
"Сәби" қайырымдылық қоры

жұмыстар туралы

ЕСЕП
2021 жылы атқарылған



"Шұғыл балалар 
хирургиясы" 
жобасы

«Домбыра-
Дастан» 
байқауы

Білім беру 
жобасы

Спорттық 
жоба

"Өркендеу " 
құрылыс жобасы

"Өз ісіңді баста" 
байқауы

«Сәби» Қорының 2021 жылғы 
жалпы бюджеті 

1  136 356 000 теңгені 
құрады



"Шұғыл 
балалар 
хирургиясы" 
жобасы

Уақытылы және сапалы 

емдеуді, ҚР өңірлерінде 

балаларға білікті шұғыл 

хирургиялық көмек 

көрсетудің қолжетімділігін 

қамтамасыз ету

   бренд "Шұғыл балалар хирургиясы" жобасы бойынша  
қордың пайдасына Шыныдағы су мен Samal 
балалар суының әрбір сатылған құтыдан 
5 теңгеден аударады. 

   Алматы және Семей балалар хирургиясы 
бөлімшелерінен 3 балалар хирургі және 1 травматолог 
Ресей медициналық үздіксіз кәсіптік білім беру 
академиясында (Мәскеу қ.) біліктілікті арттыру 
курстарынан өтті. 
Дәрігерлердің оқуына, жолына, тұруы мен тамақтануына 
жұмсалған барлық шығындар 
Қор есебінен төленді.  

SAMAL WATER БРЕНДІНІҢ "СӘБИ" 
ҚОРЫМЕН БІРЛЕСІП ЖАСАҒАН 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫ,  

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ДӘРІГЕРЛЕРДІ 
ОҚЫТУ 



   Эксклюзивті кеште Bvlgari үйінің жоғары зергерлік және сағаттық өнер 
туындыларының арнайы топтамасы ұсынылды. 
   Бірегей лотпен аукцион өткізілді, оның ішінде: Геннадий Головкиннің қолтаңбасы 
бар бокс қолғаптары, Хабиб Нурмагомедовтың қолтаңбасы бар футболка, 
Светлана Ходченкованың қолтаңбасы бар фотоальбом "Bvlgari.Рим қазынасы", 
Bvlgari сөмкесі. 
   Бір кеште жиналған сома- 210 632 000 теңгені құрады (аукционнан 77,1 млн.және 
зергерлік бұйымдарды сатудан 133,5 млн.).  Түскен қаражаттың 100%-ы 
Петропавлдағы шұғыл балалар хирургиясының құрылысына бағытталды.

210 632 000 теңге

Бір кеште жиналған сома

SABY & BVLGARI ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ГАЛА-КЕШКІ АСЫ 



  Маңғыстау облыстық көпбейінді балалар ауруханасы:
    Балаларға тиімді шұғыл және оңалту көмегін көрсету үшін теңдессіз 
жағдайлар жасалған
    Жоғары технологиялық медициналық жабдықтар сатып алынды: пациенттің көп 
параметрлі мониторы, электрокардиограф, ультрадыбыстық диагностикалық жүйе, 
ларингоскоп, ӨЖЖ аппараты және емдеу мекемесінде газбен жабдықтау және 
стерильді жағдайларды қамтамасыз етуге арналған арнайы техника
    Көмек көрсету жылдамдығын арттыру мақсатында жөндеу-құрылыс 
жұмыстары жүргізілді
    Ноутбуктер, амбулаториялық тіркеуге арналған жүйе, Smart TV және кеңсе 
жиһазы сатып алынды
    307 миллион теңге жұмсалды

307 000 000 теңге
Жұмсалды

АҚТАУДА ШҰҒЫЛ БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ 
БӨЛІМШЕСІ АШЫЛДЫ





   Семей мен Ақтаудың шұғыл балалар хирургиясының бөлімшелеріндегі 

қазақстандық дәрігерлер үшін Ресей мен Қазақстанның еңбек сіңірген 

балалар хирургтары Ю.Ю. Соколов пен Н.Н. Ахпаровтың мастер-класстары

ұйымдастырылып, қаржыландырылды.  

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ДӘРІГЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН 
МАСТЕР-К ЛАССТАР 



   Ашылуы 2022 жылдың ақпан айында

Жобаның құны  асады335 миллион теңгеден

ПЕТРОПАВЛДА ШҰҒЫЛ БАЛАЛАР 

ХИРУРГИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ БАСТАЛДЫ

2021 жылы "Шұғыл балалар хирургиясы" жобасын 
іске асыруға жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы 

642 000 000 теңгені
құрады



Білім беру 
жобасы

Әлеуметтік осал отбасылардан 

шыққан балаларға, мүгедектігі 

бар балаларға, жетім балаларға 

сапалы білім алуға берілетін 

көмек

   Мемлекеттік тілде XI ақындар сайысы 
жарияланды. 
Жеңімпаз Алтынбек Мерсадыққа бас жүлде – 
ноутбук табысталды.

   Алматы облысының № 2» интернаттың 
11 тәрбиеленушісі үшін "Тәжірибелі математиктер" 
және ҰБТ курстары ұйымдастырылды. 
11 жоғары сынып оқушыларының 
10-ы өту балдарын алды,  ал олардың 8-і Алматы 
және Нұр-Сұлтан университеттеріне грантқа түсті. 

   "Сәби" қоры EdCrunch Glocal білім берудегі жаңа 
технологиялар бойынша жаһандық конференцияның 
негізгі демеушілерінің 
бірі болды.

   Сәби» қоры «Астана Опера» Мемлекеттік опера 
және балет театрының демеушісі болды.



75 000 000 теңге

2021 жылы білім беру жобасын іске асыруға 
жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы 

құрады



   №174 мектеп-гимназиясының оқушыларына 
робототехника кабинеті ашылды

Білім беру 
мекемелерін 
қолдау 
жөніндегі жоба

ҚР мектептерінің білім беру 

жүйесін инновациялық 

дамытуға бағытталған 

іс-шаралар кешені

   Күрделі жөндеу жүргізілді,
заманауи және ыңғайлы жиһаз сатып алынды,
16 ноутбук, екі 3D принтер, 3D сканер, интерактивті 
панель және басқа да инновациялық құрылғылар 
орнатылды. 

10,6  млн. теңге

Жобаның құны - 





   Байқау дарынды музыканттарды анықтап, қолдауға, 
аспаптық музыканы насихаттауға, түркі әлемінде де, 
жалпы әлемдік қоғамдастықта да елімізді және ұлттық 
музыка мектебін таныта алатын шығармашыл жастарды 
біріктіруге арналған. 

«Домбыра-

Дастан» 

байқауы

Домбыра-Дастан " атты 

I республикалық балалар мен 

жасөспірімдер арасындағы 

домбырашылар байқауы 

іске қосылды

www.dombyradastan.kz
@dombyradastan  

   2 жас санаттары:
- кіші (6-11 жас) 
- жасөспірімдер (12-15 жас)

40 000 000 теңге

Жалпы жүлде қоры 



    Кешен қаланың 1 жастан 12 жасқа дейінгі жас 
тұрғындары үшін салынған
    Гимнастикалық, спорттық және ойын құрылғылары, 
аттракциондар, әткеншектер, теңгермелер, карусельдер, 
төбешіктер, ерекше қажеттіліктері бар балаларға 
арналған арнайы ойын кешендері орнатылды 

Спорттық 
жоба

Заманауи жабдықталған спорт 

алаңдары мен балалар ойын 

кешендерін салу 

ТАРАЗДА БАЛАЛАР ОЙЫН 
ҚАЛАШЫҒЫ АШЫЛДЫ 

121 794 500  теңгені

2021 жылы Спорттық жобаны іске асыруға 
жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы 

құрады



 Қауіпсіз резеңке жабынды төсеу жүзеге асырылды 

 Ыңғайлы орындықтар мен қоқысқа арналған урналар қойылды

21 500М

Кешеннің жалпы ауданы

Спорт нысаны толығымен 
Қор қаражаты есебінен 
салынып, қалаға сыйға 
берілді

44 500 000 теңгені 

Жобаның құны 

құрады



Жоба Әкімдік пен 
Қазақстан Сбербанкімен 
бірлесіп орындалды

77 330 500  теңге

Нысанның құны - 

НҰР-СҰЛТАНДА 
ИНК ЛЮЗИВТІ БАЛАЛАР 
АЛАҢЫ АШЫЛДЫ



    Алматы қаласындағы SOS 
Балалар ауылының 4 үйіне реновация жүргізілді"Өркендеу " 

құрылыс жобасы

Әлеуметтік маңызы бар 

объектілерді салу 

және жөндеу



    "Мейірім" жастарды  әлеуметтік бейімдеу орталығы ғимараттарының 

нөсер жүйесін жетілдіру жұмыстары қаржыландырылды

    Жалпы ауданы 600 ш. м. 4 коттедж  
жөнделді және жабдықталды

139 115 000  теңгені 

Құрылыс жобасын іске асыруға 
жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы

құрады



     жетекшілігімен "Сәби" Әсел Тасмағамбетованың
Қорының ұйымдастыруымен, кәсіпкерлер Кеңес Рақышев, 
Вячеслав Ким және Рашит Махаттың қаржылай 
қолдауымен " " VI I I байқауы өтті.Өз ісіңді баста-2021

"Өз ісіңді баста" 

байқауы

Қазақстанның жас 

кәсіпкерлерін қолдауға 

бағытталған жыл сайынғы 

байқау 

2018 
жыл

2019 
жыл

2021 
жыл

2021 
жыл

Серіктестер:



1075
Қабылданған 
өтінімдер саны

$ 330 000
Жүлде қоры - 

Финалға өткендердің 
жалпы саны

11




