалық кадрлар, қосымша білім берудің бірегей бағдарламасы және 
заманауи инфрақұрылым арқылы оқытудың оңтайлы жағдайларын жасау арқылы білім берудің жоғары 
деңгейін қамтамасыз етеді.

Әсел Тасмағамбетова – 6 ғылыми жарияланымның және пайдалы модельге негізделген 1 патенттің авторы.

Қазақ ұлттық университетінде 2010–2014 жылдар аралығында «экологиялық құқық» пәні бойынша оқытушы.

2012–2014 жылдар аралығында Нұр-сұлтан қаласындағы Ұлттық медициналық холдингінің «Ұлттық ғылыми 
кардиохирургия орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.
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«Мен қайырымдылықты 20 жыл бұрын бастадым, саналы ғұмырымның жартысы «Сәби» 
Қорын басқарумен өтуде. Бұл – алдымен, өзіме деген құрметті қалыптастыратын ерекше 
жұмыс. Қайырымдылық жасау арқылы мен бейтаныс адамдардың тағдырына бей-жай 
қарамауға, кез келген қиын жағдайды бірге жеңуге болатындығына, мейірімділіктің 
әлемді өзгертетініне көз жеткізіп келемін. Мен бұл арқылы жасампаздыққа және өмірдің 
толыққандығын сезінуге ерекше күш аламын.
 
«Сәби» қайырымдылық қоры 20 жыл бойы жүйе құраушы 10 ірі бағдарламаны 
сәтті іске асырып келеді, олардың 8-і республикалық деңгейде. Жобалардың барлығы 
дерлік жан-жақты терең ойластырылғандықтан, оны дұрыс бағытта іске асыру жұмысы 
көзделеді. Әр жобаның өзіндік бағыты мен міндеті, түптеп келгенде, қоғам өмірін 
жақсартуға құрылған.»

Әсел Тасмағамбетова

«Сәби» Қорының негізін қалаушы



Қызмет саласы: бизнес, кәсіпкерлік, меценаттық, әлеуметтік қызмет.

Кеңес Рақышев – табысты кәсіпкер, меценат, қоғам қайраткері және 
халықаралық венчурлық инвестор, тау-кен өндіру саласын, озық технологиялар 
мен металлургиядағы инновациялық жобаларды белсенді қолдайды.

Fincraft Resources компаниясы Директорлар кеңесінің төрағасы, «Сәби» 
қайырымдылық қорының негізін қалаушылардың бірі.

Кеңес Рақышев – Қазақстан қоғамының өмір сапасының жақсаруына 
үлес қосумен айналысады. Атап айтар болсақ, өзінің жеке қатысуымен 
медицина, білім беру саласы, спортты дамыту, экологияны қолдау және жас 
кәсіпкерлерге көмек көрсету сынды тағы да көптеген жобалары тұрақты 
түрде қаржыландырылып келеді.

КЕҢЕС РАҚЫШЕВ
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«Сәби» қайырымдылық қоры

2002 – 2022 жылдар аралығындағы 
әлеуметтік-инфраструктуралық 
жобалар

«Сәби» – жеке қайырымдылық қоры коммерциялық емес ұйымы өз жұмысын 2002 жылдан 
бастаған, Қазақстандағы қайырымдылық жобалардың ең алғашқыларының бірі. Аталмыш  
Қор мақсаты мен бағыты әртүрлі бірнеше жобаларды сәтті іске асырып келеді.

Медициналық жоба
медициналық мекемелерге көмек көрсету бағдар-
ламасы және 2020 жылдан бастап, Ковид-19-ға 
қарсы ауқымды бағдарламалар жүзеге асты.

«Шұғыл балалар хирургиясы» жобасы
ҚР өңірлерінде балаларды дер кезінде және сапалы 
емдеуді, білікті шұғыл хирургиялық көмек көрсетудің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету.

«Өркендеу» құрылыс жобасы
ҚР қалаларының әлеуметтік инфрақұрылымын 
қамтамасыз ету мақсатында ірі нысандар құрылысын 
қаржыландыру және тікелей орындалуын қадағалау 
(мектеп, жасөспірімдер үйі, балалар үйі).

«Білім беру бағдарламасы» жобасы
әлеуметтік аз қамтылған отбасыдан шыққан 
балаларға, мүгедек және жетім балаларға сапалы 
білім алуға көмек беру.

«Әлем» бағдарламасы
Қазақстанның жас дарындарын қолдау жобасы.

«Инватакси» жобасы
Қазақстанның 20 қаласында мүмкіндігі 
шектеулі адамдарды тасымалдау бойынша 
тегін қызметтер.

«Спорт-денсаулық-жетістіктер» бағдарламасы
ҚР қалалары мен ауылдарында спорттық және
ойын нысандарын салу.

«Жасөспірімдер» жобасы
Балаларға жеке тұрғын үй сатып
алуға көмек.

«Өз ісіңді баста!» конкурсы
Қазақстандық жас кәсіпкерлердің
жобаларын қолдау және дамыту.

«Домбыра-Дастан» байқауы
Тұңғыш республикалық балалар мен 
жасөспірімдер домбырашылар байқауы.

Білім беру мекемелерін қолдау жөніндегі жоба
ҚР мектептерінің білім беру жүйесін инновациялық 
дамытуға бағытталған дамытушы іс-шаралар 
кешені.

Экологиялық бағдарлама
Каспий итбалығының популяциясын
кешенді зерттеу бағдарламасы.

«Балаларға өмір сыйла!» SMS-науқаны
балаларда шетелде емдету үшін қаражат жинау.

Қордың 20 жыл атқарған жұмысының ішінде жалпы сомасы 10 млрд теңгені құрайтын жобалар сәтті  іске асырылды.

Аталмыш жобаларды іске асыру барысында ірі халықаралық компаниялармен және қорлармен, атап айтқанда, Microsoft, Ernst&Young, Қазақстандағы 
«БҰҰ-әйелдер» Құрылымы, Forbes Kazakhstan басылымы, ҚХР елшілігі және т.б. өкілдермен тұрақты ынтымақтастық байланыс орнатылды.
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«Сәби» қайырымдылық қоры

Медициналық 
жоба Қазақстандықтарға медициналық қызмет көрсетуді бірінші 

кезекте балаларға бағдарлай отырып, жетілдіру көзделеді.

 «Медициналық жоба» аясында медициналық мекемелер жабдықтармен және дәрі- 
дәрмектермен қамтамасыз етіледі, ғимараттарда жөндеу жұмыстары жүргізіледі, шұғыл 
жағдайларда науқастарға қаржылық көмек көрсетіледі. Жобаның демеушілігімен 
республикамыздың 9 өңірінен 20 емдеу мекемесі қамтылды. 20 жыл ішінде 
ауруханалардағы палаталар мен ойын бөлмелерін күрделі жөндеу жұмыстарынан бастап, 
операциялық және емдеу-диагностикалық блоктарды толық жарақтандыруға дейін орасан 
зор жұмыс атқарылды.

2020 жылы бүкіл әлем коронавирустық пандемияға шалдықты. Бұл ретте «Сәби» 
қоры вирустың таралуына қарсы күресте белсенділік танытып, Covid-19 пандемиясы 
кезеңінде Қордың Қазақстан халқына көмек көрсетуге – 1 137 393 000 теңге көлемінде 
қаражат құрады.

20 жылдан бері
жұмыс істейді

20 емдеу мекемесі 
қамтылды

300 мыңнан астам 
бенефициар

Республиканың
9 өңірі

2 млрд 410 млн теңге 
көлемінде қаражат жұмсалды
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«Шұғыл балалар
хирургиясы» жобасы

Дер кезінде сапалы емдеуді, білікті шұғыл хирургиялық көмек көрсетудің қолжетімділі-
гін қамтамасыз ету арқылы ҚР өңірлерінде балаларға медициналық қызмет көрсетуді 
жетілдіру.

2018 жылы «Сәби» қайырымдылық қоры Қазақстан өңірлерінде балалардың шұғыл 
хирургиясы бөлімшелерін салу бойынша теңдессіз республикалық жобаны іске қосты.

Бүгінде ҚР-ның шұғыл хирургия бөлімшелерін, әсіресе өңірлерде, облыстық мәртебесі 
жоқ қалаларда күрделі жөндеу мен соңғы заманауи технологиялық жабдықтармен  
қамтамасыз етудің қажеттілігі туындап отыр. Себебі жарақаттану кезінде уақытында 
көмек ала алмағандықтың салдарынан мүгедектікке, тіпті баланың өліміне 
әкелетін қауіп те жоқ емес. Ата-аналардың көбісінің баласын облыс орталығына 
апаруға мүмкіндігі жоқ. Бұл жерде жергілікті жерлерде білікті жедел балалар 
хирургиясының болуы өте маңызды. Сонымен қатар өңірлердегі медициналық 
мекемелер тек қалаларға ғана емес, аудан орталықтары мен елді мекендерге де 
қызмет көрсету бойынша үлкен жұмыс атқаратындықтан, аурухана ғимараттары 
жағдайы айтпаса да түсінікті жайт. Сондықтан өңірлерде медицина саласын дамыту өте 
маңызды.

Осы мәселені негізге ала отырып, «Сәби» қайырымдылық қоры Қазақстан Республика-
сының аймақтарында жедел травмотология және хирургиялық бөлімшелер құру туралы 
шешім қабылдады.



АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЖЕДЕЛ
БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ БӨЛІМІ

– Алматы қаласындағы №2 қалалық клиникалық балалар ауруханасы
– 2019 жылдың сәуірінен бастап істейді
– Жобаны іске асыруға – 173,3 млн теңге көлемінде қаражат жұмсалды

Нәтижесінде елімізде аналогі жоқ бірден-бір жедел хирургиялық қызмет іске қосылды. 
Заманауи лапароскопиялық жабдық орнатылды, бұл бір мақсатта ғана қолданылатын 
және ашық өтетін операцияларға қарағанда, ең күрделі әрі аз инвазивті операцияларды 
жасауға мүмкіндік береді. Бактериялық ластануға жол бермеу үшін стерильді тазалықты 
сақтау мақсатында ауаның ламинарлық тарату жүйесі де орнатылды. Хирургиялық 
жабдықтар халықаралық ең жоғарғы стандарт талаптарына сай жасақталды.

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШҰҒЫЛ 
БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ БӨЛІМІ
– КЕАҚ «Семей медицина университетінің» университеттік ауруханасы
– 2020 жылдың қаңтарынан бастап жұмыс істейді
– Жобаны іске асыруға – 247,6 млн теңге көлемінде қаражат жұмсалды

Хирургия барлық қажетті ең заманауи және технологиялық құрал-жабдықтармен 
жабдықталған. Мұнда газдарды тарату және шығару жүйесі, ғимараттың стерильді 
тазалығын қамтамасыз ететін ламинарлы ағын, аз инвазивті операцияларға арналған 
лапароскопиялық жабдық, анестетикалық және тыныс алу, өкпені жасанды жолмен 
желдету, электрокоагуляторлар, дефибрилляторлар, жан сақтау бөлімінің мониторлары, 
ЭКГ, УДЗ мен ЭЭГ құрылғылары орналастырылған. Сонымен қатар балаларға арналған 
бронхофиброскоп, Илизаров аппараты, бинокулярлық лупалар, эндоскопиялық степлер-
лер, хирургиялық  реанимациялық, тағы да көптеген емдік құрал-жабдықтар жиынтығы 
сатып алынды.

«Сәби» қайырымдылық қоры
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АҚТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШҰҒЫЛ 
БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ БӨЛІМІ
– Маңғыстау көпсалалы балалар ауруханасы
– 2021 жылдың маусымынан бастап істейді
– Жобаны іске асыруға – 307 млн теңге көлемінде қаражат жұмсалды

Медицинасы дамыған алдыңғы қатарлы елдердегідей балаларға тиімді және оңалту 
көмегін көрсету үшін бұрын-соңды болмаған жағдайлар жасалды. Ең соңғы заманауи  
көппараметрлі пациент мониторы, электрокардиограф, ультрадыбыстық диагностика-
лық жүйе, ларингоскоп, желдеткіш және медициналық мекемеде газбен қамтамасыз 
ететін стерильді медициналық жабдықтар сатып алынды. Қор жоғарғы технология- 
лық операциялық бөлмелелер мен науқастарға арналған ыңғайлы жеке палаталарды 
толық жабдықтаумен қатар, жедел көмек көрсету жұмысының жылдамдығын арттыру 
мақсатында ауруханада қосымша жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ 
дәрігерлерге ноутбуктер, амбулаторлық тіркеу жүйесі, SMART TV және кеңсе 
жиһаздары сатып алынды.

ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ШҰҒЫЛ 
БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ

– Солтүстік Қазақстан облысының облыстық көпсалалы балалар ауруханасы
– 2022 жылдың қаңтарынан басталды
– Жобаны іске асыруға – 335 млн теңге көлемінде қаражат жұмсалды

Қордың демеушілігімен салынған жоғарғы технологиялық операциялық блок дер 
кезінде және сапалы емдеуді қамтамасыз етіп, кәсіби хирургиялық көмектің 
қажеттілігін арттырады. Операция жасалатын бөлмелерде медициналық газдарды 
тарату және шығару жүйесі, ғимараттың стерильді тазалығын қамтамасыз ететін 
ламинарлы ағын да іске қосылып, барлық қажетті құрал-жабдықтар, атап айтқанда: 
емделушінің көппараметрлі мониторы, электрокардиограф, ультрадыбыстық 
диагностикалық жүйе, ларингоскоп, желдеткіш және барлық медициналық жабдықтар 
сатып алынды. Сонымен қатар қор қосымша жөндеу және құрылыс жұмыстарымен 
қатар, кеңсе жиһаздарымен де қызметкерлерді қамтамасыз етті.



ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН
АРТТЫРУҒА АРНАЛҒАН ШЕБЕРЛІК САҒАТТАРЫ

«Сәби» қоры «Шұғыл балалар хирургиясы» жобасын іске асыру барысында қазақстандық дәрігерлердің 
біліктілігін арттыру және алған білімдерін өз аймағында тәжірибе жүзінде қолдану мақсатында үздік 
медицина мамандарынан кәсіби оқытуды ұйымдастырады әрі қаржыландырады.

Алматы, Семей және Ақтау қалаларының балалар хирургиясы бөлімшелерінде жұмыс істейтін дәрігерлері 
Ресей мен Қазақстанның танымал балалар хирургтары, медицина ғылымдарының докторлары – Юрий 
Юрьевич Соколов пен Нұрлан Нұркинович Ахпаровтың шеберлік сабақтарына қатысып, біліктіліктерін 
арттырды.

Ю.Соколов пен Н.Ахпаровтың жетекшілігімен Алматы, Семей, Ақтау қалаларының балалар хирургиясы 
бөлімшелерінде емделіп жатқан балаларға аса күрделі лапароскопиялық оталар жасалды.

Қор сонымен қатар Алматы және Семей қалаларындағы балалар хирургиясы бөлімдерінде жұмыс істейтін 
дәрігерлер үшін Ресейдің медицина академиясында еңбек сіңірген профессор Ю.Соколовтың біліктілікті 
арттыру мақсатында өткізген шеберлік сағаттарына ақы төледі.

«Сәби» қайырымдылық қоры
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2022 жылдың наурыз айында «Сәби» Қоры балаларға арналған паллиативтік көмек 
орталығын қолдау мақсатында «Мен сенімен біргемін» кең ауқымды краудфан-
дингтік науқанын ұйымдастырды.

Жиналған қаражатқа Hyundai H350 автокөлігі негізінде толық жабдықталған 
жылжымалы медициналық зертхана, арнайы медициналық құрал-жабдықтар, 
сондай-ақ шала туған нәрестелердің аналарына арналған жиынтықтар алынды. 
Көрсетілген көмектің жалпы сомасы 47 457 544 теңгені құрады.

2022 жылдың қаңтары. «Сәби» Қайырымдылық Қорының тең құрылтайшысы 
Кеңес Рақышев пен Қор Президенті әрі негізін қалаушы Әсел Тасмағамбетова 
Қордың әлеуметтік маңызы бар жобаларын жүзеге асыру үшін «Қазақстан халқы-
на» қоғамдық қорына 1 млрд. теңге аударды. Қаңтардағы жаппай тәртіпсіздікті 
жою кезінде қаза тапқан тәртіп сақшыларының отбасыларына да материалдық 
көмек көрсетілді. 
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«Өркендеу»
құрылыс жобасы Әлеуметтік маңызы бар

нысандарды салу және жөндеу.

«Өркендеу» құрылыс жобасы 19 жылдан бері жұмыс істеп 
келеді. Бұл жоба Қор бұрын айналысқан балалар үйлері мен 
ауруханаларды жөндеу сынды жұмыстардан кейін енді іргелі 
міндеттерді шешуді қолға алды. «Сәби» жетім балалардың  
еркін өмір сүрулері үшін су жаңа үйлер салып жатыр: айталық, 
бұл өте жайлы, үйлесімді және салауатты дамуларына қажетті 
жабдықтардың бәрі қамтылған. Мәселен, Қызылордада 2012  
жылы 60  орынға арналған жаңа Балалар үйі тұрғызылып, 
қолданысқа берілді. Бұл заманауи екі қабатты 3 корпустық 
ғимарат барлық жаңа талаптар мен құрылыс технологияларын 
ескере отырып салынған әрі жабдықталған. Жоба өз кезегінде 
үздіктердің бірі болып танылды. Нысанды салуға және 
жарақтандыруға 300 млн теңге есебінде қаражат жұмсалды.

Ақтөбедегі балалар үйінің түлектері үшін жалпы ауданы 4 300 
шаршы метрді құрайтын 80  пәтер «Мейірім» жастарды 
әлеуметтік бейімдеу орталығы салынды. Тұрғын қалашығы 
мен оқу-өндірістік кабинеттері бар, толық жабдықталған төрт 
бірдей екі қабатты ғимарат және бір әкімшілік-тұрмыстық 
ғимарат 2017 жылдың маусым айында қолданысқа берілді. 
Мекеменің негізгі міндеттері – мүмкіндігі шектеулі балаларға 
ерекше назар аудара отырып, балалар үйлерінің түлектерін 
әлеуметтендіру, оңалту және жұмысқа орналастыруға қол 
үшін созу. Орталықтың тәрбиеленушілер үшін жобамыз кезекті 
жатақхана түрінде салынған жоқ, бұл таунхаустар кешені, 
мұнда жастар жеке пәтерлерде тұрып, өздері еркін болады. 
Оқу-өндірістік үдерісті ұйымдастыру үшін «Мейірім» тігін цехы, 
аяқ киім шеберханасы, жылыжайлар мен гүл дүкені, сұлулық са-
лоны, акт залы мен емдік дене шынықтыру залы жұмыс істейді.

Жобаны іске асырудың сметалық құны – 1 млрд 545 млн 
теңгені құрады.

2017 жылдың қыркүйек айында Алматы қаласы, Наурызбай 
ауданында 1200 орынды қамтитын жалпы білім беретін 
мектеп салынды. Құрылыстың жалпы ауданы – 12 000 шаршы 
метрді қамтиды. Мектеп ең жоғары сапа стандарттарына 
сәйкес салынған. Барлық кабинеттер жаңа жиһазбен және 
заманауи оқу құрал-жабдықтарымен жабдықталған. Барлық 
жастағы оқушылар үшін рекреация аймақтары да қарасты-
рылған. Дене шынықтыру-спорт аймағында дене тәрбиесі 
және спорттық сабақтар мен сауықтыру іс-шараларын 
өткізу жөніндегі білім беру бағдарламаларының орындалуын 
қамтамасыз ететін жабдық да орнатылған. Құрылыстың 
сметалық құны – 1 млрд 830 млн теңгені құрады.

2019 жылдан бастап, «Сәби» Қоры Алматы қаласындағы SOS 
Балалар ауылының 12 коттеджін күрделі жөндеу жұмысын өз 
міндетіне алды. Барлық коттедждерде реновация жұмысы 
жүргізілді: айталық, жылыту жүйесі, жылу пунктінің 
жабдығы толығымен жаңартылды, канализация, батареялар мен 
радиаторлар, су құбырының  ішкі және сыртқы инженерлік 
желілері ауыстырылып, жаңа сантехника орнатылды. Барлық 
бөлмелерде тұсқағаздар ілініп, боялған, линолеум, кафель, 
есіктер, шамдар ауыстырылып, терезелер қалпына келтірілді. 
Ғимараттардың қасбеттері жарықтандырылды, нысан 
айналасында жаңа төсемдер салынды. Дәліздегі жиһаз 
және ас үй жиһаздары арнайы тапсырыс бойынша жасалған. 
Сондай-ақ ас үйге жаңа тұрмыстық техника сатып алынды. 
Шығыстардың жалпы сомасы – 390 млн теңгені құрады.



Жоба сандары:

19 жыл
жұмыс істейді

4 млрд  630 млн теңге 
қаражат жұмсалды

ҚР 5 өңірінде
9 әлеуметтік мекеме

толық қамтылды

10 нысан салынып,
жөндеу жұмыстары 

жүргізілді
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Білім беру
бағдарламасы

Қамтиды:

- білім беру жобасы – әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға, 
мүгедек және жетім балаларға сапалы білім алуға көмек береді.

- білім беру мекемелерін қолдау жобасы – ҚР мектептерінің білім беру жүйесін 
инновациялық дамытуға бағытталған дамыту іс-шаралары кешені болып табылады.

- «Әлем» бағдарламасы – Қазақстанның жас дарындарына қолдау көрсететін жоба.
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«Білім беру жобасы» шеңберінде балалар үйлері мен интернаттардың
тәрбиеленушілері үшін оларды табысты әлеуметтік бейімдеу мақсатында:

– Мария Монтессори әдісі бойынша балаларды ерте дамыту және оқыту сыныптары;
– психология бойынша тренингтер блогі;
– Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық;
– кәсіптік бағдар бойынша компьютерлік тестілеу;
– математикалық курстар;
– колледждер мен жоғары оқу орындарында оқуға білім беру гранттары бөлінеді;
– балалар әлеуметтік мекемелерінің қызметкерлері үшін оқыту семинарлары
ұйымдастырылады.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

20 жыл жұмыс істейді

75 түлек ҚР және шет
елдердің 26 жоғары
оқу орнында білім алды

10 әлеуметтік мекемеден 
1000-нан астам адам 
тренингтер мен дайындық 
курстарынан өтті

181 млн теңге
жұмсалды

«Сәби» қайырымдылық қоры
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Білім беру бағдарламасы аясында «Сәби» Қоры Венеция биенналесындағы 
Қазақстанның бірінші ұлттық павильонының бас демеушілерінің бірі, сондай-ақ 
EdCrunch халықаралық білім беру конференциясының демеушісі болды.
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РОБОТОТЕХНИКА ОРТАЛЫҚТАРЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖОБАСЫ

2021 жылдан бастап «Сәби» Қоры Робототехника орталықтарын ұйымдастыру 
жобасын іске қосты, оның аясында Қазақстанның білім беру ұйымдарындағы заманауи 
робототехника кабинеттерін күрделі жөндеу және инновациялық құрал-жабдықтармен 
жабдықтау жұмыстары жүргізілуде.

Ашылған орталықтар:

- 2021 жылдың қазан айында Алматы қаласындағы №174 мектеп-гимназиясында 
ашылды. Жобаның құны 10,6 млн теңгені құрайды.

- 2022 жылдың мамыр айында Петропавл қаласындағы №7 орта мектепте
ашылды. Жобаның құны 30 миллион теңгені құрайды.

- Семей қаласындағы Балалар мен жасөспірімдер шығармашылық сарайының 
базасында 2022 жылдың қыркүйек айында ашылды. Жобаның құны 27 миллион 
теңгені құрайды.

Барлық Орталықтар 1 мен 11 сынып оқушылары үшін ең заманауи интерактивті
технологиямен жабдықталған және тегін қолжетімділікпен тегін жұмыс істейді.

Қазіргі таңда Орал қаласында робототехника орталығын ұйымдастыру
жұмыстары басталып кетті.

Жобаны жүзеге асыруға барлығы 67 600 000 теңге жұмсалды.



Базалық және қосымша білім беру жүйесі арқылы мектеп оқушылары-
ның жеке дамуына жағдай жасау, оқушылардың ғылыми және шығар-
машылық қабілеттерін дамыту, мектеп рейтингтерін арттыру болып 
табылады.

«Сәби» Қоры 2017 жылы құрылысын аяқтап, қолданысқа берген 
Алматы қаласы, Наурызбай ауданындағы №174 жалпы білім беретін 
мектеп-гимназиясында:

- орта сынып оқушыларына арналған «озық математиктер» курстары;
- ҚР жоғары оқу орындарына түсуге дайындық;
- орта сынып оқушыларына арналған ағылшын тілін оқыту курстары;
- жоғары сынып оқушыларына арналған кәсіби тестілеу;
- жоғары сынып оқушыларына арналған информатика және робототехника 
курстары;
- қоршаған ортаны қорғау және қалдықтарды бөлек жинау тақырыбында 
дәрістер мен мастер-кластар өткізілді;
- аз қамтылған отбасылардан шыққан 65 оқушыға Samsung Galaxy 
планшеттері сыйға тартылды;
- робототехника кабинеті ашылды;
- 1000 оқушыға арналған TopIQ цифрлық оқулық платформасына жыл 
сайынғы электронды жазылым қаржыландырылды.

2017 жылдан бастап, 2022 жылға дейін білім беру мекемелерін 
қолдау жөніндегі жобаны іске асыруға барлығы 13 800 000 теңгеден астам 
қаражат жұмсалды.

БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІН
ҚОЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖОБА

«Сәби» қайырымдылық қоры
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«Әлем»
жас дарындарды
қолдау жобасы
Қазақстанның жастар саясатына сәйкес перспективалы және талантты 
жастардың зияткерлік және шығармашылық дамуы, тұлғалық қалыптасуы 
және өзін-өзі жетілдіруі мақсатында экономикалық және ұйымдастырушылық 
бойынша қолдау көрсету.



«Әлем»  бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 
2012  жылғы ақпанда екі кезеңнен тұратын  Nomad’s 
Way (көшпенділер жолы) акциясы өткізілді:
– Кристис аукцион үйінде өткен қазақтың ежелгі 
зергерлік бұйымдарының көрмесі және
– Нью-Йорк көпшілік кітапханасының ғимаратында 
ұйымдастырылған қайырымдылық аукционы.

Еуропа мен Американың әлемге әйгілі зергерлік 
үйлері Avakian, de Grisogono, Jacob & Co, Chopard, 
Chatila, арнайы «Сәби» Қоры үшін қайырымдылық 
аукционында лот ретінде ұсынылған бірегей 
әшекейлер жасады. Іс-шараның қонақтары танымал 
бизнесмендер мен саясаткерлер, әлемдік деңгейдегі 
суретшілер мен шоумендер: Кит Рубинштейн мен 
Майк Зои, Игорь Крутой мен Николай Басков, Мишель 
Родригез және Сомерс Фаркас болды. Концерттік 
бағдарламада Робин Тик, Краг Дэвид және Ракуэль 
Кастро өнер көрсетті. Кешті режиссер Сигурни Уивер 
басқарды.

Аукцион нәтижесінде шамамен 1 млн АҚШ доллар 
көлемінде қаражат жиналды.

ЖОБАНЫҢ 11 ЖЫЛДЫҚ 
ЖҰМЫСЫНДА:

Қазақстанның
50 қаласы мен

ауылдарынан

34 білім беру
гранты бөлінді

(оның ішінде 10 шетелдік)

Әлемнің 5 елінде
17 оқу орнымен

келісімшарттар жасалды

барлығы 
130-дан астам адам
қолдауға ие болды

233 000 000 KZT
теңге жұмсалды

18
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«ӘЛЕМ» ЖОБАСЫНЫҢ ТАНЫМАЛ 
ТҮЛЕКТЕРІНІҢ АРАСЫНДА:

Жасұлан Сыдықов  – танымал қазақстандық Mezzo 
тобының солисі.
 
Ол 2010 жылы «Сәби» қорынан Қазақ ұлттық консервато-
риясында оқуға грант жеңіп алды. Сондай-ақ мемлекеттік 
арналарда концерттік бағдарламалар мен телевизиялық 
жобаларға қатысуға мүмкіндік алды.

Медет Шаяхметов – танымал қазақстандық режиссер, 
продюсер, клипмейкері.

Ол 2012 жылы Нью-Йорк киноакадемиясында оқуға «Әлем» 
бағдарламасының халықаралық білім беру грантын жеңіп 
алды.

Азамат Малышов – Абай атындағы Қазақ мемлкекеттік 
балет және опера театрының солисі (Алматы қ, Қазақстан).

Аты аңызға айналған орындаушылардың ең танымал әндерін 
нақышына келтіріп орындайтын жас кәсіби әнші 2012 жылы 
«Сәби» қорынан Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясында білім алуға грант жеңіп алды.

Қанат Бейсекеев – қазақстандық режиссер-документалист, 
фотограф.

2013 жылы Нью-Йорк киноакадемиясында білім алуға «Әлем» 
бағдарламасы арқылы халықаралық грант иегері атанды.

Абылайхан Ахажанов – жас ғалым, инженер.

2014 жылы АҚШ-тың Лос-Анжелес қаласында  UCLA  универси- 
тетінде «электроника» мамандығы бойынша оқуға «Әлем» 
бағдарламасының халықаралық білім беру грантының иегері 
атанды.

Нұрбану Қонаев – G DATA Cyber  Defence-тегі R&D Engineer 
(Bochum, Germany).

2017 жылы Таллин технологиялық университетінің магистрату-
расында оқуға «Әлем» бағдарламасының грантын жеңіп алды.

Алматы қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің бес үздік түлегі  «Сәби» қорынан компьютерлік мектепте оқуға грант жеңіп алды.
Эфи Арази Герцлиядағы пәнаралық орталықтың информатика саласындағы бакалавр дәрежесіне (IDC Herzliya), Герцлия қ., Израиль.
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«Әлем» бағдарламасы аясында:
Жыл сайын мемлекеттік тілде поэзия байқауы 
ұйымдастырылады | 2011 – 2021

Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған 8 жеңімпаз жалпы сомасы
13.3 млн теңгені құрайтын Қордың еліміздегі маңдайалды ең үздік деген 
жоғарғы оқу орындарында тегін білім алуға грант жеңіп алды

11 қатысушыға ноутбук сыйға тартылса

қатысушылардың ең үздік шығармалары 1000 дана
таралыммен 2 жинақ болып басып шығарылды

5 адам бағалы сыйлықтармен марапатталды

«Домбыра-Дастан» атты тұңғыш республикалық балалар мен 
жасөспірімдер домбырашылар байқауы өтті

2021 жылдан бастап

6 жастан 15 жасқа дейінгі
балалар мен жасөспірімдер үшін

Жалпы жүлде қоры –  40 000 000 теңгені құрады

8 жүлделі орын

Қазіргі таңда аталмыш Жоғарғы оқу орындарын бітірген жас таланттар ҚР ірі телерадио-
компанияларында, республикалық  газеттер мен интернет басылымдарда қызмет етеді.

«Сәби» қорының Білім беру бағдарламасын іске асыруға барлығы – 
535 000 000 теңгеден астам қаражат жұмсалды.

20
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«Спорт – денсаулық – 
жетістіктер» жобасы
«Спорт – денсаулық – жетістік» жобасының мақсаты – республикамыздағы 
балаларға спортпен толыққанды айналысуға жағдай жасау, себебі спорттық 
жаттығулар денсаулықтың шымыр болуына әсер етіп қана қоймай, мінез-құлықты 
да шынықтырады, тәртіпке және өзін-өзі жетілдіруге үйретеді. Аталмыш жобаны 
іске асыру барысында «Сәби» қоры жасөспірімдерге арналған заманауи техни-
калық құралдармен жабдықталған спорттық кешендерін, балаларға арналған 
фунционалдық ойын алаңдарын салумен қатар, қолданыстағы спорт нысандарын 
жаңалап, жөндеу жұмыстарын жүргізді.

48 спорт нысаны салынып, күрделі  жөндеуден өтті

Қазақстанның 14 өңірі бойынша

Жобаны іске асыруға шамамен 500 миллион теңге көлемінде 
қаражат жұмсалды.

(Алматы қ., Талдықорған қ., Семей қ., Өскемен қ., Теміртау қ., Қызылорда қ., 
Петропавл қ., Ақтөбе қ., Атырау қ., Алға қ., Қаскелең қ., Алматы облысының 
Балпық би кенті, Атырау облысының Махамбет кенті, Тараз қ.)

- көпфункционалды спорт алаңдары – 23
- спорт залдары – 4
- ойын алаңдары – 19
- жаттығу залдары – 2

20 жыл жұмыс барысында:
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Атырау қаласындағы ойын қалашығы – 2017 жыл.
Ауданы – 1 800 ш.м.
Құны – 68 000 000 теңгеден көлемінде қаражат жұмсалды

Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет кентіндегі 
көпфункционалды спорт кешені – 2018 жыл
Ауданы – 1500 ш.м.
Құны – 58 000 000 теңгені құрайды

Тараз қаласындағы спорттық-ойын кешені – 2021 жыл
Ауданы – 1500 ш.м. 
Құны – 44,5 миллион теңгені құрады

«СПОРТ-ДЕНСАУЛЫҚ-ЖЕТІСТІКТЕР» 
ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ НЫСАНДАРЫ:

22
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 «Мүгедектерге
лайықты өмір»
жобасы
«Мүгедектерге лайықты өмір» жобасы – біздің ұйымның 
қызметінде ерекше орын алады. Себебі дәл осы жоба 
Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі ерекше қажеттіліктері 
бар мыңдаған адамдардың өзін-өзі тануына мүмкіндік 
берді. Ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін мүгедек-
тер арбасына таңылған жандарға арнайы соңғы техноло-
гиямен жабдықталған «инватакси» автомобильдерінің 
арқасында жүріп-тұру еркіндігін сезіне алды, оларды 
біздің Қор сатып алып, Қазақстанның түрлі өңірлерінің 
мүгедектер қоғамдық ұйымдарына тегін тарту етті.

Жобаның ауқымды жоспарларын жүзеге асыру мақса-
тында 2008 жылдың маусымында Алматы қаласында 
«Сәби» қоры Көркемсурет көрмелері дирекциясымен 
бірлесіп, Art Nomad көрмесін ұйымдастырды. Аталмыш 
шараның келесі кезеңінің қайырымдылық аукционы 
Лондондағы Кристи аукцион үйінде өтті. Аукцион 
мен көрменің нәтижесінде шамамен 1 000 000 АҚШ 
доллары жиналды. Барлық қаражат соңғы технология- 
лармен жабдықталған әрі алғашқы 20 маманданды-
рылған Volkswagen Invataxi көлігін сатып алуға жұмсалды.



Жоба 2009 жылдан
бастап жұмыс істейді

Ерекше қажеттіліктері бар 
адамдарды тасымалдау үшін 
62 мамандандырылған 

автомобиль сатып
алынды

Машиналар ҚР-ның
20 қаласындағы мүгедек-

тер қоғамына
сыйға берілді

43 000 мүгедектігі 
бар адам

толық қамтылды 

2014 жылдың басынан бері 
«Мүгедектерге лайықты өмір» 

жобасы мемлекет
қамқорлығымен

жұмыс істеп келеді

«Инватакси» көлік қызметтері үшін 
19 сатылы арнайы көтергіштер мен 

14 ұйымдастыру техникасының 
жиынтығы сатып алынды

Жобаны іске асыруға – 
442 000 000 теңге 

жұмсалды

«Сәби» қайырымдылық қоры

24



«Сәби» қайырымдылық қоры

25

«Жасөспірімдер» жобасы
«Жасөспірімдер» пилоттық жобасы 2011 жылдан бастап, жетім жастарға өз баспанала-
рын алуға қол ұшын созды. Қор бір бөлмелі пәтер құнының 50% мөлшеріндегі бастапқы 
жарналарын Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде жоба қатысушыларының 
жеке шоттарына аударды, ал балалар жинақтарын одан әрі өз бетінше жүзеге асырған. 
Мұндай жүйе жастарда өз өмірін құруға мағыналы және жауапты тәсілдің пайдалы 
әдетін қалыптастыруға мүмкіндік берді. Жоба жұмыс істеген жылдар ішінде 9 адам өз 
пәтерлеріне қол жеткізді. Барлығы – 29 400 000 теңге көлемінде қаражат жұмсалды.

«Балаларға өмір сыйла!» 
SMS-науқаны
«Балаларға өмір сыйла!» SMS-науқаны «Үй» Қорымен бірлесіп әзірленді. SMS 
хабарламалар арқылы ұялы байланыс пайдаланушылары Қазақстанда дертіне шипа 
табылмаған балаларды шетелде емдету үшін арнайы шотқа жарналар түсіп отырды. 
12 жыл ішінде жиналған қаражат 3 миллиард теңгеден асты. Сәйкесінше, еліміздің түрлі 
облыстарынан 2000-нан астам балаға көмек көрсетілді.



«Сәби» қайырымдылық қоры

Экологиялық бағдарлама
2019 жылдан бастап, «Сәби» Қоры экологиялық бағыттағы жаңа жұмысын бастады. Бұл жоба Орталық Азия экологиялық зерттеулер институтымен бірлесіп, 
«Каспий итбалығы» бес жылдық бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. Ақтауда Каспий итбалығын зерттеу және оңалту орталығын ашу алғашқы 
бірлескен қадам болды. Орталық ауруы бар және жарақаттанған итбалықтарды емдеумен, оңалтумен және сау жануарларды олардың мекендейтін ортасы – 
Каспий теңізіне жіберумен жұмыстанады. Орталықтың зерттеу және мониторинг бағдарламалары аталмыш институтпен бірлесіп, итбалықтардың популяциясы 
туралы мәліметтерді жинап қана қоймай, олардың өмірлік циклын жақсы зерделеуге, сонымен қатар оны барынша азайту үшін жануарларға антропогендік қызметтің 
әсерін азайту мақсатында бірқатар ғылыми негізге сүйенген шараларды атқаруға мүмкіндік береді.
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«Өз ісіңді баста!» конкурсы
«Өз бизнесіңді баста» жобасы – 2013 жылы «Сәби»  Қоры іске қосқан Қазақстанның жас кәсіпкерлерін қолдау мақсатындағы жыл 
сайын ұйымдастырылатын конкурс болып табылады. Осы уақыт ішінде аталмыш  байқау – Қазақстанда өзінің жаңа ісін бастаған жас 
кәсіпкерлер арасындағы нағыз жарысқа толы, бірегей жобаға айналды.

Байқаудың ұйымдастырушысы Әсел Тасмағамбетова бастаған «Сәби» қайырымдылық қоры, Қаржылай демеушілер, бизнесмен – 
Кеңес Рақышев пен Вячеслав Ким. 2019 жылдан бастап, байқау меценаттарының құрамына бизнесмен Рашид Махат қосылды.

Байқаудың ресми серіктестері Ernst&Young және Microsoft ірі трансұлттық компаниялары, Forbes Kazakhstan баспасы, сондай-ақ Қа-
зақстандағы әйелдердің БҰҰ құрылымы.

Конкурстың басты мақсаты – шағын кәсіпті өз қызметін перспективалы, экономикалық тиімді және әлеуметтік маңызы бар 
салаларда жүргізетін жас кәсіпкерлердің санын арттыру арқылы Қазақстан экономикасын көтеру болып табылады.

Байқауға деген қызығушылық жыл сайын артып келеді. 2019–2020 жылдар аралығында конкурсқа жас кәсіпкерлердің қатысуы жағынан 
рекордтық көрсеткіш байқатты және байқау тарихындағы ең үлкен жүлде қоры – 300 000$ көлемінде қаражат бөлінді.

Конкурс өткізудің 8 жылында:

$1 910 000 – берілген гранттардың жалпы сомасы

71 – қолдау көрсетілген жобалардың жалпы саны

4 266 – қабылданған өтінімдердің жалпы саны
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Бізге қосылыңыздар!

Қайырымдылықтың қолайлы жолын таңдау арқылы «Сәби» Қорының әлеуметтік және ин-
фрақұрылымдық жобаларын жүзеге асыруға өз үлесіңізді қосыңыздар:

www.saby.kz веб-сайтында Қорға қайырымдылық жасаудың бірнеше түрі көрсетілген

Толығырақ ақпарат келесі сайттарда:

www.entrepreneur.saby.kz      www.do-business.kz      www.finalist.saby.kz      www.surgery.saby.kz      www.dombyradastan.kz

@sabyfoundation                                                     Saby                                                     @SabyFoundation


