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КІРІСПЕ
Осынау тыныш кезде бізде мыңдаған жетімдер бар – біздің балалар үйі мен жетім балалар үйі нық толы. Бұл, өкінішке орай, жалпы
әлемдік беталыс және жаһандануға қарсы шығушылық. Бірақ біз
осы беталысқа қарсы тұруымыз керек. Біздің мемлекетіміз және
қоғамымыз жетімдерді асырап алуды және отбасылық типтегі балалар үйінің құрылысын салуды көтермелеу керек.
Қазақстан Республикасы Президенті - Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.
Назарбаевтың Қазақстан халқына
«2050 стратегиясы» Жолдауы
«Әлеуметтік саясаттағы мемлекеттің басымдылығы адами
капиталдың дамуына ауқымды инвестициялар болуы керек».
Қазақстан Республикасы Президенті - Ұлт Көшбасшысы
Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.
2015 жылғы 30 қараша

Қазақстандық қоғамның заманауи ауысу барысы балалыққа қатысты
әлеуметтік саясаттың қайшылықтарымен шартталады. Балалардың
құқығын қорғау және сақтау бойынша конституциялық және басқа да
заңнамалық кепілдіктер олардың шынайы қамтамасыз етілуімен елеулі
қарама-қайшылықта болып келеді. Бұл қарама-қайшылық айрықша
дағдарыстық болып, жетім қалған (әртүрлі себептермен) және әртүрлі
типтегі интернаттық мекемелерде тұруға мәжбүрлі балаларға қатысты
байқалады.
Қазақстан өзін 1994 жылы Балалардың құқығы туралы конвенцияға
қосылған және 20 жылдық тәуелсіздігіаралығында Конвенция ережелерімен
және баланың отбасында тұрып, тәрбиелену құқығына сәйкес балалардың
мүдделері мен құқықтарын қамтамасыз ету көзқарасынан ұлттық заңнаманы
жетілдіру бойынша үлкен жұмыс жасаған әлеуметтік дамыған және
құқықтық мемлекет ретінде көрсетеді. ҚР Заңдары қабылданды: «Қазақстан
Республикасындағы бала құқығы туралы», «Мемлекеттік жастар тәжірибесі
туралы», «Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық
түзеу арқылы қолдау туралы», «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік
жәрдемақылар туралы», «Арнайы әлеуметтік қызметтер туралы» Заң және т.б.
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2006 жылы баланың құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясына сәйкес
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Балалардың
құқығын қорғау комитеті құрылды, оның негізгі мақсаты балалардың құқығын
және заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік
саясатты жүзеге асыру болып табылады.
2007
жылы
Қазақстан
Үкіметімен
«Қазақстан
Балалары»
Бағдарламасы қабылданды, онда балалар үйінің тәрбиеленушілерін отбасыларына жайғастыру немесе отбасылыққа жақындатылған жағдай
жасау маңыздылығы, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар мен жетім
балалардың жемісті әлеуметтік бейімделуінің маңызды механизмдерінің
бірі ретінде белгіленген.
Бірақ, барлық жасалған жұмыстарға қарамастан Қазақстан әлікүнге
дейін барлық балаларға олардың отбасында тұрып және тәрбиеленудегі
заңды құқықтарын қамтамасыз етуден алыс, ал көңілді жұбатпайтын
статистиканың көрсетуінше, жылсайын республикада ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған 8 мыңдай бала анықталуда, оның 3 мыңнан астамы балалар үйіне түседі. Соңғы жылдары толық мемлекеттік қамтамасыз
етілуге берілген балалар санының бірізді (жылдан жылға) өсуінің негативті
тенденциясы айрықша қобалжу туғызуда. Егер 2012 жылы балалар үйіне
2231 бала жайғастырылса, 2014 жылы 2839 бала, сонымен қатар 212 бала
асырап алу, қорғаншылық, қамқоршылық және патронат күшін жойғаннан
кейін балалар үйіне түскен.
ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің мағлұматы бойынша республикада 2015 ж. басына жетім балалар және ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған (бұдан әрі-жетім балалар) балалар саны 32 362
жетті. Оның ішінде 21 350 бала қазақстандық азаматтардың отбасыларында
қорғаншылық пен қамқоршылықта және 1 820 – патронаттық тәрбиеленуде,
9 192 бала 188 балалар үйінде тәрбиеленуде. Балалар үйіндегі 7395
(80,4%) балаларды 7-ден 18 дейінгі жастағы балалар құрайды, сәйкесінше
балалардың тек 19,6% ғана (1797 адам) – 6 жастағы балалар.
Бүгінгі күнде интернаттық мекемелердің жүйесі 58 балалар үйі мен интернат мектептер, 25 бала үйі, 18 ақыл-есі кем балаларға арналған балалар
үйі-интернаттар, білім, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму жүйесінің
13 жетімхана, 28 жастар үйі, 29 балалар үйі мен отбасылық типтегі ауылдар және 17 жеке меншік балалар үйі құрайды [1].
Жетім балаларға қамқоршылық жасаудың Қазақстандық жүйесі әлікүнге
дейін балаларды өз бетінше заңға бағынышты өмірге сапалы дайындауға
назар бөлмей, «кәмілеттікке дейін ұстау» принципі бойынша жұмыс жасайды. Ал тәрбиелеу мен әлеуметтендіру сапасының тиімсіздігі Жасөспірімдер
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үйлері мен Жастар үйлерін ашу арқылы, яғни оларды күту құнының өсуімен
жетім балалардың интернат мекемелерінде болуларының шектік мерзімін
әрдайым «ұзарту» арқылы шешіледі.
Тарихи шарттардың (әлеуметтік сүргіндер, қуғын-сүргіндер, соғыстар
нәтижесіндегі жетімдіктер), әлеуметтік қорғау жүйесінің нақты инерттілігі
мен қалыптасқан салттар күшіне орай Қазақстанда нақты интернаттық
типтегі балалар үйі бірінші орын алады. Қоғамдағы құқықтық қатынастар
мен экономиканың дамуымен қатар, бала мен отбасы мүддесінде әр
баланың потенциалының толық дамуына септік тигізетін қамқоршылықтың
басқа да альтернативті формаларын кеңірек қолдануды талап етеді. Осы
зерттеу жобасы ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар мен
жетім балалардың отбасылық жайғастырылуының қазақстандық және
халықаралық тәжірибесін, қазақстандық асырап алушы/алмастырушы
отбасыларының экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және психологиялық
мәселелерін сараптау мақсатында жүргізілген болатын.
Зерттеу алдында келесі тапсырмалар тұрды:
1) Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алушы және меймандос отбасыларына жайғастырудың
(тәртібі, механизмі) қазақстандық және халықаралық тәжірибесін зерттеу.
Жасалған зерттеулерді, сараптама мен статистика деректерін, отбасылық
жайғастыру саласындағы жетекші қазақстандық сарапшылармен жартылай құрастырылған сұхбат нәтижелерін кабинеттік сараптау жолымен атаана қамқорлығынсыз қалған балаларды жайғастырудың шетелдік және
қазақстандық тәжірибесі жиынтықталды.
2) Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларды асырап алушы және меймандос отбасыларына, балаларды
тәрбиелеуге алуға дайын отбасыларына жайғастыру тәжірибесін зерттеу бойынша әлеуметтік зерттеу жұмыстарын жүргізу. Осы сегменттік
зерттеуді зерделеудің мәні осы күнде асыранды балалары бар отбасылар, ал зерттеудің мақсаты – тәрбиелеуге балаларды алған адамдардың
демографиялық және психологиялық ерекшеліктерін анықтау, сонымен
қатар адамдардың асыранды ата-ана болуларының айқын және жасырынды себептерін анықтау болып табылады.
3) «Меймандос отбасы» институтына қатысты сұхбатберушінің түсінігі,
қарым-қатынасы және нақты тәжірибесінің жүйесін, оның маңыздылығы мен
Қазақстанға ендіру мүмкіндігін анықтау мақсатында зерттеу жүргізу.
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4) Есепте Қазақстандағы жетімдіктің себептері қарастырылған, сонымен
қатар заңнама мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың
отбасыларына жайғастырылуының бар формаларына қысқаша бақылау
жасалып өтті. Кабинеттік зерттеу әдісімен әлеуметтік және экономикалық
тиімділік көзқарасынан ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар
мен жетім балаларды жайғастырудың отбасылық және институционалдық
формасына салыстырмалы сараптама жасалды.
5) Зерттеу қорытындылары бойынша зерттеушілермен стандарттар жобалары ұсынылды:
- ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды меймандос және
асырып алушы отбасыларға тапсыру;
- отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін тұлғаларды дайындау;
- ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды меймандос және
асырып алушы отбасыларға тапсыру және отбасына тәрбиелеуге алғысы
келетін тұлғаларды дайындаудың техникалық регламент жобасы;
- жетім балаларды отбасыларына орналастыру бойынша Қазақстан
Республикасының заңнамасына қажетті өзгерістер мен толықтырулар
енгізу бойынша, сонымен қатар «Меймандос отбасы» институтын дамыту
мақсатында ұсыныстар;
- бар жергілікті және халықаралық тәжірибе негізінде ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған балалар
мен жетім балаларға арналған
интернаттық ұйымдарды өмірлік қиын жағдайларға тап болған отбасылар
мен балаларға қолдау көрсету бойынша орталықтарға қайта қалыптастыру
жайлы ұсыныстар жасалды.
Кабинеттік және сапалы зерттеулермен қатар дөңгелек үстелдер аясында зерттелу сұрақтарын топтық талқылау әдісі де белсенді қолданылғанын
айта өткен жөн.
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1-тарау
ЖЕТІМДІК АЯСЫНДАҒЫ
ЖАҒДАЙҒА ШОЛУ

Б

1.1. АТА-АНАЛАРЫНЫҢ ҚАМҚОРЛЫҒЫНСЫЗ
ҚАЛҒАН БАЛАЛАР МЕН ЖЕТІМ БАЛАЛАРДЫ
ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗІ

алалар құқығының Халықаралық конвенциясы мен қолданыстағы
қазақстандық заңнамасы балалардың, сонымен қатар ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған балалардың отбасылық тәрбиеленуінің сөзсіз
басымдылығы жарияланады. ҚР Отбасылық кодексінің 116 б. сәйкес атааналарының қамқорлығынсыз қалған балалар отбасына тәрбиеленуге
берілуі керек, ал ондай мүмкіндік болмаған жағдайда - ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған балалар мен жетім балаларға арналған барлық
типтегі мекемелерге жіберілуі керек.
Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың заңнамалық
құқықтары мен мүдделері ресми құжаттар тізімімен бекітілген:
1. «Балалардың құқығы туралы» ҚР Заңы
2. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» ҚР Кодексі
3. «Отбасылық типтегі балалар ауылдары мен жасөспірімдер үйлері туралы» ҚР Заңы
4. «Қазақстан Республикасының Балаларды қорғау және баланы
шетелдiк асырап алуға қатысты ынтымақтастық туралы конвенцияны
ратификациялау туралы» ҚР Заңы
5. және басқалары.
Ұлттық заңнамаға сәйкес [2] әрбір баланың, егер бұл оның мүддесіне
қайшы келмеген жағдайда, отбасында тұрып, тәрбиеленуге, өз ата-анасын білуге, олардың қамқорлығы мен тәрбиесін көруге құқығы бар. Бірақ,
ҚР Заңнамасы әлеуметтік жетімдікті алдын алу шаралары бойынша, яғни
баланың мүддесін, оның қауіпсіздігі мен құқықтарын қорғауды қамтамасыз
етудегі дағдарыстық отбасын оңалту мен отбасы ішілік қарым-қатынастарды
түзетуге қажетті шараларды ешқалай қарастырмайды.
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Баланың, ата-аналардың немесе заңды өкілдердің ерігіне қарсы баланы ата-анасынан немесе басқа да заңды өкілдерінен айыруға тиым салынады. Айыру туралы шешімді тек айрықша жағдайда сот және тек баланы қорғау мақсатындағы керекті шамада ғана қабылдайды. Тәжірибеде,
қиын-қыстау жағдайларда, бұл мәселе көбінесе ата-ана құқығынан айыруға
шешіледі, бұл автоматты түрде баланың отбасынан түбегейлі және үзілдікесілді айырылуына соқтырады, себебі ата-ана құқығын қалпына келтіру
жағдайлары жоққа шақ.
Ата-ана құқығынан айыру туралы іс ата-аналардың, кәмілетке толмаған
балалардың құқығын қорғау бойынша міндеттер жүктелген ұйымдар, органдар немесе басқа да балалардың заңды өкілдерінің өтініші бойынша,
сонымен қатар прокурор қуынымы бойынша қарастырылады.
Балаға ата-ана құқығынан айыру туралы шешім сотпен қамқоршылық
пен қорғаншылық бойынша қызметтерді атқаратын прокурор мен органның
қатысуы арқылы жинастырылған құжаттардың негізінде қабылданады.
Заңнамамен құқықтан айырудан басқа, ата-аналық құқықтан шектеу де
қарастырылған. Шектеу – сот қаулысы негізінде шығарылатын ата-аналық
құқықтан айырмай баланы ата-анасынан алып қою.
Шектеуге жол беріледі:
1) ата-аналардан тәуелсіз жағдайлар бойынша (психикалық бұзылу немесе басқа да созылмалы аурулар, ауыр жағдайларға душар болу);
2) ата-аналардың өзін-өздері ұстауы нәтижесінде, бірақ соған
қарамастан ата-аналарды ата-аналық құқықтан айыруға жеткілікті негіз
болмағанда.
Құқықтарды шектеу 6 айдан артық емес мерзімге ғана рұқсат етіледі.
Егер осы мерзім өту бойынша ата-аналар өздерінің мінез-қылықтарын
өзгертпесе, қамқорлық қызметін атқаратын орган ата-аналық құқықтан айыру туралы арыз беруге міндетті.
Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқығын қорғау
оларды альтернативті отбасына, ал ондай мүмкіндік болмаған жағдайда,
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар мен жетім балаларға
арналған барлық типтегі ұйымдарға тәрбиеленуге беру жолымен жүзеге
асырылады.
«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» ҚР Кодексінде атааналарының қамқорлығынсыз қалған балалар мен жетім балалардың
альтернативті қамқорлығының барлық заңнамалық бар формаларына
түсініктеме берілген.
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2 сурет. Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балалар мен жетім балаларды жайғастырудың формалары

Бала асырап алу (қыз асырап алу) – шығу тегі бойынша туысқандардың
құқықтары мен міндеттеріне теңестірілетін балаға қатысты құқықтар мен
міндеттерді туғызатын сот шешімі негізінде отбасына тәрбиелеуге баланы (балаларды) берудің құқықтық формасы. Баланы асырап алу тууы
заңнамалық тәртіпте тіркелген, кәмілетке толмаған балаларға қатысты
және тек солардың мүдделері үшін толық физикалық, психикалық, рухани және адамгершілік дамуын қамтамасыз ету мүмкіндігін ескере отырып
рұқсат етіледі. Сонымен қатар баланың асырап алуға келісімі, жасы мен
жетілу деңгейі де ескеріледі.
Патронат – ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар
тәрбиелеуге алуға ықылас білдірген тұлғы (патронаттық тәрбиелеуші)
мен уәкілетті мемлекеттік орган арасында жасалатын шарт бойынша
азаматтардың отбасына тәрбиеленуге берілетін балаларды тәрбиелеу
формасы болып табылады.
Қорғаншылықпен қамқорлық жасау балаларды күту, тәрбиелеу және
оқыту мақсатында, сонымен қатар олардың мүліктік және жеке мүліктік емес
құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балалар мен жетім балаларға орнатылады. Балалардың мүдделеріне
жауап беретін жағдайлар болмаса, бір отбасында тәрбиеленген, туған
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ағайындылар мен апалы-сіңлілердің әртүрлі тұлғалармен қорғаншылық
немесе қамқоршылық жасалуына жол берілмейді. Қорғаншылық 14 жасқа
толмаған балаларға, ал қамқоршылық жасау 14-18 жастағы балаларға
рәсімделеді.
Институционалдандырылған қорғаншылық – балаларға арналған
мамандандырылған
мекемелерде
балалардың
туысқандарымен
тәрбиеленуге алынбаған және асырап алынбаған бала/асырап алынбаған
қыз бала, жетім балаларды күту мен тәрбиелеудің мемлекеттік формасы. Мекемелерде отбасылыққа жақындатылған жағдайлар жасалады.
Баланың күтілуге, тәрбиеленуге, білім алуға, жан-жақты дамуына, ары
мен абыройының құрметтелуіне, өзінің қызығушылықтарының қамтамасыз
етілуіне, туған тілі, мәдениеті, ұлттық салттары мен дәстүрлерін сақтауына
құқығы бар.
«Балалардың құқықтары туралы» ҚР Заңының 5 тарауының 30 бабында
баланың құқықтарын қорғау бойынша қызметтерді атқаратын ұйымдардың
түрлері жазылған:
• Туғанынан 3 жасқа дейінгі балаларға арналған балалар үйі;
• Жетім балалар мен ААҚҚ балаларға арналған интернаттық ұйымдар;
• Ақыл-ойы кеміс балаларға арналған интернаттық үйлер;
• Отбасылық типтегі балалар ауылдары;
• Жасөспірімдер үйлері.
• КБОы;
• Кәмілетке толмаған балаларға арналған жетімдер үйі.
Балаларға альтернативтік күтім бойынша БҰҰ Нұсқаулығында әрбір
бала оның қабілеттерінің толық ашылуына көмек көрсететін және оған
қолдау, қорғаныш пен күтімін қамтамасыз ететін ортада өмір сүру керектігі
жазылған. Тиісті қолдау көрсетудің өзінде отбасы балаға қажетті күтім жасай алмаса немесе оны қалдырып/бас тарқан күнде мемлекет баланың
қорғанысына жауапкершілік алады және оған альтернативтік күтімді
қамтамасыз етеді.
БҰҰ Нұсқаулығында альтернативтік күтім келесі формаларға ие
(төмендегі сұлбаны қараңыз).
Ұлттық заңнамада формалды емес қамқорлық түсінігі жоқ.
Мемлекеттің саясаты отбасылық тәрбиеге бағытталған, өз баласының
тәрбиесіне басым құқыққа ата-аналар ие. Егер ата-аналар баладан бас
тартса немесе оны тәрбиелеу құқығынан айырылса, онда мемлекет бала
үшін өзіне жауапкершілік алады және бірінші кезекте уәкілетті органдар
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атынан жергілікті атқарушы органдар баланы отбасына жайғастыру бойынша шаралар қолдану керек (баланы асырап алу, қорғаншылық, патронат) және ондай мүмкіндік болмаған жағдайда ғана, бала жетім балаларға
арналған ұйымдарға орналастырылады. Бала тәрбиеленуге тапсырылатын кандидатты таңдау кезінде оның некелік статусы мен материалдық
жағдайы ескеріледі.

2 сурет. Альтернативтік күтім формалары

Баланы асырап алу ресми тіркелген кәмілетке толмаған балаларға
қатысты асырап алу кезінде жол беріледі. Егер балада оның тууын
растайтын ресми құжаты болмаса, онда асырап алу баланы тіркеуге
қатысты шаралардан кейін ғана мүмкін болмақ.
Егер балалар бірін-бірі білмесе немесе бұл балалардың мүдделеріне
жауап беретін жағдай болмаса, ағайынды және апалы-сіңлілердің
әртүрлі тұлғалармен асыранып алынуына жол берілмейді.
Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасына орналастыру кезінде баланың мүддесі үшін оның
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ұлты, нақты бір дін мен мәдениетке қатыстылығы, туған тілі, тәрбиелену
мен оқытылудағы мирасқорлықты қамтамасыз ету мүмкіндігі ескерілуі
мүмкін.
Бір жынысты отбасыларына балаларды асырап алуға, қамқорлыққа,
патронатқа алуға рұқсат берілмейді.

1.2. ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕТІМДІКТІ АЛДЫН АЛУ: ШЫНДЫҚ
ПЕН КЕЛЕШЕК
Әлеуметтік жетімдікті алдын алу бойынша заңнамалық шаралар
Ұлттық заңнамада балалардың отбасынан ажыратылуы жағдайларын
болдырмау бойынша шаралар жазылған.
2002 жылғы 8 тамыздағы N 345 «Балалардық құқықтары туралы»
ҚР Заңы
Заңда әрбір бала отбасында тұрып, тәрбиеленуге құқығы бар деп
жазылған (21 б.). Баланы қорғау мақсатында қажетті жағдай болмаса,
баланың ата-анасымен бірге тұруға құқығы бар және баланың еркіне қарсы
оны ата-анасынан айыруға тиым салынады (25 б.).
«Балалары бар отбасыларға мемлекеттік жәрдемақылар туралы»
ҚР Заңы
Осы Заңға сәйкес балалары бар отбасыларға: баланың тууына
қатысты уақтылы мемлекеттік жәрдемақы (отбасының табысына тәуелсіз);
отбасындағы балалар санына қарай дифференциалданған көлемде
(отбасының табысына тәуелсіз) ол бір жасқа толғанға дейін бала киімі
бойынша жәрдемақы; азық-түліктік себет құнынан төмен орташа жандық
табыстарымен жағдайы төмен отбасыларынан шыққан 18 жасқа дейінгі
балаларға жәрдемақы төленеді.
«Азаматтардың жеке санатына әлеуметтік қолдау көрсету мәселесі
бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актыларына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңы, 2010 жыл
Әлеуметтік төлемнің жаңа түрі енгізілді – мүгедек баланы тәрбиелеуші
ата-аналарға, қамқоршыларға бір минималды еңбекақы көлеміндегі
жәрдемақы.
ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 6 тамыздағы № 806 қаулысы. 2010-2015
жылдарға арналған ҚР Үкіметі мен БҰҰ Балалар Қорының Операцияның
негізгі жоспары жобасын қолдау туралы.
Осы ынтымақтастық аясындағы шаралар сонымен қатар әлеуметтік
жетімдікті алдын алуға бағытталған.
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Өмірлік қиын жағдайларға тап болған
отбасыларына қаржылық қолдау
Әлеуметтік жетімдікті алдын алу формаларының бірі ақшалай
жәрдемақы төлеу түріндегі кейбір әлсіз отбасылар мен балалар санатына қаржылық көмек көрсету болып табылады. Жергілікті бюджет
қаражатынан қаржылық көмек көрсетуді Бюджеттік Кодекске, «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан
Республикасының заңына, жергілікті өкілдік және атқарушы органдардың
басқа да нормативтік-құқықтық актыларына сәйкестікте жергілікті атқарушы
органдар жүзеге асырады
Ақшалай жәрдемақының түрлері:
• Баланың тууына жәрдемақы;
• 1 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақы;
• 18 жасқа дейінгі балалар жәрдемақысы;
• Мүгедек балаларға мүгедектік бойынша әлеуметтік жәрдемақы;
• Мүгедек балаларға арнайы мемлекеттік жәрдемақы;
• Мүгедек балаға күтім жасау бойынша жәрдемақы (мүгедек балаларды
тәрбиелеп отырған отбасыларына);
• Үйде оқытылып, тәрбиеленетін мүгедек балаларға арналған
жәрдемақы;
• Қорғаншылықпен қамқоршылық жасау бойынша жәрдемақы;
• Асыраушыны жоғалту бойынша жәрдемақы;
• Көпбалалылық бойынша жәрдемақы;
• Мекенжайлық әлеуметтік көмек (МӘК).
Жәрдемақы алу кезіндегі қиындықтар: баланың минималды қажеттілігін
жабу үшін жәрдемақының жеткіліксіз мөлшері. Жәрдемақы алу барысының
қиындығы, көптеген құжаттардың талап етілуі, мүгедектікті растау
қажеттілігі (мүгедектік бойынша жәрдемақы алу үшін), табыстың жоқтығы
мен кедейлікті растау (МӘК алу үшін) қажеттілігі.
Отбасыны күшейтуге бағытталған бастамашылықты қолдау
бойынша заңнамалық шаралар
ҚР Президентінің Жолдауы, 2012 жылғы желтоқсан, «Балаларды
қорғау» бөлімі
«Жастарды отбасы құндылығы түсінігімен, ажырасудың зияндығын
түсіндіру арқылы тәрбиелеу керек, себебі ажырасқанда ең бірінші балалар
зардап шегеді. Балалардың тәрбиесі – бұл тек ананың ғана емес, ең алдымен екі ата-ананың да мендеті болып табылады. Сол себепті Үкіметке:
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аналық пен балалықты қорғау саласында, сонымен қатар отбасы мен неке
саласындағы заңнаманы толығымен қайта қарастыруды тапсырамын».
«Қазақстан Балалары» Мемлекеттік Бағдарламасы
5 б. 5 т. жетімдікті алдын алу, отбасы құндылығы мен отбасылық тәрбиені
үгіттеу бойынша теледидарлық және радио бағдарламаларды құру жолымен әлеуметтік жетімдікті алдын алу бойынша алдын алу жұмыстарын
жетілдіру.
2006-2016 жылдарға арналған ҚР Гендерлік теңдік стратегиясын
бекіту туралы
Стратегияның міндеттері: ұлттық некелік-отбасылық заңнаманы
одан әрі жақсарту мен отбасын әлеуметтік қолдауды жақсарту; отбасы
мүшелерінің өзіндік дамуы мен баланың тәрбиесі үшін тиісті әлеуметтікэкономикалық, күнделікті-тұрмыстық жағдайларды жасау; отбасы абыройын көтеру, некелік-отбасылық қарым-қатынасты нығайту, отбасы мен
неке құндылығын насихаттау; отбасы мен некенің позитивті бейнесін сіңіру
мен адамгершілік құндылықтарды жаңғырту; некелік-отбасылық қарымқатынастарда гендерлік теңдік мәселесі бойынша халықтың ақпараттыққұқықтық хабардар болуын жақсарту болып табылады.
Бұл үшін неке мен отбасының рухани және адамгершілік негіздерін
бекітуге көмектесетін жақсы деген отбасылық, этно-мәдени дәстүрлерді
жаңғырту
қажет.
Жаңа
жағдайларға
әлеуметтік-психологиялық
бейімделу мен дағдарыс жағдайынан шығу бойынша отбасыларына
мамандандырылған психологиялық-педагогикалық қызметтер, отбасылар
мен балаларды әлеуметтік қамтамасыз етудің жаңа мамандандырылған
институттарын құру мен қолданыстағыларын дамыту керек.
Әлеуметтік жетімдікті алдын алу мен отбасыларын нығайту бойынша Ұлттық бағдарлама (SOS Балалар ауылдары)
Бұл бағдарламаның мақсаты отбасыларын нығайту мен ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалу қаупі бар балаларға қолдау көрсету болып табылады. Яғни балаларды олардың биологиялық отбасынан айыруды алдын
алуға бағытталған шаралар тізбегі жүзеге асырылады. Ата-аналарды білім,
білік және ресурстармен қамтамасыз ету, өз балаларының үйлесімді дамуы
мен отбасылық ортада өсу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Бағдарлама отбасыларына толыққанды және өз балаларына қамқорлық пен қорғаншылықты
қамтамасыз ете алатындай болуға көмектесуге бағытталған. Сонымен қатар,
осы Бағдарлама аясында жергілікті қоғамның әлеуетін нығайту бойынша шаралар жүргізіледі.
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Отбасын қолдау мен нығайту бағдарламасы, балалардан бас тартуды
алдын алу
Қазақстанның әрбір аймағында мемлекеттік Кәмілетке толмағандардың
бейімделу орталықтары бар. КБО міндеттеріне кәмілетке толмағандардың
дағдарыстық жағдайдан шығуында жедел көмек көрсету, оларды орналастыру, баланың отбасымен қайта қосылуы жатады.
Балалар үйінде «Үміт» тобы қызмет жасайды, оның мақсаты – жетімдікті
алдын алу, баланың үйлесімді дамуына, денсаулығы мен өмірінің қорғанысына
мемлекеттік кепілдік жасау [3].
ҚР БҒМ Балалардың құқығын қорғау комитеті бастамашылығы бойынша Кәмілетке толмағандардың бейімделу орталықтарында, балалар
үйінде асырап алған ата-аналар мектептері мен отбасыларды қолдау бойынша 37 қызмет құрылған, олар қоғамдық бастамада қызмет атқарады
және осы күнде мекемелерде бар (балалар үйінде, КБОда) балалардың
отбасыларымен жұмыс жасауды қамтамасыз етеді, сонымен қатар ерте
жастан отбасылық төмен жағдайдайды алдын алуға мұқтаж отбасыларды
қарастырмайды. Қолданыстағы Қызметтердің қызметкерлері мекемелердің
тәрбиелеушілер мен мамандары болып табылады.
Осыған бірден бір тәжірибе Шығыс-Қазақстандағы бірнеше жыл жұмыс
істеп келе жатқан Усть-Каменогорск қаласы әкімдігіндегі «Отбасы мен
балалық шақты қолдау орталығы».
Орталық 2008 жылы ЮНИСЕФ бастамашылығы бойынша «Балаға
мейірімді қала» халықаралық жобасы аясында құрылған. Оның қызметінің
мақсаты өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасылар мен балаларға
психологиялық, әлеуметтік және заңды көмек көрсету болып табылады
Орталықтың міндеттері:
1. Күтілетін жағдайды зерттеу және отбасылар мен балалардың
әлеуметтік-психологиялық қолдауға мұқтаждылықтарын бағалау. Тиісті
қызметтерді жасап, ендіру.
2. Осы әлеуметтік-демографиялық топқа қатысты мәселелер шеңберін
анықтау.
3. Ата-аналарды, педагогикалық қызметкерлерді баланың отбасында
тәрбиеленуі мен отбасыларының жемісті қызмет жасауын қамтамасыз
ететін технологияларға оқыту.
4. Өмірлік қиын жағдайларға тап болған жасөспірімдермен және балалармен жұмыс жасайтын орталықтың әлеуметтік-психологиялық
қызметінің алдын алу мен түзету-дамыту қызметін ұйымдастыру.
5. Балалар өздері тұрып жатқан қалаға қатысты мәселелерді шешуде
қатысуын қамтамасыз ету.
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6. «Балаға мейірімді қала» жобасын жүзеге асыруда білім беру
ұйымдарының қатысуын үйлестіру, қаладағы отбасы институты
статусының өркендеуіне көмектесу.
2009 жылдан бастап орталықта балалар мен жасөспірімдерге арналған
тәуліктік сенім телефоны қызметі жұмыс жасайды. Орталық мамандары
отбасы институтын қолдау бойынша қалалық бағдарламаларды жасап,
жүзеге асыруда: әумесерлік мінез-қылықты балалар мен жасөспірімдерге
арналған авторлық бағдарламалар, олардың мақсаты қатысушылардың
әлеуметтік маңызды мінез-қылық үлгілерін қалыптастырып және дамыту, олардың жалпы адами құндылықтарды қыбалдауы болып табылады. Жасөспірім қыздарға арналған «Бақытты болашаққа назар»
бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты – бағдарлама қатысушыларының
өздерінің болашақ отбасылық өмірге деген ұстанымдары, олармен болып
жатқан жайттарға жауапкершілік деңгейінің түсінігі. «Ата-аналық махаббат
сабақтары» бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты – отбасылық жағдай
төмендігін алдын алу, қараусыз қалушылық пен балалардың интернаттар
мен балалар үйіне түсуін болдырмау.
Орталық мамандары «Ана немесе әке ішкен кезде» бағдарламасын
жүзеге асыру арқылы балаларды қолдау тобының жұмысын
ұйымдастырады. «Асырап алушы ата-аналар мектебі», «Жас отбасы»
бағдарламалары жасалған.
Барлық аймақтарда дерлік «Ана Yйi» Қоғамдық Қордың филиалдары
жұмыс жасайды, олардың мақсаты баланы отбасында (туған анасымен)
сақтап қалу болып табылады. «Ана Yйi» өмірлік қиын жағдайларға тап
болған аналарға моральдық және материалдық көмек көрсету арқылы
көмектесуге бағытталған. Сынамалы жоба Қазақстанның астанасы –
Астана қаласында басталды. Бірінші дағдарыстық орталық 2013 жылғы
мамыр айында ашылды. Бес ай ішінде Үй толығымен адамға толы болды. Қолдау 15 әйелге көрсетілді. Осы мерзімде соншалықты бала жетім
қалмады. 2013 жылы қазан айында баларымен әйелдерге арналған тағы
да үш дағдарыстық орталық ашылды: Астанадағы екінші үй және Алматы
мен Қостанайды бір-бір үйден. 2015 жылғы маусым айынан Қазақстанда 23
Ана Үйі жұмыс жасауда. Қазақстанның барлық облыстық орталықтарында
барлығы 54 дағдарыстық орталық ашу жоспарлануда.
Айсайын орташа алғанда кризистік орталыққа жаңа туған балаларымен 40-45 ана келіп түседі. Жобаның жұмыс жасауы кезінде «Ана Yйi»(Дом
Мамы) паналарында 900 жуық балаларымен аналар көмек пен түсінік тапты (2015 жылғы шілде айындағы мағлұматтар).
Бақытқа орай, 2013 жылғы желтоқсан айынан 2015 жылғы шілде айы
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аралығында біздің аналарымыздың 50% отбасыларына қайтып оралды. Бұл мағлұматтар аналардың балаларынан бас тартуына соқтыратын
мұндай қиындықтар қысқа уақытты болуы мүмкіндігін көрсетеді және әйел
адамға осынау қысқа дағдарыстық кезеңде көмек алып, аздап күте тұру
керек.
Зерттеу қорытындылары келесі күрделі мәселелерге нұсқауда: ҚР
Заңнамасы әлеуметтік жетімдікті алдын алу бойынша шараларды, ал яғни
баланың мүдделері, оның қауіпсіздігі мен құқықтарының қорғалуын қамтамасыз
ету үшін дағдарыстық отбасын оңалту мен отбасы ішілік қарым-қатынасты
түзету үшін қажетті шараларды ешқалай қарастырмаған. Қиын кезеңде
мәселелер ата-аналық құқығынан айыру мүддесіне қарай шешіледі, бұл автоматты түрде баланың отбасынан түбегейлі және үзілді-кесілді айырылуына
әкеліп соқтырады, себебі ата-аналық құқығын қалпына келтіру жағдайлары өте
сирек кездеседі.
Сонымен қатар қолданыстағы бала асырап алу, тәрбиелеу мен патронат
тәжірибелері әлеуметтік жұмысшылар мен психолог – мамандардың қолдауына
бекітілмеген. Мұндай қолдау отбасынң нығайту мен баланың асырап алған отбасында жеңіл бейімделуне ғана емес, сонымен қатар балаларды интернат
мекемелеріне қайтарылу қауіпін де төмендетуге көмектесуі керек.
Альтернативті тәрбиелеу формалары және балаларды асырап
алушы отбасыларына жайғастыру тәртібі *
Отбасынан алып қойылған баланың «сапалы қамқорлығын» қамтамасыз
ету мақсатында ұлттық саясатпен альтернативтік қамқорлық бала үшін ең
тиімді формада жасалуы қарастырылады. Бірінші кезекте баланың отбасына тәрбиеленуге берудің (тәрбиелеу, қамқорлық, патронат, асырап алу)
барлық нұсқалары қарастырылады, мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда
- жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған барлық типтегі ұйымдарға жіберілуі қарастырылады. Осы
мәселелерге жауаптылар бала құқығын қорғау мақсатында қамқорлықтың
тиісті орындалуын бақылайтын жергілікті атқарушы органдар болып табылады. Баланы асырап алушы отбасыға немесе ұйымға қамқорлыққа беру,
бір қамқорлық формасынан басқасына ауыстыру баланың ойын ескере
отырып, сонымен қатар егер отбасы мүдделі болса, отбасының ойын ескере отырып жүзеге асырылады. Бірақ тәжірибе көрсететіндей интернаттық
мекемелерде қамқорлықта тұрған балаларды басқа мекемеге аудару тура*
Ата-аналарының
қамқорлығынсыз
қалған
балаларды
отбасылық
орналастыру/
қорғаушылықтың альтернативтік формалары туралы толық ақпарат мына сайтта барhttp://www.
usynovite.kz/; http://egov.kz/; http://www.bala-kkk.kz/
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лы немесе қамқорлықтың басқа формасына аудару туралы ойлары барлық
кезде ескеріле бермейді.
Альтернативтік тәрбиелеу бойынша БҰҰ басшылығы баланың қажеттілігін
және баланың отбасына берілу мүмкіндігін ескере отырып тәрбиелеу жоспарын жасауды ойластыруда. Сұрау нәтижелері көрсеткендей заңнамалық
деңгейде, сонымен қатар тәжірибеде тәрбиелеудің жеке жоспарларын жасау жүргізіліп жатқан жоқ. Бірақ соған қарамастан балаға қамқорлық жасауды ұйымдастыруға жауапты орган тәрбиелеудің альтернативті формасын
таңдауға жауапты болып табылады, тұрақты түрде жылына 1 рет баланы
қамқорлыққа беру сараптамасын жасайды және сараптама қорытындылары
бойынша тиісті шаралар қолданады.
БҰҰ Басшылық принциптеріне сәйкес мемлекет альтернативті күтім
нұсқаларының жиынымен қамтамасыз етуі керек. Ұлттық заңнамада
альтернативтік қамқорлықтың түрлі формалары қарастырылады: баланы асырап алу, отбасында немесе балалар мекемелерінде қорғаншылық
(қамқоршылық), патронат.
Асырап алған отбасында қамқорлықты жүзеге асыратын тұлғаға
қойылатын талаптар «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы»
Кодекстің 122 б. жазылған. Қорғаншы немесе қамқоршы тек кәмілетке
толған тұлғалар бола алады, келесі жағдайлардан басқа:
1) сотпен іс-әрекетке қабілетсіз немесе шектеулі іс-әрекетке қабілетті
деп танылған түлғалар;
2) сотпен ата-аналық құқығынан айырылған немесе сотпената-аналық
құқығынан шектелген тұлғалар;
3) ҚР заңымен жүктелген міндеттерді тиісінше орындамағаны үшін
қорғаншылық немесе қамқоршылық міндеттерінен алыстатылған;
4) егер сотпен асырап алушылық солардың кесірі бойынша жойылған
жағдайдағы бұрынғы асырап алушылар;
5) денсаулық жағдайлары бойынша тәрбиелеу немесе қамқорлық
міндеттерін жүзеге асыра алмайтын тұлғалар.
ПБалаға қорғаншы немесе қамқоршы тағайындау кезінде қорғаншының
немесе қамқоршының адамгершілік және басқа да жеке сапалары, оның
қорғаншының немесе қамқоршының міндеттерін орындау қабілеттілігі,
бала мен қорғаншының немесе қамқоршының арасындағы қарымқатынас, қорғаншының немесе қамқоршының отбасы мүшелерінің балаға
дегенқарым-қатынасы, сонымен қатар, егер мүмкін болса баланың өз
қалауы да ескеріледі.
Сауалнамалардың алынған қорытындылары бойынша қамқорлық жа20
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сайтын тұлғаларды дайындаудың алғашқы курстары заңнамамен реттелмеген.
Статистикалық мағлұматтардың сараптама қорытындылары бойынша аса
кең таралған қорғаншылықпен қамқоршылық (әлеуметтік жетімдер санынан
62,5% бала), содан кейін таралуы бойынша институционалдандыру (31,3%)
және патронат (6,2%) орын алады.
Қазақстанда отбасыларына орналастырылған балалар туралы бірыңғай
интернет-порталы бар. Бұр ресурс 2012 ж. 27 маусымынан ашық және жетім
балаларды қазақстандық азаматтардың отбасыларына жайғастырудың
қолданыстағы механизмдерінің бірі болып табылады.
Бала мүдделерін қорғау мақсатында баланы қамқорлық жасауға (асырап алу) тапсырмастан бұрын заңнамалық талаптарға сәйкес болашақ
қамқоршылардың (асырап алушылардың) әлеуетті мүмкіндік мағлұматтары
мен басқа да мағлұматтары зерттеледі [4].
Бірақ тәжірибе көрсеткендей қорғаншылық және қамқоршылыққа жауапты
органдар тарапынан қорғаншыларды (асырап алушылар) жеке тұлға ретінде
жеткіліксіз зерделеу мен бақылау фактілері орын алады.
Альтернативті қорғаншылыққа қойылған бала егер бұл баланың мүддесіне
қайшы келмесе, ата-анасымен, өз отбасының басқа да мүшелерімен, достарымен тұрақты байланыс жасауға мүмкіндігі бар [5]. Ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған баланың мүддесі үшін қорғаншылықты анықтау кезінде
оның ұлты, нақты бір дінге қатыстылығы мен мәдениеті, туған тілі, тәрбиелеу
мен оқытудағы мирасқорлықты қамтамасыз ету мүмкіндігі ескеріледі.
Балалардың құқығы бар:
1) олардың адами абыройының кұрметтелуіне;
2) қорғаншы немесе қамқоршы тарапынан қамқорлыққа;
3) онымен бірге тұруға;
4) оған тиесілі алиментке, жәрдемақыға және басқа да әлеуметтік
төлемдерге;
5) тұрғын үйге құқықтарының немесе тұрғын үйді пайдалану
құқықтарының сақталуына;
6) қорғаншы немесе қамқоршы тарапынан қиянат етушіліктен
қорғанысқа;
7) қорғаншы немесе қамқоршының отбасында тәрбиеленуге;
8) олардың күту, тәрбиелеу, білім беру және жан-жақты дамуын
қамтамасыз етулеріне;
9) тұрғын үй заңнамасына сәйкес тұрғын үйі болмаса үй алуға [6].
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Егер қорғаншылық немесе қамқоршылық орнатылатын балада ағалары
немесе әпкелері болса, олардың бірге тұруына жағдай жасалады.
Бір тұлға ағайынды және апалы-сіңлілі немесе бір-бірімен туыстық
қатынастары жоқ бірнеше баланы асырап ала алады. Егер балалар
бірге тұрып, бірге тәрбиеленбесе және өздерінің туысқандықтары туралы
білмеген жағдайда және асырап алушылық балалардың мүдделеріне жауап
беретін жағдайлар болмаса, бір отбасында тәрбиеленген ағайындыларды
және апалы-сіңлілерді әртүрлі тұлғалар асырап алуға, қорғаныштық және
қамқоршылыққа алуға, патронатқа жол берілмейд [8].
Патронат отбасыларында ағайындылар және апалы-сіңлілер берілген
жағдай болмаса, 3 баладан артық бала тәрбиелеуге болмайды. Отбасына қорғаныштыққа берілетін балалар саны шектелмейді, бірақ соған
қарамастан, қорғаныштыққа беру шешімін қабылдар кезде балалардың
қажеттілігін қанағаттандыру үшін қамқоршының материалдық және
тұрмыстық жағдайлары қарастырылатын болады.
Зерттеулер қорытындылары бойынша тәжірибеде ағайындыларды
және апалы-сіңлілерді бір-бірінен айырмау саясаты қолдау табады. Бірақ
баланы отбасына қорғаныштыққа немесе асырап алуға тапсыру кезінде
ағаларының және әпкелерінің болуы кедергілердің бірі болып табылады,
себебі барлық асырап алушылар бірнеше баланы қыбалдауға дайын бола
бермейді.
Балалар бірін-бірі білмеген немесе егер бұл баланың мүддесіне жауап
берген жағдайлар болмаса, ағайындылар және апалы-сіңлілерді әртүрлі
тұлғалардың асырап алуына жол берілмейді.
Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасыларына жайғастыру кезінде баланың мүддесі үшін оның ұлты,
нақты бір дінге және мәдениетке қатыстылығы, тәрбиелеу мен оқытудағы
мирасқорлықты қамтамасыз ету мүмкіндіктері ескерілуі мүмкін.
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Айырмалық
белгілері

Анықтама

Негізгі қалыптасуы

№

1.

2.

Баланы тәрбиелеуге
(патронаттық тәрбиелеуші)
алуға ықылас білдірген тұлға
мен ҚҚО арасында жасалатын баланы (балаларды)
тәрбиелеуге беру туралы шарт.

Патронат – ата-аналарының
(біреуінің) қамқорлығынсыз
қалған балаларды (баланы)
тәрбиелеуге алуға ықылас
білдірген тұлғы (патронаттық
тәрбиелеуші) мен қорғаныштық
немесе қамқоршылық жасауды
жүзеге асыратын орган арасында жасалатын шарт бойынша
азаматтардың отбасыларына
патронаттық тәрбиеленуге
берілетін балаларды тәрбиелеу
формасы болып табылады.

Патронат

ҚҚО органының шешімі

Қорғаныштық –он төрт жасқа
толмаған балалардың және
сотпен іс-әрекетке қабілетсіз
деп танылған тұлғалардың
мүдделері мен құқықтарын
қорғаудың құқықтық формасы. Қамқоршылық –он төрт
жастан он сегіз жасқа дейінгі
баланың (балалардың),
сонымен қатар спирттік
ішімдіктерді және есірткі
заттарын шамадан тыс
қолдану нәтижесінде сотпен
іс-әрекетке қабілетсіз деп
шектелген кәмілетке толған
тұлғалардың мүдделері
мен құқықтарын қорғаудың
құқықтық формасы.

Қорғаншылық, қамқоршылық

Балаларды жайғастыру формалары

Сот шешімі

Бала асырап
алу (қыз асырап алу) – шығу
тегі бойынша
туысқандардың
құқықтары мен
міндеттеріне
теңестірілетін
балаға қатысты
құқықтар мен
міндеттерді
туғызатын сот
шешімі негізінде
отбасына
тәрбиелеуге баланы (балаларды)
берудің құқықтық
формасы.

Асырап алу

Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды жайғастыру формалары бойынша салыстыру кестесу*
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• ҚҚО жүгіру,
• Тұрғын тұрмыстық жағдайын
тексеру,
• құжаттарды тексеру,
• шарт жасасу

тәртіп

4. Талаптар мен

Патронат

• ҚҚО жүгіру,
• тұрғын-тұрмыстық
жағдайын тексеру,
• құжаттарды дайындау,
• ҚҚО шешімін шығару

Қорғаншы, қамқоршытек
оның келісім бойынша ғана
тағайындала алады.

Қорғаншы/қамқоршы:
іс-әрекетке қабілетті
тұлға(әдетте туысқаны),
жас айырмашылығы
ескерілмейді.

Қорғаншылық, қамқоршылық

• ҚҚО жүгіру,
• тұрғын-тұрмыстық
жағдайын тексеру,
• құжаттарды дайындау,
• сотқа өтініш,
• сот шешімін шығару

Асырап алушы (ҚР
азаматтары және шетел
азаматтары): іс-әрекетке
қабілетті тұлға, жас
айырмашылығы 16
жастан кем емес және 45
жастан артық емес болуы
керек. Некеде тұрмаған
ер азаматтарға асырауға
болмайды, (ерекшелкетер
бар: 91 бап. …анасының
қайтыс болуы немесе атааналық құқығынан айырылуына орай үш жастан
кем емес баланың негізгі
тәрбиесінен басқа)

Асырап алу

Балаларды жайғастыру формалары

Патронаттық тәрбиелеуші: ісәрекетке қабілетті тұлға (жас
айырмашылығы міндетті емес,
патронатты тәрбиеші некеге
тұрмаған тұлға бола алады).

Айырмалық
белгілері

3. Субъектілер

№

Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды жайғастыру
формалары бойынша салыстыру кестесу
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Айырмалық
белгілері

Құқықтық салдар

Қажетті құжаттар

№

5.

6.
Баланы (балаларды)
патронаттық тәрбиелеуге
алуға ықылас білдірген тұлға
органға келісі құжаттарды
ұсынады:
1) парронаттық тәрбиеші
болуға ықылас туралы
өтініш;
2) тұрғын-тұрмыстық
жағдайларды зерттеудің
жүргізілуі туралы өтініш;
3) егер баланың
(балалардың) патронатты тәрбиелеушісі болуға
ықылас білдірген тұлға
некеде болса, зайыбының
келісімі;

• бала күтіміне бюджеттен
ақшалай қаражат бөлу,
• патронаттық
тәрбиелеушілердің еңбегін
төлеу,
• ҚҚО тарапынан бақылау

Патронат

Мемлекеттік қызметті алу
үшін алушыға уәкілетті
органға келесі құжаттарды
ұсыну керек:
1) ерікті формада
ресімделетін қорғаншы
(қамқоршы) болу ықыласы
туралы аудындық, қалалық
бөлімдер, облыстық,
респбликалық маңызы бар
қаланың білім басқармасы
басшысының атынан жеке
тұлғаның өтініші;

• кәмілетке толмағанның
мүлкі есебінен күтілу,
• әлеуметтік көмек,
• ҚҚО тарапынан бақылау

Қорғаншылық, қамқоршылық

Азаматтар өзінің
тұрғылықты орны бойынша органдарға келесі
құжаттарды қоса салумен
жазбаша түрде бала
асырап алу ықыластары
туралы өтініш береді:
1) жеке басын
куәландыратын құжаттың
көшірмесі;
2) баланы асырап алуға
жақын туыстарының жазбаша келісімі;
3) жиынтық табыс мөлшері
туралы анықтама;
4) отбасылық жағдайы
туралы анықтама;

•
ата-аналар мен балалардың
құқықтары мен міндеттері,
алименттік міндеттер
туындайды,
• мұрагерлік құқықтық
қатынастар,
•асырап алушылар немесе ата-аналар ретінде
АЖАЖ органдарында
асырап алуды тіркеу

Асырап алу

Балаларды жайғастыру формалары

26

6.

п/п

№

Қажетті
құжаттары

Айырмалық
белгілері

4) патронатты тәрбиелеуші
болғысы келетін тұлғаның
денсаулық жағдайы, соның
ішінде психикалық, есірткіге
(улағыш), алкогольдық
тәуелділігінің жоқтығы туралы
анықтама;
5) егер баланың (балалардың)
патронатты тәрбиелеушісі
болуға ықылас білдірген тұлға
некеде болса, зайыбының
денсаулық жағдайы, соның
ішінде психикалық, есірткіге
(улағыш), алкогольдық
тәуелділігінің жоқтығы туралы
анықтама; 6) баланы (балаларды) патронатты тәрбиелеуге
алғысы келетін тұлғаның, сонымен қатар егер патронатты
тәрбиелеуші болғысы келетін
тұлға некеде болса, зайыбының
сотталғандығының жоқтығы (бар
болуы) туралы анықтама.
Патронаттық тәрбиелеу туралы
Ережені бекіту Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы
30 наурыздағы № 384 қаулысы

Патронат
2) егер қорғаншы
(қамқоршы) болғысы
келетін тұлға некеде болса,
зайыбының нотариалды
куәландырылған келісімі;
3) мемлекеттік қызмет
алушының және егер
қорғаншы (қамқоршы),
тәрбиелеуші болғысы
келетін тұлға некеде болса,
зайыбының жеке куәлігінің
түпнұсқасы мен көшірмесі;
4) стандартқа жассалған 3
қосымшағасәйкес қорғаншы
(қамқоршы) болғысы
келетін тұлғаның, егер
қорғаншы (қамқоршы),
тәрбиелеуші болғысы
келетін тұлға некеде болса, зайыбының
денсаулық жағдайы туралы
медициналық қорытынды;

Қорғаншылық,
қамқоршылық

По итогам проверки
орган в течение десяти
календарных дней со дня
поступления заявления о
желании усыновить ребенка проводит обследование
жилищно-бытовых условий
граждан, по результатам
которого составляет соответствующий акт и готовит
заключение о возможности либо невозможности
граждан быть кандидатами
в усыновители.

5) справки о состоянии
здоровья граждан и близких родственников, в том
числе психического, об
отсутствии наркотической
(токсической), алкогольной
зависимости;
6) справки об отсутствии
судимости;
7) копию документа,
подтверждающего право
собственности на жилище
или право пользования
жилищем

Асырап алу

Балаларды жайғастыру формалары

Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды жайғастыру
формалары бойынша салыстыру кестесу
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Айырмалық
белгілері

Қажетті
құжаттар

№

6.

Патронат
5) мемлекеттік қызметті алушы некеде тұрмаса нотариалды куәландырылған анықтама;
6) ерікті формада ресімделген мемлекеттік қызметті
алушының өмірбаяны;
7) жұмыс орнынан берілген мемлекеттік қызметті
алушының мінездемесі;
8) жұмыс орнынан анықтама
9) еңбекақы туралы анықтама;
10) тұрғылықты орнынан анықтама;
11) неке қию (егер некеде болса) туралы анықтама;
12) мемлекеттік қызметті алушының және оның
зайыбының сотталмағандығы туралы анықтама.
Осы құжаттар ұсынылғаннан кейін бала тәрбиелеуге
үміткер тұлғаның тұрғын-тұрмыстық жағдайына сараптама жүргізіледі, соның қорытындысы бойынша акт
дайындалады.
Сонымен қатар, заңнамаға сәйкес қорғаншылыққа
(қамқоршылыққа) берілетін әрбір балаға қорғаншылық
(қамқоршылық) ресімдегісі келетін тұлға келесі
құжаттарды қсынады:
1) мектеп әкімшілігімен куәландырылған (егер бала 10
жастан үлкен болса) баланың келісімі;
2) баланың туу туралы куәлігі;
3) баланың денсаулық жағдайы туралы медициналық
анықтама және балаың даму тарихынан үзінді
көшірме;

Қорғаншылық, қамқоршылық

Балаларды жайғастыру формалары

В случаях соответствия
граждан требованиям
действующего законодательстваорган в течение
пятнадцати календарных
дней со дня поступления
заявления ставит их на
учет в качестве кандидатов в усыновители
посредством внесения
записи в журнал учета
лиц, желающих усыновить детей.
Оригинал положительного заключения, исполненного на бланке органа,
выдается кандидатам в
усыновители в течение
пяти календарных дней
со дня подписания заключения. Положительное заключение является
основанием для постановки на учет в качестве
кандидатов в усыновители и подбора ребенка.

Асырап алу
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*

Қажетті
құжаттар

6.

Патронат

Формы устройства детей

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31
тамыздағы № 1119 қаулысы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі, білім және ғылым саласындағы
жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін
мемлекеттік қызметтердің стандарттарын бекіту
туралы

4) ата-аналары туралы құжаттар (өлгендігі
туралы анықтама, сот шешімі немесе үкімі,
ата-аналарының ауруы немесе ізделуі туралы анықтама, егер бала некеде тумаса, № 4
формадаға анықтама);
5) баланың оқу орнынан анықтама;
6) зейнетақы алатын балаларға зейнетақы
кітапшасы, алименттер алу туралы сот шешімінің
көшірмесі;
7) ағалар мен әпкелері туралы ақпарат және
олардың тұрғылықты орындары;
8) балада тұрғын үйдің бар немесе жоқтығы туралы құжат.

Қорғаншылық, қамқоршылық

http://www.usynovite.kz/rus/content/pivot_table

Айырмалық
белгілері

№

О браке (супружестве) и
семье
Кодекс Республики Казахстан
от 26 декабря 2011 года №
518-IV

Об утверждении Правил учета
лиц, желающих усыновить
детей
Постановление Правительства Республики Казахстан от
30 марта 2012 года № 386
Усыновление производится
судом по заявлению лиц
(лица), желающих усыновить
ребенка. Рассмотрение дел
об усыновлении ребенка производится судом в порядке
особого производства, предусмотренном Гражданским
процессуальным кодексомРеспублики Казахстан.
Дела об усыновлении детей
рассматриваются судом с
обязательным участием самих
усыновителей, представителя
органа, осуществляющего
функции по опеке или попечительству, а также прокурора.

Асырап алу

1-тарау. Жетімдік аясындағы жағдайға шолу

Қорғаншылықтың әртүрлі формаларын қаржыландыру
2015 жылдың қаңтар айынан бастап бала асырап алған ҚР азаматтарына 75 айлық есептік көрсеткіш көлемінде уақтылы ақшалай төлем
жасалып отырады.
Асырап алушы отбасыларында қорғаншылықты жүзеге асыратын
тұлғалар әр балаға ақшалай жәрдемақы, ал патронаттық тәрбиелеу
кезінде – еңбекақы алады.
Қорғаншылықты (қамқоршылықты) қаржыландыру
Заңнамаға сәйкес қорғаншы немесе қамқоршы қамқорлығындағыларды
өз есебінен күтуге міндетті емес. Қамқорлығындағыларды күту
қамқорлықтағы тұлғаның еңбекақысы, алименттері және басқа да
әлеуметтік төлемдер, сонымен қатар оған тиесілі мүлік есебінен жүзеге
асырылады.
Қамқорлығындағыны күтуге қаражаттың жетпеген жағдайында,
қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша қызмет атқаратын органдар
бала күтіміне жәрдемақы тағайындайды.
Жетім бала (жетім балалар) және ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балаларды күтуге қорғаншылар немесе қамқоршыларға
жәрдемақыны тағайындау тәртібі мен төлеу мөлшері Қазақстан Республикасы Үкіметімен анықталады.
Патронатты қаржыландыру
Патронат тәрбиелеушіге берілген әр бала (балалардың) күтіміне
«Патронаттық тәрбиеленуге берілген бала (балалардың) күтіміне бөлінетін
ақшалай қаражаттың көлемі мен төлем жүргізу Ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №
381 қаулысымен бекітілген көлем мен тәртіпте айсайын ақшалай қаражат
төленіп тұрады.
Патронатты
тәрбиелеушілердің
еңбекақысын
төлеу
шарты
«Патроналдық тәрбиелеу туралы Ережені бекіту жайлы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы
№ 14 бұйрығымен реттелген. Еңбекақының талаптары мен көлемі
«Азаматтық қызметкерлерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен
ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысымен сәйкестікте
білім берудің мемлекеттік мекемелері тәрбиеленушілерінің еңбекақысын
төлеу талаптарымен бірдей анықталады. Патронаттық тәрбиелеушінің
еңбекақысы жұмыс өтіліне, біліктілік деңгейіне, біліміне байланысты бо29

лып келеді. Бірақ сұралған сұхбаткерлердің айтуынша ол ұстаздардың
еңбекақысынан төмен.
Жәрдемақы көлемі
Бала (қыз бала) асырап алған, сонымен қатар, қорғаншылыққа
(қамқоршылыққа) алынған балалары бар, мүгедек баланы тәрбиелеп
отырған отбасыларына жәрдемақы көлемі: 1 минималды еңбекақыны
құрайды.
Жетім
баланы
(жетім
балаларды)
және
ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күту үшін қорғаншылар немесе қамқоршыларға төленетін жәрдемақы көлемі қорғаншылықтағы әр
балаға айына он айлық есептік көрсеткішті құрайды.
Патронаттық тәрбиелеушілерге берілген баланың (балалардың)
күтілуіне бөлінетін ақшалай қаражаттың төленуі, айсайын келесі
көлемдерде жүзеге асырылады [8]:
1) мектепке дейінгі жастағы бір баланың тамақтануына - 6 айлық
есептік көрсеткіш;
2) мектеп жасындағы бір баланың тамақтануына - 7 айлық есептік
көрсеткіш;
3) бір балаға киім, аяқ киім және жұмсақ жабдық - 3 айлық есептік
көрсеткіш.
Сауалнама сараптамасының қорытындысы мемлекеттік төлемдерден
басқа, келесі түрдегі қосымша қаржылық қолдау бар екендігін
көрсетті: қайырымдылық, демеушілік жарна. Осы жарналардың
көлемі заңнамамен реттелмейді, осы жарналарды есептеу қаржылық
органдардың бақылауымен ұйымдармен өздігінен жүргізіледі. Патронат
пен қорғаншылыққа бала алған отбасылар үшін қайырымдылық және
демеушілік жарналарды есептеу бойынша ақпараттар ресми түрде
тіркелмейді.
Отбасылық типтегі Балалар үйі (ОТБҮ)*
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
бағдарламалық
сөз
сөйлеулерінде жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балалар құқығын қорғау жүйесіндегі жұмыс басымдылықтары
анықталған.
Осылайша Мемлекет басшысымен келесі тапсырмалар берілді:
- жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленушілер санын
*
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азайту бойынша шаралар жасау (бұдан әрі-балалар үйі);
- отбасылық типтегі балалар үйін құрудың құқықтық механизмін
құрастыру; жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған интернаттық ұйымдарды нығайту бойынша нақты
шараларды қолдану(27.12.2013 жылғы № 1-01-2125-Д/П-12-5).
- жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балалардың жалпы ұлттық мағлұматтар базасын құру
Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында Қазақстан
Республикасы Премьер-Министрінің Өкімімен 2015-2020 жылдарға
арналған Қазақстан Республикасындағы отбасылық қарым-қатынастарды,
моральды-этикалық және рухани-адамгершілік құндылықтарды нығайту
бойынша жалпы ұлттық жоспар бекітілді, соның аясында жетім балаларды отбасыларына альтернативті жайғастыру мен балалар үйін уақталып
ұйымдастыруды жүзеге асыру мәселелері заңнамалық деңгейде
қарастырылған.
Отбасылық типтегі балалар үйі дегеніміз не [9]
Отбасылық типтегі балалар үйі өздерінің абаттандырылған үйлерінде
(Типтік ережелер) көп бөлмелі пәтерде тұратын 4 баладан кем емес
10 баладан артық емес баланы тәрбиелеуге алғысы келетін екі ерлізайыптының қалауымен жеке алынған отбасы негізінде құрылады.
Отбасылық типтегі балалар үйі қарапайым балалар үйіне альтрнатива
болуы керек.
Жетім балалардың келешектегі ересек өмірде дұрыс әлеуметтік
бейімделуі үшін ең алдымен оларды қорғаныш мен махаббат ортасында,
нағыз отбасында бақытты ету керек.
ОТБҮ жүйесіндегі жағдай
- Қазақстанның тәуелсіздік алған кезінен бергі алдын ала жасалған
жағдайға көзқарас көрсеткендей, жеке және мемлекеттік типтегі
отбасылық балалар үйінің саны бірден төмендеп кеткен.
- Жеке жетімханалар жүйесі аз дамуда – ол да материалдық және
құқықтық сипаттағы қиындықтар себебінен.
- Салдар кешені осы орналастыру формаларының азаюына әсер
етуде, бірақ деинституционалдандыру жағдайларында олар асыранып
алынбайтын жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балалар үшін отбасылық ортаға ие болудың шынайы мүмкіндігі болып табылады.
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Отбасылық типтегі жеке меншік балалар үйінің мәселелері
1. ОТБҮ заңнамалық түрде бекітілмеген, олардың қызметінің құқықтық
негідемесі 2013 жылы маусым айында қабылданған ҚР Үкіметінің «Жетім
балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған білім беру ұйымдарының қызметін ұйымдастырудың типтік
ережелері» Қаулысы, сонымен қатар отбасылық типтегі балалар үйі (ҚР
БҒМ БҚҚК жасалған) болып табылады.
Қоғамда «отбасылық типтегі балалар үйі» дегеніміз не екендігінің
бұрыс түсінігі сақталуда, бұл ОТБҮ –30-дан 110 балаға дейін «балалардың
тығыздалуына» әсер етеді.
2.
Жеке
отбасылық
типтегі
балалар
үйі
мемлекетпен
қаржыландырылмайды.
Жеке ОТБҮ қоймалық шаруашылық, жергілікті органдар мен
демеушілердің бір реттік көмегі, патронаттық тәрбие кезіндегі балалар күтіміне берілетін төлем мен қорғаныштық жәрдемақы есебінен күн
көреді. Егер мемлекеттік отбасылық типтегі балалар үйінде бір баланың
күтіміне жылына жергілікті бюджеттен 100 мың теңгеден астам қаражат
бөлінсе, онда жеке балалар үйі мен жетімханалар негізінен демеушілік
көмек пен төлемдер есебінен қажыландырылады:
•
патронаттық тәрбиеге, ол кезде баланың күтіміне орташа алғанда
10 АЕК 26 мың теңге бөлінеді;
•
немесе балаға берілетін 10 АЕК көлеміндегі қорғаншылық
жәрдемақыларға күн көреді.
Жеке балалар үйі мен жетімханаларды мемлекеттікпен
салыстырғанда сомадағы айырмашылық 80 мың теңгеге дейін құрайды,
бұр балалардың қамтамасыздандырылу және амандық деңгейіне әсер
етеді.
3. Көптеген жеке ОТБҮ балаларды құжаттандыру, жәрдемақылар
мен жеңілдіктерді ресімдеу мәселесі күрделі болып тұр. Бұл келесі
жағдайлармен байланысты:
•
Орындардағы қорғаншылық пен қамқоршылық органдарында қызметкерлердің жетіспеушілігімен, бұл статусты орнату
және балаларды ОТБҮ беру, жәрдемақы тағайындау, білім беру
мекемелеріне орналастыру мәселелерін шешу үшін уақтылы
құжаттардың дайындалуына әсер етеді.
•
Жеке ОТБҮ мемлекеттік ОТБҮ балаларды қолдау бойынша
штаттық қызметкерлер жоқ (мысалы: заңгер психолог, әлеуметтік
педагог).
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•
•

Ішкі құжаттама барлық жерде дұрыс жүргізіле бермейді (балалар
туралы ақпараттар жинау мен дайындау, есептер және т.б.)
Тәрбиелеуші-ата-аналардың
арнайы
педагогикалық,
психологиялық, заңгерлік білімдері мен біліктіліктері жоқ.

4. Жеке ОТБҮ айрықша қажеттіліктерімен және психикалық
дамуының кідірістері бар балалардың инклюзивті білімге қолжетімділігі
әрдайым бола бермейді. Мұндай балалардың қажеттіліктері жергілікті
билік тарапынан мүлдем ескерілмейді десе болады. Балаларды қолдау
мен мониторинг жүйесі жоқ.
5. Жергілікті басқару органдарының тарапынан өзара әрекеттестік
пен қолдау қаналдары жоқ, сонымен қатар балалар құқығын сақтау
бойынша уәкілетті органдардың тарапынан бақылау да жоқ. Жергілікті
билік органдары осындай үйлер мен жетімханаларға жасалған көмек
адекватты болатындай жаңа құқықтық және әлеуметтік тәсілдерді
түсіндіруге мұқтаж.
6. Жергілікті бірлестіктердің осындай асыранды отбасыларға
қарым-қатынасы күрделі болып қалуда. Асырап алған ата-аналар осы
балалардың есебінен ақша табады және олардың еңбегін қолданады
деп саналады.
ОТБҮ оңтайландыру үшін мүмкіндіктер
1. ОТБҮ тәрбиешісі қызметіне маңызды таңдау аса жоғары білім
беру деңгейімен тұлғалар, әсіресе – психологиялық-педагогикалық
білімімен, балалықты қорғау жүйесіндегі жұмыс тәжірибесімен; ТЕ:
«Баланы отбасына беру кезінде балаларды тәрбиелеу тәжірибесі
ескеріледі».
2. Орындардағы отбасыларын қолдау орталықтарын құру
есебінен әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық қолдау, ОТБҮ
тәрбиешілерінің
біліктілігін
арттыру
мен
мамандандырылған
дайындықтары жүйесін құрау.
3. Мектептерде (жалпы оқыту жүйесі), мектепке дейінгі және мектептен тыс мекемелерде мекенжайлық көмек базасында ОТБҮ әлеуметтік
қолдау.
4. Отбасылық типтегі мамандандырылған балалар үйін (МШБ үшін)
құрау. Тиісті Стандартты жасау.
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5. Қорғаншылық пен қамқоршылық органдарының қызметкерлер
штатын көбейту.
6. ОТБҮ тәрбиелекшілерін мемлекеттік көтермелеу (мемлекеттік
сыйлық, марапат, қаржылық қолдау)/
ОТБҮ нормативті-әдістемелік қолдау бойынша ұсыныстар
1. ОТБҮ Әлеуметтік-педагогикалық қызметтерінің стандарттарын жасау:
ОТБҮ тәрбиешісі лауазымына үміткерлерді іздеу, таңдау және
оқытудың тәжірибелік талаптары, еңбегін бағалау (асырап алған атааналарды аттестациялау және асырап алынған балалар жағдайының
мониторингісі), ОТБҮ тәрбиешілерін мамандық ынталандыру (санат
беру), асырап алған отбасыларға әдістемелік, әлеуметтікгикалық,
заңды және басқа да көмек көрсету.
2. Кәсіби алмастырушы отбасыларын құру мен қолдаудың
технологиялық алгоритмдерін ендіру, қорғаныш органдары
мамандарының жұмысына асыранды балалардың жағдайының
мониторингісін ендіру/
3. ТЕ келесі нақтылауларды ендіру:
5 б. Отбасылық типтегі балалар үйі 23 т. Отбасылық типтегі балалар үйі жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілерін
қамтамасыз ету нормаларынан шыға отырып, қаржыландырылады.
Ред.:
•
Отбасылық типтегі балалар үйі жетім балалар мен атааналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған
білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілерін қамтамасыз ету
нормаларынан шыға отырып, жергілікті немесе мемлекеттік
бюджет қаражатымен қаржыландырылады.
•
Ғимарат пен үй-жайдың шаруашылық қызмет көрсетілуіне,
жылыту,
жарықтандыру,
ағымдағы
жөндеу,
байланыс
қызметтеріне төлем, тұрмыстық қызметтерге қаражат осы
аймақта қолданылатын нормалар мен тарифтер бойынша
бөлінеді.
•
Дәрілік заттарды алуға ақшалай қаражат негізгі қажеттіліктерге
бөлінген қаражаттан бөлінеді.
•
Отбасылық типтегі балалар үшін құрау кезінде қорғаныштық
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•

және қамқорлық жасау органы оны қажетті құрылғылармен,
жиһаз және жұмсақ жабдықтармен қамтамасыз етеді.
Балалар
үйіне
қосымша
қаражаттарды
тарту
оның
құрылтайшысы (құрылтайшылары) есебінен балалар үйін
қардыландырудың нормативтік және (немесе) абсолюттік
көлемдерінің төмендеуіне әкелмейді.

4. «АҚША БАЛАНЫҢ АРТЫНАН ЖҮРЕДІ» принципі жұмыс жасау керек. Жетім статусы бар бала қайда жүргеніне қарамастан. Балаларды
отбасылық орналастыру формаларында, сонымен қатар ОТБҮ күтілуін
қаржыландыру мақсатында әртүрлі деңгейдегі бюджеттерден трансферттерге рұқсат беру керек.
5. Сәйкесінше төрт немесе одан артық бала, сонымен қатар
қорғаншылық пен қамқоршылық орнатылған балалар бір жылдай тұрып
жатқан отбасылық титегі балар үйіне жеңілдіктер берілуі керек, мысалы:
•
қолданыстағы заңнамамен орнатылған нормалар шегінде
тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемді (пәтерлік төлем) 50%
төмендету
•
қолданыстағы заңнамамен орнатылған нормалар шегінде
коммуналдық қызметтерді (газбен жабдықтау, электр энергиясын пайдалану және басқа да қызметтер) пайдаланғаны үшін
төлемді 50% төмендету;
•
егер сәйкесінше үйлер орталықтандырылған жылумен
жабдықталмаған
жағдайда,
қолданыстағы
заңнамамен
орнатылған нормалар шегінде отын құнын 50% төмендету;
•
пәтерлік телефондарды кезексіз орнату. Пәтерлік телефонды
пайдаланған үшін абоненттік төлемді бекітілген тарифтен 50%
көлемінде төмендету.
Отбасына қонаққа (Меймандос отбасы)
Әлі заңнамалық бекітілім алмағанына қарамастан «меймандос
отбасы» сияқты түсінік (форма) соңғы кезде Қазақстанда кеңінен
қолданысқа ие болуда13. Меймандос режимін пайдалану мүмкіндігі үшін
ҚР БҒМ балалардың құқығын қорғау комитетімен арнайы Әдістемелік
ұсыныстар жасалған болатын [11].
Халықаралық тәжірибеде меймандос режимі көбінесе «меймандос
патронат» немесе тәлімгер ретінде пайдаланылады, бұл баланы отбасына тұрақты тұруға рәсімдеусіз көмек көрсету формасы болып табылады. Демалыс, мейрам немесе оқу демалысы кездерінде бала қонақ
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құқығында тәлімгердің отбасында — 1–2 күннен бір айға дейін мерзімде
тұрады. Психологтар меймандос режимін 7 немесе одан үлкен жастағы
балаларға, яғни олар ересектердің оларды нақты қонақ ретінде ғана
алып жатқандығын түсінетіндей жаста рәсімдеген дұрыс деп санайды. Меймандос режимі балаларға отбасында қонақ ретінде ғана болса да, сол ортада болуға, қарым-қатынасты көруге және интернаттық
мекеменің қабырғаларынан тыс, қарапайым өмірді көрулеріне мүмкіндік
береді. Қонақта болу балалар үйінде алуға мүмкін емес қабілеттер мен
біліктіліктерді алуға көмектеседі.	
Меймандос отбасы арқылы тәлімгерлік балаға қонақта болған
кезінде ғана емес, сонымен қатар мекемде болғанда және болашақ
өмірде де моральдық қолдау мен көмек алуға мүмкіндік береді, себебі
әдетте бала мен тәлімгер арасында хат жазысулар, телефонмен байланыс қалыптасады, осылайша балада «туысы» және досы пайда
болады, бұл баланы бұрынғыдай жалғаз етпейді және оның өзін-өзі
бағалауын және мекемедегі балалар арасындағы иерархиялық статусын көтереді.
Меймандос отбасы асырап алу, қорғаншылық немесе асырап алушы отбасы жолындағы бірінші қадам болуы мүмкін – бұл балаға және
отбасына бірін-біріне қарап, танып алуға, шешім дұрыс жасалды ма
соған көз жеткізуге мүмкіндік береді. Тұрақты жайғасу формаларына
өту кезінде балаға бейімделуден өтуге жеңіл болады, себебі балада
отбасындағы өмір сүру тәжірибесі бар.
Меймандос режимнің ерекшеліктері
Меймандос режим толық медициналық куәландырудан өтіп және
көптеген анықтамалар жинауды қажет етпейтін аса қарапайым
ресімдеуге ие. Ол сонымен қатар тұрақты отбасын табу өте қиын, келесі
жағдайда балалар үйінде тұруға тап болған баланы/балаларды алуға
мүмкіндік ретінде қолданылады: сотталған ата-аналарынан немесе көп
балалы отбасынан алынып қойған. Меймандос отбасыларына балаларды уақытша беру баланы отбасына орналастырудың тұрақты формасы болып табылмайды және олардың меймандос отбасында болған
кезінде балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау бойынша
ұйымның құқықтары мен міндеттерін тоқтатпайды.
Бірақ, тәжірибеде меймандос отбасын рәсімдеу қорғаншылық
немесе патронаттық тәрбиелеуге қарағанда әлдеқайда қиынырақ.
Нақты ережелер мен регламенттердің заңнамалық бекітілмегендігінен
қорғаншылық пен қамқоршылық органдары әрқайсысы өз қалауымен
ресімдеу ережелерін ойлап табады. Бірқатар аймақтар қауіптерден
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сақтана отырып, бұл формадан мүлдем бас тартады.
Бар жергілікті тәжірибеден ой қорыта отырып, барлық меймандос
отбасылар/тәрбиелеушілер Қазақстан Республикасының отбасыларына жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру ұйымдарындағы балаларды уақытша
беру тәртібі туралы әдістемелік ұсыныстарға сәйкес меймандос отбасы
туралы ИТБМ және қорғаныш пен қамқорлықтың аймақтық органдарымен шарт жасау керек.
Баланың меймандос отбасында болу ұзақтығы, кезеңі және нақты
мерзімдері (жыл аралығында) қорғаншылық және қамқоршылық
органдарының келісімі бойынша ИТБМ анықталады.
Меймандос отбасын ресімдеу үшін тәлімгер тұрғылықты орны бойынша білім беру бөліміне тиісті өтініш пен келесі құжаттарды ұсынады:
1.	 Баланы (балаларды) өз отбасына алу ықыласы туралы өтініш
(ерікті формада);
2.	 Жеке куәлік және жеке басын куәландыратын басқа да құжаттардың
көшірмесі (түпнұсқаны көрсетумен);
3.	 Азаматтардың өмірі мен денсаулығына қарсы ойластырылған
қылмысы үшін азаматтын сотталмағандығын растайтын анықтама;
4.	 Тұрғылықты орны бойынша оң мінездемені растайтын ішкі істер
органдарының анықтамасы;
5.	 Бала уақытша тұратын тұрғын үй-жайға азаматтың қолдану құқығы
немесе меншік құқығын растайтын құжат көшірмесі; табыстары туралы анықтама;
6.	 Денсаулық жағдайы туралы анықтама;
7.	 Отбасы мүшелерінің баланы қабылдауға келісімдері;
8.	 Егер азамат басқа аймақта тұрса, қорғаншылық пен қамқоршылық
органдарының
қорытындысы
және
тұрғын-тұрмыстық
жағдайларды тексету актісі.
Баланы уақытша беру кезінде мейрамдос отбасына/тәрбиелеушіге
беріледі:
1) ұйым басшысымен расталған мейрамдос отбасына баланы (балаларды) уақытша беру туралы бұйрық көшірмесі;
2) орнатылған заңды тәртіпте расталған баланың тууы туралы куәлік
немесе 16 жасқа толған баланың паспортының көшірмесі;
3) баланың мейрамдос отбасында уақытша болу кезіндегі балаға
(балаларға) қажетті басқа да құжаттардың көшірмесі.
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азіргі кезде ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларды орналастыру жүйесі әлем елдерінің арасында өзгешеленеді. Осы кезге дейін атаананы кәсіби алмастырушы және жанұяны алмастырушы басқа да базалық
түсініктердің институционалдық мекемелерінің негізгі анықтамаларына
ешқандай стандартталған тәсіл жасалған емес. Осыған байланысты әртүрлі
елдердің өзара тәжірибелерін салыстыру қиындық туғызады, бірақ бұл ауыр
жағдайда жүрген жанұялармен жұмыс бойынша әдістерді, сонымен қатар
туыс емес жанұяларындағы уақытша және үнемі тәрбиеленудің әртүрлі формаларына балаларды орналастыру әдісін дайындау жүйесінде әрбір елдің
жиналған тәжірибесіндегі құны мен байлығына нұқсан келтірмейді.

Ұлыбритания, АҚШ және Канада

Екінші дүние жүзілік соғыстан кейін АҚШ пен Ұлыбританияда балаларды орналастыру бойынша қызмет алмастыруды дамыту және балалар үшін
институционалдық емес әлеуметтік қызмет бағытында қозғалыс басталды.
Осы елдердегі дәстүрлі балалар үйі, foster care – ата-анасының қамқорынсыз
қалған балалар үшін қамқорлықты алмастырушы жүйеге ауыстырылды.
АҚШ-та Foster care ұғымы қамқорлық пен қатыгез қарым-қатынастан
қорғауды қажет ететін балаларды тез орналастыру деген ұғымда
қолданылады.Бірінші кезекте асырап алушы ата-ана кандидаты ретінде
баланың (апайы, ағайы, атасы немесе әжесі) туған-туысқаны қарастырылады.
Егер бұл нұсқа мүмкін болмаса, онда келесі тиімді нұсқа баланың өміріне
қызығушылық танытқан біреулер (мысалы, мұғалімі немесе бапкер) асырап ала алады.Егер барлық тізілген нұсқалар табылмаса, онда бала Foster
care бағдарламасының талаптарын қанағаттандыратын кез-келген жанұяға
тәрбиеленуге беріле алады. Баланы орналастыру штат үкіметі мен балаларды қорғау бойынша агенттігі арқылы ұйымдастырылады. Агенттік
тұлғасындағы үкімет барлық заңды шешімге жауапкершілік ала отырып,
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кәмелетке толмаған баланың ата-анасын алмастырушы (in loco parentis)
ретінде сөйлейді. Мекеме, үй тобы немесе асырап алушы (фостерлық) атааналарға шығындар өтемі төленеді.
АҚШ жетім балаларды орналастырудың негізгі түрлері мыналар:
• фостерлық (асырап алушы) жанұялар (foster families) – 75% балалар;
• оңалту орталықтары (Residential Treatment Centers);
• топтық үйлер (Group Homes).
Фостерлық жанұя құрылымның ең тиімді түрі болып табылады. Қандай да
бір себептермен фостерлық жанұяға орналастыру үшін жарамсыз балалар
топтық үйлер немесе оңалту орталықтарына беріледі. Бұндай үйлер өзінен
институционалдық мекеме ретінде келіп, онда алты баладан көп емес және
минимум бір тәрбиешіден тұратын, балалармен тәулік бойы болатын мекеме
болып табылады. Бұл мекемеде уақытша болуы, кейін фостерлық жанұяға
анықтауға, баланы асырап алуға немесе ата-анасының жанұясына оралуына мақсатталған. Осындай мекемелерде балалардың болуының мақсатқа
лайықтылығы балалардың дамуы мен бейімделуі туралы сұрақтармен айналысатын ғалымдарда үлкен күмән туғызады.
АҚШ-та баланы асырап алу тәуелсіз, тәртіптен тыс (independent
adoption) немесе баланы асырап алушы Агентік (adoption agency) арқылы
жүзеге асады. Баланы асырап алушы Агенттігі өздері жұмыс істейтін штаттан лицензия алады. АҚШ үкіметі арнай вебсайт (the Child Information
Gateway) қолданады, онда лицензиясы бар агенттіктердің тізімі ұсынылған.
Баланы асырап алу бойынша агенттіктер жекеменшік секілді мемлекеттік
те болып келуі мүмкін. Жеке меншік агенттіктер кішкентай балаларды асырап алуда мамандандырылса, ал мемлекеттік агентіктер әдетте қазіргі кезде асырап алушы жанұяларда немесе институционалдық мекемелерінде
тұратын балаларға көмектесуге мамандандырылады. Тәуелсіз баланы
асырап алу заңды тұлғаның (attorneys) қолдауымен жүзеге асады. Осындай жағдайда асыранып алушы балалардың негізгі тобын жаңа туған балалар құрайды. Жаңа туған балалардың 55% жуығы асырап алынуға осындай түрде беріледі. Негізінен асырап алушылар балалар тәрбиеленген
фостерлық жанұядан болуы мүмкін немесе баланың туған-туысқандары
болып табылады. Егер АҚШ мемлекеттік фостерлы қамқорлық жүйесіндегі
бала 18 жасқа толғанға дейін ата-ана жанұясына оралмаса немесе асыранып алынбаса, олар осы жүйенің бөлігі болудан қалады және мемлекет
олар үшін жауапты болудан қалады.
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Ұлыбританияда кәмелетке толмаған балаларға (childrenlookedafter немесе childrenincare) күтімнің орнын басу сұрақтары муниципалдық білім
беруді жүргізуде орналасқан. Муниципалдық кеңес «біріккен» ата-ана
статусын алады және осындай балаларға заңдық шешімдердің барлығын
қабылдайды. Біріккен ата-ана міндеті Кеңестік комитетке (Corporate
Parenting Advisory Committee) жүктеледі. Комитет муниципалды кеңестің
қамқорлығында жүрген қамқорлықтағы балалармен үнемі кездесіп отырады. Күтуді алмастырушы жүйеде баланың барлық болу уақытында әрбір
балаға бекітілген әлеуметтік жұмысшы бала үшін тікелей жауапкершілік
алады. Әлеуметтік жұмыскер балаға күтім бойынша жеке жоспар құрады,
онда баланың қызығушылықтары мен хоббиін қолдау, жанұясымен, достарымен байланысын қамтамасыз ету, діни және мәдени тәрбие, денсаулық,
білім беру саласының қажеттіліктері қандай түрде қанағаттандырылатыны
сипатталады. Күтуді алмастырушы жүйеге бала түскеннен кейін 4 жұмадан
кейін жоспарды бағалау жүргізіледі, одан соң 3 айдан кейін және әрбір 6
айдан кейін бағалау жүргізіліп отырады.
Ұлыбританияда күтуді алмастырудың негізгі түрлері:
•
фостерлық жанұя (75% бала);
•
кішкентай балалар болашақ асырап алушылармен бірге өмір сүре
алады, егер бұндай шешім бала мүддесі үшін оңтайлы екеніне сот
келіссе немесе егер ата-ана баланы асырап алуға құжаттарын тапсырса;
•
үлкен жастағы балалар және ерекше қажеттілігімен (мысалы,
мүгедек балалар) балалар арнайы мектеп-интернаттарына немесе балалар үйіне орналастырылуы мүмкін. Ұлыбританияда АҚШ-та
секілі осындай құрылым түрлерінің тиімділігі сыналады;
•
16 жастан бастап балалар жартылай тәуелсіз шартында
(әлеуметтік жұмыскердің бақылауымен) өзінің үйінде немесе
мамандандырылған жатақханаларда бөлек өмір сүре алады.
Туған ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларды тұрақты орналастыру
спектор түрлерінің көбейуі 1990 жылдардың аяғындағы саясаттың басым
жақтарының бірі болып табылады. Балалар туралы Заңды (1989 г.) еңгізу
уақытынан бастап, балаларды тұрақты орналастырудың негізгі нұсқалары
мыналар болып табылды:
1) баланы асырап алу;
2) фостерлық жанұяда ұзақ уақыт тұру;
3) соттың шешімі бойынша ұзақ уақыт тұру. Балалар туралы Заңның
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(2002) жаңа редакциясында 2005жылдан бастап балаларды тұрақты
орналастырудың тағы бір түрі қарастырылған – ерекше қамқорлық
(Special Guardianship).
Берілген форма асырап алуға беру мақсатына сәйкес емес балалар
үшін құқықтық тұрақтылықты қамтамасыз етеді.Қамқоршы оның тәрбиесіне
байланысты кез-келген шешім қабылдауға құқық алады және балаға күтім
бойынша барлық аспектілері бойынша өзіне толық жауапкершілік алады. Берілген орналастыру формасы бала мен оның туған ата-анасының
арасындағы заңды байланысты бұзбаса да, қамқоршы ата-ана міндетін
жүзеге асыруға айрықша құқығы бар. Бала құқығын қорғаумен байланысты
жалпы сипаттағы араласудан басқа, олар тәрбие процесіне тікелей араласуды тоқтатады және бала жергілікті билік органдарының қорғау объектісі
болудан қалады. Сонымен қоса жергілікті билік өздеріне қамқорлық
міндетін алған адамдарды қолдау үшін қызмет спектрін қамтамасыз ету
міндетті. Берілген баланы орналастыру формасы соттың шешімінде қарсы
келтірілмесе де, ол бала мен ата-анасына немесе басқа да туыстарына
(байланысқа ата-ана құқығы сотпен шектелген жағдайдан басқа) ешқандай
шектеу қарастырылмайды. Осы жағдайда қамқоршылардың асырап
алушыларға қарағанда баланың өмір сүру жағдайы туралы әрі қарай сотың
қайта қарауынан аз қорғалған және баламен құқық қарым-қатынасы шектелген болып келеді.
Ұлыбританияда балалардың фостерлық жанұяда тұрудың мынындай
формалар кең таралған:
• Жедел қысқа уақыт тұру: егер баланы бірнеше күнге бір жерде қалдыру
керек болса;
• Қысқа уақыт тұру: бала үшін болашаққа жоспар дайындалғанға дейін,
ол жанұяда бірнеше жұма немесе бірнеше ай өмір сүреді;
• «шағын каникулдар»: егер бала мүгедек болса, егер тәртібіне байланысты ерекше қажеттіліктер немесе қиындықтар болса, оны уақытша
(оның ата-анасы немесе тұрақты асырап алушы жанұя демалып жатқан
уақытта) фостерлық жанұяға бағыттай алады;
• Арнайы дайындалған фостерлық ата-анамен тұру: егер сот балаға
кәсіби күтім (мысалы, тәртібімен қиындықтар болған жағдайда) қажет
деп шешсе;
• Ұзақ уақыт тұру: бөтен жанұяда амалсыздан тұратын кейбір балалар
асыранып алынғылары келеді, осындай жағдайда олар асырап алушы
жанұяларда кәмелеттік жасқа толғанға дейін өмір сүруге қалады;
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• Ұазақ уақыт «жанұя және достарымен тұру»: осындай жағдайда бала
өзі таныған біреумен, әсіресе қандай да бір жанұя мүшесімен тұрады;
• Арнайы терапевтикалық тұру: егер баланың немесе жасөспірімнің
тәртібімен қиындықтар немесе ерекше қажеттіліктері болса.
Ұлыбританияда тағы баланың ата-анасы мен фостерлық ата-анасының
(Private Fostering) арасында жекелеген келісім негізінде, күтім ретінде
балаларға күтімді алмастырушының мынадай түрін реттеу жатады. Егер
бала 16 жасқа (мүгедек болған жағдайда 18 жас) дейін минимум 28 күн
аралығында ата-анасымен тұрмаса, ол фостерлық ата-ана үшін Ұлттық минималды стандарттарын орындап жатқанын тексеретін, «жеке» фостерлық
ата-аналар қамқорлық органдарында тіркелуге міндетті.Егер «жеке»
фостерлық ата-ана баланың жақын туысы (ағасы/әпкесі, атасы/әжесі,
ағасы/тәтесі, өгей анасы/өгей әкесі) болып келген жағдайда ғана тіркелу
қажет емес.
Канадада асыранып алынған балаларды «тұрақты қамқорлықтағылар»
(“permanentwards”) деп атайды. Берілген жағдайда қамқорлықтағы деген
ұғымына мемлекеттің жауапкершілігіне кіретін заңды қамқоршысының
қамқорлығындағы бала түсіндіріледі. Қамқордағы бала провинциядан провинцияға дейін түрленуші белгілі бір жасқа дейін мемелекеттің
жауапкершілігінде болады, осыдан кейін мемлекет енді олар туралы
қамқорлық жасамайды.

Скандинавия елдері

Бірнеше онжылдық бойы барлық скандинавия елдерінде балалармен,
ата-аналармен жұмыс бойынша жүйенің аса қарқынды дамыған бөлімі, маргинализациялау қаупі жоғары болып келген жанұяларда дағдарыс жағдайы
болғанға дейін алдын алу бойынша ерте араласу технологиясын еңгізу мен
әзірлеу болып табылады.Скандинавия елдерінде жанұяларда алдын алу
жұмыстары жүктілік кезеңінде басталады және бала аса кішкентай жаста
(0-3 жас)болған кезде ата-анамен жұмыс жүргізіледі, ал аса жоғары жаста
сонымен қатар баламен де жұмыс жүргізіледі. Осындай ыңғайда жағдайы
төмен жанұяның алдын алу жұмыстары әлеуметтік жұмыскерлердің міндет
аясын бірталай кеңейтеді; оны қолдану аса ауыр жағдайаттардың нәтижелі
шешкенде әлеуметтік қызметтің «икемдеу» кезеңнің жағдайларында ғана
ақталады.
Скандинавия елдерінде дағдарыстағы жанұялармен жұмыс істеу барысында баланы институционалдық ортаға орналастыру жағдайына басқа
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ешқандай араласу әдісі жүзеге аспаған жағдайда ғана қолданылатын
соңғы шара ретінде қарастырылады. Жағдайдың қиындығына қарамастан
әлеуметтік қызметтің жұмысы барысында негізгі таяныш бала мен оның
ата-анасының арасындағы байланыс пен туыстық қатынасты қайта орнату
бойынша жұмыс пен туған жанұямен байланысты ұстауға бағытталады.
Швеция мен Финляндияда әлеуметтік қызмет жұмыскерлерінің барлық
жұмысы жанұядағы қиын жағдайларды ескеруге және алдын алуға
бағытталған, сонымен қатар әрбір нақты жағдайда жеке ыңғайға негізделіп
жасалған. Жағдай бойынша жұмыстар мен алдын алу жұмыстарының
жүйесіне жергілікті бірлестіктер, соның ішінде мәдени және спорттық
бірлестіктер, мектептер және т.б. тартылған. Мемлекеттік әлеуметтік қызмет
баланы жанұядан алмастан бұрын, оны ана-анасымен айырылғаннан
кейін тікелей туған-туысқандардың тәрбиесіне және тұруға беру мүмкіндігін
тексеру керек. Ата-ана құқығынан айыру секілді түсінік бұл елдерде жоқ,
әлеуметтік жұмыстың міндеті бұрынғыдай балалар мен оларды туған атаанасының арасындағы қарым-қатынасты сақтау болып табылады.
Финляндияда
қазіргі
кезде
фостерлық
ата-ана
институты
мамандандырылған. Мамандандырылған фостерлық жанұяларда атаананың біреуінде болсын сәйкес білімі болуы, яғни әлеуметтік қорғада немесе білім беруде, денсаулық сақтау саласында білімі болуы керек. Осыған
қосымша ретінде асырап алушы ата-аналар елдің көлемінде бірдей
бағдарлама бойынша міндетті оқу (24 сағатта курс) оқиды. Фостерлық
ата-аналар муниципалды билік немесе мамандандырылған муниципалды ұйымдар өткізетін лицензиялаудан өтеді. Асырап алушы ата-аналар
еңбекақы алады, уақытша еңбекке қабілетсіздігіне байланысты төлемақы
алу құқығы мен демалысқа құқығы бар.
Швецияда балалады орналастырудың 3 формасы бар:
1.	 Жанұя орнын алмастырушыға орналастыру.
2.	 Институционалдық мекемелерге орналастыру.
3.	 Кәмелеттік жасқа толмағандарға қарау бойынша мамандандырылған
мекемелерге орналастыру – балаларды әлеуметтік қорғаудағы
шведтық жүйесі өзіне кәмелеттік жасқа толмаған қылмыскерлер
мен есірткеге тәуелді және басқа да топтағы балалармен жұмысты
алады.
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Қазіргі кезде Швецияда баланы асырап алу деген жоқ, тек егер бұған
баланың туған ата-анасы рұқсат берген жағдайда арнайы заңды регламенттелген рәсіммен сәйкес кезде ғана бала асыранып алынады. Мұндай
жағдайлар тәжірибеде өте сирек кездеседі.
Өткен ғасырдың ортасынан бастап институционалдық мекемелерге орналастырылатын балалардың қатары ақырындап өсіп келеді. Осы
жағдайда 18 ғасырда басталған жанұяны алмастырушы институттарды дамыту, Швеция және басқа да скандинавиялық елдер Ұлыбритания мен АҚШ
қарағанда қазір басқа жол бойынша келе жатыр, яғни мемлекеттің кәсіптілік
деңгейі мен сапасын қатаң бақылауды қамтамасыз ету талабында жеке
қолдарға мекемелердегі балаларды асырау бойынша қызмет көрсетуді бір
уақытта ауыстыра отырып, балаларды институционалдық құрылысқа жартылай қайтып әкелу.
Швеция мен Норвегияда фостерлық жанұялар кәсіптік болып табылмайды, бірақ міндетті таңдаудан өтеді, мемлекетпен контрактқа отырады
және қаржылай өтемақы алады.
Данияда балаларды орналастыру барысында фостерлық (асырап алушы) жанұяға орналастыруды артық көреде. Бірақ басқа елдерге қарағанда
осы елде әлеуметтік қызметтің қызметкерлерімен баланың жанұядан тыс
тұрудың минималды уақытына тапсырма қойылып және әсіресе ерекше
талаптары бар балаларға қатысты жанұялардан алғаннан кейін бірден
қысқа мерзімді институционалға орналастыруға жүгіну жиі кездеседі. Туған
жанұядан тыс баланы осы немесе басқа да құрылым формасына орналастыру туралы шешімнің көп бөлігін Данияда ата-ананың рұқсатымен жүзеге
асады: әлеуметтік қызмет жұмысшылары тек төтенше жағдайда ғана атаананың қолдауынсыз шешім қабылдай алады.
Бастапқыда Жаңа Зеландияда жасалған «жанұя-топтық конференция»
(Family Group Conference, FGC) деп аталатын технология Скандинавияның
барлық елдерінде ақырындап еңгізілуі туралы бөлек атап кету керек.
Көрсетілген технология баланың даму мүмкіншілігі мен оның жақсы
жағдайын қамтамасыз ететін, оның ата-анасымен және баламен жұмыстың
ең жақсы форматы туралы шешімді шығару барысында, әлеуметтік қызмет
мамандарының кеңесі және тікелей сүйемелдеуімен жанұямен оның
кең құрамын (ата-анасынан бөлек басқа туғандарын кіргізумен) тартуды жобалайды. Осылай жанұя-топтық конференция жұмысының бірінші
кезеңінде жанұя мүшелері әлеуметтік жұмыскерлердің кәсіпкерлерінен
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бар мүмкіндіктер туралы максималды толық ақпарат алады, одан кейін
олар жұмыстың жеке жоспары бойынша өздігінен ұсыныстар жасайды.
Жоспардың қорытынды нұсқасы әлеуметтік қызмет жұмыскерлері жағынан
тағы бақылаудан өтеді. Шешім шығару барысы және оның келісімі жанұятоптық конференциякоординаторымен тағайындалған супервизида жүзеге
асады, ал қабылданған жоспарды жүзеге асыру әрі қарай әлеуметтік
жұмыстың қызметкерлерінің сүйемелдеуімен және үнемі мониторинг
өтумен жүзеге асады. Кейбір зерттеулер осындай жұмыс формасының
жоғары тиімділігін растайды, бірақ та әрбір жағдай бойынша жанұя-топтық
конференцияны құру, оның жоғарғы құнына қатысты және ұйымдастырылу
күрделігімен байланысты бұл әлі жалпы қабылдаған тәжірибе деңгейіне
шығарылған жоқ.

Оңтүстік және батыс Еуропа

Испанияда фостерлық жанұя балама институционалды құрылым
формасы ретінде тек 1987 жылы (Foster Care and Adoption Law) еңгізілді
және 1996 жылы заңды актпен бекітілді. Осыған қарамастан балаларды
орналастырудың барлық аспектісі аймақтық деңгейде қала береді, ал бұл
берілген құрылым формасын жүзеге асырудың бірдей ыңғайы туралы
айтуға мүмкіндік туғызбайды.
Испандық заңнама фостерлық жанұяның келесі түрлерін ерекшелейді:
•
Құрылым мерзімі бойынша – жеңіл (келесіде туған жанұяға қайту
мақсатымен)және үнемі;
•
Орналастыру әдісі бойынша – әкімшілік (әлеуметтік қызмет арқылы)
және соттың шешімі бойынша;
•
Асыранып алынған балалар бойынша – әсіресе ерекше
қажеттіліктерімен балалар және ерекше психологиялық дамуымен
балалар ерекшеленеді;
•
Асырап алушы ата-аналар бойынша — туған және туған емес асырап алушы жанұялар.
Ерекше қажеттіліктерімен балаларға қамқорлық жасап жатқан кәсіптік
фостерлық жанұяларға сәйкес маманның үнемі бақылауы қажет жағдайда
қаржылай қолдау көрсетіледі.
Испанияда асырап алушы ата-аналарға қойылатын талаптар көзқарасы
бойынша, аймақаралық деңгейде стандартталған және жасалған
бағдарламалардың мамандандырылған курстарына бару қажеттілігі мен
ата-аналардың міндетті дайындық деңгейінің жоғарылығын атап кету қажет.
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Испанияда секілді Грецияда да жуық уақытқа дейін фостерлық жанұя
баланы орналастырудың оңтайлы формасы ретінде қарастырылмады.
1993-1996 жылдарға дейін осы елде фостерлық жанұяға заңды анықтама
болған жоқ.Қазіргі кезде балаларды орналастырудың басым және демеуші
формасы олардың білімі мен қамтамасыз етілуіне жауапкершілік алатын
балалар орталықтарына немесе «Балалар қаласына» орналастыру болып
табылады.
Италия жанұялық топтар қоғамын дамыту жолымен балаларды орналастыру деинституционализациялау саясатын жүзеге асыруда. Фостерлық
жанұя уақытша шешім ретінде ғана қарастырылады, асырып алған жанұяда
өмір сүрудің максималды мерзімі екі жылдан (бірақ ұзартылуы да мүмкін)
аспауы керек. Фостерлық жанұяға орналастыру ұзақ және қысқа мерзімді,
сонымен қатар жарты күнге немесе қысқа кезеңді болуы мүмкін. Асырап
алушы ата-аналарға материалдық көмек төленеді, салық шегерімдері
ұсынылады, баланы сақтандырады, ауырып қалған бала мен кішкентай
жастаға балаларға қамқорлық бойынша демалысқа құқығы беріледі.
Сонымен қатар алты балаға дейін немесе он балаға дейін қабылдау
мүмкіндігі бар типке байланысты жанұялық типтегі бірлестік бар. Мұндай
бірлестіктер арнайы дайындықты өткен екі немесе одан да көп үлкен адамдардан (жұбайлар балаларымен болғаны қаланады) құралады.

Үндістан

Индия насчитывает около 31 миллиона детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства таких детей в Индии являются в основном институциональными, включая традиционные сиротские
приюты, групповые дома (group homes), и другие нетрадиционные формы
устройства, осуществляемы через различные государственные службы.
Семейные формы устройства, включая фостерные семьи, практически не
встречаются. Первая неинституциональная форма устройства была введена в Индии в 1972 году. Несмотря на попытки ввести фостерную форму
опеки, эффективной программы до сих пор не существует, и лишь несколько штатов разработали программы по фостерной опеке. Фостерные семьи
в основном используются в качестве первого этапа в процессе усыновления (удочерения), что накладывает ограничения на перспективы развития
этой формы устройства.

46

2-тарау. Халықаралық тәжірибе

Ресей

Ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар мен жетім балаларды
орналастырудағы Ресейлік жүйесі өзіне орналастырудың жанұялық формасы мен қоса институционалдық формасын да қосады.
Жетім балалар үшін мекемелер ішінен атап өтуге болады:
•
Денсаулық
сақтау
Министрлігінің
емдік-профилактикалық
мекемесі болып табылатын балалар үйі. Балалар үйі 0 ден 4 жас
аралығындағы, ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар мен
жетім балаларға медициналық, педагогикалық және әлеуметтік
көмек көрсетеді;
•
Балалар үйі;
•
Балалар жетімханасы;
•
Әлеуметтік-реабилитациалық орталықтар;
•
Жетім балалар үшін мектеп-интернаттар.
Сонымен
қоса
балалар жетімханалары мен әлеуметтік
реабилитациалық орталықтар балаларды жанұясына берер алдында немесе балалар үйіне бағыттар алдында уақытша болу үшін арналғанәлеуметтік
қорғау мекемелері болып табылады.
Тағы да дамуында ауытқушылығымен балалардың болы үшін
коррециялық мекемелер бар. Егер балаларда осындай мекемелерде
болу (ережеге сәйкес психикалық аурудың асқыну стадиясында және
өзіне қызмет көрсете алмаған жағдайда жақпайтын болып табылады) үшін
жақпайтын болған жағдайда оларды балалар үйі-интернаттарына ауыстыра алады.
Жетім балалардың коррекциялық мекемелерде болуы, бір жағынан,
оларға мүгедектіктің ауыр формасымен балалар үшін үй жағдайында
берілмейтін мамандандырылған күтімді қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретіні аса маңызды. Екінші жағынан жалпы білім беретін мектептер
мен инклюзивті оқытуға қолжетімсіздігі, коррекциялық мекемелердің
жабық жүйесі, олардың дамуында ауытқушылықтар немесе денсаулығы
айтарлықтай жаман емес болып келетін балалар үшін қоғамның барлық
деңгейінде келесі интеграцияда мүмкіндігін айтарлықтай шектейді де оқушы
балалардың әлеуметтік шектелуіне әкеледі. Сонымен қатар коррециялық
мекемелерді бітіргеннен кейін 18 жаста, оның тәрбиеленушілері тәртіп бойынша үлкендерге арналған институционалдық мекемелерге ауыстырыла-
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ды, ал балалар үйі-интернаттарында тұрғандар психоневрологиялық диспансерлерге ауыстырылады.
Ресейде сонымен қатар ата-ананың қамқорынсыз қалған балалар мен
жетім балаларды асыраудың түрлі формалары бар, олардың жағдайы
жанұялыққа жақындатылған, бірақ олар жанұялық болып табылмайды. Біріншіден, бұл жанұялық типтегі балалар үйі, және бұл бес баладан
кем емес немесе он баладан артық емес балаларды тәрбиеге алатын
екі жұбайдың тілегімен жанұя базасында ұйымдастырылады. Жанұялық
типтегі балалар үйін құрастырған кезде бірге тұратын жанұя мүшелерінің
барлығының, соның ішінде туған және асыранды балалардың да ойлары есептеледі. Жанұялық типтегі балалар үйіндегі жалпы балалар саны
12 адамнан аспауы керек. Жанұялық типті балалар үйінің тәрбиешілеріне
еңбекті төлеу шарты таралады, жыл сайынға демалыс беріледі, сонымен қатар ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар мен жетім балалар үшін білім беру мекемелерінің жұмыскерлеріне бекітілетін кепілдіктер
мен жеңілдіктер беріледі. Алайда, бұған қарамастан, осындай орналастыру формасы Ресейде кең тарала қойған жоқ және қазіргі кезде жанұялық
типтегі балалар үйінің барлығына жуық өзінің өмір сүруін тоқтатты.
.
Екіншіден, жетім балаларды бұндай орналастыру формасы аналық
принципінде құрылытын, өздерінен жанұялық топтар ретінде ұсынатын
балалар поселкісі болып табылады. Балалар поселкісінің іс-әрекетінің
негізгі принциптері мыналар болып табылады:
1) балаларда эмоционалды сенімділік туғызатын және үнемі тәрбиелеуші
ретіндегі аналық принципі;
2) балалар топтарының әртүрлілігі;
3) «туған ошақтың» барлық нышанымен жанұялық үйде тұру;
4) жекелеген жанұяларға әлеуметтік көмек пен ұйымдастырушылықты
қамтамасыз ететін поселкі бірлестігінің болуы. Балалар поселкісінің көп
таралған және атақты формасы SOS-ауыл болып табылады.
2014 жылы Ресейде 6SOS-ауыл жұмыс істеді, онда 400-ден астам балалар өмір сүрді.
Орналастыруды ұйымдастырудың тағы бір формасы балалық (жанұялық)
қалашық болып табылады. Балалық қалашық жанұялық қамқорлықты алмастырушы мен балалар мекемесіндегі қамқорлықтың арасындағы шекарада орналасқан. Ол өзінің ұйымдастырушылығымен балалық поселкіге
жақын болса, тәрбиелік атмосферасымен былай атағанда пәтерлік балалар үйіне жақын болып келеді. Қалашық жанұялар үшін бірнеше (20 дейін)
48

2-тарау. Халықаралық тәжірибе

павильондар және басқа да ғимараттар, соның ішінде дәрігерлік пункт,
шеберхана, спорттық объектілер құрады.Мұнда тәрбиешілер үнемі екі
ата-ана да, немесе арнайы педагогикалық білімі бар бір ата-ана болады.
Әрбір жанұяға тәрбиеленуге тәртіп бойынша 3 жастан бастап 10-14 бала
келеді. Балаларды балалалар поселкісі мен жанұялық топтар жағдайында
болатындай тәрбиешілергі жеке қамқорлыққа бермейді. Орналастырылған
балаға жауапкершілікті мекеме алады және барлық жанұялар үшін негізгі
қызмет түрлерін қамтамасыз етеді, яғни олар тамақ пісіру, киім жуу, үй
шаруашылығын жүргізу.Көбінесе тәрбиешілерде өз балалары болады,
олар павильонның ішінде пәтерде олармен бірге тұрады.
НСоңында, ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар мен жетім
балаларды орналастырудың мынадай ұйымдастыру формасы бар, ол
пәтерлік типтегі балалар үйі. Берілген форма одан да көп дәрежеде
көмекті алмастырушы стационарлық типтегі мекемелерге жақындатылған.
Ұйымдастырушылық-әкімшіліктарапынан бұл балалар үйі өзіне ата-ана
ролін алмайтын тәрбиеші мамандармен және де осы кезде қамқоршы
болып табылмайды. Балалар ұжымы жыныс пен жасқа (мектепке дейінгі
және мектеп жасындағы шегінде) қатысты әртүрлі балалар мекеме ішіндегі
пәтерде өмір сүреді және берілген топқа қадағалау екі-үш тәрбиешіге
жүктеледі. Солаша «туған үй» мағынасында біріңғай орта мен біріңғай
тәрбиелік басшылықтың мүмкіншілігі айтарлықтай кеңейеді. Балалар
үйінің көптеген директорлары өздерінің ұйымдастырушылық қабілеттері
мен өздерінің талғамдарын көрсетіп, балалар үйінде тұру жағдайы үйге
жақындайды.Жетім балаларды орналастырудың бұл формасы Ресейде
әлсіз дамыған.
Ресейдегі жанұялық формада тәрбиелеуге Ресей Федерациясының
субъектілер заңымен қарастырылған жағдайларында патронаттық жанұя
және асырап алушы жанұя, қамқоршылық жасау немесе тәрбиелеу, ұл баланы (қыз баланы) асырап алу жатады. Сонымен қатар екі бастапқы формалары заңнамамен қамқорлықтың қайту формасы ретінде қарастырылады.
Ұл баланы (қыз баланы) асырап алу, ресейлік заңнама бойынша,
жанұяға тәрбиелеуге баланы орналастырудың басымдылық формасы
болып табылады, сонымен қатар оны тәрбиелеуге қабылдаған адамдар
мен бала арасындағы туыстық байланысты заңды түрде анықтайды. Атаанасының қамқорынсыз қалған балалар немесе жетім статусын сақтап
қалған балаларға қараған кезде асыранып алынған баланың мемлекет тарапынан қосымша әлеуметтік қолдауға құқығы жоқ. 2014 жылға асыранып
алынғандар үлесіне орналасқан балалар саны 20% төмен болып келді.
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Бүгінгі күні Ресейде көп тараған жанұялық орналастыру формасы
қамқорлық пен қорғаншылық болып қалады, яғни оған балалардың орналасу жағдайы 50% көп болып келсе, ата-анасының қамқорынсыз қалған 0
жас пен бір жасқа дейінгі жастағы балалар арасындағы барлық орналасулар 34% дан және 7 жастан жоғары балалар арасында 71% құрайды.
Қамқоршы, асырап алған ата-аналар секілді өзінің ата-аналық міндеттерді
толық көлемде орындайды, бірақ сонымен қатар қамқорлыққа берілген бала
жетім статусын сақтайды, оған түрлі жеңілдіктер беріледі, мемлекет оның
өмір сүруіне қаражат төлейді, бала мен қамқоршының арасындағы заңды
қарым-қатынас тек қамқорлықтың күші жойылғанда немесе бала кәмілеттік
жасқа толғанға дейін сақталады. Қамқорлық ата-ана қамқорынсыз қалған
балаларға, бірақ 14 жасқа толмағандарға орнатылады. Қорғаншылық
14 пен 18 дейінгі жас аралығында балаларға орнатылады. Балаларды
қамқоршылықта (қорғаншылықта) табу фактісі олардың ата-аналарын баланы асырау міндетінен босатпайды. Қазіргі кезде көптеген қамқоршылар
ата-ана қамқорынсыз қалған балалардың туған туысқандары болып табылады.
Ресейдегі асырап алушы жанұя өзімен ақылы қамқорлық түрін
ұсынады және асырап алушы ата-аналардың асыранып алынған балаға
қатынасы бойынша қамқоршы ретінде құқықтары мен міндеттеріне ие
болады, бала ақысыз қамқорлықта ұсынылатын барлық жеңілдіктер мен
жәрдемақыны сақтайды.Асырап алушы жанұяларда балалар саны, асыранып алынған және туған балаларымен бірге қосқанда тәртіп бойынша
8 адамнан аспауы керек.Асырап алушы жанұя құруда ата-ана қамқорын
жоғалтқан туыс балаларды асырауда қатысу бойынша олардың міндеттері
РФ Жанұя Кодексімен анықталатындықтан баланың жақын туыстарының
(ағаларына, әпкелеріне, әжелеріне, аталарына) өтінішін қабылдамауы
мүмкін. Қазіргі кезде патронаттық жанұя әрекеті мен ұйымдастырушылығы
тек РФ заңнамасының субъектілері деңгейінде реттеледі.
Патронат – Ресейдегі кәмелеттік жасқа толмағандармен әртүрлі
ақылы қамқорлықтың тағы бір түрі. Қамқорлықтың осы түрі аймақтық
заңнамамен бекітіледі және ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларды
орналастырудың жанұялық формасы ретінде қазір РФ кейбір аймақтарында
жұмыс жасайды, онда арнайы шарт жасау ақылы қамқорлықпен патронаттық
тәрбиешінің жанұясына тәрбиеге беріледі. Көбінесе батысқа ұқсастығы
жақын «фостерлық жанұя» деп аталатын түрі жатады. Патронаттық
тәрбие өзінің идеясы бойынша бір жағынан қабылдаушы жанұя баламен
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жұмысты қамтамасыз ететін мамандандырылған қызметтің міндетті болыуын қадағаласа, екінші жағынан туған жанұямен жұмыс жүргізеді. Патронат
түсінігіне, уақытша орналастыруға секілді, кез-келген заңды статусты балалар орналастырыла алады, бірақ патронаттық тәрбие ерекше қызметті
қажетсінетін, оқыту мен дамытуда, тәрбиесінде әртүрлі қиындықтар бар
балаларды, әпкелері мен ағаларын, мектеп жасындағы балалар үшін
жанұялық орналасуға мүмкіндік береді.Сонымен қатар патронаттық
тәрбие баланы тәрбиелеуге ала алатын жанұялар шеңберін кеңейтеді.
Қарастырылған артықшылықтарға қарамастан патронаттың кеңейуі төмен
деңгейде қала береді. 2012 жылы қамқорлыққа (қорғанышқа) патронаттық
жанұя туралы шарт бойынша бар болғаны 128 бала тапсырылған, бұл
ақылы қамқорлық форманың 1,5% құрайды.
Ресейлік жүйенің Еуропа мен АҚШ айырмашылығы тек көп жағдайда
биологиялық жанұяны қалпына келтіру мен сақтаудан көрі, жанұяны алмастырушына іздеуге бағытталған. Осылай, Ресейде патронаттық жанұя
– бұл бірінші кезекте кәсіби алмастырушы жанұя, басқа орналастырушы формалардан баланы қабылдаушы тұлғаның дайындық деңгейі мен
мамандандырылғанды бірге алып жүруімен, материалдық қолдаумен
ерекшеленеді.
Сонымен қатар федералды заңнама негізінде тіркелмеген жанұялық
тәрбиенің басқа да формалары бар. Мысалы, оның жанұяда үнемі тұруын
рәсімдеусіз балаға көмек формасы ретінде тәлімгерлік (меймандық жүйе,
меймандық жанұя, демалыс күндік жанұя). Демалыс күндері, мерекелік немесе демалыс күндері бала мейман құқығында тәлімгердің жанұясында
қысқа уақыт өмір сүреді және кіріп шығады. Бұндай форма тәрбиелік
мекемелердің жүйесімен қалыптасқан шектеулердің сыртына шығуға балаға
көмектеседі, жанұя қызметін түсінуге, жанұя мүшелерінің қызметін түсінуге,
шаруашылықты жүргізу білігін алуға және жанұялық шеңбердегі басқа да
балалармен және үлкендермен қарым-қатынас жасауға көмектеседі.

Орталық, Шығыс Еуропа және ТМД елдері

Алдында бұрынғы социалистік одаққа кірген елдер, ата-анасының
қамқорынсыз қалған балалар мен жетім балаларды орналастырудың
жанұялық формасы мен институционалдық қатынасы сонымен қатар
біріншіден әлеуметтік жетімдер көлемінің көзқарасы бойынша поблемалары баршылықтардың қатарына кіреді. Социалистік елдерде кең тараған
ерекше қажеттіліктері бар (мысалы, мүгедек балалар) балалар немесе ата-аналардың қамқорынсыз қалған балаларғы мемлекет тәрбиеның
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жақсы жағдайын жасап береді деп түсінік қалыптастыру, осындай балалар
мекемесінде тұратын балалардың жоғарға үлесін және жетім балаларды
орналастыруда институционалды формасының жаппай дамуына әкелді.
Аймақта дамушы уақытша формальді жанұялық орналастыру (тұрақты
формадан айырмашылығы – бір жағынан асырап алу, екінші жағынан
туған-туысқандардың балаға формальді емес тәрбиесі) түрлері мынаны қамтиды:қамқорлықты (қорғаншылықты), фостерлық (асырап алушы)
жанұялар (Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Сербия, Хорватия, Эстония; Беларусь, Грузия, Молдова, Украина және т.б.Қалыптасу
сатысында — Армения, Қырғыстан), соынң ішінде кәсіптік фостерлық
(асырап алушы) жанұялар (Болгария, Польша, Румыния, Беларусия,
Украина), патронаттар (Беларусия, Молдова, Өзбекестан). Жетім балаларды орналастырудың кең тараған жанұялық формасы қамқорлық пен
қорғаншылық (туыстық артықшылық) қала береді. Сарапшылардың ойынша, әсіресе ересек жұрттың жаппай еңбектік эмиграциясы бар елдердің
аймақтық жерлерінде, туыстық қамқорлық (ресми емес, неформалдыны
есептегенде) көлемі айтарлықтай жоғары.
Ата-анасының қамқорынсыз қалған юалалар мен жетім балаларды жанұялық орналастырудың балама формаларының дамуы көптеген
елдердің аймақтарында өте баяу қарқынмен жүруде. Сәйкес келетін
заңнаманы қабылдаудың өзі көбінесе қажетті қаржыланумен бекітілмейді,
немесе потенциалды асырап алушы ата-аналар және ата-анасының
қамқорынсыз қалған балалар туралы мәліметтері қамқорлық органдарының
нашар координациясынан зардап шегеді. Осылай, ТМД аумағында потенциалды асырап алушы ата-аналар (асырап алушылар), сонымен
қатар ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар, жетім балалар туралы біріңғай мәліметтер базасы тек Беларусия мен Украинада құрылған.
Кейбір елдерде жанұяна алмастырушыларға қосымша мемлекеттік асырау
беріледі. Негізінен балаларды тәрбиелеуге (Беларусия, Молдова, Украина)
қабылдаушыны асырауға жәрдемақы туралы сөз болып тұр.
Көптеген елдердің аймақтарында фостерлық (асырап алушы) жанұя,
батыс елдерінде қалыптасқан сияқты, асырап алу немесе туған жанұясына
қайтаруды қарастыратын жанұялық құрылғының уақытша формасы
емес, жетім балаларды орналастыру жағдайын ұзаққа шешу ретінде
қарастырылады.
Фостерлық (асырап алушы) жанұяларда баланы асырауда қадағалау
мен жетелеу, жергілікті деңгейде қызмет ететін, мамандандырылған
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қорғаншылық және қамқорлық органдарымен жүзеге асады, оларға мыналарды жатқызамыз: білім беру органдарындағы балалықты қорғау бөлімі
(Беларусия), Жанұяны әлеуметтік қорғау мен қамтамасыз ету бөлімі (Молдова), Жастар мен балалар, жанұялар үшін әлеуметтік қызметтер орталығы
(Украина).
3 жасқа дейінгі балалар үшін уақытша жанұялық орналасудың келесі
формалары мүмкін:
1) асырап алғанға дейін фостерлық (асырап алушы) жанұяға уақытша
орналастыру;
2) мүгедек балаларды мамандандырылған фостерлық (асырап алушы)
жанұяға орналастыру;
3) онымен жұмыс жасағаннан кейін болашақта туған жанұяға қайтару
мақсатымен зорлық көруші баланы туған жанұядан жедел алған
жағдайларында аз уақытқа дағдарыстық фостерлық (асырап алушы)
ата-аналық.
Елдің көптеген аймақтарында ата-анасының қамқорынсыз қалған
балаларды жанұялық орналастырушыны алмастырушы бұл формалар дамымаған. UNICEF (2012) сәйкес, Арменияда, Әзербайжанда,
Қырғызстанда, Тәжікстандажәне Түркіменістанда 3 жастан төмен балаларды жанұялық орналастыру мүмкіндігі жоқ. Тағы да 11 елде (Албания,
Беларусия, Босния және Герцеговина, Македония, Молдова, Ресей, Сербия, Өзбекестан, Украина, Черногория) ата-анасының қамқорынсыз қалған
3 жастан төменгі балаларды жанұялық орналастыру жүйесі дамудың
бастапқы сатысында тұр. Оның бір себебі ата-анасының қамқорынсыз
қалған балаларды орналастырудың жалпы жанұялық формасының дамуы
жеткіліксіздігі. Басқасы – ата-ана құқығынан айрылмаған немесе олардан
бастартпаған ата-аналардың балаларын асырап алушы жанұяларға орналастырумен қиындықтар.
Аймақта фостерлық (асырап алушы) жанұя институты, ЕС шығуға
дайындалып жатқан процестің бөлігі болып қалыптасқан Орталық және
Шығыс Еуропада өте белсенді дамуда. ТМД аумағында асырап алушы
жанұялардың дамуы өте баяу қарқынмен жүруде. Осылай асырап алушы жанұялар Беларусия, Грузия, Ресей, Украинада өте белсенді дамуда, онда үкіметпен қажетті заңнамалық-нормативтік базақабылданған,
ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларды орналастырудың жанұялық
формасының дамуы мен деинституциализациялауда қаражаттар бөлінген,
ақпараттық-ағартушылық компаниялары нәтижелі жүргізіледі. Мысалы
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Арменияда тиісті заңнама қабылданса да, қаржының жоқтығынан асырап
алушы жанұялардың дамуы тоқтап қалды.Кәсіптік фостерлық (асырап
алушы) жанұя ұғымы Болгарияда, Польшада, Румынияда, және басқа да
ЦВЕ кейбір елдерінде, Беларусияда (баланы жанұяға орналастыру туралы
шарттан бөлек еңбек келісім шарты жасалады) және Украинада бар, алайда әр елде бұл ұғымның анықтамасы әртүрлі.
Польша фостерлық жанұяның өмір сүрудің бұрыннан дәстүрі бар, ол
1950-ші жылдарға дейін істеді, содан кейін 1979 жылы қайта жаңғыртылды.
Асырап алушы жанұялардың әртүрлі категорияларын анықтамаларын аздап өзгерткен, балама көмек формалары мен жанұяларға орналсатыру
туралы жаңа заң 2011 жылы қабылданды. Бұл заңда жетім балаларды
орналастырудың жанұялық формаларын дамыту мен туған жанұяға көмек
беруге оданда үлкен акцент қойылады. Жетім балаларды орналастырудың
институционалдық формасы шектеулі қолданылуы керек, 10 жастан
төмен балалар үшін тек ерекше жағдайларда ғана және де бір мекемедегі
балалардың максмалды саны 14 адамнан аспауы керек.
Польшада қамқорлық (қорғаныш) ұғымы жоқ. Фостерлық (асырап алушы) жанұяның үш турі бар:
1) туыстық фостерлық жанұялар (kinship foster care);
2) кәсіптік емес туыстық емес фостерлық жанұялар (non-vocational
foster family);
3) кәсіптікфостерлық жанұялар (professional foster care).
Кәсіптік фостерлық (асырап алушы) жанұялар бар, олар: ерекше
қажеттілігі (мүгедек балаларды қоса) бар балалармен жұмыс үшін; төтенше
жағдай (emergency care) болғанда балалардың уақытша (ереже бойынша
4 айға дейін) ойлануы мақсатында; көп көлемде балалармен жұмыс үшін.
Кәсіптік емес фостерлық емес ата-аналар мен кәсіптік фостерлық ата-аналар біліктілік, білім мен сертификатциялауға міндетті түрдетексеріс өтеді.
Польшаға қараған кезде Румынияда 1990-шы жылдардың ортасына
дейін ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар мен жетім балаларды
оранластырудың тек институционалдық формасы дамыған. Фостерлық атааналар (немесе оны Румынияда атайтындай «аналық көмекші» - maternal
assistant) мамандығы баланы биологиялық жанұясына немесе асырап
алушыларға қайтып оралуға дайындау үшін уақытша шара ретінде заңмен
(1997 ж.) еңгізілді.
Болгария Румыния секілді, мекемелерге ата-анасының қамқорынсыз
қалған балаларды жеңіл және жаппай орналастыру дәстүрі мен әлеуметтік
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2-тарау. Халықаралық тәжірибе

жетімдердің үлкен саны қорымен постсоциалистік даму кезеңіне кірді.
Балаларға қатысты әлеуметтік саясаттың де-юре реформасы 1991 жылы
қабылданған заңнамадан басталды, алайда де-факто келесі он жылдық
кезеңінде бірінші және екінші әлеуметтік жетімдік профилактикасы бойынша ешқендай күш жәгер қолданылмады және көптеген ата-анасының
қамқорынсыз қалған балалар әлі де орналастырудың институционалдық
формасына түсуде. 2001 жылдың 1 қаңтарынан (сол уақыттан бірнеше
рет қайта қарастырылған) күшіне енген балаларды қорғау туралы заңмен
сәйкес, Болгарияда жетім балаларға қамқорлықты алмастырушы
басымдылық жанұялық формаларға беріледі, олар өздеріне мыналарды
қарастырады:
1) туыстық жанұяда тәрбиелену, ол заңнамаға сәйкес фостерлық тәрбие
формасы ретінде қарастырылады;
2) асырап алушылық;
3) кәсіптік емес туыстық емес фостерлақ ата-аналардың өз еркімен
тәрбиелену;
4) кәсіптік фостерлық ата-аналармен тәрбиелену. Асырап алушы атааналар ретінде бөлек тұлғаолар секілді жұбайларда қатыса алады.
Кәсіптік емес фостерлық ата-аналар ұсынылған құжаттар негізінде балаларды тәрбиелеуге тек шығындар өтемін ғана алады, сонымен қатар
балалардың жасына байланысты олар үшін жәрдемақы алады. Кәсіптік
асырап алушы ата-аналар статусын алу үшін сәйкес таңдау өту қажет,
сонымен қатар оқу мен кәсіптік дайындық өту керек.Баланы ұзақ уақытқа
орналастырған жағдайда фостерлық ата-аналар балаларға салықтық
жеңілдіктер ала алады. Кәсіптік фостерлық ата-аналар тәрбиеленуші
балалардыңсанына байланысты дифференциалданған қосымша еңбекақы
алады.
Беларусияда барлық ТМД аймағында секілді ата-ананың қамқорынсыз
қалған балаларды туыстарында уақытша жанұялық орналастыру формасын қамқорлық (қорғаныштық) деп аталады. Қамқоршылар (қорғаныштар)
ақысыз және сәйкес кәсіптік дайындықты алмастан балаға қамқорлық
көрсетеді.
Уақытша туыстық емес орналастырулар жанұяны кәсіптік алмастырушы деп аталады, айтарлықтай Беларусияда осы жанұялық түрге осы зерттеуде орналастырудың инстиуционалдық жаңа формаларына жататын
және барлық әлемде дәстүрлі болып танылатын жанұялық типтегі балалар
үйі мен асырап алушы жанұялар жатқызылады. Кәсіптік асырап алушы атааналар екінші санаттағы ұстаз еңбекақы мөлшерінің деңгейінде төленетін
жедел еңбек шарты негізінде жұмыс істейді. Кәсіпті асырап алушы ата55

аналар кәсіби оқу мен дайындықтан өтеді. Жақында Беларусияда жетім
балаларды жанұялық орналастырудың тағы бір формасы дами бастады,
ол патронаттық тәрбие. Патронат ұғымы баланы балалар мекемесіне
орналастырғанға дейін де және оның заңды статусына қарамастан, атаананың қамқорынсыз қалған кез келген балаға бағытталған болуы мүмкін.
Балаға жауапкершілікті қамқорлық органдары мен қызмет көрсететін (Беларусияда интернаттар) балалар мекемелері, патронаттық келісім шарт бойынша жұмыс істейтін асырап алушы ата-аналар бөліседі.
Беларусиядан басқа патронаттық тәрбие сонымен қатар Молдавияда
дамып жатыр және онда бірнеше патронаттық формалар жұмыс істейді.
Олар: төтенше жағдайлар (emergency) үшін уақытша патронаттар, аз
уақыттық, ұзақ уақыттық және уақытша (respite).

3-тарау
АЛМАСТЫРУШЫ ОТБАСЫЛАРЫНЫҢ БАР
ФОРМАЛАРЫНА ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
САРАПТАМА

Зерттеу мақсаты: Қазақстан Республикасында тұратын асырап алушы
және меймандос отбасыларының тәжірибесін зерттеу және әлеуметтікэкономикалық қиындықтарын анықтау.
Зерттеу объектісі: Алматы, Астана, Қарағанды жәнеТараз ққ.
Сұхбат алынғандардың жалпы саны: 86 адам – алмастырушы
отбасыларының өкілдері (53 асырап алушы отбасы (бала асырап алған,
қорғаншылық, патронат, отбасылық типтегі балалар үйі; 33 меймандос отбасылар); 8 сарапшылар – қорғаныштық органдарының, ИТБМ және ҒЖҰ
өкілдері.
Зерттеу жүргізу кезеңі: 2015 ж. қараша
1.	 Сұхбаттық сұраныс сараптамасы Қазақстанда кеңінен тарағаны
қорғаншылық пен қамқоршылық (Алматы, Қарағанды), содан соң
патронаттық тәрбиелеу (Астана) екендігін көрсетті. Асырап алушылар әлікүнге дейін асырап алу құпиялылығын сақтауға тырысады. Сарапшылардың ойынша асырап алушылық әсіресе жаңа туған
нәрестелер мен 5 жасқа дейінгі балаларға қатысты қолданылады.
Қорғаншылық пен патронатқа 7-ден 17 жасқа дейінге түседі. Меймандос отбасылар негізінен жасөспірімдік жастағы (13-17 жас) балаларды
қолдау үшін қолданылады. Тараз қаласында Отбасылық типтегі балалар үйі (бұдан әрі-ОТБҮ) формасы кеңінен тараған. Меймандос отбасы
мүлдем қолданбайды десе де болады.
2.	 Асырап алушы отбасыларының/тәрбиелеушілердің өз отбасыларына
балаларды алу себептерінің ішіндегі негізгілері келесілер:
• асырап алушы отбасыларында негізінен туысқандардың балалары, олар
қандайда бір себептермен өз балаларын асырай алмайды/асырағылары
келмейді;
• медициналық себептермен отбасында өз балалары болмайды;
• ОТБҮ өкілдері себептердің арасында келесілерді атайды: «жақсы іс жасауды шешті» және сонымен қатар «үлкен отбасылы болғылары келеді»;
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•
•

меймандос отбасылар негізінен «жақсы іс жасағылары келеді»;
себептердің арасында азырақ деңгейде айтылатындары: «бала үшін ана
болғын келеді»; «ұлды болғымыз келеді» (егер отбасында тек қыздар
болса); «балаларды жақсы көремін»; «жалғыздықтан шаршадым».
3.	 Зерттеуге қатысқан отбасыларының арасында негізінен әртүрлі жастағы
өздерінің балалары бар толық отбасылар, екінші орында балалары бар
жалғыз/айырылысқан әйелдер. Сұхбат берушілердің жастары 25-тен 45
аралығында, Тараз қаласында ОТБҮ өкілдерінің арасында 50 жас және
одан үлкен өтелімімен отбасылар/ата-аналар кездеседі. Меймандос
тәрбиелеушілер арасында жастары негізінен 25 -тен 40 аралығында.
Асырап алушы ата-аналардың білімдері негізінен жоғары, бірнеше
адам ғана орта мамандандырылған білімдері бар.
4.	 Асыранды/меймандос отбасыларын ресімдеу рәсіміне қатысты
сұраққа көпшілік сұхбат берушілер әлеуетті асырап алушы ата-аналар
үшін толық және қолжетімді ақпараттың болуы керектігін айтты, бірақ
олардың ақпаратқа қолжетімділік тәжірибелері бойынша, ойлары екіге
бөлінді: 50% ақпарат қолжетімді болды деп жауап берді, ал 50% олай
емес деді. Көптеген сұхбат берушілер оларға қорғаныштық органдар
көмектескендігін растады және 70%- асыранды баланы отбасына алу
ешқандай қиындық туғызбады деді.
5.	 Асырап алушы ата-аналар тап болған қиындықтар/күрделі мәселелердің
арасында негізінен тұрғын үй-тұрмыстық және материалдық қиындықтар
аталды. Екінші орында – баланың жаңа отбасында бейімделі
қиындықтары. Меймандос тәрбиелеушілер негізінен психологиялық
қиындықтарды атайды: тәрбиелеуші ретіндегі өзінің біліктіліктеріне
қатысты қобалжулар мен қорқыныш, баланың бұрынғы өмірі, мінезі мен
әдеттері бойынша қорқыныш және т.б.
ОТБҮ өкілдері күрделі мәселелердің арасында негізінен материалдықта
атады. Сонымен қатар Тараз қаласының сұхбат берушілері қорғағыш
органдарының көмегін, қиындықтар/күрделі мәселелерді бағалауда және
т.б. өте ұстамды болғандығын айта кеткен жөн. Мүмкін бұл сұхбат кезінде
бақылаушы ретінде қаланың білім басқармасының өкілі болғандығынан
болар. Сонымен қатар дәстүрлі қала мен облыстың қорғағыш органдары аймақтың барлық асыраушы отбасыларымен жақсы қарым-қатынас
пен үлкен тәжірибеге ие, осылайша асырап алушы отбасы институтын
дамыта отырып, оларға жан-жақты көмек көрсетуге тырысатындықтары
да болуы мүмкін. Осы аймақта Отбасылық типтегі балалар үйі тәрізді
форманың көптеген жылдар бойын дамуы және осында асырап алушы ата-ананың үлкен тәжірибесі мен көпжылдық өтілімі бар осындай 12
отбасының болу фактісі барлығын түсіндіреді.
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6.	 Асыранды баланы отбасына алу шешіміне жақын қоршаған орталары мен отбасы мүшелерінің қарым-қатынасына қатысты барлық
сұралған отбасылар негізінен позитивті және оң тәжірибе ие. Ерлізайыптылардың арасындағы қарым-қатынас кем дегенде бұрынғыдай
қалған, ал сұхбат берушілердің жартысында жақсы жаққа өзгерген;
сонымен қатар туған балаларының асыранды балаға деген қарымқатынастары да жақсы жаққа өзгерген. Асыранды баланы отбасына алу
шешіміне қатысты қоршаған ортаның ойы 50 – 50 бөлінді: қолдады немесе бейтарап жағдайды ұстанды, тек санаулылары ғана осы шешімге
қарсы болды. Бұл факт қазақстандық қоғамның асырап алушы отбасы
мен жетім балалар институтына қатысты көзқарастары жақсы жаққа
өзгеріп жатқандығын көрсетеді.
7.	 Сіздің асырап алған балаңызда мектепте (балабақшада) өзінің
қатарластарымен қиындықтар туындайды ма, туындаса қандай деген
сұраққа негізінен теріс жауаптар алынды және 30% кей кезде тартыстық
жағдайлар туындайды, оның себебі «баланы сыныпта қабылдамайды»,
«мектепте жаңа оқушы» ретінде хабарландырылды.
8.	 Барлық дерлік асырап алушы ата-аналар өздерінің балаларын
әрдайым/жиі мақтап тұрады, олардың дамуына және мектептен тыс
уақыттарын өткізуіне көңіл бөледі. Балалар әлтүрлі үйірмелерге (сурет
салы, ән айту, билеу, музыкалық мектепке) қатысады, спортпен айналысады, кітап оқиды. Кейбір ата-аналар балаларының теледидар мен
компьютерлік ойындардан басқа, ештенеге қызықпағандығымен, сонымен қатар мектептегі сабақтардың кесірінен басқа ештенеге уақыт
жетпейтіндігімен қиындықтар болғандығын айтады. Меймандос отбасылар оқуға деген және басқа да танымдық әрекет түрлеріне төмен
анталық деңгейге тап болады.
9.	 Баланы/балаларды тәрбиелеу барысындағы қиындықтар туралы
сұрақтарға негізінен келесілері аталды: «бала тыңдамайды», «бала
өтірік айтуы мүмкін», «мектептегі қиындықтар (үлгермеушілік)». Кей
кезде ата-аналар үлкендерге сыйластықтың болмауы және құқық
бұзушылықтарға (ұрлау төбелес және т.б.) тап болады. Сұхбат
берушілердің басыңқы көпшілігі баланың зиянды әдеттерінің бар
жоқтығына теріс жауап берді, тек 2 адам ғана баланың темекі
тартатындығын және 1 баланың спирттік ішімдіктерді қолдануы мүмкін
деп қобалжулы екендігін айтты. Соған қарамастан тек 4 адам ғана
«Сізде баладан бас тарту туралы ой болды ма» деген сұраққа «кейде» баланың нашар тәрбиеленуімен және баламен келіспеушіліктер
немесе денсаулығымен қиындықтар салдарынан деп жауап берді.
Қалғандарының барлығы бұл сұраққа теріс жауап берді.
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10.	Асырап алушы ата-аналардың басым көпшілігі бала 18 жасқа толғаннан
кейін де олардың отбасында қалатындығын және олар баланың өміріне
әрі қарай да қатысатындықтарын атап өтті. Тек бір сұхбат беруші
ғана бұл мәселені бала өзі шешу керек деп санайды. Меймандос
тәрбиелеушілер өздерінің қамқоршыларына кәмілетке толғаннан кейін
де көмектесуді, сонымен қатар материалдық көмек көрсетуді жоспарлауда.
11.	Сұралған асырап алушы отбасыларының материалдық жағдайы орташа деп бағаланады, негізгі массаға «тамаққа, киімге және ұсақ
тұрмыстық техника/электроникаға ақша жетеді». Астана мен Алматыта отбасылардың ойынша оларға саяжай мен пәтер сияқты көлемді
заттардан басқа барлығына ақша жетеді. Қарағанды мен Таразда
жағдай нашарлау, себебі отбасылардың жартысы оларға ақша тамаққа
және қиын деп киімге жететіндігін айтты. Бұл Таразда сұхбат кезінде
негізінен 4-тен 10 адамға дейін бірден бірнеше бала тәрбиелейтін ОТБҮ
қатысқандықтан болар.
12.	Сұхбат берушілердің отбасылық бюджеті негізінен ата-ананың біреуінің
немесе екеуінің еңбекақысынан және баланың жәрдемақысынан
жинақталады. Асыранды баланың күтіміне берілген материалдық
қаражат негізінен жетеді, бірақ сұхбат берушілердің жартысына
кей заттарда өздерін шектеуге тура келеді. Сұхбат берушілердің
20% пайызы баланың күтіміне алатын қаражат жетпейтіндігін және
олар қосымша ақшалай төлемдер жағынан мемлекет қолдауына
мұқтаждықтарынайтты.
13.	Мемлекеттің асыранды балаға беретін жеңілдіктері туралы барлық
сұхбат берушілер біле бермейді, сәйкесінше қолданбайды да. Сұралған
отбасылардың тек жартысы ғана мектептегі тегін түскі астар, жүру
билеті, оқушыларға арналған кеңселік тауарлар мен киімдер, баланың
жазғы лагерьге бару мүмкіндігі туралы хабардар және осы жеңілдіктерді
қолданады. Сонымен қатар ата-аналар берілетін кеңселік тауарлар
жартыжылға әзер жетеді, киімдер мөлшерімен келмейді және көбінесе
сапасы нашар болады, ал баланы лагерьге жіберу мүмкіндігі туралы
оларға кеш хабарлайды, сол себепті олар қажетті құжаттарды жинап
үлгермейтіндіктерін айтады.
14.	«Мемлекет қолдауы Сіздерді толығымен қанағаттандырады ма» деген сұраққа сұхбат берушілердің жартысы «қанағаттандырғаннан
гөрі қанағаттандырмайды» деді. Меймандос тәрбиелеушілердің ойы
«толығымен қанағаттандырады» және «қолдауға мұқтаж емеспін»
деп бөлінді. Сонымен қатар қанағаттандырмау себебі негізінен
«мемлекеттік органдардың меймандос отбасы сияқты форма туралы
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ақпараттандырмайтындығы», және де олар «меймандос отбасы үшін
қажетті құжаттарды ресімдеуде тиісті қолдау жоқ» деп санайды.
ОТБҮ өкілдерінің басым көпшілігі мемлекет асырап алушы отбасыларға
ақшалай төлемдерді көбейту керек деп санайды. Қорғаушылық
отбасыларының бір бөлігі де осы пікірді ұстанады. Сонымен қатар көптеген
отбасылар асырап алушы отбасыларға тұрғын үй алу мүмкіндігіне ие болу
үшін ипотекаға жеңілдіктер беру керек немесе мемлекет асырап алушы,
әсіресе көп балалы отбасыларына тұрмыстық жағдайларын жақсартуға
мүмкіндіктерді қарастыру керек деп санайды. Отбасылардың бірқатары
дәрілік заттарды алуға жеңілдіктер беру, сонымен қатар балаларға киім
беруді ақшалай өтеуге ауыстыру қажеттігін айтты.
15.	Асырап алушы ата-аналардың ережелерінде жеке бап болып әлеуметтікпсихологиялық қолдауда және балалар мен қатар отбасыларын да (атааналарды) қолдау қажеттігі жазылған. Барлық сұхбат берушілер дерлік
асырап алушы, сонымен қатар әлеуетті асырап алушы ата-аналарға
оқыту сабақтары мен семинарлардың өткізілу қажеттігін айтты.
Ата-аналардың ойынша асырап алушы отбасыларының көпшілігі оларға
жүктелген қызметтерді жақсы атқарады, соған қарамастан асырап алушы
отбасы институтын дамыту және отбасылық пен бала - ата-аналыққарымқатынасты сапалы жақсарту үшін аса жемісті ата-аналарды материалдық
және моральды көтермелеп отыру, асырап алушы ата-аналарды таңдауды
қатаң қылу керек. Сонымен қатар қоршаған ортаның асырап алушы отбасы туралы түсінігін өзгерту және асырап алушы ата-аналардың өздерінің
жауапкершілігін арттыру керек. Білікті мемлекеттік органдар осындай
отбасыларға бақылау мен мониторинг жасап отыру, асырап алушы
отбасыларға материалдық және психологиялық қолдау көрсетіп отыру керек.
Асырап алушы және меймандос отбасыларының сауалнамалық
сұрақтарының сараптамасына қосымша әлеуметтік және экономикалық
тиімділік көзқарасынан жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балаларды жайғастырудың институционалдық және отбасылық формаларын салыстырмалы сараптау мақсатында жүргізілген сарапшылық
сұрастыру мен кабинеттік зерттеудің қысқаша есебін ұсынамыз.
Жасалған зерттеулер негізіндеата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларға қорғаушылықтың әртүрлі формалары сипаттамаларында оң
және теріс жиынтық кестені ұсынамыз*.
*
Бұл кесте «Жетім балаларды деинституционалдандыру жолдары Алматы, Уральск ққ. 2004
жылғы Осы күндік жетімдік жағдайы. Әртүрлі қорғаныштық формаларға салыстырмалы сараптама. Ұсыныстар.» жобасы аясында «САНДЖ» Зерттеу орталығымен дайындалды.
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Қорытындылар мен ұсыныстар:
1.	 Алмастырушы
отбасыларындағы
барлық
формаларында
балалардың білім алу деңгейі көбінесе қорғаушы, қамқоршы,
патронаттық тәрбиелеуші, асырап алушының мүмкіндіктеріне
байланысты болады. ИТБМ тәрбиеленушілері тек жалпы білім
беретін мектептерде ғана білім ала алады. Сонымен қатар ИТБМ
тәрбиеленушілерінің білім сапасы негізінен мектеп оқытушыларының
жетім балаларға деген біржақты қарым-қатынасымен, балалардың
жақсы үлгерімі үшін моральдық ынталандырудың болмауы және
ИТБМ білім сапасына тиісті бақылаудың болмауымен шартталады;
2.	 Балалар үйі мен интернат мектептері түлектерінің жоғары білім
алу мүмкіндіктері қатардағы мектеп түлектеріне қарағанда
әлдеқайта төмен. Бұған да жетім балалардың жоғары және орташа
мамандандырылған оқу орындарына түсу кезіндегі жеңілдіктер мен
жеңілдік бағдарламаларының болмауы себеп болып табылады;
3.	 ИТБМ
балалардың
құқықтық
сауаттылық
деңгейлері
қанағаттанарлық, бірақ жеке ҒЖҰ жетім балалар құқықтық қолдауға
мұқтаж деген пікірлері бар. Алмастырушы отбасыларындағы
балалардың құқықтық сауаттылық деңгейі көбінесе олардың асырап алушы ата-аналарының сауаттылығы деңгейіне байланысты
болады. Патронат кезінде балалар өздерінің құқытары туралы
ақпаратты балалар үйінде алулары керек;
4.	 Балалар үйінде ерекше көріністері және артынан пайда болатын
салдарымен тәрбиелеушілер мен басқа да жұмысшылар тарапынан балаларға жасалатын зорлық-зомбылық фактілері байқалады:
барлық ИТБМ дерлік тек медициналық көрсеткіштері бойынша ғана
емес, сонымен қатар қылықтары үшін жаза ретінде де балаларды
психиатриялық емханаға жіберу тәжірибесі орын алған;
5.	 Қорғаншылық органдары тарапынан асырап алушы отбасыларына,
әсіресе асырап алынған балалары бар отбасыларға бақылау мен
мониторингтік болмауы салдарынан асыранды балаларға жасалатын физикалық және психологиялық зорлық-зомбылық фактілері
де жоқ, сонымен қатар осы балалардың тәрбиелену сапасы туралы
да айту қиын. Бұны балаларға қатыгез қарым-қатынасты болдырмау мақсатында мемлекеттік органдар асырап алушы отбасындағы
баланың өмір сапасын міндетті түрде бақылап отыру керек деп
асыраушы ата-аналардың өздері атап өткен болатын;
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6.	 Балалар мен педагогтардың қатынасы балаларды тәрбиелеудің
шынайы талаптарына сәйкес келмейді. Психотерапевттар,
әлеуметтік педагогтар, әртүрлі жастағы топтар үшін психологтар жетіспейді. Асырап алушы отбасылар да алмастырушы
отбасыларындағы балалардың тәрбиесі мен бейімделі сапасын
жақсартуға көмектесе алатын психологтар, психотерапевттар және
басқа да мамандардың көмегіне мұқтаж;
7.	 Қорғаншылықтың
барлық
формаларындағы
бос
уақытты
ұйымдастыру әртүрлі, бірақ ИТБМ қарағанда асырап алушы отбасыларында демалыс сапасы қорғаншылардың, қамқоршылардың,
асырап алушылардың мүмкіндіктеріне байланысты болады. Соған
қарамастан балаларда бос уақытын өткізуді таңдау бостандығы
және қарым-қатынас шеңберін кеңейті мүмкіндігі бар. Бірақ асырап
алушы ата-аналардың бірқатары көп балалы асырап алушы отбасыларында бос уақыт өткізудің әртүрлі шараларына, мектептен тыс
үйірмелерге және қосымша білім алуға қолжетімділік деңгейі өте
төмен екендігін айтып өтті. Балалар үйінің тәрбиеленушілерінің бос
уақытын түрлендіру мақсатында балалар үйіне баратын көптеген
еріктілер әскерін асырап алынған балалардың өмірлік көзқарасын
кеңейті мен тәрбиелеу барысының сапасын арттыруға септігін
тигізетін көп балалы асырап алушы отбасыларына қайта бағдарлау
керек деген қсыныстар да естілді;
8.	 Зерттеулер көрсеткендей ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балалардың жалпы психикалық дамуы отбасыларында өсіп
жатқан құрдастарының дамуынан ерекшеленеді. Балалар жие
депрессиялық жағдайда болады. Балалар үйіндегі жетім балалар
тобының мінездемелік ерекшелігі абыржулық пен агрессивтіліктің
жоғары болуы болып табылады. Балалар үйінде авторитарлық
тәрбиелеу басымдық етеді;
9.	 Алмастырушы отбасы бала тұрып жатқан отбасына байланысты оған оң да, теріс те әсер ете алады. Үйлесімді отбасында
қорғаншылықтағы балада жарымжандық және толыққанды болмау сезімі кетеді, отбасына тиесілділік сезімі пайда болады. Бірақ
отбасының ересек мүшелерінің бірінде алкогольдық немесе басқа
да тәуелділік болса, бала үлгі етерлік отбасын көрмейді және
толыққанды тәрбие де алмайды;
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10.	 Меймандос отбасы тәрбиелеудің отбасылық формасы болмауына
қарамастан, бүгінгі күнде асырап алыну немесе қорғаншылыққа
әлде патронатқа кетуге мүмкіндігі жоқ жетім балаларды тәрбиелеудің
ең тиімді әдісі болып табылады. Ол әсіресе үлкен жастағы, асырап алушы отбасына кету мүмкіндігі мүлдем дерлік аз балалар
үшін маңызды. Меймандос формадағы тәрбиеленудегі балаөзінің
араласу аясын кеңейтуге мүмкіндігі бар, сонымен қатар олөмірлік
маңызды дағдыларды үйренеді, оның ішінде әртүрлі адамдармен
араласу дағдыралы және шынайы өмірлік жағдайлардағы әрекет
ету формалары қалыптасады.
Сарапшылардың пікірінше отбасылық орналастырулардың кез келген
формасы, сонымен қатар меймандос отбасылықтың өзі егер олармен
мамандар жұмыс жасаса, тиімді болып, күтілетін нәтижелерді бере алады. Негізгі қиындық бүгінгі күнде қорғаншылық пен қамқорлық органдары алмастырушы отбасыларына бақылау органы және көмектесуші
субъект ретінде де әрекет жасайтындығы болып тұр.Бірақ онда істейтін
мамандардың штаттық санының аздығы мен еңбекақы деңгейінің
төмендігін ескере отырып, бұл екі қызметте орындалуы мүмкін емес.
Сарапшылардың айтуынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы
асырап алушы отбасыларын қолдау қызметін аса тиымды атқара алатын қоғамдық, сонымен қатар коммерциялық ұйымдар атынан арнайы
әлеуметтік қызметтерге көмек қызметіне құқық тарату керек.
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4-тарау
ЖЕТІМ БАЛАЛАР МЕН АТА-АНА ҚАМҚОРЛЫҒЫНСЫЗ
ҚАЛҒАН
БАЛАЛАРҒА
АРНАЛҒАН
ИНТЕРНАТ
ҰЙЫМДАРЫНЫҢ
ПРОФИЛІН
ӨМІРЛІК
ҚИЫН
ЖАҒДАЙДА ҚАЛҒАН ОТБАСЫЛАР МЕН БАЛАЛАРДЫ
ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ
ҰСЫНЫСТАР

Х

алықаралық ЮНИСЕФ ұйымы жүргізген зерттеулерге қарасақ,
соңғы уақытта Еуропаның көптеген елдері, ТМД елдері (Ресей,
Беларусь) баланың қамқорлық мекемесінде тәрбиеленуі оның дамуы
мен денсаулығында із қалдыратынын мойындай бастады. Көптеген
зерттеулер мекемелерде өсіп келе жатқан балалардың физикалық,
эмоционалдық, әлеуметтік және когнитивтік дамуында тежелулер бар
екенін көрсетіп отыр. Негізінен отбасы – бала үшін табиғи қорған. Отбасында балаға қамқорлық, күтім жасайды, қорғайды. Отбасындағы
әр бала – жеке тұлға. Мекемеде тұлғалық ұғым ұжымдық ұғым
көлеңкесінде жоғалады.

Баланың өмір сүруі және отбасында тәрбиеленуі заңмен бекітілген.
Қазақстан Республикасының Үкіметі 2007 жылғы 21 желтоқсанда қабылдаған
«Қазақстан балалары» бағдарламасында интернат мекемелерінің
функцияларын сатылы түрде өзгертудің маңыздылығы көрсетілген.
Тәрбиеленушілерді отбасыларға орналастыру немесе отбасылық жағдайға
жақын жағдай жасау – жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз
қалған балалардың әлеуметтік тұрғыдан сәтті бейімделуінің маңызды бір
механизмі ретінде қарастырылады.
ЮНИСЕФ-тің ресми сайттарында жарияланған мәліметтерге сәйкес,
сондай-ақ жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды
интернат мекемелеріне орналастырудан бас тарту мәселесі бойынша Ресей мен Өзбекстан сияқты елдер жүргізген зерттеулерді талдасақ, аталмыш бағыттағы жұмыстар Қазақстанда 2008 жылдан бері жүргізіліп келеді.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы» кодексіне сәйкес жетім балаларды, ата-ана қамқорлығынсыз қалған
балаларды орналастырудың келесі түрлері қарастырылған:
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1.	 Қорғаншылыққа және қамқорлыққа алу.
2.	 Патронаттық отбасыларға беру.
3.	 Асырап алу.
Сонымен қатар, бала құқықтарын қорғау мәселелері бойынша
Қазақстан Республикасының бірқатар заңнамалық актілеріне өзгертулер
мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы Парламент Мәжілісінің
жұмыс тобының талқылауында жатыр. Онда балаларды орналастырудың
«меймандос отбасы» және «асырап алушы отбасы» сияқты формаларын
енгізу қарастырылады. Бұл арадағы меймандос отбасы институтын енгізу
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың тапсырмасына
сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің 2014
жылғы 28 қарашадағы өкімімен бекітілген 2015-2020 жылдарға арналған
Қазақстан Республикасындағы отбасылық қатынастарды, моральдықэтикалық және рухани-адамгершілік құндылықтарды нығайту бойынша
жалпы ұлттық іс-шаралар жоспарында қарастырылған.
Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған
интернат ұйымдардың профилін өмірлік қиын жағдайға тап болған балалар
мен отбасыларды қолдау орталықтарына өзгерту бойынша ұсыныстарды
әзірлеген кезде 2008 ж. Шымкент қ. «Гармония» психологиялық отбасылық
орталығы» ҚБ Қазақстан Республикасындағы «ЮНИСЕФ» БҰҰ Балалар қоры өкілдігінің қолдауымен Оңтүстік Қазақстан облысының Білім
департаментімен бірлесе әзірлеген «Интернат мекемесінің функциясын
отбасыны қолдау қызметіне өзгерту» атты әдістемелік құралы (әрі қарай –
Әдістемелік құрал) негізге алынды.
Әдістемелік құралда ұсынылған балалар үйін отбасыны қолдау қызметіне
өзгерту жоспары қазақстандық балалар үйінің бірі үшін әзірленген, яғни
Қазақстандағы қазіргі жағдайға бейімделген.
Сонымен қатар, интернат мекемелерінің профилін отбасыны қолдау
қызметіне (отбасыны қолдау орталықтары) өзгертудің халықаралық
тәжірибесі зерттелді.
Зерттелген тәжірибе процестің 5 жылдан 15 жылға дейінгі ұзақтығын
көрсетеді. Интернат мекемелерінің профилін өзгерту жобасын жүзеге
асыру мерзіміне келесі факторлар ықпал етеді:
1. Отбасын қолдау орталықтарының жұмысы үшін нормативтік-құқықтық
базаның дайын болуы;
2. Отбасын қолдау орталықтарының жұмысы үшін мамандардың
дайындығы;
3. Отбасылармен жұмыс істеу үшін, дағдарыс жағдайларында және
т.б. жұмыс істеу үшін интернат мекемелері қызметкерлерінің біліктілігін
арттыруға қаржы бөлу;
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4. Алмастыратын отбасылардың болуы және дайындығы (патронаттық
отбасы, қамқоршылар/қорғаншылар, меймандос және асырап алушы
отбасылар);
5. Өмірлік қиын жағдайда қалған отбасыларды қолдау және балаларды
отбасыларға орналастыру бойынша іс-шараларды бұқаралық ақпарат
құралдарында тарату көлемі/халықтың хабардар болуы.
Интернат мекемелерінің профилін отбасыны қолдау қызметіне
өзгерту бойынша халықаралық тәжірибелер (Ресей Федерациясы
аймақтарының тәжірибесі [12], сондай-ақ Сербия Республикасының
тәжірибесі [13]) орталық және аумақтық билік органдарының жолға
қойылған жұмысын қажет етеді.
Өз кезегінде осындай тапсырманы Қазақстан Республикасының
Президенті 2014 жылдың соңында берген болатын; Қазақстан Республикасында отбасылық қатынастарды, моральдық-этикалық және руханиадамгершілік құндылықтарды нығайту бойынша жалпы ұлттық іс-шаралар
жоспары әзірленді.
Осылайша, Қазақстанда отбасыларды алмастыратын отбасын қолдау
институтын сатылы түрде енгізу жоспары (жол картасы) мен аталған ісшараларды қоғамда кеңінен насихаттау (қоғамды хабардар ету) қажеттілігі
туындап отыр.
Интернат мекемелерінің профилін отбасыны қолдау орталығына
өзгерту процесі келесілерді қамтуы тиіс:
1.	 Республикалық және аумақтық жол карталарын әзірлеу;
2.	 Әр кезеңде нәтижеліліктің негізгі көрсеткіштерін әзірлеу және
нәтижеліліктің негізгі көрсеткіштерінің мәліметтерін аймақ
басшылығының жұмыс көрсеткіші ретінде жергілікті атқарушы
органдардың есебіне қосу;
3.	 Бюджет қаражатын кадрларды даярлауға және алмастыратын отбасылар мен өмірлік қиын жағдайда қалған отбасыларды қолдауға,
халықты жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алу формалары мен шарттарынан хабардар етуге
қайта бөлу.
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы меймандос
және асырап алушы отбасылар институтын енгізгенге дейін «патронаттық
отбасы» және «қамқорлық» формаларын пайдалануға мүмкіндік береді.
Кадрларды даярлауды Республикалық білім беру жүйесінің жетекші
және ғылыми-педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру институты
арқылы жүзеге асыру қажет. Оның қызметінің негізгі мақсаты жетекші және
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педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау, білім
беру саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру болып табылады.
Мұндай әдісті қолданғанда, Ресей Федерациясының аймақтық
тәжірибесіне қарасақ оң нәтижелерге қол жеткізу мерзімі 5 (бес) жылдан
аспайды.
Аталмыш әдістемелік құралда балалар үйін отбасыны қолдау
қызметіне өзгерту жоспары келесілерді қамтиды:
1) балалар үйі ұжымының мекеме функциясын өзгертуге және балалармен және отбасылармен жұмыс істеу үшін материалдар мен оқу
қажеттігіне дайындығын бағалау;
2) балалар үйінің базасында эксперименттік алаң құру;
3) Отбасын қолдау қызметі туралы ережені әзірлеу және бекіту;
4) Отбасын қолдау қызметі мен балалар үйі қызметкерлерінің функцияларын қайта қарау;
5) Отбасын қолдау қызметі мен балалар үйі қызметкерлерінің
функционалдық міндеттерін қайта қарай отырып, жұмыс жоспарын жасау;
6) Отбасын қолдау қызметін құжаттау (бала мен отбасының кешенді картасы, баланы қорғау жөніндегі жеке жоспар, Консилиум, Мобильді бригада, консультациялар, жоспарлау және есептілік);
7) ОҚҚ қызметкерлерін қорғаншылық кеңесіне қосу;
8) көшпелі мобильді команданы құру. Оқыту тренинг-семинарларын
өткізу:
- Отбасыны зерттеу мақсаты мен әдістері;
- Мәліметтер қорын жүргізу, карталау, жеке жоспарлау;
9) қызмет, қамқоршылық органдары мен интернат мекемелерінің
қызметкерлері үшін оқыту тренинг-семинарларын өткізу. Отбасын қолдау
қызметі мен балалар үйінің қызметкерлеріне арналған оқыту тренингі:
«Отбасымен және баламен жұмыс істеудің психологиялық негіздері»;
10) балалар мен отбасыларға көмек көрсетуде кешенді тәсілді
қамтамасыз ету үшін мекеме аралық қарым-қатынасты қалыптастыру
мақсатында балалар құқығын қорғаумен айналысатын мекемелердің
жұмыс барысыда кездесулерін өткізу;
11) Балалар мен асырап алушы ата-аналыққа үміткерлер мәліметтерінің
банкін құру және оның жұмысы;
12) Туған отбасылар мәліметтері банкін құру және оның жұмысы;
13) Қатер тобындағы отбасылар мәліметтерінің банкін құру және
оның жұмысы;
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14) мобильді бригадалардың отбасыларға көмек көрсету үшін
облыстарға шығуы;
15) Консилиум жұмысын ұйымдастыру;
16) балаларды өз отбасымен табыстыру;
17) тәрбиелеудің отбасылық формаларын дамыту (асырап алу, патронат, қамқорлыққа алу);
18) Ата-аналар мектебін ұйымдастыру және оның жұмысы;
19) коммуникациялық кампания;
20) эксперимент нәтижелері:
- өзгерту моделі;
- ОҚҚ жұмысының механизмдері мен стандарттары бойынша ұсыныстар;
- қызметкерлердің функционалдық міндеттері, қызметкерлерге
қойылатын талаптар, мекеме құрылымы, штаттық кесте, балалар үйінің
Жарғысын қарастыру бойынша ұсыныстар;
- өзгерту кезеңдері бойынша әдістемелік құрал.
21) балалар үйін ОҚҚ кезең бойынша өзгерту үшін заңнамалық базаны
қамтамасыз ету (мәртебесін бекіту, жарғыны, мекеме атауын, штаттық
кестені, құрылымды өзгерту);
22) күндіз келу бөлімшесін ашу;
23) кезең бойынша өзгертуді қаржыландыру жобасын әзірлеу;
24) өзгерту процесін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік бюджеттен
қаражат бөлу;
25) қызметкерлерді қайта даярлау және оқыту;
26) отбасы типі бойынша балалардың тұру мүмкіндігін қамтамасыз ету
үшін ғимаратты қайта жобалау (отбасылық-тәрбиелеу топтары);
27) семинарлар өткізу, тәжірибе алмасу;
27) ғылыми-әдістемелік қызмет;
28) ОҚҚ қызметінің мониторингі:
29) отбасыларға консультация беру.Қолдау және мониторинг.
Сонымен қатар, Ресей Федерациясы мен Сербия Республикасының жекелеген аймақтарының тәжірибелерін, сондай-ақ жетім балалар мен атаана қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру жүйесіндегі ағымдық
ахуалды ескере отырып, жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз
қалған балаларға арналған интернат ұйымдарының профилін өмірлік қиын
жағдайда қалған отбасылар мен балаларды қолдау орталықтарына өзгерту
мақсатында келесі іс-шараларды жүргізу ұсынылады:
1. Өмірлік қиын жағдайда қалған отбасылар мен балаларды қолдау
орталығы туралы типтік ережені әзірлеу және бекіту;
2. Өмірлік қиын жағдайда қалған балалар мен отбасыларды қолдау
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орталықтарының жұмысына аумақтық және орталықтандырылған мониторинг жүргізу, отбасыларға орналастырылған балалар туралы және
өмірлік қиын жағдайда қалған отбасыларға көрсетілген көмек туралы ақпаратты аудандар, республикалық маңызы бар қала әкімдерінің
есептілігіне қосу және балаларды алмастырушы отбасыларға орналастыруды дамыту тенденциясы туралы ақпаратты жергілікті Мәслихаттар
мен Қазақстан Республикасының Білім және ғылыми министрлігіне
ұсыну және Отбасын қолдау орталықтарының жұмысы;
3. Қазақстан Республикасы Үкіметіне жетім балалар мен ата-ана
қамқорлығынсыз қалған балаларды алмастырушы отбасыларға орналастыру көрсеткіштеріне сәйкес аймақ басшысының жұмысын қосымша
бағалау критерийін енгізу туралы ұсыныс беру;
4. Қазақстан Республикасы Үкіметіне бюджет қаражатын отбасын
қолдау орталықтарының кадрларын даярлау, алмастырушы отбасылар
мен өмірлік қиын жағдайда қалған отбасыларды қолдау және дайындау,
халықтың жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алу формалары мен шарттары туралы хабардарлығын арттыру үшін қайта бөлу туралы ұсыныс беру;
5. Заңнамалық деңгейде өмірлік қиын жағдайда қалған отбасылар мен
балаларды қолдау орталығы туралы Ережені әзірлеу және бекіту;
6. Балалар үйі қызметкерлерінің профилін өзгерту/біліктілігін арттыру,
Отбасын қолдау орталығының жұмысына оқыту, сондай-ақ баланы өз
отбасына қабылдағысы келетін тұлғаларды/отбасыларды оқыту және
дайындау бағдарламаларын әзірлеу;
7. Қажет болған жағдайда балалар үйін өмірлік қиын жағдайда қалған
отбасылар мен балаларды қолдау орталықтарына өзгерту бойынша
іс-шаралар есебін дайындау, арнайы әлеуметтік қызметтер көрсетудің
қажетті стандарттарын әзірлеу, орталықтар жұмысының тиімділігін арттыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасындағы алшақтықтарды
анықтау және мемлекеттік органдардың өзара байланысының
механизмін (алгоритм) қалыптастыру үшін елдің бірнеше аймағында
«Өмірлік қиын жағдайда қалған отбасылар мен балаларды қолдау
орталықтары» пилоттық жобасын іске қосу;
8. Қазақстан Республикасының аймақтарында отбасын қолдау
орталықтарын енгізу бойынша республикалық және аумақтық жол картасын әзірлеу, отбасын қолдау орталықтарының кадрларын даярлау,
алмастырушы отбасылар мен өмірлік қиын жағдайда қалған отбасыларды қолдау және дайындау, халықтың жетім балалар мен ата-ана
қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алу формалары мен шарттарынан хабардарлығын арттыру бойыншы жұмыстарды қамту;
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9. Республикалық отбасын қолдау орталығын құру және әрі қарай
аймақтарға білім трансфертін, оның ішінде вебинарлар өткізу жолымен
(шығынды қажет етпейтін) білім трансфертін ескеріп сай кадрларды даярлау;
10.	 Аумақтық атқарушы органдарға интернат мекемелерінің жанынан өмірлік қиын жағдайда қалған отбасылар мен балаларды қолдау
орталықтарын құру үшін жеке қосымша штаттық бірліктер (әлеуметтіе
педагогтер, психологтар) бөлу туралы ұсыныстар беру;
11.	 Республикалық және аумақтық пиар-компания ұйымдастыру және
өткізу;
12.	 Мемлекеттік органдардың өмірлік қиын жағдайда қалған отбасылар мен балаларды анықтау фактісі бойынша өзара байланысының
жаңа моделін қалыптастыру;
13.	 Бала құқықтарын қорғау заңнамасына өзгертулер мен
толықтырулар енгізу және меймандос және асырап алатын отбасылар
сияқты балаларды орналастырудың қосымша формаларын құру бойынша жұмыстарды жалғастыру, сондай-ақ 2015-2020 жылдарға арналған
Қазақстан Республикасында отбасылық қатынастарды, моральдықэтикалық және рухани-адамгершілік құндылықтарды нығайту бойынша
жалпы ұлттық іс-шаралар жоспарына қосымша іс-шараларды енгізу;
14.	 Алмастырушы отбасыларды дайындау, халық арасында түсіндіру
жұмыстарын жүргізу (брошюралар, үнпарақтар, радио мен телеарнадағы
роликтер, баланың отбасына орналасуына толық бақылау жасау және
отбасының әрі қарайғы мониторингі).
Қазақстан Республикасының аймақтарында Отбасын қолдау
орталықтарын енгізу жөніндегі БАҒДАРЛАМА (Жол картасы)
Бағдарлама келесілерді қамтитын кешенді мекеме аралық тәсілдерді
қарастырады:
— отбасындағы келеңсіздіктерді ертерек анықтау және отбасы мен
балаға уақытылы көмек көрсету технологиясын әзірлеп, енгізу;
— ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастырудың
отбасылық формаларының дамуын ынталандыру;
— ИТБМ (интернат типіндегі балалар мекемесі) өзгерту/реформалау;
— алмастырушы отбасыларды қолдауды қамтамасыз ететін
инфрақұрылымдарды құру;
— әртүрлі себептерге байланысты отбасыларда тәрбиелеуге
берілмейтін балалар үшін тұру, тәрбие және білім беру жағдайларын
жасау.
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Бағдарламаны жүзеге асырудың бірінші кезеңінде отбасылық-тәрбиелеу
топтарының дамуы аса маңызды, себебі олар кәсіби алмастырушы отбасыны дайындаудың бірінші кезеңі болып табылады.
ИТБМ желісін өзгерту (профилін өзгерту) және жетім балаларды
отбасыларға орналастыру бойынша Отбасын қолдау қызметін
және/немесе Отбасын қолдау орталықтарын (ОҚО) құру
I. ИТБМ (интернат типіндегі балалар мекемесі) өзгерту (профилін
өзгерту) процедурасын жүргізу стандарттарын әзірлеу, келесілерді
қамтиды:
1) Өзгертілуі (профилін өзгерту) тиіс мекемелерді іріктеу критерийі;
2) Мекемені өзгерту (профилін өзгерту) процедурасын жүргізу ережелері
мен нормалары;
3) Мекемелерді балаларға арналған әлеуметтік инфрақұрылым
объектілері ретінде қайта ұйымдастыру (профилін өзгерту) немесе тарату туралы қабылданған шешім салдарларын алдын ала сараптамалық
бағалау бойынша сараптама комиссиясының ережесі.
II. Балаларды оңалтудың және оларды асырап алатын
(патронаттық, қамқоршылық) отбасыға ауысуға дайындаудың
халықаралық тәжірибесін зерттеу, соның негізінде жетім балаларды отбасыларға орналастырудың жеке инновациялық технологиясы мен әдістемесін әзірлеу
Жобаның стратегиялық бағыты бар ИТБМ профилін негізгі қызметі
жетім балаларды отбасыларға орналастыру болып табылатын Отбасын қолдау орталықтарына (ОҚО) немесе Отбасын қолдау қызметтеріне
(ОҚҚ) өзгерту. Осылайша қоғамдық тәрбие жүйесінен ақшалай қаражатты
отбасыны алмастырушы тәрбие жүйесіне қайта бөлу жүреді.
ОҚО (ОҚҚ) жетім балаларды орналастырудың отбасылық-тәрбиелік формаларын дамыту бойынша жобаны жүзеге асыру жөніндегі қамқоршылық
және қорғаншылық органдарының тапсырысын орындайды.
ОҚО (ОҚҚ) қызметі жергілікті заңнамалық және атқарушы билік
органдарының (Мәслихат шешімдері, жергілікті әкімдік қаулысы)
шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылады. ОҚО (ОҚҚ) қорғаншылық
және қамқоршылық органдарының өкілеттігін беру қарастырылмайды,
олар аталған аймақтағы ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды
орналастырудың отбасылық формаларын дамыту бойынша қорғаншылық
және қамқоршылық органдарының техникалық, жедел тапсырмаларын
орындайды.
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Жетім балаларды орналастырудың инновациялық процестік моделі
әлеуметтік қызметтердің тиімді жүйесі болып табылады, себебі жетім балалар мен өмірлік қиын жағдайда қалған балалардың әлеуетін арттыруға
бағытталған. Оның негізінде — мұндай балаларды толыққанды азаматтар қатарына қосу ниеті жатыр, бұл мемлекеттік маңызы бар жұмыс.
Ұсынылып отырған процесс балалардың құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғау бойынша жүйелі әрекеттер тізбегін құрайды:
Өмірлік қиын жағдайда қалған отбасылар мен балаларды анықтау



Қорғауды жоспарлау үшін балаларды/олардың отбасын бастапқы
зерттеу



Баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспарын құру



Отбасындағы балаға патронаттықты жүзеге асыру



Отбасындағы ағымдық күйді бағалау, отбасындағы өзгерістерге қол
жеткізу



Баланы ОҚО (ОҚҚ) уақытша орналастыру, кейін отбасына орналастыру



Баланы өз отбасына қайтару мүмкін болмаған жағдайда отбасына
тұрақты түрде орналастыру

Жобаның инновациялық құрауышы – алмастырушы отбасылардың
(асырап алатын, патронаттық, қамқоршылық, жергілікті бала асырап алушылар, отбасылық тәрбиелеу топтары (ОТТ) әр түрлі түрлерін
қолдауды қамтамасыз ететін жаңа инфрақұрылымды құру жәнеата-ана
қамқорлығынсыз қалған балаға нақты көмек көрсету бойынша мамандар қызметінің технологиясын әзірлеу, оның өмір сүру және отбасында
тәрбиелену құқығын қамтамасыз ету болып табылады.
Кәсіби ОҚО (ОҚҚ) нормативтік-құқықтық базасы ҚР Үкіметінің қаулысымен,
жергілікті биліктің «Балаларды Отбасын қолдау орталықтарының (ОҚҚ)
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отбасына тәрбиелеуге беру бойынша өкілетті кәсіби қызметтер туралы»
құқықтық актілерімен реттеледі.
Құқықтық форма: мекеме типі — психологиялық-педагогикалық және
медициналық-әлеуметтік көмекке мұқтаж балаларға арналған білім беру
мекемесі.
Мекеме түрі — Психологиялық-медициналық-әлеуметтік қолдау
орталығы.
ОҚО (ОҚҚ) миссиясы: ауданда (қалада) ата-ана қамқорлығынсыз қалған
балалардың құқықтары мен мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету, ең алдымен өмір сүру және отбасында тәрбиелену құқығын қамтамасыз ету.
Өте маңызды!
Бұл жүйенің нақты жұмыс істеуі үшін қала, аудан әкімшілігінің басшысына, қамқоршылық және қорғаншылық органының басшысына және
олардың құрылуы тиіс (профилі өзгертілетін жұмыс істеп тұрған
мекемелер базасында) өкілетті қызметтеріне басшылық (процесс
жетекшісі) өкілеттіктерін беру қажет. Керісінше жағдайда шығыны
жоқ және өте маңызды өзекті мәселелер мекемелер мүддесі мен түрлі
министрліктердің басымдықтарының арасында бөлініп кетеді.
Жұмыс сапасының критерийлері:
1. Балалар үшін нәтижелілік (табыстылық),баланың қажеттіліктерін
қамтамасыз ету деңгейі.
2. Отбасыларға орналастырылған балалар саны (анықталған балалар
санынан).
3. Орналастырудың тұрақтылығы (баланың ауысуын азайту және
тәрбиелеуден жоспарланбаған бас тартулардың алдын алу).
4. Баланың дамуындағы оң динамиканың болуы және оны бақылау
жүйесінің болуы.
5. Егер бала мүдделі болса, баланы отбасына қайтару бойынша
жұмыстың жасалуы және тиімділігі.
Қазақстан Республикасының аймақтарында отбасын қолдау
орталықтарын енгізу бойынша құқықтық механизмді құру
Заң жобасында қорғаншылық және қамқоршылық органының өкілетті
мекемесі ретінде ОҚО (ОҚҚ) келесі жұмыс кезеңдері бекітілуі тиіс:
1. Мемлекеттік қорғауға мұқтаж отбасылар мен балалар туралы
ақпаратты алу немесе іздеу.
2. Көмек қажеттігін анықтау үшін балаларды, олардың отбасыларын
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бастапқы тексеру және қажетті құжаттарды ресімдеу (тексеру актісі,
қорытындыларды дайындау, сәйкес шешім қабылдау).
3. Бала құқығын қорғау жөніндегі жоспар құру (бала қауіпсіздігін
қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар жоспарын қоса алғанда).
4. Отбасында балаға отбасылық патронаттықты жүзеге асыру.
5. Отбасындағы ағымдық күйді бағалау, отбасындағы өзгерістерге қол
жеткізу.
6. Баланы өкілетті мекемеге уақытша орналастыру, кейін отбасына орналастыру.
7. Баланы отбасына тұрақты түрде орналастыру (баланы өз отбасына орналастыру мүмкін болмаған жағдайда кез-келген формадағы
тәрбиелеуге).
Аталған процесті қамтамасыз ету үшін баланың құқықтары мен заңды
мүдделерінің сақталуын тұрақты түрде бақылауды қамтамасыз ету қажет,
яғни қорғаншылық және қамқоршылық органы жүзеге асыратын балаға
қамқорлық жасауды жоспарлау.
Заң жобасы сондай-ақ 3000 балаға 1 маман есебінен қорғаншылық және
қамқоршылық органының балалықты қорғау жөніндегі мамандарының минималды санын белгілеуді көздейді, бұл арада жергілікті бюджеттен еңбек
ақы төлеуге ақша бөлу мүмкіндігі қарастырылады.
Отбасын қолдау орталықтары жұмысының құқықтық негізі
I. Отбасын қолдау орталықтары «пилоттық режимде» іске қосылған
жағдайда Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы қажет, жұмыстар
денсаулық сақтау, білім беру органдарына, жергілікті атқарушы
органдарға, құқық қорғау органдарына жүктеледі.
II. Отбасын қолдау орталықтарының жұмысын Қазақстан Респуликасының
барлық аумағында іске қосу үшін Қазақстан Республикасының келесі
заңнамалық актілеріне өзгертулер енгізу қажет:
1. Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодексі (1-бап. Осы кодексте қолданылатын негізгі түсініктер. 118.
Ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім балаларды орналастыру, 18-тарау
«Патронат);
2. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы бала
құқықтары туралы» заңы (30-бап. Бала құқықтарын қорғау жөніндегі
функцияларды жүзеге асыратын ұйымдар);
3. Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» заңы (51-бап.
Педагогикалық қызметкердің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі);
4. 4.	 Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 591-II
«Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профи77

лактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» (заңның барлық мәтіні бойынша) заңы;
5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 11 маусымдағы № 789
«Кәмелеттік жасқа толмағандардың істері және олардың құқықтарын
қорғау жөніндегі комиссия туралы тиіптік ережені бекіту туралы» қаулысы;
6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 382
«Мемлекеттік қорғаншылық және қамқоршылық бойынша функциясын
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысы;
7. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2013
жылғы 18 маусымдағы №229 «Ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім
балаларға арналған білім беру ұйымдары қызметінің тиіптік ережелерін
бекіту туралы» бұйрығы»;
8. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 384
«Патронаттық тәрбие туралы ережені бекіту туралы» қаулысы;
9. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №382
«Мемлекеттік қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі функцияларын
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысы»;
10. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің
2010 жылғы 12 сәуірдегі №166 және Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрлігінің 2010 жылғы 26 наурыздағы №119 «Қазақстан
Республикасының Ішкі істер министрлігінің Біріктірілген мәліметтер банкі
базасының негізінде өмірлік қиын жағдайда қалған кәмелеттік жасқа
толмағандардың бірыңғай есебін құру туралы» бірлескен бұйрығы.
Қазақстан Республикасының аймақтарында отбасын қолдау
орталықтарын енгізуді ұйымдастыру-басқарушылық тұрғыдан
қамтамасыз ету
Жоғарыда аталғандардың барлығына республикалық деңгейде талап
етіледі:
— республикалық, жергілікті деңгейде қорғаншылық және қамқоршылық
органдары қызметінің құқықтық негіздерін белгілейтін өзара келісілген
нормативтік актілерді әзірлеу және қабылдау;
— қорғаншылық және қамқоршылық органдарының өздеріне жүктелген
функцияларды тиімді орындауы үшін қажетті материалдық-қаржылық базаны құру. Бұл бір жағынан республикалық бюджеттен қорғаншылық және
қамқоршылық органдарын және Отбасын қолдау орталықтары түріндегі
сәйкес өкілетті мекемелерді қаржыландыруға бөлінетін қаражаттың
мақсатты түрде жұмсалуы үшін бюджеттік қатынастарды қайта қарауды/
профилін өзгертуді талап етеді;
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— жергілікті басқару органдарының енжарлығы мен консерватизмін
жою мақсатындағы қарқынды саяси күш, олардың қосымша қызметтерді
сәйкесінше қосымша жауапкершілікті алуға ниетсіздігі, сондай-ақ
мекемелердің өз жұмыстарын үйлестіруге ниетсіздігі;
— ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтарын қорғайтын
мемлекеттік органдардың институциалдық реформаларын жүргізу және
осындай балаларды тәрбиелейтін түрлі мекемелердің қызметтерін реттеу;
— барлық мекемелердің балалықтың әлеуметтік картасын жасау және
әр аумақта бала құқықтарын қорғау бойынша қызметтердің қажеттілігін
анықтау, аталған қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін өкілетті мекемелер
санын анықтау, қорғаншылық және қамқоршылық органдарының өкілетті органдарына айналдырылуы тиіс (Отбасын қолдау орталықтары (қызметтері)
кез-келген бағыныштылық формасындағы мекемелерді анықтау және
басқа мекемелерді (контингентті қолдаусыз) кезең-кезеңмен жабу бойынша
ұйымдастыру іс-шараларын қорғаншылық және қамқоршылық органдарымен бірлесе отырып жүргізуі;
— ОҚО (ОҚҚ) жұмысын бағдарламалық-әдістемелік жасақтамасын
әзірлеу және осындай мекемелерге кадрларды қайта даярлау жүйесі,
мұндай мекемелердің жұмысын ұйымдастыру стандарттарын құру,
жинақталған халықаралық және жергілікті тәжірибені ескеріп олардың
тиімділігін бағалау әдістемесі;
— каскадтық әдісті пайдаланып ИТБМ мамандарын қайта даярлау:
пилоттық жобаларды іске қосу үшін мамандарды оқыту, олардың дамуы
және пилоттық жобалар негізінде кадрларды одан әрі қайта даярлау;
— мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің қатысуымен ОҚО
(ОҚҚ) функциялары бар қорғаншылық және қамқоршылық органдарының
өкілетті мекемелерін тағайындауға ашық конкурстар өткізу бойынша шараларды қарастырып, қоғамдық ұйымдар мен басқа мемлекеттік емес
мекемелерді серіктестікке тарту.
Балаларды орналастырудың отбасылық
формаларын дамыту орталығының Концепциясы
Оңалту, педагогикалық, құқықтық және экономикалық технологиялардың
бар жиынтығын біріктіретін балалықтың әлеуметтік инфрақұрылымын жобалау жаңа міндет болып табылады.
Орталық үйлестіруші және ұйымдастырушы функцияларды орындайды, атап айтқанда: Қойылған мақсатқа жету үшін талдамалық, әдістемелік
және ұйымдастыру тапсырмаларының кешенін жүзеге асыру.
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Өзекті тапсырмалар:
1.

Әлеуметтік жетімдік профилактикасының мәселелері және қорғаншылық
және қамқоршылық органдарының жұмысы бойынша республикалық
және жергілікті заңнамалық-құқықтық актілерге мониторинг жүргізу;

2.

Баланың отбасылық орналастырудағы түрлі формаларында тәрбиелену
және даму тиімділігін бағалау;

3.

Алмастырушы отбасыны қолдау және баланың жағдайын жасау үшін
көмектесудің тиімді моделін әзірлеу және іске қосу;

4.

Бала асырап алған отбасына көмек көрсетілуін ұйымдастыру және мониторинг жүргізу;

5.

Бала асырап алушыларды, қамқоршыларды, патронаттық және меймандос тәрбиелеушілерді дайындаудың вариативтік бағдарламалары мен
әдістерін әзірлеу және енгізу;

6.

Алмастырушы отбасылармен жұмыс істеу үшін әлеуметтік қызметкерлер
мен басқа мамандар кадрын даярлау;

7.

Баланы алмастырушы отбасыға орналастыратын және қолдау көрсететін
бала құқықтарын қорғайтын мамандарды, әлеуметтік педагогтар мен
әлеуметтік қызметкерлерді оқытудың жаңа бағдарламаларын әзірлеу;

8.

Халықаралық тәжірибені зерттеу және Қазақстанның түрлі аймақтарының
ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс істейтін кадрларды
даярлау бойынша жергілікті тәжірибелерін қамту; семинарлар, тренингтер, біліктілікті арттыру курстарын, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру мәселелері бойынша конференциялар мен дөңгелек
үстелдер өткізу, сондай-ақ түрлі отбасылық орналастыру формаларында
балаларды психологиялық-медициналық-педагогикалық қолдаудың
бағдарламалық-әдістемелік кешенін құру;

9.

Жетім балалар туралы қоғамдық сананы өзгерту мақсатында ақпараттық
кампания ұйымдастырып, өткізу және халықты ата-ана қамқорлығынсыз
қалған балаларды орналастырудың баламалы отбасылық формаларынан хабардар ету.
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Қорғаншылық және қамқоршылық органының өкілетті мекемесінің
Концепциясы (Отбасын қолдау орталығы (қызметі)
ОҚорғаншылық және қамқоршылық органының жаңа моделінде негізгі
құрылымдық бөлім ретінде балалар мен отбасыларды зерттеу және оларға
көмектесу (баланың туған отбасы мен алмастырушы отбасылар) бойынша кәсіби жұмыстарды атқаратын «Орталық (Қызмет)», «Өкілетті мекеме»
қарастырылады.
Міндеттер шартты түрде келесідей бөлінеді:
1. Қорғаншылық және қамқоршылық органы шешім қабылдайды.
2. «Отбасын қолдау орталығы (қызметі)» бұл шешімдерді дайындайды
(зерттеу жүргізіп, бақылайды, дайындық жұмыстарын жүргізеді) және
бұл шешімдердің орындалуы бойынша жұмыстарды жүргізеді.
3. Бұл жұмыстардың қорытындысы да бағаланады және қорғаншылық
және қамқоршылық органы тұрақты түрде жұмыс қорытындыларын
тыңдаудан өткізіп, әрі қарайғы араласу және көрсетілетін көмек
түрлеріне қатысты шешім қабылдайды.
Мұндай қызметтер ретінде білім беру, денсаулық сақтау немесе халықты
әлеуметтік қорғау органдары жетекшілік ететін кез-келген бағыныштылық
формасындағы, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар мен жетім
балаларға арналған, профилі өзгертілген/өзгерген мекемелерді пайдалану
жоспарлануда.
Мекеменің бала мен отбасыны оңалту тұрғысындағы қолдау
жұмыстарын орындау үшін мемлекеттік қамқоршы өкілеттігі болу тиіс.
«Отбасын қолдау орталығының (қызметінің)» мақсаты:
- баланың отбасында өмір сүру және тәрбиелену құқығын қамтамасыз
ету,
- отбасыны сақтап қалу және баланың отбасында қалуы үшін (әлеуметтік
патронат) әлеуметтік тұрғыдан қауіпті жағдайдағы отбасылармен
жұмыс.
- егер мүмкін болса баланы өз туған отбасына қайтару,
- баланы қамқоршы, асыраушы, патронаттық немесе меймандос отбасына орналастыру.
Жұмыстың базалық идеясы – баланы асырап алатын немесе меймандос отбасына орналастыру және оның осы отбасына сәтті бейімделуі үшін
жағдай жасау болып табылады.
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ОҚО (ОҚҚ) қызметінің негізгі бағыттары:
1.

Әлеуметтік тұрғыдан қауіпті жағдайдағы және туған отбасында тұратын баланы оңалту тұрғысынан қолдау: әлеуметтік патронат қызметін жүзеге асыру.

2.

Баланы асырап алушы немесе меймандос отбасына орналастыруға дайындау мақсатында, туған отбасынан бөлек орналастыруды қажет ететін баламен педагогикалық және оңалту жұмыстарын жүргізу.

3.

Отбасылар мен алмастырушы ата-аналарға берілген, ата-ана
қамқорлығынсыз қалған балалар мен жетім балаларға психологиялық,
педаогогикалық, әлеуметтік, медициналық және заңгерлік көмек көрсету.

4.

Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға, қамқоршылар
(қорғаншылар), асырап алған ата-аналар, патронаттық және меймандос
тәрбиелеушілерге ақпараттық-құқықтық кеңес беру.

5.

Жетім баланың психологиялық, физиологиялық және әлеуметтік даму
деңгейіне кешенді диагностика жүргізу немесе қатысу.

6.

Баланы асырап алушы және меймандос отбасына орналастыруға дайындау
мақсатында баланың құқықтарын қорғау жоспарын әзірлеу.

7.

Әлеуетті асырап алушы және меймандос тәрбиелеушілерді іздеу, іріктеу және
дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

8.

Баланы асырап алушы және меймандос отбасыларға беруге дайындық
жұмыстарына қатысу.

9.

Баланы отбасында тұрғызуға/тәрбиелеуге қабылдайтын асырап алушы атааналар мен меймандос тәрбиелеуші санатына үміткерлердің дайындығын
кешенді бағалау.

10.

Асырап алушы ата-аналар мен меймандос тәрбиелеуші үміткерлерді
әзірленген бағдарламалар бойынша оқыту;

11.

Асырап алушы ата-аналар мен меймандос тәрбиелеуші үміткерлермен
жүргізілген жұмыс нәтижелері бойынша қорғаншылық және қамқоршылық
органдарына ұсыныстар беру.

12.

Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың алмастырушы отбасыларға бейімделу процесіне мониторинг жүргізу.

13.

Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға көмек көрсету,
кәсіби тұрғыдан бағыттау, мамандық алу және еңбекке бейімделуде, баспана
құқықтарын қорғауда көмек көрсету.

14.

Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға интернаттан
кейінгі бейімделу кезеңіне мониторинг жүргізу.

15.

Отбасындағы тәрбие мәселелері жөніндегі ғылыми-әдістемелік материалдарды жинау, тарату, қорғаншы, асырап алушы және меймандос отбасылардағы
позитивті отбасылық тәрбие тәжірибесін насихаттау.

16.

Әзірлемелерді және алынған жұмыс тәжірибесін тарату, балалар құқықтарын
қорғау және қорғаншылық және қамқоршылық органдарының жұмысын
ұйымдастыру мәселелері бойынша семинарлар мен конференцияларды өткізу.
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Отбасын қолдау орталығының (қызметігің) құрылымы
1. Басшылық құрам.
Қызметтер:
2. Оқу-тәрбие бөлімі:
3. Оңалту қызметі:
4. Әлеуметтік-құқықтық қызмет:
5. Отбасына орналастыру қызметі:
6. Әкімшілік-шаруашылық бөлім.
Құрылымдық бөлімшелердің қысқаша сипаттамасы:
1) Консилиум – баланың дамуы мен қолданылатын шаралардың
тиімділігін ұжымдық бағалау формасы ретінде.
Консилиум (әкімшілік, мамандар, әлеуметтік қызметкерлер мен
тәрбиешілер жиналысы) алқалық орган болып табылады. Консилиум
шешімі – бұл әлеуметтік қызметкерлердің, мамандар мен тәрбиешілердің
алдын ала үлкен жұмысының жиынтығы. Баланың өмірі мен дамуы жарты
жылда бір рет консилиумда талқыланады. Бұл жиналысқа әр маман ақпарат
неғұрлым толық болуы үшін өз профилі бойынша баланың жағдайы туралы қорытынды дайындайды. Әлеуметтік қызметкер үйге тексеру жүргізіп,
баланың өмірі мен дамуын бағалау бойныша форма толтырады. Тексергеннен кейін әлеуметтік қызметкер консилиум шешімінің жобасын және
бала мен отбасының өмірі мен дамуын жақсартуы тиіс қажетті шаралар
тізімін дайындайды.	
Консилиумға дайыдық кезінде өте маңызды бірнеше міндеттер шешімін
табады:
- тәрбиеленушінің асырап алушы отбасында өз-өзін қалай сезінетіні туралы тұжырым жасалады,
- баланың қажеттілігі қаншалықты өтеліп жатқандығы анықталады,
- отбасы мен отбасы мүшелерінің өзін-өзі қалай сезінетіндігі, өзара
қарым-қатынас пен патронат балаға деген қарым-қатынас анықталады,
- асырап алған отбасында осы уақытта орын алған, әкімшілік білуі тиіс
өзгерістер анықталады.
2) Оқу-тәрбие бөлімі
Диагностикалық класс, оның мақсаты балаларды мектепке бейімдеу,
балаға біраз уақыттан кейін жалпы білім беретін мектепке, жасына сай
келетін класқа оқуға баруына мүмкіндік беру.

83

Бастапқы екі-үш аптада мамандар жұмысындағы негізгі орынды
педагогикалық диагностика алады: бала туралы медициналық және
психологиялық мәліметтер талданады, оның үйдегі, мектептегі, түрлі
қызмет түрлеріндегі мінез-құлқына бақылау жүргізіледі; баланың көмекті
қалай қабылдайтыны, осындай жағдайдағы әрекеті бағаланады. Баланы
қандай класқа орналастыру керектігін шешу үшін білім деңгейін, қабілеті
мен дағдысын анықтау үшін пәндер бойынша жұмыстар жүргізіледі.
Білімі мен психологиялық функциялардың қалыптасу деңгейіндегі
мәселелерге сәйкес оның дамуы анықталады, баланың белігілі бір білім
мен дағдыны меңгеру бағдарламасы әзірленеді. Баланы жалпы білім
беретін мектепке (жалпы немесе коррекциялық класс) беру ең дұрыс жол.
•
Уақытша тұру тобы (оңалту тобы);
•
Отбасына орналастыруға дайындау тобы (әлеуметтік отбасы).
Бұл топтар - әлеуметтік аналармен (немесе әлеуметтік ата-аналармен)
бірге ОҚО (ОҚҚ) ғимаратында тұрақты тұратын патронаттық отбасылар.
Әр топта-әлеуметтік отбасында ереже бойынша әр түрлі жастағы 8-ден
16-ға дейін бала болады.
Әр топтың өз міндеті бар және олар бірыңғай тәрбие кеңістігінде
байланыстырылған. Ереже бойынша бала алдымен қабылдау бөлімшесіне
түседі, содан кейін оңалту тобына барады. Егер баланың шешімі ұзақ
уақытты қажет ететін ерекше мәселелері болса ол әлеуметтік отбасыға орналастырылады.
Бала қабылдау бөлімшесінде болған уақытта алғашқы медициналық
тексеруден өтеді, алғашқы медициналық және жедел психологиялық
көмек көрсетіледі, баланы әрі қарай орналастыру үшін қажетті құжаттар
дайындалады, балаға санитарлық-гигиеналық күтім жасалады, баланың
тұлғасы анықталады, оның ата-анасының немесе оларды алмастырушы тұлғалардың тұлғасы анықталады, баланы әрі қарай орналастыру
мәселесішешіледі. Әрі қарай бала тұлғасы жан-жақты зерттеледі, оның
дамуының жеке жоспары әзірленеді. Баланы әрі қарай орналастыру қажет
болған жағдайда баланы отбасына орналастыруға дайындық жүргізіледі.
3) Оңалту қызметі
Бұл қызмет тәрбиеленушілермен жеке оңалту жұмыстарын жүргізеді,
бала дамуының жеке жоспарларын әзірлейді, жекелей еңбекке бағыттау
бойынша бағдарламаларды жүзеге асырады. Бұл қызметтің ішінде
балалардың медициналық және психологиялық қызметі құрылған. Сондайақ дамыта отырып (үй) оқытатын диагностикалық класс құрылуы мүмкін.
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(Диагностикалық класта оқытудың мақсаты баланы жалпы мектепте оқуға
дайындау.)
Әр тәрбиеленушіге оңалту қызметі келесідей қызмет түрлерін ұсынады:
1. Кешенді медициналық-психологиялық-педагогикалық диагностиканы
жүзеге асырады;
2. Баланың дамуына болжам жасайды және оңалту-түзету
жұмыстарының әдістері мен формаларын анықтайды;
3 Бала дамуының жеке бағдарламасын жасайдыбала дамуының жеке
жоспары);
4. Оңалту бағдарламаларының жүзеге асырылуын ұйымдастырады;
5. Бала дамуына мониторинг жүргізеді;
6. Әр тәрбиеленушіге отбасылық тәрбиені ұйымдастыру жөніндегі
қызмет тауып, дайындаған отбасылардың бірін таңдау туралы шешім
қабылдауға қатысады, баланың жеке даму жоспарын бекітуге қатысады;
7. Бала тәрбиелейтін тәрбиешілерге кеңес береді.
Оңалту қызметі мүшелерінің құрамына келесі мамандар кіреді: дәрігертерапевт, балалар психологы, педагог, дефектолог, логопед, дәрігерневропатолог (қажеттілігіне қарай Оңалту қызметіне дәрігер-психиатр
кіреді).
Медициналық қызмет жұмысының негізі
Медициналық қызметтің міндеттері:
1. Баланың ОҚО (ОҚҚ) түскен кезіндегі псхологиялық-физиологиялық
даму деңгейін анықтау;
2. Алғашқы медициналық көмек көрсету, диагностика және инфекциялық
және соматикалық ауруларды емдеу, ауруханаға жедел жатқызу
мәселесін шешу;
3. Медициналық орталық немесе стационар жағдайындағы кешенді
диагностиканы ұйымдастыру;
4. Мамандар кеңесі бойынша емдеу-профилактикалық іс-шараларды
жүргізу;
5. Сауықтыру шараларының жоспарын жасап медициналық тексеруден
өткізу;
6. ОҚО (ОҚҚ) санитарлық-гигиеналық жағдайына бақылау жүргізу;
7. Қызметкерлер арасында санитарлық-ағартушылық жұмыстар жүргізу;
8. Тәрбиеленушілер бар медициналық мекемелермен өзара байланыс
орнату;
9. Патронат отбасылардағы балаларды медициналық бақылауда ұстау
және медициналық құжаттарын бақылау.
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Балалар үйінің дәрігері сәйкес медициналық құжаттарды толтырады
(Түсу журналы, Дәрігердің қарауы, анамнез, балалар үйіндегі мамандар
қорытындысы, медициналық карта (№...форма), профилактикалық екпелер журналы, инфекциялық аурулар журналы, ауруханаға жатқызу журналы, жарақаттануды есепке алу журналы).
Дәрігердің бала ОҚО (ОҚҚ) болған түрлі кезеңдегі жұмысы:
1. Бала балалар үйінде болған уақытта ол диагностика мен оңалтудың
бірнеше кезеңінен өтеді;
2. Баланы қабылдау және санитарлық тексеруден өткізу;
3. Баланы ОҚО (ОҚҚ) қабылдау бөлімшесіне орналастыру. Диагностика
және оңалтудың бірінші кезеңі үшін;
4. Баланы мәртебесі белгіленбеген балаларға арналған оңалту
бөлімшесіне орналастыру;
5. Баланы әлеуметтік отбасыға – балаларды отбасыға орналастыруға
дайындау тобына орналастыру;
6. Баланы асырап алатын/меймандос отбасыға орналастыру/
Ескерту: Санитарлық тексеру жүргізгеннен кейін балаларды асырап алатын отбасыға кез-келген кезеңде ауыстыруға болады (бала
психологиялық тұрғыдан дайын болғанда).
Қабылдау бөлімшесінің жұмысы
Балалар көбінесе әлеуметтік жағымсыз жағдайлардан кейін
түсетіндіктен және денсаулығында түрлі мәселелер болатындықтан,
гигиеналық дағдылардың төменгі деңгейі, медициналық көмек түскен
сәтінен бастап көрсетіледі. Әр балаға түскен кезде арнайы жабдықталған
ғимаратта санитарлық процедура жүргізіледі.
Осыдан кейін алғашқы медициналық тексеру жүргізіледі. Тексергеннен
кейін баланың дизенфекциялық өңдеуге жіберілетін заттарының тізімі жасалады. Талап бойынша баланың заттары туған-туыстарына қол қойғызу
арқылы қайтарылады.
Инфекциялық аурулар белгісі болмаған жағдайда баланы оңалту
қызметтерінің басқа мамандары тексереді: невропатолог, психолог, логопед, педагог-дефектолог.
Психологиялық сөйлеу қабілетінің дамуы, психологиялық-эмоционалдық
жағдайы, неврологиялық дәрежесі тексеріледі (психологиялық-сөйлеу
қабілетінің кеш дамуын, жүйкелік ауытқуларын – мінез-құлық және
эмоционалдық бұзылуларын, қорқынышын, ұйқысының бұзылуын, түнгі
шыжың, тарту және т.б. анықтау).
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Қабылдау бөлімшесінде әлеуметтік ананың бақылауымен балалар
алғашқы әлеуметтік оңалтудан өтеді.
Тексеруден өткізгеннен кейін бала дамуының жеке жоспары жасалып,
онда мамандардың баланың күнделікті өміріне арналған кеңесі беріледі,
сондай-ақ кеңейтілген медициналық тексеру көрсеткіштері мен мерзімдері
анықталады (амбулаторлық немесе стационарлық жағдайларда балалар
клиникалық ауруханасының негізінде).
Әрі қарай бала мәртебесі белгіленбеген балаларға арналған оңалту
бөлімшесіне ауыстырылып, онда отбасылық жағдайларға өте жақын
жағдайларда әлеуметтік бейімдеу жалғастырылады.
Балалар психологиялық қызметінің құрылымы
мен жұмысының мазмұны
Жұмыс кезеңдері:
ОҚО (ОҚҚ) балалар психологиялық қызметінің жұмысы баланың басынан өткен оқиғалар салдарын бағалауға және орнын толтыруға бағытталған.
Ол жүйелі төрт кезеңнен тұрады:
1. Алдын ала кезең.
2. Отбасына орналастыруға дайындау.
3. Асырап алатын отбасына орналастыру.
4. Асырап алған отбасындағы баламен жұмыс.
Әр кезеңдегі жұмыс әдістері мен мазмұны:
Алдын ала кезең баламен танысуды, әлеуметтік және медициналық
ақпаратты бағалауды, проблемалық тұсын айқындауды қамтиды.
Баланың түрлі жағдайлардағы мінез-құлқын бақылау (таныс және бейтаныс ересектермен, қатарластарымен қарым-қатынасы), ойын және өнімділік
қызметін талдау, тестілеу – мұның бәрі баланың жеке-психологиялық
ерекшеліктерін және оның басындағы проблемалар сипатын анықтауға
көмектеседі.
Баланың қажеттіліктері мен жоба міндеттерін кейін салыстыру аталмыш жағдаймен жұмыс істеу мүмкіндігі туралы қорытынды жасауға
мүмкіндік береді (маңызды психологиялық немесе әлеуметтік бұзылулар,
мысал үшін баланың қылмыс ортасына жақындығы және т.б. анықталған
жағдайда бас тартылады. Мұндай жағдайда аталған жобаның шеңберінен
шығатын әлеуметтік оңалту қажет болады). Барлық жиналған ақпарат балаға
көмектесудің алдын ала жоспарын жасауға және жауапты тұлғаларды
таңдауға (жетекші әлеуметтік қызметкер мен психолог, баланы орналастыру
формасы және т.б.) қолданылады.
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Балалар үйіне түскен әр бала күйзеліске түседі. Баламен сенімді қарымқатынас орнату, оның өмірі мен оның отбасының тарихы туралы ақпарат жинау, жедел-диагностика нәтижелері бойынша қорытынды жасау – мұның бәрі
алдын ала кезеңдегі жұмыстың негізгі міндеттері болып табылады.
Балаға жаңа отбасын іздеу және осы жаңа отбасына қолдау көрсету
міндетін балаларды отбасыларға орналастыру қызметі шешеді. Бұл баланы тәрбиелеуге алғысы келетін отбасылармен жұмыс істеу жүйесі,
сондай-ақ баланы орналастырғаннан кейін бала мен отбасына әлуеметтікпсихологиялық қолдау көрсету жүйесі. Жобада баланы тәрбиелеуге алғысы
келетін отбасылардың қабілеті мен дағдыларын бағалауға бағытталған тәсіл
қолданылады. Қабілеті мен дағдыларының болуы тұрғысынан үміткерді
бағалау тәсілінің принциптері (бала қауіпсіздігі бәрінен жоғары, тұлғаны сыйлау, құпиялылықты сақтау, кеңестер мен кері байланыстың конструктивтілігі,
қабілеттерін көрсетуде үміткерлерге көмек көрсету, баланы тәрбиелеу
стандарттарының айқындылығы мен келісілгендігі).
Отбасына орналастыруға дайындау
Баланы отбасындағы өмірге дайындау (өз отбасына қайтаруға немесе жаңа отбасына беруге) бала балалар үйінің стационарлық топтарында болған барлық уақытта жүргізіледі (қабылдау бөлімшесінде, қабылдау
бөлімшесінің оңалту тобында, әлеуметтік отбасыда – ерекше «қиын» балаларды отбасына орналастыруға дайындау тобында). Жас ерекшеліктері әр
түрлі әр топта – 8-16 баладан.
Психологтардың негізгі міндеті – пролонгацияланған диагностика және
баланың жүйке-психикалық және эмоционалдық күйі туралы, тұлғасының
ерекшеліктері мен танымы, оның қиындықтары мен қажеттіліктері туралы толық қорытынды жасау. Жоғары психикалық функцияларының (назар
аударуы, қабылдауы, есте сақтауы, ойлауы және т.б.) қалыптасу деңгейін
зерттеген кезде диагностикалық материалдарды стандартты жинаудан
бөлек нейропсихологиялық диагностика белсенді түрде пайдаланылады.
Психологиялық диагностика және бақылау нәтижелері баламен
терапевтік жұмыс жүргізуге негіз болып табылады.
Асырап алушы отбасына орналастыру:
Әлеуетті асырап алушы тәрбиелеушілер іріктеуден (психологиялық
тестілеу, жеке сұхбаттасу) және дайындықтан (психологиялық тренинг
форматындағы асырап алушы ата-аналар мектебі) өтеді. Асырап алушы отбасын таңдаған кезде баланың өзіндік қажеттіліктері, оның жеке тарихының
және өмірлік тәжірибесінің ерекшеліктері, сондай-ақ тәрбиелеушілердің
мүмкіндіктері мен кездесулері ескеріледі.
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Баланы отбасына орналастыру жобаның барлық қызметтері бірлесе
әзірлеген жеке жоспар бойынша жүргізіледі. Бұл жоспар жұмыс тәртібінде
түзетілуі мүмкін, бірақ негізгі идея – бір-бірімен танысу және үйрену үшін
берілетін уақыт пен біртіндеп жүзеге асыру.
Әдеттегі жүйелілік келесі қадамдарды қамтиды:
1) жоба мамандарының пікірі бойынша алмастырушы отбасына
ауысуға іштей дайындалған бала туралы мәліметтермен әлеуетті
тәрбиелеушілердің танысуы (критерийлері – әлеуметтік бейімделу
деңгейі, эмоционалдық жүктемені азайту және баланың өз қалауы);
2) нұсқаны, сондай-ақ жақын арадағы жоспарларды талқылау және
қабылдау;
3) баланың өзімен жеке танысу, оған болжамды отбасының барлық
мүшелері туралы айтып беру, фотосуреттерін көрсету, қысқа уақыттық
бірлескен қызмет: серуендеу, театр немесе киноға бару және т.б.;
4) баланың демалыс күндері отбасына баруы;
5) мектептегі демалыстар кезінде әлеуетті асырап алушы отбасында
тұруы (меймандос отбасы);
6) уақытша келісімшарт жасап отбасына орналастыру;
7) баланың аталған отбасында тұруы туралы тәрбиелеушілермен
тұрақты келісімшарт жасау.
Болашақ асырап алушы отбасы мен баланың танысуының барлық
кезеңдерінде жоба өкілдері олармен тығыз қарым-қатынаста болады.
Жалпы, бала қаншалықты үлкен болса және үлкендерден қатты жәбір
көрсе оған танысуға және ауысу туралы шешім қабылдауға соншалықты
көп уақыт қажет болады.
Әлеуметтік-құқықтық қызмет:
Балалармен (тәрбиеленушілермен) жұмыс істеу жөніндегі қызмет
Стационарлық топтарда және патронаттық тәрбиелеушілердің отбасында тәрбиеленіп жатқан балалардың дамуын бағалау және дамуы
мен тәрбиесіне мониторинг жүргізеді, асырап алушы отбасылардың
басқа бөлімшелермен байланысын ұйымдастырады, тәрбиеленушілердің
құқықтары мен заңды мүдделерінің қорғалуына жауап береді, анықталған
баланың құқықтық мәртебесін анықтау үшін қажетті ақпаратты, оның атаанасының (заңды өкілдерінің) тұрғылықты мекенжайын, оның оқу орнын,
медициналық бақылау бойынша ақпараттарды жинауға ықпал етеді,
баланың құқықтарын қорғау бойынша жоспар жобасын дайындайды,
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қорғаншылық және қамқоршылық органдарының өкілдерімен жоспарды
қайта қарау бойынша жыл сайынғы тексерулерді ұйымдастыруға бірге
қатысады.
Әлеуметтік патронат қызметі
Қызмет баланың денсаулығы мен өміріне, оның қалыпты дамуына
қауіп бар әлеуметтік қауіпті жағдайдағы отбасылармен профилактикалық
жұмысты ұйымдастырады, балалар үйіне – өкілетті мекемеге түскен баланы қайтару мақсатында оның туған отбасымен жұмыс жүргізеді, бала
құқығын қорғау бойынша жоспар жобасын дайындайды, қорғаншылық
және қамқоршылық органы өкілімен бірге жоспарды қайта қарау бойынша жыл сайынғы тексерулерді ұйымдастыруға қатысады, әлеуметтік
патронат бойынша жұмысты жүзеге асырады, әлеуметтік патронаттағы
баланың дамуы және дамуы мен тәрбиелену мониторингін бағалайды,
бұл балалар мен олардың отбасыларының басқа қызметтермен байланысын ұйымдастырады, отбасымен жасалған әлеуметтік патронат туралы келісімшарт шеңберінде осы балалардың құқықтары мен заңды
мүдделерінің қорғалуына жауап береді.
Баланы асырап алушы отбасына тәрбиелеуге беру жөніндегі бөлім
Балаға жаңа отбасын іздеу және осы жаңа отбасын қолдау міндетін
балаларды отбасыларға орналастыру қызметі шешеді. Бұл – баланы
тәрбиелеуге алғысы келетін отбасылармен жұмыс істейтін жүйе, сондайақ баланы орналастырғаннан кейін бала мен отбасыны әлеуметтікпсихологиялық қолдау жүйесі. Жобада баланы тәрбиелеуге алғысы
келетін отбасылардың қабілеті мен дағдыларын бағалауға бағытталған
тәсіл қолданылады. Қабілеті мен дағдыларының болуы тұрғысынан
үміткерді бағалау тәсілінің принциптері (бала қауіпсіздігі бәрінен жоғары,
тұлғаны сыйлау, құпиялылықты сақтау, кеңестер мен кері байланыстың
конструктивтілігі, қабілеттерін көрсетуде үміткерлерге көмек көрсету, баланы тәрбиелеу стандарттарының айқындылығы мен келісілгендігі).
Бұл бөлім қоғамды алмастырушы тәрбие туралы хабардар етеді, баланы өз отбасына алғысы келетін азаматтарды іздеу, іріктеу, тестілеу
және тренингтік дайындық жүргізеді (асырап алушы ата-аналар мектебі),
сондай-ақ оларға қажетті көмек көрсетеді, алмастырушы ата-аналарға
кеңес береді, отбасылық терапевтік сессия жүргізеді.
Отбасын іріктеу отбасы мен баланы тексеру мәліметтерінің негізінде
жүргізіледі және оған балалар үйінің барлық қызметі қатысады. Баланы
қабылдауға келіскен жағдайда отбасының бір мүшесі балалар үйімен еңбек
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келісімшартын жасайды. Осы сәттен бастап ол асырап алған тәрбиелеуші
болады, ал бала – оның асырап алған тәрбиеленушісі болады.
Бұл кезде бала: асырап алған тәрбиелеушінің отбасында тұрады,
тәрбиелеушінің тұрғылықты мекенжайы бойынша әдеттегі мектепте оқиды,
аудандық балалар емханасына тіркеледі, заңды түрде балалар мекемесінің
тәрбиеленушісі болып қалады, балалар үйінің тәрбиеленушісіне тиесілі
барлық жеңілдіктері сақталады: 18 жасқа толғанда баспана алу құқығы, оқу
орындарына түсетін кездегі жеңілдіктері, жазғы және қысқы каникулдарда мемлекет есебінен демалу құқығы, тегін жүріп-тұру және көрмелерге,
мұражайларға және т.б. тегін бару.
Асырап алған тәрбиелеуші (отбасы): еңбекақы алады, балаға
жәрдемақы алады, әлеуметтік кепілдіктер, оған еңбек өтілі есептеледі, ол
балалар үйінің қызметкерлерімен бірге баланы тәрбиелеу мәселелерін
шешеді – қажет болған жағдайда баланы балалар психологына әкеледі,
«ересектер» психологына барады, «ата-аналар университетіне» және т.б.
барады, жаңа қарым-қатынас ортасына енеді.
Баланы отбасына орналастырғаннан кейін отбасы мен балаға кешенді
әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетіледі (отбасына
әлеуметтік қызметкер барады, психологтардың, педагогтардың жұмысы,
оқуын ұйымдастыру, тәрбиелеушілер мен балаларды дамыту және қарымқатынас ортасын құру, бақылау жүйесі).
Орталық мамандары баланы жыл сайын тексеруден өткізеді, қажеттілігіне
қарай заңгерлік, психологиялық, медициналық және материалдық көмек
көрсетеді, туған туыстарымен қарым-қатынасты реттейді, мектеппен өзара
байланысына көмек көрсетеді, балалардың қысқы және жазғы демалыстарда демалуын қамтамасыз етеді.
Осылайша, ОҚО-да (ОҚҚ) ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы бейімдеу және әлеуметтендіру үшін ұйымдастыру және әлеуметтікпедагогикалық негіздерін қамтитын, баламен және отбасымен жүргізілетін
жұмыстың жаңа тәсілдері пайдаланылады. Ол баланы оңалту, өзінің туған
ата-анасымен қарым-қатынасын қалпына келтіру, баланы патронаттық
тәрбиеге алған отбасыны кәсіби тұрғыдан дайындап, одан әрі қолдау
көрсету бойынша жұмыстарды қамтиды. Барлық жұмыс түрлері келісілген
бірыңғай жоспар бойынша жүзеге асырылады және жұмыс нәтижелеріне
мониторинг жүргізіліп, бақыланып отырады. Бақылау түрлері мен формалары, қажетті құралдары мен оның бағдарламалық-әдістемелік жасақтамасы
әзірленеді.
Мұндай профилі қайта өзгертілген мекеме көрсететін қызметтер
стационарлық мекеменің стандартты қызметтер жинағынан ерекшеленеді.

91

Бағдарламаны жүзеге асырудан күтілетін нәтижелер
«ИТБМ желісін өзгерту және Отбасын қолдау орталықтарын
(қызметтерін) құру»
1.	 Қазақстанда ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар мен жетім
балалардың өмір сүру және тәрбиесінің сапасын жақсарту.
2.	 Интернат типіндегі балалар мекемесінің санын қысқарту.
3.	 Балалар үйі мен мектеп-интернат тәрбиеленушілерінің санын азайту, сондай-ақ балалардың интернат мекемелерінде тұру мерзімін
қысқарту.
4.	 Білім беру мекемесінің – балаларды отбасыларға орналастыру
жөніндегі кәсіби орталықтың жаңа үлгісін құру.
5.	 Алмастырушы отбасыларға (асырап алған, қамқоршылық,
патронаттық отбасы, қазақстандық асырап алушылардың отбасылары) көп деңгейлі түрлі көмек көрсету жүйесін құру.
6.	 Алмастырушы отбасылар мен жетім балаларға көмек көрсету саласында бірыңғай білім беру, ақпараттық-әдістемелік кеңістік құру.
7.	 Қазақстан Республикасында отбасылық алмастырушы тәрбиені
дамыту мәселелерімен айналысатын мамандардың кәсіби
қауымдастығын құру.
8.	 Алмастырушы отбасыларды қолдау және балалардың отбасыларда тұру және тәрбие алу жағдайын бақылаудың тиімді мемлекеттік
жүйесін құру.
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Отбасын қолдау қызметінің дәстүрлі
балалар үйінен негізгі айырмашылықтары
Негізгі факторлар

Әдеттегі балалар үйі

Жаңа форма – Отбасын қолдау орталығы
(қызметі)

Негізгі мақсат

Тәрбиелеу ортасын
ұйымдастыру

Жеке оңалту, бала
проблемаларын шешу
және осы негізде
қоғамға бейімдеу

Стратегиялық
міндеттер

Қалыпты топтық өзара
қарым-қатынасты
және бірге өмір сүру
жағдайын жасау

Жеке-психологиялық
мәселелерін шешу,
бұл әр баламен жеке
жұмыс жасауды және
бала құқықтарын
қорғау бойынша
жұмыстардың барлық
кезеңінде қолдауды
қарастырады

Өмірді ұйымдастыру
формасы

Топтық, стационар
жағдайында

Балалардың жеке
ерекшеліктері
мен қажеттіліктері
ескеріліп патронаттық
отбасыларға беріледі
(немесе асырап
алушы, қамқоршы
отбасыларға беріледі)

Өзара қарымқатынас формасы

Топтық процестердің
жеке процестерден
басымдығымен сипатталады

Жеке қарым-қатынас
топтық қарымқатынастан басым

Өткен және қазіргі
жағдаймен

Әдеттегі балалар
үйіне орналастырған
жағдайда отбасын
жоғалту фактісін
қабылдау қажеттігіне
әкеледі

Туған отбасына бауыр
басуы, дөрекі қарымқатынас салдарымен
жұмыс жүргізіледі,
үйіне қайтару мүмкін
болмаған жағдайда
психологиялықтерапевтік көмек
көрсетіледі, қайтару
мүмкін болмаған
жағдайда туған
ата-анасына
психологиялықәлеуметтік көмек
көрсетіледі
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Болашақ баламен
жұмыс істеу

Жеке тұру қабілетін
қалыптастыру

Жаңа бағыттарға
бейімдеу (кез-келген
жағдайда кәсіби
бағыттау мәселесі)

Негізгі шешілетін
мәселелер

Мінез-құлық және
оқыту мәселелері

Туған отбасынан
ажыраған баланың
тұлғалық проблемалары, әлеуметтік
біліксіздік, жаңа
отбасына бейімделу
қиындықтары, мектепке үйренбеушілікті
жеңу, оқытудың жеке
бағдарламасын таңдау
және жалпы мектепте
оқыған кезде жақсы
оқуын қамтамасыз ету,
денсаулығын қалпына
келтіру

Әлеуметтік-құқықтық
қызмет жұмысы

Баланың жеке ісіндегі
құжаттарды жинау

Баланы зерттеу,
мониторинг жүргізу
және заңдық және
әлеуметтік тұрғыдан
қолдау бойынша
жұмыстар жүргізу.
Баланың туған отбасымен жүргізілетін
жұмысқа ерекше
көңіл бөлінеді (баланы өз отбасынан
ажыратудың алдын
алатын, отбасымен
және баламен жұмыс
істейтін, сондай-ақ
баланы үйіне қайтару
мақсатында отбасыны өзгерту бойынша
бағытты жұмыстарды
жүргізетін әлеуметтік
патронат қызметі)
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Әлеуметтік педагог
жұмысы

Тәрбиеленушілердің
жеке істерін жүргізу

Баламен және оның
отбасымен барлық
жұмыс істеу кезеңінде
тексеріс жүргізу бойынша қамқоршылық
органымен бірге
жұмыс істейді. Баланы отбасына
орналастырғаннан
кейін мұндай
әлеуметтік қызмет
баланы осындай отбасында бақылайды,
оның дамуы мен
оқуын қамтамасыз
етеді

Балаларды
отбасыларға беру
бойынша жұмыстар

Стихиялық түрде
өтеді, бірақ балалар
формальдық негіздер
бойынша таныс
емес, зерттелмеген
адамдарға беріледі

Асырап алушы
(патронаттық) отбасыларды тарту,
дайындау, іріктеу
және қолдау бойынша
жетілдірілген жұмыс
технологиясы бар
қызмет жұмыс істейді

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақстан
Республикасының
Президенті,
Ұлт
көшбасшысы
Н.Назарбаевтың 2015 жылғы 30 қарашадағы халыққа Жолдауына сүйенер
болсақ, ХХІ ғасырда негізгі даму факторы -қоғамның барлық саласының
үздіксіз жаңғыруы болып табылады. Қазақстанда барлық мемлекеттік,
қоғамдық және жеке институттарды Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамының
принциптеріне, жоғары әлеуметтік жауапкершілікке, халықтың әлсіз топтарына бағытты көмек көрсетуге масштабты түрде қайта құрылымдау бойынша
жұмыстар жүргізілуде.
ҚР Президенті: «Әлеуметтік саясаттағы мемлекеттің басымдығы - адам
капиталының дамуына салынған көлемді инвестициялар болуы керек» - деген болатын. Осы орайда балаларды сүйіспеншілік пен жарасымдылықта
өмір сүріп, тәрбие алуына мүмкіндік беретін салауатты әрі іргесі берік отбасын құруға бағытталған мемлекеттің әлеуметтік саясатын дамыту арқылы
адам капиталына салынып жатқан инвестицияны қарастыру өте маңызды.
Себебі салауатты, іргесі берік, тату, материалдық жағдайы жақсы отбасы –
ең жоғары құндылық әрі мемлекеттің іргетасы. Ол бала мен ересек адамға
сүйіспеншілік, қамқорлық, сенімділік, бауыр басу сезімдерін сезінуге мүмкіндік
беріп, буын арасындағы байланысты қамтамасыз етеді.
Бұл мәнмәтіндегі өзекті мәселе жетім балалар мен ата-ана
қамқорлығынсыз қалған жетім балалардың институтсыздандыру саясаты
мен отбасылық тәрбие формаларын дамыту болып табылады. Бұл жетім балаларды әлеуметтендіру, бейімдеу, оңалту және социумға біріктіру, олардың
девиациясы мен қылмысқа араласуының алдын алу мәселелерін сәтті әрі
тиімді түрде шешуге мүмкіндік береді.
Қазір мемлекет бойынша жұмыс істеп тұрған интернат мекемелерін
ресми түрде де, іс жүзінде де қайта ұйымдастыруға бағытталған процестер жүргізіліп жатқаны кездейсоқ емес, біз жетім балаларды әлеуметтік
қорғаудың баламалы жүйелерін дамыту процесіндеміз. ҚР БҒМ Балалар
құқығын қорғау комитеті мен аймақтық қорғаншылық және қамқоршылық органдары институтсыздандыру және әлеуметтік жетімдіктің алдын алу стратегиясын жүзеге асыруда. Бала тәрбиесінде институционалдық тәсілден бас
тарту баланы тәрбиелеу үшін алуға дайын отбасыларды ұлттық масштабта
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іздеу арқылы жүргізіледі. Балалардың интернат мекемелерінен алмастырушы отбасыларға көптеп орналастырылуы, ИТБМ балалар санының азаюы
байқалуда.
Сондықтан асырап алушы отбасы институтын дамыту үшін елде
материалдық, құқықтық, консультациялық, ақпараттық, ұйымдастырушылық
шарттар мен мүмкіндіктерді құру қажет. Бұл халық арасындағы әлеуетті асырап алушы отбасылар санын арттыру үшін де маңызды.
Жүргізілген зерттеу күні бүгін балаларды отбасыларға орналастыру бойынша қызметтің негізгі мәселелерін анықтап берді:
•
•
•

• азаматтардың жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған
балаларды отбасында тәрбиелеудің түрлі формалары бар екені
және оның мүмкіндіктері туралы хабарының аздығы;
• қорғаншы және қамқоршы отбасылардың аз қаржыландырылуы
және материалдық және материалдық емес ынталандырудың
қосымша механизмдерінің жоқтығы/жеткіліксіздігі;
• республикалық және аймақтық деңгейде интернат мекемелерінің
желісін қайта ұйымдастыруға және жетім балалар мен ата-ана
қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасыларға орналастыру
қызметін қамтамасыз етуге ынтаның жоқтығы.

Жалпы, жүргізілген әлеуметтік зерттеу нәтижелері халықтың Қазақстанда
асырап алушы отбасы институтын дамытуға белгілі бір әлеуеті (дайындығы)
бар екенін көрсетті. Елде көп азаматтардың балалар үйіндегі балаларға
әдеттегі демеушіліктен бөлек, тиімді тәсілдер арқылы көмектесу туралы,
сондай-ақ осы балалар үшін асырап алушы ата-ана/тәрбиелеуші болу туралы ойы бар.
Зерттеу нәтижелері Қазақстанда асырап алушы отбасы инстиутын дамыту бойыша басым бағыттарды анықтауға мүмкіндік берді:
1. Необходимо материально стимулировать развитие приемных семей, что1. Асырап алушы отбасылардың дамуын материалдық тұрғыдан
ынталандыру қажет. Бұл мемлекет үшін баланы интернат мекемесінде
тәрбиелеуге қарағанда экономикалық тұрғыдан да, әлеуметтік тұрғыдан да
тиімді. Мұндағы соңғы нәтиже – баланың асырап алушы отбасында тұруы,
факті бойынша әлеуметтенуі жоғары;
2. Қазақстан мен халықаралық тәжірибеде балаларды әлеуметтендірудің
тиімді формалары ретінде бағаланған және мақұлданған, жетім балалар мен
ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасында тәрбиелеудің түрлі
формаларын жетілдіру және дамыту маңызды (асырап алу, қамқоршылық,
асырап алушы отбасы, патронаттық отбасы, отбасылық үйде тәрбиелеу
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тобы, меймандос отбасы, кәсіби асырап алушы/патронаттық отбасылар).
3. Халықты асырап алушы отбасыларды көбейтуге тарту, мұндай
отбасылардың әлеуметтік мәртебесін арттыру мақсатында қазіргі интернат
мекемелерінің желісінде мамандандырылған отбасылық консультация және
қолдау орталықтарын құру қажет.
4. Балалармен жұмыс жүргізетін, әлеуметтік жетімдік профилактикасы
бойынша қызметті жүзеге асыратын барлық құрылымды біріктіру (өзара
байланыс және үйлестіру) жүйесін құру қажет (бірлескен бағдарламаларды
әзірлеу; әлеуметтік қызметкерлерді дайындайтын ЖОО-мен байланыс орнату; интернат мекемелерінің базасында балалармен және отбасылармен
жұмыс істеу, оларды қолдау бойынша конституциялық орталықтар құру).
Ғылыми зерттеулер мен жалпы әлемдік тәжірибе баланы отбасына орналастыру келесі жағдайда ғана сәтті болатынын дәлелдеді: бала бұған дайын
болса; отбасы мұндай баланы қабылдауға және тәрбиелеуге дайын болса;
баланы орналастырғаннан кейін балалардың қайтпауы үшін бала мен отбасына қажетті көмек көрсету.
Яғни, кез-келген істегідей балаларды отбасыларға орналастыру бойынша кәсіби ұйымдастырылған жұмысты және отбасымен жолға қойылған
қарым-қатынасты талап етеді. Ол қарым-қатынас заң негізінде белсенді
түрде жүргізіледі, тараптардың құқықтары мен міндеттері болады.
5. Әлеуметтік жетімдік ПРОФИЛАКТИКАСЫ мен балалардың интернат
мекемелеріне түсуін азайтуға баса көңіл бөлу қажет. Бұл үшін отбасындағы
дағдарысты ертерек анықтау үшін өмірлік қиын жағдайда қалған балалар
мен отбасыларға бағытталған арнайы әлеуметтік қызметтерді дамыту
қажет. Халықаралық тәжірибе осы тектес оқиғалардың 40-50% балалардың
БҮ түсуінің алдын алуға болатынын көрсетті. Жыл сайын қатер тобындағы
6-8 мың бала анықталып, олардың 2-3 мыңы БҮ түсетінін ескерсек, тіпті
асырап алушы отбасылар институтын қарқынды түрде дамытқанмен,
профилактикалық жұмыс жүргізілмесе бұл мекемелер ешқашан жабылмайды.
6. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың түсуінің алдын алу
профилактикасын жүргізу мақсатында заңнамалық деңгейде «Алдын ала
қамқоршылық институты» түсінігін енгізу қажет. Мұнда егер кәмелеттік жасқа
толмаған баланың мүддесі үшін оған қорғаншы немесе қамқоршы тағайындау
қажет болса, қорғаншылық және қамқоршылық органына қорғаншыны немесе қамқоршыны уақыта тағайындау туралы акт қабылдауға құқық беріледі.
Баланың туыстарына немесе балаға туысқан емес жақын адамдарына немесе патронаттық отбасыға, кәсіби патронаттық отбасыға басымдық беріледі.
Түрлі себептерге байланысты баланы отбасына беру мүмкін болмаған
жағдайда ғана ол интернат мекемесіне орналастырылады.
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7. Елімізде 10 жылдан аса қолданылған «патронат» тәжірибесі оның жасырын асырап алу ретінде пайдаланылатынын көрсетті. Ал, патронаттық
немесе «фостерлік» жүйе мен осы форманы пайдаланған әлемдік тәжірибе
баланың интернатқа түсуінің алдын алудағы мақсаттылығын дәлелдеген болатын. Сондай-ақ әлеуметтік жетімдік профилактикасы бойынша қызметтер
тәжірибеден сәтті өткізіліп жатқан елдерде патронат (foster care) – бұл баланы туған отбасын сақтауға бағытталған орналастыру түрі. Бір жағынан
бала кәсіби патронат отбасында бола тұрып, балалар үйіне түспейді,
екінші жағынан туған ата-анасы отбасын қалпына келтіру мүмкіндігін сақтап
қалады. Себебі патронат баланың өз ата-анасымен қарым-қатынаста болуын қамтамасыз етеді. Әрине, арнайы қызметтер бұл отбасымен жұмыс істеп,
оған дағдарыстан шығуға көмектеседі.
Оңалту, өз отбасындағы жағдайды өзгерту, ол мүмкін болмаса асырап
алуға беру мақсатында өмірлік қиын жағдайда қалған балаларды отбасына
уақытша орналастыру формасы ретінде «Кәсіби патронат отбасы» түсінігін
мақсатты түрде енгізу ұсынылады. Негізгі мақсат – баланы балалар үйіне
түсірмеу, оған және отбасына кәсіби көмек (психологиялық, педагогикалық,
медициналық, заңгерлік, материалдық) көрсету.
Сондай-ақ Қазақстанда құқықтық мәртебесі әр түрлі және тәрбиелеу
ерекшеліктері бар балаларға арналған патронаттық отбасылар түрлерін
және аталмыш отбасында болу мерзімін қарастыру қажет.
8. Отбасылық тәрбиелеу формасы болып табылмайтын, бірақ қазіргі
уақытта асырап алуға берілмейтін немесе қамқоршылыққа немесе
патронатқа берілмейтін жетім балаларды тәрбиелеудің тиімді тәсілі болып тұрған «Меймандос отбасы» формасын дамыту және заң тұрғысынан
бекіту (Жұмыс істеу ережелері/регламенті мен Ережесін әзірлеп, қабылдау)
өзе маңызды. Ол әсіресе асырап алушы отбасыларға кету мүмкіндігі аз ересек жастағы балалар үшін маңызды. Меймандостық формада тәрбиелеген
кезде бала өзінің араласатын ортасын кеңейтуге мүмкіндік алады, сондайақ өмірлік маңызы бар дағдыларын қалыптастырады және нақты өмірлік
жағдайлардағы мінез-құлық формасын қалыптастырады.
Әлемдік тәжірибеде Меймандос отбасы «уақытша фостерлік отбасы»
ретінде және балаларды әлеуметтендіру, әсіресе түрлі себептерге байланысты асырап алушы отбасы табылмайтын балаларды әлеуметтендірудің сәтті
формасы ретінде «тәлімгерлік» мақсатында пайдаланылады.
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9. «Тәлімгерлік» институты сонымен қатар отбасына орналастыру формаларын тиімді түрде толықтыруы және меймандос отбасы, қорғаншылық,
патронат және асырап алу формаларымен қатар дамуы мүмкін. Сондықтан
бұл тәжірибені неғұрлым тиімді енгізу үшін келесілер маңызды:
1. «Тәлімгерлерге» баламен жеке жұмыс жүргізу үшін жеке меймандостық
келесімшартын жасау құқығын беруді қарастыру қажет. Себебі
Келісімшартты қорғаншылық органдары мен интернат мекемелері
өкілдері ресімдеп, қол қоятындықтан кез-келген жағдайда олардың
Келісімшарттың әрі қарай қолданылуын белгілеу және оны тоқтату немесе ұзарту құқығы болады. Осының арқасында тәлімгерлер асырап алуға,
баланың туысқандарымен араласуына және баланың балалар үйіндегі
өмірінің басқа аспектілеріне кедергі келтіре алмайды. Керісінше қарымқатынас жасау арқылы Тәлімгерлер баланың әлеуметтік тәжірибесін,
дүниетанымын кеңейтуге айтарлықтай үлес қосады;
2. «Балалар құқықтарын қорғау мәселелері жөніндегі заңнамалық
актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» жаңа заң жобасында «меймандос отбасымен» қатар «меймандос тәрбиелеушілер» туралы
нормаларды қарастыру керек. Сондай-ақ «меймандос тәрбиелеушілер»
үшін «меймандос тәрбиелеушілікке» қойылатын барлық талаптар көлемін
сақтай отырыпы, бір балаға жеке меймандостық келісімшартын ресімдеу
мүмкіндігін қарастыру қажет. Бұл нормалар балаларды орналастырудың
басқа отбасылық формаларына араласпай, құқықтық тұрғыдан баламен
тәлімгерлік жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді;
3. Балаларға арналған интернат мекемелерінің басшылығы үшін балаларды әлеуметтендірудің жаңа прогрессивті формаларын қолдаудағы
тәлімгерлік және балалар үйіндегі жасөспірім балалар тағдырына қоғам
назарын аудару бойынша жобаларда өзара қарым-қатынас орнату бойынша әдістемелік нұсқаулықтар әзірлеу керек.
10. Мемлекеттің адам және қаржы ресурстарын қоғамдық тәрбиелеу
жүйесінен (ИТБМ) әлеуметтік қолдауға сүйене отырып, отбасылық алмастырушы тәрбие жүйесіне қайта бөлу қажет:баламен қауышу мақсатында
биологиялық отбасын оңалту және түзету. Бұл үшін:
•
•
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ИТБМ жүйесіне кететін нақты шығындар мен экономикалық институттар көмегімен қамқоршылықтың баламалы формаларының дамуын есептеу;
ИТБМ бюджетін неғұрлым тиімді пайдалану, ал бюджет баптарын
қайта ресімдеу процедурасын оңайлату қажет;
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•

жетім балалардың тұрмысы мен тәрбиеленуін, оқуы мен
әлеуметтенуін жақсарту үшін бюджеттен бөлінген қаражатты толық
игеретін ИТБМ марапаттау керек.

11. Қатер тобындағы отбасылар мен олардың балаларын, сондай-ақ алмастырушы отбасыларға кешенді қолдау көрсетуді қамтитын инновациялық
әлеуметтік қызметтердің инфрақұрылымын құру (қамқоршылық, патронаттық
тәрбие, асырап алу, меймандос отбасы), атап айтқанда:
Қорғаншылық және қамқоршылық органдарының өкілетті ұйымы/
мекемесі ретінде Отбасын қолдау орталықтарын ашу және құрылымы мен
штатын заңдық тұрғыдан бекіту қажет. Олардың жұмысы үшін мемлекеттік
әлеуметтік қызмет стандартын әзірлеп, мұны полиция органдарымен бірлесе
атқару қажет.
Қорғаншылық және қамқоршылық органының өкілетті мекемесі ретінде
Отбасын қолдау орталықтарының құзыретіне келесілер бойынша өкілеттіктер
берілуі тиіс:
•

•

•

•

қамқоршылықты немесе қорғаншылықты қажет ететін кәмелеттік жасқа
толмаған балаларды анықтау, сондай-ақ ата-ана қамқорлығынсыз
қалған балаларды заңмен белгіленген басқа отбасылық формаларда тәрбиелеуге алғысы келетін немесе қамқоршы немесе қорғаншы
болғысы келетін азаматтарды іріктеу және дайындау бойынша;
баланың интернат мекемесіне түспеуі үшін дағдарыс жағдайынан
шығару үшін отбасына психологиялық-педагогикалық және
әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетілгенде әлеуметтік патронатты
жүзеге асыру үшін, өмірлік қиын жағдайда қалған отбасылар мен балаларды анықтау бойынша;
кейін баланың жаңа отбасына тәрбиеленуімен байланысты
мәселелер туындамас үшін, оның ішінде балалармен дөрекі
қарым-қатынас жасау, олардың өмірі мен денсаулығына зиян тигізу,
сондай-ақ баланың өзі үшін ауыр болатын, отбасынан қайтару (алу)
жағдайларын болдырмас үшін баланы өз отбасына қабылдағысы
келетін тұлғаларды дайындау және психологиялық-педагогикалық
сараптама жүргізу бойынша;
бала өзін отбасында жайлы сезінуі үшін, баланың жаңа отбасына тәрбиеленуімен байланысты мәселелер туындамас үшін, оның
ішінде балалармен дөрекі қарым-қатынас жасау, олардың өмірі
мен денсаулығына зиян тигізу, сондай-ақ отбасынан қайтарып алу
(алу) жағдайларын болдырмас үшін алмастырушы отбасылардың
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(қамқоршы, асырап алушы, патронат) барлық түрлеріне мониторинг
жүргізу және психологиялық-педагогикалық және құқықтық қолдау
көрсету бойынша.
Қызмет алушылар қатарына әлеуметтік жетімдіктің пайда болу қатері туындайтын отбасылар мен әлеуетті асырап алушыларды, қорғаншылар қосу
қажет.
12. Әлеуметтік саясаттың әлеуметтік жарнама (асырап алушы отбасылар, балалар үйіндегі балалар) бағытын дамыту, бұқаралық ақпарат
құралдарымен өзара байланысты нығайту, әлеуметтік зерттеулер
ұйымдастыру және жүргізу, әлеуетті асырап алушы отбасылар мәліметтері
банкін жүргізу қажет.
Халық арасында ақпараттық жұмыс жүргізу, асырап алушы отбасылардың
оң тәжірибелерін насихаттау және әлеуетті үміткерлерді асырап алушы атаана болуға тарту бойынша кешенді әлеуметтік бағдарлама әзірлеу маңызды.
Телеарна, мерзімді бұқаралық ақпарат құралдары, радио мүмкіндіктерін пайдалана отырып, бұл бағдарлама ақпараттық насихатты, асырап алушы отбасыларды әлеуметтік жарнамалауды ғана қамтымай, әлеуметтік мәртебеге
ие болып, қоғамдық санада асырап алушы ата-аналар мәртебесін арттырар
еді.
Жүргізілген зерттеуге сәйкес баламалы жүйені енгізген жағдайда
Қазақстан келесі әлеуметтік-экономикалық нәтижелерге қол жеткізеді:
1)
Келесілер есебінен барлық жүйеге кететін шығындарды бір есе
қысқарту:
•
ИТБМ түлектерін мемлекеттік шекті қолдау мерзімін 27-ден 18 жасқа
дейін түсіру;
•
қатер тобындағы отбасылармен профилактикалық жұмыс жүргізіп,
әлеуметтік жетімдер ағынын азайту арқылы ИТБМ санын азайту;
•
қылмыстылық деңгейін және ИТБМ түлектерінің пенитенциралық
жүйе мекемелеріне түсуін азайту;
•
бейәлеуметтік жастар санын қысқарту және екінші мәрте жетімдік
деңгейін төмендету.
2)
ЭБА (экономикалық белсенді азаматтар) санын арттыру, оның
ішінде отандық еңбек нарығында жоғары деңгейдегі мамандарды көбейту;
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3)
Түлектердің әлеуметтену сапасын арттыру негізінде экономикалық
өсім көрсеткіштерін көтеру – жетім балалар құқығын қорғау бойынша жүйенің
түлектері арасында ЭБА деңгейін 50% жеткізу жылына ІЖӨ +1,5% (базалық
сценарий) өсімін және аталмыш көрсеткішті 75% жеткізген жағдайда ІЖӨ
2,4% (оптимистиік сценарий) өсімін алуға мүмкіндік береді.
4)
Патронаттық тәрбие жүйесін дамыту есебінен еңбек нарығын
ұлғайтып, жұмыссыздықты азайту, сондай-ақ отбасыларға кешенді қолдау
көрсететін әлеуметтік қызметтердің жаңа инфрақұрылымын құру;
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1-Қосымша
Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған ұйымдардағы оқу демалысы, демалыс немесе жұмыс істемейтін мейрам күндері Қазақстан Республикасы
азаматтарының меймандос отбасыларына
баланы (балаларды) уақытша беру стандартының жобасы
1. Негізгі түсініктер
1.1.	 Ата-аналарының (ата-анасының) қамқорлығынсыз қалған
бала (балалар) - ата-аналарын ата-аналық құқықтан айыру немесе шектеуге байланысты жалғыз немесе екі ата-анасының да
қамқорлығынан айырылған, олардың хабарсыз жоғалды деп танылуы, өлген деп жариялануы, қабілетсіз немесе қабілеті шектеулі
деп танылған, бас бостандығынан айырылған жерлердегі, бала
тәрбиесінен немесе оның құқықтары мен мүдделерін қорғаудан
қашқақтаған, сонымен қатар баланы медициналық немесе
тәрбие ұйымдарынан алуға бас тартқан, сондай-ақ басқа да атааналарының қамқорлығы жоқ және Қазақстан Республикасының
заңымен қарастырылған оның құқықтары мен мүдделерінің қажетті
қорғанысын қамтамасыз етуге мұқтаж балалар (бала);
1.2.	 ИТБМ – интернат типтес балалар мекемесі, онда атааналарының қамқорлығынсыз қалған балалар тәрбиеленеді;
1.3.	 Меймандос отбасылар –білім беру барысымен байланысты
емес (оқу демалыстары, демалыс күндері және басқалары) кезеңде
барлық типтегі ұйымдарда тұратын (білім беру, медициналық және
басқалары) жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балаларды тәрбиелеуге қабылдаған отбасылар;
1.4.	 Меймандос тәрбиелеуші – білім беру барысымен байланысты
емес (оқу демалыстары, демалыс күндері және басқалары) кезеңде
барлық типтегі ұйымдарда тұратын (білім беру, медициналық және
басқалары) жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балаларды тәрбиелеуге алған және/немесе алуға ықылас
білдірген Қазақстан Республикасының азаматы.
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2. Жалпы ережелер
2.2. Оқу демаласы, демалыс күндері немесе жұмыс істемейтін
мейрам күндері Қазақстан Республикасы азаматтарының меймандос отбасыларына жетім балалар және ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардағы баланы
(балаларды) уақытша беру туралы осы стандарт (мәтін бойынша
бұдан әрі – Стандарт) келесілерді басшылыққа және негізге ала отырып жасалған:
1) Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 8
маусымдағы қаулысымен бекітілген Баланың құқықтары туралы Конвенция (Нью-Йорк, 20 қараша 1989ж.);
2)«Неке (ерлі-зайыптылар) және отбасы туралы» Қазақстан
Республикасының Кодексі;
3) «Қазақстан Республикасындағы бала құқығы туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы;
4) Балалардың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуді
реттейтін Қазақстан Республикасының басқа да нормативті-құқықтық
актылары;
22.3. Меймандос отбасына білім беру барысымен байланыссыз
(оқу демалысы, демалыс және басқалары) кезеңге тұрғылықты орны
бойынша қорғаныштық және қамқорлық қызметін жүзеге асыратын
органмен жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балалар тұратын ИТБМ және меймандос тәрбиелеушілер
арасында жасалған меймандос отбасыларына жетім балалар және
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды беру туралы шартқа сәйкес барлық типтегі ұйымдарда тұратын (білім беру,
медициналық және басқалары) жетім балалар және ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған балалар беріледі;
2.4.	 Балалардың меймандос отбасыларына берілуі және сонда
болулары балалардың тәрбиесі мен дұрыс дамуын қамтамасыз ету
мақсатында ҚР заңнамасы мен осы Стандартпен орнатылған барлық
талаптардың сақталуы арқылы арнайы балалардың мүдделері үшін
жасалады;
2.5.	 Балаларды меймандос отбасыларына уақытша беру баланы отбасына орналастырудың тұрақты формасы болып табылмайды және олардың меймандос отбасында тұрып жатқан кездерінде
балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау бойынша
ұйымдардың міндеттері мен құқықтарын тоқтатпайды;
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2.6.	 Меймандос отбасы бірнеше жетім баланы, ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеуге ала алады, бірақ
ағалы және апалыны санамағанда бас баладан артық емес;
2.7.	 Баланың (балалардың) меймандос отбасында уақытша болу
мерзімі 1 айдан артпауы керек. Баланың (балалардың) меймандос
отбасында уақытша болу мерзімі қорғаншылық және қамқоршылық
органдарының жазбаша келісімімен ұзартылуы мүмкін, және соған
қарамастан баланың (балалардың) азаматтың отбасында уақытша
болу мерзімі 3 айдан аспауы керек. Баланың меймандос отбасында
болу ұзақтығы, кезеңі және нақты мерзімдері балалардың оқу, емделі
және қалпына келу процесстерінің үздіксіздігін ескере отырып, меймандос тәрбиелеуші келісімі бойынша ИТБМ анықталады;
2.8.	 Баланың (балалардың) меймандос отбасына берілу мүмкін
болатын жас нақты баланың (балалар) қажетілігі мен мүдделерінен
шыға отырып, ИТБМ анықталады.
3. Баланы меймандос отбасына уақытша беруді жүзеге асыру тәртібі
3.1. 1 кезең – меймандос тәрбиелеуші қажетті құжаттар тізімін алу
үшін тұрғылықты орны бойынша қорғаншылық және қамқоршылық органына немесе жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балалар тұратын ИТБМ жүгінеді;
3.2. 2 кезең – меймандос тәрбиелеуші қажетті құжаттарды
жинақтауды жүзеге асырады.
Құжаттар тізімі:
1) баланы (балаларды) өз отбасына алу ынтасы туралы өтініш
(еркін түрде);
2) жеке куәлік немесе жеке басты куәландыратын басқа құжаттың
көшірмесі (түпнұсқаны көрсету арқылы);
3) азаматтардың өміріне және денсаулығына қарсы ойластырылған
қылмыс жасағаны үшін сотталудың азаматта жоқтығы туралы растайтын анықтама;
4) тұрғылықты орны бойынша оң сипаттаманы растайтын ішкі
істер органдарының анықтамасы;
5) бала уақытша тұратын тұрғын үй-жайға азаматтың меншік
құқығын немесе пайдалану құқығын растайтын құжаттың көшірмесі;
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6) табыстар туралы анықтамалар;
7) денсаулық жағдайы туралы анықтама;
8) баланы алуға отбасы мүшелерінің келісімі;
9) егер азамат басқа аймақта тұратын болса, қорғаншылық пен
қамқоршылық органдарының қорытындысы және тұрғын-тұрмыстық
жағайын тексеру актісі.
3.3. Меймандос тәрбиелеуші балалар тәрбиесіндегі қажетті
білім мен дағдылардың бар екендігі туралы растайтын басқа да
құжаттарды ұсынуға, сонымен қатар білімі, кәсіби қызметі, асырап
алушы және меймандос отбасы тәрбиелеушілері үміткерлеріне
дайындық бағдарламасын өті туралы құжаттарды ұсынуға құқылы.
3.4. Ұсынылған құжаттар негізінде қорғаншылық және
қамқоршылық органдарымен меймандос тәрбиелеуші отбасына баланы (балаларды) уақытша беру мүмкіндігі туралы қорытынды дайындалады.
4. Баланы меймандос отбасына уақытша беруді жүзеге асыру тәртібі
4.3.	 Баланы (балаларды) өз отбасына уақытша қабылдауға
ықылас білдірген меймандос тәрбиелеуші жетім балалар мен
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар тұратын ИТБМ
баланы (балаларды) отбасына уақытша беру мүмкіндігі туралы
қорғаншылық пен қамқоршылық органдарының қорытындысын, сонымен қатар Стандарттың 2.2 тармағында көрсетілген тізілім бойынша құжаттарды ұсынады;
4.4.	 ИТБМ Стандарттың 2.2 тармағына сәйкес меймандос
тәрбиелеушімен ұсынылған құжаттардың негізінде:
1) меймандос тәрбиелеушінің өтінішін тіркеуді жүзеге асырады;
2) меймандос тәрбиелеушіге оның отбасына уақытша беріле
алатын балалар туралы ақпарат береді және баланы (балаларды)
таңдауда көмек көрсетеді;
3) баламен (балалармен) меймандос тәрбиелеушінің танысуын
және алғашқы байланысын қамтамасыз етеді.
4.5.	 Баланы (балаларды) меймандос тәрбиелеушіге уақытша
беру туралы шешімді келесі міндеттерді ескере отырып, ИТБМ директоры қабылдайды:
1) Меймандос тәрбиелеуші, оның отбасы мүшелері және бала
арасында туысқандық қатынастардың болуы (ата-аналық құқығынан
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айырылған немесе ата-аналық құқығынан шектелген ата-аналар
және туыстар бірге немесе жеке тұрады, ата-аналардың (ата-ананың)
баламен араласуға құқықтары бар ма);
2) бала (балалар) мен меймандос тәрбиелеуші (оның отбасы
мүшелері) арасындағы қалыптасқан өзара қарым-қатынас (баладан
сұрастыру хаттамасы рәсімделеді);
3) меймандос тәрбиелеушінің баламен (балалармен) араласу тәжірибесі немесе меймандос тәрбиелеушінің отбасына басқа
балалардың уақытша орналастырылу тәжірибесі;
4.6.	 Баланы (балаларды) меймандос тәрбиелеушінің отбасына
беруге келесі жағдайларда жол берілмейді:
1) бұл бала қалауына қайшылық етелі немесе баланың өмірі
мен денсаулығына, оның физикалық және рухани дамуына қауіп
туғызады, әлде заңмен қорғалатын мүдделері мен құқықтарын
бұзады;
2) бала (балалар) уақытша берілетін отбасында меймандос
тәрбиелеушімен осы баланың (балалардың) ата-аналық құқығынан
айырылған немесе ата-аналық құқығынан шектелген ата-аналары
бірге тұрып жату фактісі анықталса (тек Қазақстан Республикасының
заңнамасымен орнатылған тәртіпте ата-аналық құқықтары сотпен
шектелген ата-аналарға баламен қатынау рұқсат етілген жағдайлар
болмаса);
4.7.	 Баланы (балаларды) меймандос тәрбиелеуші отбасына
уақытша беру немесе мұндау беруден бас тарту шешімі ИТБМ басшысымен осы Стандарттың 3.3. және 3.4. тармақтарында көрсетілген
міндеттерді ескере отырып, осы Стандарттың 3.1. тармағымен
қарастырылған құжаттарды азамат ұсынған күннен бастап, 7 күн
аралығында қабылданады;
4.8.	 Баланы (балаларды) меймандос тәрбиелеуші отбасына уақытша беру туралы шешім ИТБМ директорының бұйрығын
түрінде рәсімделеді, оның түпнұсқасымен меймандос тәрбиелеуші
қол қою арқылы танысуы керек. Баланы (балаларды) меймандос
тәрбиелеуші отбасына уақытша беру туралы бұйрықтың түпнұсқасы
ИТБМ сақталады;
4.9.	 Баланы (балаларды) меймандос тәрбиелеуші отбасына
уақытша беру туралы ИТБМ директорымен куәландырылған бұйрық
көшірмесі баланың жеке ісіне кіргізіледі және баланың меймандос
тәрбиелеуші отбасына уақытшаболу орны бойынша қорғаншылық
пен қамқоршылық органына жіберіледі;
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4.10. Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балалар үшін баланы (балаларды) меймандос тәрбиелеуші
отбасына уақытша беруден бас тарту туралы бас тарту себептері
көрсетіліп, жазбаша рәсімделген ИТБМ басшысының шешімі меймандос тәрбиелеушінің хабарына жеткізіледі;
4.11.	Баланы азаматтың отбасына уақытша беру кезінде, келесі
құжаттар беріледі:
1) ұйым басшысымен куәландырылған баланы (балаларды)
меймандос отбасына уақытша беру туралы бұйрық көшірмесі;
2) заңмен орнатылған тәртіпте расталған баланың тууы туралы
куәліктің көшірмесі немесе 16 жасқа толған баланың паспорты;
3) баланың меймандос отбасында уақытша болуы кезінде
балаға (балаларға) қажетті басқа да құжаттардың көшірмесі;
4.12. Жетім баланы немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған балаларды меймандос отбасыларына
беру туралы
шарт жетім бала және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балалардың күтілу және тәрбиелену жағдайын, меймандос
тәрбиелеушілердің құқықтары мен міндеттерін, қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша қызмет атқаратын органдардың, жетім
балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар
тұратын ұйымның міндеттерін, сонымен қатар осындай шартты
тоқтату негіздері мен салдарын қамтуы керек;
4.13. Жетім бала немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған бала меймандос отбасына аталған шартта көрсетілген
мерзімге беріледі;
4.14. Меймандос отбасына берілген әрбір жетім бала мен атааналарының қамқорлығынсыз қалған балаға жеке шарт жасалады;
4.15. Меймандос тәрбие кезінде баланың күтіміне ай сайынғы
ақшалай төлем және
меймандос тәрбиелеушісіне еңбек
төлемақысы жүргізілмейді;
4.16. Меймандос отбасына уақытша берілген бала (балалар)
баланың (балалардың) немесе азаматтың қалауы бойынша мерзімі
біткенге дейін ИТБМ қайтарыла алады;
4.17. Жетім бала немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған баланы беру туралы шартты меймандос тәрбиелеушімен
уақытынан бұрын бұзу мүмкін:
1) нақты себеп болған жағдайда меймандос отбасының қалауы
бойынша (аурулар, отбасылық немесе материалдық жағдайының
өзгеруі, баламен өзара түсіністіктің болмауы, балалар мен
басқаларының арасындағы жаман қарым-қатынас);
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2) жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларды күту мен тәрбиелеу үшін тиісті жағдай жасалмаған кезде жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар тұратын ИТБМ, қорғаншылық немесе қамқоршылық қызметін
жүзеге асыратын органның қалауы бойынша;
3) жетім баланың немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз
қалған баланың қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа, асырап
алушы отбасына, патронат немесе баланы асырап алуға беру үшін
қайтарылып алған жағдайда;
4.18. ИТБМ олар уақытша берілетін меймандос тәрбиелеуші отбасылары мен балаларға әлеуметтік, медициналық, психологиялық
және (немесе) педагогикалық қолдау бойынша қызметтерден бас
тарту құқығы бар;
4.19. ИТБМ балалардың меймандос отбасына уақытша берілуінің
есептеу журналын ұстайды;
4.20. Баланың (балалардың) өміріне немесе денсаулығына
тікелей қауіп туғызатын жағдай қалыптасса, баланың (балалардың)
уақытша болу орны бойынша қорғаншылық және қамқоршылық
органы немесе ИТБМ баланы (балаларды) меймандос отбасынан
дереу алып шығып және ИТБМ қайтарылуы бойынша шаралар
қолданады;
4.21. Баланы (балаларды) меймандос отбасына уақытша тұруға
беру кезінде, қажетті:
1) ИТБМ әлеуметтік педагогына:
• психологпен біріге отырып баланың меймандос отбасында уақытша болуын қалауы туралы сұхбат жасау (хаттамамен
рәсімделеді және баланың меймандос отбасына уақытша берілуі туралы құжаттамаға енгізіледі);
• топтың тәрбиелеушісін тәрбиеленушінің (лер) азаматтардың
меймандос отбасына уақытша берілуі туралы хабарлар ету;
• меймандос отбасыларына тәрбиеленушінің (лер) уақытша
берілуі туралы журналға тәрбиеленушінің (лер) орналасу орны мен
уақытын жалу;
• меймандос отбасыларына тәрбиеленушінің (лер) уақытша
берілуі кезеңі туралы ұйымның медициналық қызметкерін хабардар
ету;
• оқу демалыстары, демалыстар немесе жұмыс істемейтін мейрам
күндері меймандос отбасыларына балалар үйі тәрбиеленушісінің
(лер) уақытша берілуі туралы құжаттар пакетін рәсімдеу керек;
2) ИТБМ тәрбиелеушісіне:
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• тәрбиеленушімен егжей-тегжейлі нұсқаулық өткізу;
• қажетті заттарды жинау, 2 данада олардың тізілімін рәсімдеу керек.
4.22. Тәрбиеленушіні (лер) уақытша тәрбиелеуге алған меймандос тәрбиелеушілермен өзара әрекеттестік ИТБМ әлеуметтік педагогымен жүзеге асырылады:
• телефон қоңыраулары;
• отбасы мүшелерімен сөйлесу.
5. Бала (балалар) уақытша берілетін отбасының, меймандос
тәрбиелеушісінің міндеттері
5.1.	 Бала (балалар) уақытша берілетін отбасының, меймандос
тәрбиелеушісінің құқықтары жоқ:
1) Қазақстан Республикасы аймағының шекарасынан баланы
(балаларды) шығару;
2) баланы (балаларды) үшінші тұлға (жеке және (немесе)
заңды тұлға) қарауына қалдыру, ішкі істер органдарының тиісті
бөлімшелеріне немесе жедел медициналық көмек көрсету үшін
медициналық ұйымдарға баланы (балаларды) орналастырған
жағдай болмаса;
5.2.	 Бала (балалар) уақытша берілген отбасының меймандос
тәрбиелеушісі міндетті:
1) «Асырап алушы ата-ана және меймандос тәрбиелеушісі»
дайындық бағдарламасы бойынша оқудан өті және арнайы оқу материалымен танысу;
2) Шарттың барлық жарамдылық мерзімінде туындағын
қиындықтар, мәселелер және төтенше жағдайлар туралы баланың
(балалардың) ресми қорғаншысы болып табылатын ИТБМ
басшылығын хабардар ету және байланыста болу;
3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен
анықталған меймандос отбасында тәрбиеленіп жатқан баланың
(балалардың) құқықтарын сақтау;
4) меймандос отбасында тәрбиеленіп жатқан бала (балалар)
туралы ақпаратқа қатысты, оның эмоционалдық және физикалық
жағдайын, биологиялық ата-аналары туралы ақпаратты, ИТБМ
қарым-қатынастар туралы, баланың құқықтары бұзылған жағдайда
осы Шарттың орындалуы бойынша міндеттерді санамайынша,
ақпараттардың құпиялығын сақтау;
5) Баланың отбасында уақытша болу кезеңінде баланың
(балалардың) өмірі мен денсаулығына жауапкершілік тартады;
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6) Баланың (балалардың) орналасқан орны ауысқан жағдайда
қорғаншылық пен қамқоршылық органдарының, ИТБМ басшысының
жазбаша келісімін алу;
7) Балаға (балаларға) ИТБМ қызметкерлері немесе меймандос
отбасында уақытша болу орны бойынша немесе ИТБМ орналасқан
орны бойынша қорғаншылық пен қамқоршылық органдарымен және
ИТБМ байланысу мүмкіндігін беру керек;
8) Отбасында
уақытша
болудың
орнатылған
мерзімі
аяқталысымен баланы (балаларды) бірден ИТБМ қайтару;
9) Баланың (балалардың) өмірі және (немесе) денсаулығына
қауіп туғызатын жағдайлар туындау туралы, сонымен қатар, баланың
(балалардың) сырқаттары, зақым алу, ішкі істер органдарының сәйкес
бөлімшелеріне немесе жедел медициналық көмек көрсету үшін
медициналық ұйымдарға орналастырылуы туралы қорғаншылық пен
қамқоршылық органдарын, ИТБМ 1 күн ішінде хабардар ету керек;
10) Баланы (балаларды) қандай да бір діни, саяси, идеологиялық
бағыттарға/қозғалыстарға тартпау, оның сексуалдық бағдарына
әсер етпеу, балаға (балалар) осы тармақта анықталған қалауларын
көрсетпеу керек. Тәрбиеленушіні құқықтық қарсы қызметке тартпау;
11) ИТБМ болу күні/ережесінің кестесі мен жұмыс тәртібін ұстану;
баланы (балаларды) ИТБМ болу күні/ережесінің кестесін бұзуға
итермелейтін әрекеттер/әрекетсіздіктерді жасамау.
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2-Қосымша
Қазақстан Республикасы азаматтарының асырап алушы отбасыларына жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған ұйымдардағы баланы (балаларды) беру
Стандартының Жобасы
1. Негізгі түсініктер
1.1.	 Ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала (балалар) – ата-анасының
ата-аналық құқығы шектелуіне немесе ата-ана құқығынан айырылуына, хабарсыз кеткен деп танылуына, қайтыс болды деп жариялануына, қабілетсіз
немесе қабілеті шектелген деп танылуына, бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеуіне, баланы тәрбиелеуден бас тартуына немесе оның
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудан жалтаруына, соның ішінде баланы тәрбиелейтін немесе медициналық ұйымнан алудан бас тартуына
байланысты, сондай-ақ ата-ана қамқорлығы болмайтын басқа жағдайларға
байланысты жалғыз қамқоршысынан немесе ата-анасының екеуінен де
айырылған және Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған
құқықтары мен мүдделерінің қорғалуына мұқтаж бала;
1.2.	 Білім беру ұйымы – ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар
тәрбиеленетін, интернат типіндегі балалар мекемесі;
1.3.	 Тәрбиеленуші – ата-ана қамқорлығынсыз қалған, білім беру
ұйымында тәрбиеленіп жатқан бала (балалар);
1.4.	 Асырап алушы отбасы – жетім және/немесе ата-ана қамқорлығынсыз
қалған, білім беру ұйымының есебінен қаржыландырылатын, білім беру
ұйымында тұратын балаларды тәрбиелеуге қабылдаған отбасы.
2. Негізгі ережелер
2.1.	 Қазақстан Республикасы азаматтарының асырап алушы отбасыларына жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған ұйымдардағы баланы (балаларды) беру Стандарты Қазақстан
Республикасының
Конституциясына,
Қазақстан
Республикасының
«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодексіне, Қазақстан
Республикасының «Білім беру туралы», «Қазақстан Республикасындағы
бала құқықтары туралы» заңдарына, басқа нормативтік құқықтық актілерге
сәйкес әзірленді;
2.2.	 Асырап алушы отбасының негізгі міндеттері жетім балалар мен атаана қамқорлығынсыз қалған балалар үшін отбасы жағдайында тәрбие алуға,
оқуға, сауығуы мен өз бетінше өмір сүруге үйрету үшін қолайлы жағдай жасау
болып табылады;
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2.3.	 Асырап алушы отбасына жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балалар асырап алушы ата-ана мен жетім балалар, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар болған білім беру ұйымының
арасында жасалған, жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алушы отбасына беру келісімшартына сәйкес, сондай-ақ
жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың орналасқан
жері бойынша қорғаншылық және қамқоршылық бойынша функцияларды
жүзеге асыратын орган шешімінің негізінде беріледі;
2.4.	 Балаларды тәрбиелеу және қамтамасыз ету шарттары туралы
Келісімшарт (№1 қосымша) білім беру ұйымы, жергілікті атқарушы және
бөлуші орган (әрі қарай қорғаншылық және қамқоршылық органы) мен асырап алушы ата-аналардың бірінің арасында жасалады;
2.5.	 Еңбек келісімшарты білім беру ұйымы мен асырап алушы атааналардың бірімен балаларды тәрбиелеу және қамтамасыз ету шарттары
туралы келісімшарттың қолданылу мерзіміне жасалады;
2.6.	 Асырап алушы отбасына берілетін балалар саны төртеуден кем
болмауы және оннан аспауы тиіс және оларды беру кезегін білім беру ұйымы
қорғаншылық және қамқоршылық органының келісімі бойынша анықтайды;
2.7.	 Асырап алушы отбасына берілген әр баланың құқықтары мен
заңды мүдделерін қорғау мақсатында білім беру ұйымдарында құрылған
және қорғаншылық және қамқоршылық органдары өкілеттік берген арнайы
қызметтер асырап алушы отбасыларға әлеуметтік, педагогикалық және
психологиялық көмек көрсетеді;
2.8.	 Қорғаншылық және қамқоршылық органдары мен білім беру
ұйымдары өздері өкілеттендірген қызметтер арқылы тәрбиеленушілерді
тәрбиелеу, қамтамасыз ету және білім беру жағдайларын бақылайды,
бақылау мерзімділігі мен формасын анықтайды, тәрбиелеуші-ата-аналар
жұмысының тиімділігін талдайды, сондай-ақ тәрбиеленушілердің құқықтары
мен заңды мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз етеді;
2.9.	 Тәрбиеленушіні тәрбиелеу, қамтамасыз ету жағдайларын және
олардың асырап алушы отбасыларда білім алу жағдайларына бақылау
жүргізіледі:
- тәрбиеленушінің асырап алушы отбасында болған алғашқы үш айында
– аптасына кемі бір мәрте;
- алғашқы үш айдан кейін бір жылға дейін – айына кемі бір мәрте;
- екінші және одан кейінгі жылдары - тоқсанына кемі бір мәрте.
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3. Асырап алушы отбасыны ұйымдастыру тәртібі
3.1.	 Асырап алушы отбасы болғысы келетін тұлғалар (әрі қарай – асырап алушы ата-аналыққа үміткерлер) қорғаншылық және қамқоршылық органына тұрғылықты мекенжайы бойынша келесі құжаттарды өткізеді:
1) асырап алушы отбасыны құру туралы өтініш (ерлі-зайыптылардың
екеуі де қол қойған бірлесе жазған өтініш қабылданады);
2) отбасы құрамы туралы анықтама;
3) денсаулық жағдайы және өтініш берушілермен бірге тұратын отбасы мүшелері туралы анықтама (созылмалы аурулардың жоқтығы туралы
анықтама, нарколог, венеролог, психиатрдың тексеруі);
4) Сіздермен бірге тұратын, кәмелеттік жасқа толған барлық отбасы
мүшелерінің асырап алушы отбасын құруға нотариалды түрде куәландырып
берген жазбаша келесімі немесе құжаттарды қабылдайтын лауазымды
тұлғаның алдында өз қолымен жазылған келісімдері;
5) соттылығы бар-жоқтығы туралы анықтама;
6) білімі туралы құжат пен неке туралы куәліктің белгіленген тәртіпте
куәландырылған көшірмелері;
7) еңбек кітапшасынан үзінді-көшірме;
8) жеке куәлігі.
3.2.	 Асырап алушылар, қорғаншылар және/немесе патронаттық
тәрбиешілер болып табылатын, бала тәрбиелеуде тәжірибесі бар, балаларға
арналған әлеуметтік, білім беру және емдеу мекемелерінде жұмыс істеген
тәжірибесі бар алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерге басымдық беріледі.
3.3.	 Орган берілген өтініш пен қоса берілген құжаттар негізінде, сондайақ өтініш берілген күннен бастап бір ай ішіндегі ерлі-зайыптылардың өмір
сүру жағдайларын тексеру актісінің негізінде қорытынды жасайды.
3.4.	 Теріс қорытынды шығарылған жағдайда бұл туралы шешім
қабылданған күннен бастап 10 күн ішінде өтініш берушілерге хабарланады. Сол уақытта өтініш берушілерге құжаттары қайтарылады. Қорытындыға
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шағым
түсіруге болады.
3.5.	 Асырап алушы отбасыны құру үшін отбасының бір мүшесі мен
тәрбиеленуші үшін жалпы баспана ауданы Қазақстан Республикасының
заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
3.6.	 Қорғаншылық және қамқоршылық органдары немесе олар
өкілеттендірген органдар мен ұйымдар алмастырушы ата-аналыққа
үміткерлер өтініш берген күннен бастап бір ай ішінде алмастырушы атааналыққа үміткерлердің өмір сүру жағдайларын тексереді, олардың жеке
қасиеттерін, өмір қалыбы мен отбасы дәстүрлерін, отбасындағы тұлға аралық
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қатынастарды зерттейді, отбасының барлық мүшелерінің балалардың
өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыруға және олардың құқықтары мен
заңды мүдделерін қорғауға дайындығын бағалайды, мұның бәрі алмастырушы ата-аналыққа үміткерлердің өмір сүру жағдайын тексеру актісінде (әрі
қарай – тексеру актісі) көрсетіледі.
3.7.	 Өтінішті қарау кезінде қорғаншылық және қамқоршылық органы
олардың өз балалары мен асырап алған балаларын тәрбиелеу тәжірибесін
ескеріп, туған және асырап алған балалар тәрбиесі мен әлеуметтенуінің
сәттілігі туралы ақпаратты тексеру актісінде көрсетеді.
3.8.	 Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлер психикалық-физикалық
даму ерекшеліктері бар баланы, мүгедек баланы тәрбиелеуге алғылары
келсе тексеру актісінде оларда бұл үшін қажетті жағдайлардың бар-жоқтығы
көрсетілуі тиіс.
3.9.	 Берілген өтініш пен тізімнің 5-тармағында көрсетілген құжаттардың,
сондай-ақ тексеру актісінің негізінде қорғаншылық және қамқоршылық органдары өтініш берілген күннен бастап 20 күн ішінде асырап алушы отбасыны құру мүмкіндігі туралы және асырап алушы ата-аналыққа үміткерлердің
балаларды тәрбиелеу бойынша міндеттерді орындауға дайындығы туралы
қорытынды (әрі қарай – қорытынды) дайындайды.
3.10.	Қорғаншылық және қамқоршылық органы қорытынды мен барлық
қажетті құжаттардың негізінде үш күндік мерзімде асырап алушы атааналыққа үміткерлерді есепке қойып, бұл туралы оларға хабарлайды немесе негізді бас тарту шешімін жеткізіп, бір уақытта барлық құжаттарын
қайтарады.
3.11.	Білім басқармасы (бөлімдері) немесе олар өкілеттендірген органдар мен ұйымдар асырап алушы ата-аналыққа үміткерлерді Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрлігі ұсынған бағдарламалар
бойынша «Асырап алушы ата-аналар мектебі туралы» Ереженің негізінде
оқытуды (дайындық) ұйымдастырады.
3.12.	Оқудан (дайындық) өткен және қорытынды алған асырап алушы атааналыққа үміткерлер тұрғылықты мекенжайы бойынша Білім басқармасында
(бөлімі) есепке қойылуы тиіс. Білім басқармасы (бөлімі) асырап алушы атааналыққа үміткерлерді журналға есепке алады. Ол журналдың формасын
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекітеді.
3.13.	Білім басқармасы (бөлімі) асырап алушы отбасының тұрғылықты
мекенжайы бойынша қорытынды негізінде және осы Ережелердің
2.6-тармағында белгіленген талапқа сай келетін баспанасы болған жағдайда
асырап алушы ата-аналыққа үміткерлерге балалармен танысуға жолдама
береді.
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3.14.	Балаларды тәрбиелеу және қамтамасыз ету шарттары туралы
келісімшартты және еңбек келісімшарттарын жасауға қорғаншылық және
қамқоршылық органының асырап алушы отбасыны құру туралы шешімі негіз
болып табылады.
3.15.	Балаларды асырап алушы отбасында тәрбиелеу және қамтамасыз
ету шарттары туралы келісімшарт балалардың асырап алушы отбасына
қанша уақытқа берілетінін, оларды қамтамасыз ету, тәрбиелеу және білім
беру жағдайларын, асырап алушы ата-аналардың құқықтары мен міндеттерін,
білім беру ұйымы мен қорғаншылық және қамқоршылық органының асырап
алушы отбасыны қамтамасыз ету бойынша міндеттерін, сондай-ақ осындай
келісімшартты тоқтату негізі мен салдарын қарастыруы тиіс.
4. Балаларды асырап алушы отбасына тәрбиелеуге беру тәртібі
4.1.	 Асырап алушы отбасына жетім балалар, ата-анасының ата-аналық
құқығы шектелуіне немесе ата-ана құқығынан айырылуына, хабарсыз кеткен
деп танылуына, қайтыс болды деп жариялануына, қабілетсіз немесе қабілеті
шектелген деп танылуына, бас бостандығынан айыру орындарында жазасын
өтеуіне, баланы тәрбиелеуден бас тартуына немесе оның құқықтары мен
заңды мүдделерін қорғаудан жалтаруына, соның ішінде баланы тәрбиелейтін
немесе медициналық ұйымнан алудан бас тартуына байланысты, сондайақ ата-ана қамқорлығы болмайтын басқа жағдайларға байланысты жалғыз
қамқоршысынан немесе ата-анасының екеуінен де айырылған, жаңа туған
баладан 18 жасқа дейінгі балалар берілед.
4.2.	 Бір отбасының мүшелері болып табылатын немесе туысқандық байланысы бар балалар бір асырап алушы отбасына беріледі. Медициналық
көрсеткіштер немесе басқа себептер бойынша бұл балаларды жеке-жеке
тәрбиелеп, оқыту қажет болатын жағдайлар бұдан тыс.
4.3.	 Асырап алушы отбасына берілуі мүмкін балалар саны төрттен кем
болмауы және оннан аспауы тиіс. Асырап алушы отбасындағы балалардың
жалпы саны туған және асырап алынған балалардың бәрін қосқанда 10 адамнан аспауы керек.
4.4.	 Асырап алушы отбасына тәрбиеленушілер, оның ішінде балаларға
арналған интернат мекемелеріндегі, әлеуметтік көмек пен оңалтуға мұқтаж
кәмелеттік жасқа толмағандарға арналған мемлекеттік мамандандырылған
мекемелердегі, кәсіби-техникалық, орта арнайы және жоғары білім беруді
қамтамасыз ететін мемлекеттік мекемелердегі тәрбиеленушілер беріледі.
4.5.	 Баланы іріктеген кезде білім беру ұйымының әкімшілігі асырап алушы ата-аналарды оларға берілетін баланың жеке ісімен және денсаулық
жағдайымен, физикалық және ақыл-есінің дамуымен таныстыруға міндетті.
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4.6.	 Білім беру ұйымының басшысы бала туралы берілген мәліметтердің
дұрыстығына заңмен белгіленген тәртіпте жауапкершілік алады.
4.7.	 Тәрбиеленушілер баланы (балаларды) тәрбиелеу және қамтамасыз
ету шарттары туралы келісімшарт негізінде келісімшартта көрсетілген мерзімге
тәрбиелеуге беріледі. Асырап алушы отбасына берілген әр жетім балаға немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаға жеке келісімшарт жасалады.
4.8.	 Балалардың асырап алушы отбасына берілуі асырап алушы атааналар мен тәрбиеленушілер арасында алименттік және мұрагерлік құқықтық
қатынастарды туындатпайды.
4.9.	 Балаларды тәрбиелеу және қамтамасыз ету шарттары туралы
келісімшарт маңызды себептер болған жағдайда (дерт, отбасылық немесе
мүліктік жағдайдың өзгеруі, баламен (балалармен) түсінісе алмау, балалар
арасындағы жанжал және басқалары) асырап алушы ата-аналардың бастамасымен, сондай-ақ асырап алушы отбасында баланы (балаларды) ұстауға,
тәрбиелеуге және білім алуына қолайсыз жағдайлар туындағанда, баланы
ата-анасына қайтарған немесе асырап алған жағдайда қорғаншылық және
қамқоршылық органының бастамасымен бұзылуы мүмкін.
4.10.	Балаларды тәрбиелеу және қамтамасыз ету шарттары туралы
келісімшартты мерзімінен бұрын бұзу салдарынан туындаған барлық мүліктік
және қаржылық мәселелер тараптардың келісімімен шешіледі. Егер тараптар
келісе алмаса, дау сот тәртібінде шешіледі.
4.11.	Асырап алушы отбасындағы тәрбиеленушілердің ата-ана құқығынан
айырылған әке-шешелерімен және туысқандарымен араласуы қорғаншылық
және қамқоршылық органының асырап алушы ата-аналармен келісілген
рұқсаты негізінде асырап алушы отбасының орналасқан жері бойынша жүзеге
асырылады. Ол рұқсатта кездесу уақыты, орыны және ұзақтығы көрсетіледі.
4.12.	Баланы асырап алушы отбасына бергенде баланың пікірі ескеріледі.
10 жасқа толған баланың жазбаша келісімі болған жағдайда ғана ол бала асырап алушы отбасына беріледі.
4.13.	Бауырлар мен апалы-сіңілілерді ажыратуға жол берілмейді. Олардың
мүдделері үшін қажет болатын жағдайларды қоспағанда.
4.14.	Асырап алушы отбасына берілетін әр балаға қорғаншылық және
қамқоршылық органы немесе білім беру ұйымы тәрбиелеуші-ана-аналарға
келесі құжаттарды береді:
1) жергілікті атқарушы органдардың асырап алушы отбасына тәрбиелеуге
беру туралы рұқсаты (әкімшілік қаулысы мен білім басқармасының бұйрығы);
2) туу туралы куәлік (жеке куәлігі);
3) денсаулық жағдайы мен екпелер туралы медициналық құжаттар;
4) білімі туралы құжаттар (мектеп жасындағы балалар үшін);
5) ата-анасы туралы мәлімет (ата-анасының қайтыс болғаны туралы
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куәлікті көшірмесі, сот шешімі (ата-аналарды ата-ана құқығынан айыру немесе шектеу туралы, ата-анасын хабарсыз кеткен деп тану немесе қабілетсіз
(қабілеті шектелген) деп тану туралы, қайтыс болды деп жариялау туралы, ауруы туралы анықтама, ата-анасын іздестіру туралы анықтама және
ата-анасының жоқтығын немесе олардың балаларды өздері тәрбиелеу
мүмкіндіктерінің жоқтығын растайтын басқа құжаттар);
6) бауырларының, әпкелерінің және басқа жақын туыстарының бар екендігі
және тұрғылықты мекенжайлары туралы анықтама, олардың тұрғылықты мекенжайларын, телефонын, жұмыс орындарын көрсету;
7) ата-анасы қайтыс болғаннан кейін қалған мүлік тізбесі, оның сақталуына
жауапты тұлғалар туралы мәлімет;
8) кәмелеттік жасқа толмағандарға баспана бекітілгені туралы құжаттар,
мемлекеттік баспана қорынан баспана алуға есепке қойылғаны туралы
мәлімет, кезек нөмірін көрсету;
9) ата-анасында жылжымайтын мүліктің бар екендігі туралы мәлімет;
10) әлеуметтік жәрдемақы (егер болса) алатын баланың атына дербес шот
ашу туралы келісімшарт көшірмесі, соттың алимент өндіру туралы шешімінің
көшірмесі (оны баланың ата-анасы немесе оны алмастырушы тұлға алған
жағдайда).
11) ЖСН;
12) баланың анкетасы.
4.15.	Асырап алушы отбасына мүгедек баланы немесе ата-анасы қайтыс
болған (сот тәртібімен қайтыс болған деп танылған, хабарсыз кеткен деп
танылған) баланы тәрбиелеуге берген жағдайда асырап алушы ата-аналарға
бір уақытта зейнетақы куәлігі беріліп, білім беру ұйымының орналасқан
жері бойынша аудандық (қалалық) еңбек, жұмыспен қамту және әлеуметтік
қорғау басқармасына зейнетақы төлеу мәселесі бойынша жүгіну тәртібі
түсіндіріледі. Егер мүгедектігі бойынша зейнетақы немесе асыраушысынан
айырылу жағдайы бойынша зейнетақы тағайындалмаған болса асырап алушы ата-аналарға зейнетақы алуға құқылы екенін растайтын құжаттар беріліп
(ата-анасының жұмыс өтілі мен табысы туралы құжаттар, медициналықоңалту сараптамалық комиссиясының балаға мүгедектік белгілеу туралы
қорытындысы және т.б.), аудандық (қалалық) еңбек, жұмыспен қамту және
әлеуметтік қорғау басқармасына зейнетақы тағайындау туралы өтінішпен
жүгіну тәртібі түсіндіріледі.
Осы тармақта көрсетілген құжаттар тікелей асырап алушы ата-аналарға
қорғаншылық және қамқоршылық органы баланы (балаларды) асырап алушы
отбасыларға тәрбиелеуге беру туралы шешім шығарғаннан кейін 2 апта ішінде
беріледі.
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4.16.	Тәрбиеленушінің асырап алушы отбасында болу уақыты өткенде
барлық аталған құжаттар тәрбиеленушіге немесе оның қорғаншысына беріледі,
ал асырап алушы ата-аналармен жасалған еңбек келісімшарты мерзімінен
бұрын бұзылған жағдайда оларды акті бойынша білім басқармасына (бөліміне)
береді.
5. Тәрбиеленушінің құқықтары мен міндеттері
5.1.	 Асырап алушы отбасындағы тәрбиеленушілер құқылы:
1) тегін қамтамасыз етілуге және мемлекеттік білім беру стандарттарына
сәйкес білім алуға;
2) өздерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға;
3) адами қасиеттері мен абыройын қорғауға, ақпарат еркіндігіне;
4)
эмоционалдық-тұлғалық
қарым-қатынаста
қажеттіліктерін
қанағаттандыруға;
5) физикалық және психикалық күш көрсетудің барлық түрінен, жеке басын қорлаудан қорғануға;
6) өзінің шығармашылық қабілеттері мен қызығушылықтарын дамытуға;
7) оқуда кәсіби көмек алуға;
8) демалуға, демалыс, мереке күндері мен каникул кезінде
ұйымдастырылған ойын-сауыққа.
9) баспанаға меншік құқығын немесе оны пайдалану құқығын сақтауға, ал
баспанасы болмаған жағдайда оны Қазақстан Республикасының тұрғын үй
заңнамасына сәйкес алуға құқылы;
10) банктік салымнан пайыз түрінде алынған табысқа;
11) өзіне тиесілі баспананы жалға беруден түскен табысқа;
12)
ата-анасынан
алатын
алиментке,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақы мен басқа әлеуметтік
төлемдерге;
13) ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодексінің 60-62
және 67-баптарында қарастырылған басқа құқықтар;
5.2.	 Он жасқа толған тәрбиеленушінің пікірін ескеру міндетті. Бұған оның
мүддесіне қайшы келетін келесі жағдайлар қосылмайды:
1) соттың оның ата-анасының баланы білім беру ұйымынан өздеріне
қайтару туралы талабын қарастыруы кезінде;
2) соттың оның ата-анасының ата-ана құқығын қалпына келтіру туралы
талап-арызын қанағаттандырудан бас тартуы;
3) соттың оның ата-анасының ата-ана құқығын шектеудің күшін жою туралы талап-арызын қанағаттандырудан бас тартуы.
5.3.	 Жетім немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған, асырап алушы атаанаға берілген бала өзіне тиелісі алименттерді алу, ата-анасының бірыңғай
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жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін, жәрдемақы мен
басқа әлеуметтік төлемдерді алу құқығын, сондай-ақ баспанаға меншік
құқығын немесе баспананы пайдалану құқығын сақтайды. Баспана болмаған
жағдайда жетім немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған, асырап алушы атаанаға берілген бала Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына
сәйкес баспана алуға құқылы;
5.4.	 Жетім балаға немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаға тиесілі
ақшалай қаражатты және басқа мүлікті сақтау жауапкершілігі жетім баланы
немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алушы ата-анаға
беру туралы келісімшарт қолданылатын мерзімде асырап алушы ата-анаға
жүктеледі;
5.5.	 Тәрбиеленушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзған жағдайда,
соның ішінде асырап алушы отбасы баланы тәрбиелеу, қамтамасыз ету
және оның жалпы орта және кәсіби білім алуы үшін қажетті жағдайларды
қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше
орындамаған жағдайда, сондай-ақ өздерінің құқықтарын асыра пайдаланған
жағдайда бала өз бетінше білім беру ұйымына немесе қорғаншылық және
қамқоршылық органына өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін
жүгінуге, ал он төрт жасқа толғанда сотқа жүгінуге құқылы;
5.6. Тәрбиеленушілер міндетті:
- мүлікке ұқыпты болуға, басқа тәрбиеленушілер мен асырап алушы атааналардың абыройы, арын құрметтеуге және асырап алушы отбасының ішкі
тәртібін, тәрбиеленушінің күн тәртібін сақтауға;
тәртіп пен тазалық сақтауға, асырап алушы отбасының үйын,
жабдықтарын, мүлкін ұқыпты ұстауға;
- асырап алушы ата-ананың еңбегін бағалауға, оларға қолынан келетін
көмекті көрсетуге;
- баспанаға жөндеу жүргізуде қолынан келгенінше қолғабыс болуға;
- өзінің денсаулығы мен айналасындағылардың денсаулығына тиісті
көңіл бөлуге;
6. Асырап алушы ата-аналар, олардың құқықтары мен міндеттері
6.1.	 Жасы 25-тен асқан кез-келген тұлға асырап алушы ата-ана бола
алады. Бұл тізімге келесілер кірмейді:
1) сот қабілетсіз немесе қабілеті шектеулі деп таныған тұлғалар;
2) сот тәртібімен ата-ана құқығынан айырылған немесе ата-ана құқығы
шектелген тұлғалар;
3) заң бойынша жүктелген міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін
қорғаншы (қамқоршы) міндеттерінен шеттетілген тұлғалар;
4) бұрынғы асырап алушылар, егер олардың кінәсінен сот асырап алу
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құқғының күшін жойған болса.
5) денсаулық жағдайына байланысты баланы тәрбиелеу бойынша
құқықтар мен міндеттерді атқара алмайтын тұлғалар;
6) асырап алушы отбасына тәрбиелеуге берілген баланың жақын туыстары (бауырлары, әпкесі, атасы, әжесі).
6.2.	 Бірінші кезекте балалар толық отбасыларға тәрбиелеуге беріледі.
Асырап алушы ата-аналарды іріктеген кезде педагогикалық, медициналық
немесе психологиялық білімі бар, ата-ана, асырап алушы ата-ана, қорғаншы
(қамқоршы) ретінде бала тәрбиелеуде оң тәжірибесі бар тұлғалар басым
құқықтарға ие болады.
6.3.	 Қорғаншылар мен қамқоршылар тәрбиелуге алған жетім балалар
мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға қатысты қандай құқықтар
мен міндеттерге ие болса, асырап алушы ата-аналар да сондай құқықтар мен
міндеттерге ие. Оларға ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық және отбасы туралы»
кодексінің 122-бабының 1-тармағында қарастырылған талаптар қойылады.
6.4.	 Асырап алушы ата-аналарда жетім балалар мен ата-ана
қамқорлығынсыз қалған балаларды қамтамасыз ету, тәрбиелеу және білім
беру үшін қолайлы жағдайларды қалыптастыру үшін бір адамға он бес квадрат метрден келетін баспанасы болуы керек (Қазақстан Республикасының
«Тұрғын үй қатынастары туралы» заңы).
6.5.	 Асырап алушы ата-аналар балаларды тәрбиелеуге, олардың
денсаулығына күтім жасауға, адамгершілік мінез-құлқы мен физикалық дамуына үлес қосуға, олардың білім алуы үшін қажетті жағдайларды жасауға,
оларды өз бетінше өмір сүруге үйретуге міндетті. Асырап алушы ата-аналар
тәрбиеленушілер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.
6.6.	 Асырап алушы ата-аналардың құқықтары балалардың мүдделеріне
қайшы жүзеге асырылмайды.
6.7.	 Асырап алушы ата-аналарға еңбек ақы мен зейнетақы аударымдары төленеді, жыл сайынғы еңбек демалысы беріледі.
6.8.	 Асырап алушы ата-аналар өз тәрбиеленушілері үшін жолдамалар,
оның ішінде санаторийге, сауықтыру лагерлеріне тегін жолдамалар алуға
артықшылық алады.
6.9.	 Асырап алушы ата-аналар өз біліктіліктерін білім беру жүйесінің педагог қызметкерлері үшін белгіленген тәртіпте арттырады.
6.10.	Асырап алушы ата-ана ретіндегі жұмыс уақыты ҚР заңнамасына
сәйкес жалпы еңбек өтіліне есептеледі.
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7. Асырап алушы отбасына материалдық тұрғыдан қамтамасыз ету
7.1.	 Асырап алушы отбасы Қазақстан Республикасының бала
құқықтарын қорғау жөніндегі өкілетті органы белгіленген мөлшер мен тәртіпте
жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған
білім беру ұйымдарындағы тәрбиеленушілерді қамтамасыз ету нормалары
басшылыққа алына отырып жергілікті бюджеттен қаржыландырылады.
7.2.	 Ғимараттарға
шаруашылық
қызмет
көрсетуге,
жылуға,
жарықтандыруға, ағымдық жөндеуге, байланыс қызметтеріне, тұрмыстық
қызметтерге қаражат аталған аумақта қолданылатын тарифтер мен нормалар бойынша бөлінеді. Емдік дәрі-дәрмек алуға ақша қаражаты нақты
қажеттіліктерді есептеу арқылы бөлінеді.
7.3.	 Асырап алушы отбасының тәрбиеленушілерін қамтамасыз
етуге жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған мемлекеттік интернаттық білім беру ұйымдарындағы балаларды
қамтамасыз ету нормаларына сәйкес тамақ, киім, аяқ-киім, жұмсақ инвентарь мен жабдықтар, оқулық, оқу құралдары мен керек-жарақтар, жеке гигиена заттары, бірінші қажет болатын басқа да заттарға кететін белгіленген
шығын нормалары бойынша ай сайын ақшалай төлем жасалады.
7.4.	 Асырап алушы ата-аналарға еңбек ақы бірыңғай тарифтік жүйе
шегінен төмен болмайтын деңгейде және еңбек жылдары ескеріле отырып, бюджет қаражатынан қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру
ұйымдары қызметкерлерінің тарифтік жүйесіне сәйкес төленеді.
7.5.	 Асырап алушы отбасының тәрбиеленушілерін материалдық
қамтамасыз ету қорғаншылық және қамқоршылық органының баланы асырап алушы отбасына орналастыру туралы шешімінде көрсетілген күннен
басталады.
7.6.	 Асырап алушы ата-аналардың қосымша қаражатты тартуы асырап алушы отбасына жергілікті бюджет есебінен бөлінетін қаржыландыру
көлемі мен нормативтерін төмендетпейді.
7.7.	 Зейнатақы (асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша,
мүгедектік) мемлекеттік қамтамасыз етудегі балалар үшін Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте тәрбиеленушінің
атына банктерде ашылған шоттарға аударылады.
7.8.	 Асырап алушы отбасыларға білім беру ұйымдарының кәмелеттік
жасқа толмаған балаларға арналған мемлекеттік мамандандырылған
мекемелердің әлеуметтік көмек пен оңалтуға мұқтаж тәрбиеленушілері
берілген кезде балалармен бірге маусымдық киім-кешек қоса беріледі;
7.9.	 Асырап алушы отбасындағы тәрбиеленушілерді қамтамасыз етуге
бөлінетін ақша қаражаты ағымдағы айдың 1-ші жұлдызынан кешіктірілмей
банкке асырап алушы ата-аналардың шотына аударылады.
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7.10.	 Асырап алушы ата-аналар балаларды қамтамасыз етуге бөлінетін
ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуы бойынша 2-қосымшаға сәйкес
жазбаша формада есеп жүргізеді. Жұмсалған қаражат пен асырап алушы
отбасындағы тәрбиеленушінің мүлкін басқару туралы мәлімет жыл сайын
қорғаншылық және қамқоршылық органына ұсынылады.
8. Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар
тұратын білім беру ұйымының құқықтары мен міндеттері
8.1. Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар
тұратын білім беру ұйымдары:
1) асырап алушы ата-аналарды іріктейді;
2) асырап алушы ата-аналарға қажетті көмек көрсетеді, жетім бала мен
ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланың өмірі мен тәрбиесіне қалыпты
жағдайларды қалыптастыруға ықпал жасайды.

1-қосымша
Жетім баланы немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алушы отбасына беру туралы
КЕЛІСІМШАРТ
Қала, аудан ________________

«___» _____________ 20___ ж.

_______________________ ауданының білім беру органы ______________
ауданы Әкімдігінің __________________ жылғы №_____________ шешімінің
негізінде жұмыс істейтін _______________________________________ білім
беру органының басшысы _________________________________________
тұлғасында бір тараптан және азамат _______________________________
________________________, әрі қарай «Асырап алушы ата-ана» деп аталатын екінші тараптан асырап алушы отбасы туралы Ережені басшылыққа ала
отырып, төмендегілер туралы осы келісімшартты жасады:
1. Келісімшарт мәні
1.1.	 Білім беру органы асырап алушы отбасының жұмыс істеуіне
қажетті жағдайларды жасайды, асырап алушы ата-аналарға қажетті көмекті
көрсетеді, жетім баланың немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланың
қалыпты өмір сүруі мен тәрбиелену жағдайларын қалыптастыруға ықпал
етеді.
1.2.	 Асырап алушы ата-аналар жергілікті бюджет есебінен жетім
балаға немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаға қалыпты өмір
сүру жағдайларын құру, қамтамасыз ету, оқыту және тәрбиелеу бойынша
міндеттемелер алады.
2. Асырап алушы ата-аналардың құқықтары мен міндеттері
2.1. Асырап алушы ата-аналар міндеттеледі:
2.1.1. Белгіленген сметаға сәйкес балаларды қамтамасыз етуге.
2.1.2. Әр баланы тәрбиелеуге, дамытуға, оқытуға және денсаулығын
сақтауға.
2.1.3. Балалардың іс-әрекеті үшін жауапкершілік алуға.
2.1.4. Білім беру ұйымына балаларды қамтамасыз етілуін бақылау
мүмкіндігін беруге.
2.1.5. Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар
бұрын тұрған білім беру ұйымдарына алты айда бір жетім баланың немесе
ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланың денсаулық жағдайы туралы есепті,
оны тәрбиелеу бойынша жұмыстар туралы, жетім баланы немесе ата-ана
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қамқорлығынсыз қалған баланы қамтамасыз етуге бөлінген қаражатты
жұмсау, сондай-ақ оның мүлкін басқару жұмыстары туралы есепті ұсынуға
міндетті.
2.2. Асырап алушы ата-аналар құқылы:
2.2.1. Әр баланың қажеттілігі мен асырап алушы отбасының қажеттіліктерін
ескеріп, өзіні ағымдық қызметін жеке жоспарлауға.
2.2.2. Мемлекеттік және жергілікті бюджет есебінен біліктілігін арттыруға,
сондай-ақ психологиялық-педагогикалық сұрақтар бойынша консультация
алуға.
2.2.3. Білім беру ұйымынан келісімшарттың қаржылық бөлігін орындауды
талап етуге.
3. Білім беру ұйымының құқықтары мен міндеттері
3.1. Білім беру ұйымы міндеттеледі:
3.1.1.Осы келісімшартта белгіленген мерзімдерде асырап алушы
отбасының қаржыландырылуын қамтамасыз етуге.
3.1.2. Балаларды тәрбиелеуде әдістемелік көмек көрсетуге, асырап алушы ата-аналарға психологиялық-педагогикалық сұрақтар бойынша кеңес
беруге.
3.1.3. Асырап алушы ата-аналардың біліктіліктерін арттыру үшін мүмкіндік
беруге.
3.2. Білім беру ұйымы құқылы:
3.2.1. Асырап алушы отбасының қызметін бақылауға, бабалардың
тұрмыстық жағдайларын, тәрбиесі мен оқуын бақылауға.
3.2.2. Асырап алушы ата-анадан балаларды қамтамасыз ету үшін
жергілікті бюджеттен бөлінген ақша қаражатының шығыс туралы есепті талап етуге.
3.2.3. Тәрбиелеу процесінің жүргізілуін бақылауға.
4. Келісімшартты бұзу және мерзімін ұзарту
4.1. Осы келісімшарт тараптардың келісімі бойынша ұзартылуы мүмкін.
4.2. Жетім баланы немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алушы отбасына беру туралы келісімшарт мерзімі аяқталған
жағдайда оның отбасында болу мерзімін ұзарту жаңа келісімшарт негізінде
жүргізіледі.
4.3. Тараптардың бірі келісімшарттың шарттарын бұзған жағдайда осы
келісімшарт мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.
4.4. Осы Келісімшартты тоқтату, оны өзгерту немесе ұзарту туралы өтініш осы келісімшарттың аяқталу мерзімінен 3 ай бұрын жергілікті
атқарушы билік органдарына беріледі.
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5. Тараптардың жауапкершілігі
5.1. Толық немесе уақытында қаржыландырмаған жағдайда білім беру
ұйымы әр кешіктірілген күн үшін төленбеген соманың 0,1% төлейді.
5.2. Асырап алушы ата-аналар балаларға қатысты өз міндеттерін
орындамаған жағдайда асырап алушы отбасымен жасалған келісімшарт
бұзылады, тәрбиеленушілер басқа асырап алушы отбасына беріледі немесе білім беру ұйымына қайтарылады.
6. Басқа шарттар
6.1. Білім беру ұйымы жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз
қалған балаларға арналған мемлекеттік білім беретін интернаттық мекемелерге арналған қолданыстағы нормалар бойынша асырап алушы
отбасындағы тәрбиеленушілерді қамтамасыз етуге кететін шығындар сметасын әзірлейді.
6.2. Асырап алушы отбасын қамтамасыз етуге жұмсалатын қаражат ай
сайын әр айдың 5-ші жұлдызынан кешіктірмей келесі айға бөлінеді.
6.3. Бюджет дефицитін білім беру ұйымы жаппайды, жыл бойы
үнемделген қаражат өндірілмейді.
6.4. Білім беру ұйымы жазғы уақытта балалар үшін балаларға арналған
лагерлер мен санаторийлерге тегін жолдамалар беру арқылы асырап алушы ата-аналарға үш апталық еңбек демалысын қамтамасыз етеді.
6.5. Асырап алушы ата-аналарға әдістемелік көмек мамандар қызметі
мен консультациясы түрінде беріледі, сондай-ақ балалардың тұлға ретінде
даму бағдарламасын жасау кезінде көрсетіледі.
7. Тараптардың заңды мекенжайлары
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2-қосымша
Асырап алушы отбасының қаржылық есебінің
ҮЛГІСІ
№

Шығындар
бабы

1
2
3
4
5
6
7

Тамақ
Киім
Құрал-жабдық
Инвентарь
Медикаменттер
Канцтауарлар
Шаруашылық
шығындары
Қызметтер
Жөндеу
жұмысы

8
9

Мақұлданды

Нақты
жұмсалғаны

Қалғаны

Ескерту

Барлығы
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3-Қосымша
Жетім баланы және/немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы өз отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін тұлғаларды
дайындау жөніндегі
Регламенттің Жобасы
I. Жалпы ережелер
1.1. Осы Регламент Қазақстан Республикасының аумағында жетім баланы және/немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы өз отбасына
тәрбиелеуге алғысы келетін (асырап алу, қамқоршылық, қорғаншылық,
патронаттық тәрбие, меймандос отбасы, асырап алушы отбасы) азаматтарды (әрі қарай «алмастырушы ата-аналыққа үміткерлер») дайындау процедурасын реттейді.
1.2.	 Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау ата-ана
қамқорлығынсыз қалған баланы өз отбасына алғысы келетін барлық азаматтар үшін міндетті болып табылады. Бұл қатарға келесі тұлғалар қосылмайды:
1) ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланың жақын туысқандары;
2) асырап алған немесе бұрын асырап алушы болған және оларға
қатысты асырап алу құқығының күші жойылмаған тұлғалар;
3) балалардың қорғаншылары (қамқоршылары) болып отырған немесе
бұрын болған және өздеріне жүктелген міндеттерді атқарудан шеттетілмеген
тұлғалар;
4) асырап алған балалардың өгей әкесі (өгей шешесі) болып табылатын
асырап алушылар.
1.3. Үміткерлерді алмастырушы ата-аналыққа дайындау міндеттері:
1) азаматтарды жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеуге алуға дайындау,
2) азаматтардың тәрбиелеу құзыреттерін анықтау және қалыптастыру,
сондай-ақ баланы қамтамасыз ету және тәрбиелеу, соның ішінде оның
құқықтары мен денсаулығын қорғау, қауіпсіз ортаны құру, сәтті әлеуметтендіру,
білім беру және дамыту дағдыларын қалыптастыру;
3) алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерге ата-ана қамқорлығынсыз
қалған баланы қабылдауға дайындығын анықтауға, баланы отбасына алу
формасын таңдауға, асырап алатын баланы тәрбиелеу процесінде бетпебет келетін нақты мәселелер мен қиындықтарды түсінуге көмектесу;
4) алмастырушы ата-аналыққа үміткерлердің ата-ана қамқорлығынсыз
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қалған балалардың құқықтарын қорғау саласындағы негізгі заңдармен, алмастырушы ата-аналардың құқықтары мен міндеттерімен, кәсіби көмек формаларымен, алмастырушы отбасыларға көрсетілетін қолдау түрлерімен танысуы.
1.4. Осы Регламент Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты
тұратын және ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы өз отбасына алғысы
келетін тұлғаларға, Қазақстан Республикасында бала асырап алғысы келетін
және өздері тұрақты тұратын мемлекетте сәйкес дайындықтан өтпеген шетел азаматтарына, Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде
тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына қолданылады.
1.5.	 Үміткерлерді алмастырушы ата-аналыққа дайындауды кәмелеттік
жасқа толмаған азаматтарға қатысты қорғаншылық және қамқоршылық бойынша мемлекеттік өкілеттіктер берілген жергілікті білім беру органдары (әрі
қарай – қорғаншылық және қамқоршылық органдары) жүргізеді.
1.6. Үміткерлерді алмастырушы ата-аналыққа дайындауға кететін
шығындарды қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен жүргізіледі.
1.7. Қорғаншылық және қамқоршылық органдарында ұйымдастырушылық,
кадрлық, техникалық және басқа мүмкіндіктер болмаған немесе жеткіліксіз
болған жағдайда
алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау өкілеттігі білім беру ұйымдарына, әлеуметтік қызметтер көрсететін
ұйымдарға немесе басқа ұйымдарға, оның ішінде жетім балалар мен атаана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарына (әрі
қарай – Ұйым) берілуі мүмкін.
1.8.	 Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау өкілеттігін берген кезде қорғаншылық және қамқоршылық органдары аталған ұйыммен
өкілеттікті беру туралы келісімшарт (осы Регламенттің №1 қосымшасына
сәйкес форма бойынша) және өзара байланыс туралы келісімшарт (осы
Регламенттің №2 қосымшасына сәйкес форма бойынша) жасайды.
1.9.	 Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау өкілеттіктерін
Ұйымдар жүзеге асырады:
1) өз қаражаттары есебінен;
2) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы», «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңдарының негізінде.
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1.10. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің
Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі комитеті (әрі қарай - Комитет):
1) қорғаншылық және қамқоршылық органдарына және алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындайтын Ұйымдарға әдістемелік көмек
көрсетеді;
2) қорғаншылық және қамқоршылық органдарының алмастырушы атааналыққа үміткерлерді дайындау бойынша өкілеттіктерін орындауына
бақылау жасайды;
3) тоқсан сайын қорғаншылық және қамқоршылық органдары мен алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындайтын Ұйымдардан атаана қамқорлығынсыз қалған балаларды өз отбасына алғысы келетін
және дайындықтан өткен азаматтар саны туралы мәлімет жинайды (осы
Регламенттің №3 қосымшасына сәйкес форма бойынша).
1.11. Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындайтын ұйымдар туралы ақпарат Комитеттің ресми сайтында, қорғаншылық және қамқоршылық
органдарының сайттарында жарияланады.
1.12.	Алмастырушы
ата-аналыққа
үміткерлерді
дайындайтын
Ұйымдардың орналасқан жері, жұмыс кестесі туралы ақпарат пен анықтама
телефондары жарияланады:
1) қорғаншылық және қамқоршылық органының ақпараттық стендтерінде;
2) Комитет пен жергілікті атқарушы билік органдарының ресми сайттарында;
3) бұқаралық ақпарат құралдарында;
4) ақпараттық-анықтамалық басылымдарда (брошюра, буклет, жадынамалар).
1.13.	Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау мәселелері
жөніндегі ақпаратты қорғаншылық және қамқоршылық органдарының немесе Ұйымның қызметкерлері келесідей жолдармен ала алады:
1) жеке консультация;
2) телефон бойынша жеке консультация;
3) пошта бойынша жеке консультация;
4) жария жазбаша консультация;
5) жария ауызша консультация.
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II. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы өз отбасына
тәрбиелеуге алғысы келетін және дайындықтан өткісі келетін азаматтарды есепке алу
2.1. Алмастырушы ата-аналыққа үміткер дайындықтан өту үшін
Қазақстан Республикасының шегінде, тұрғылықты мекенжайына (келген
жері) қарамастан қорғаншылық және қамқоршылық органына немесе Ұйымға
келесі құжаттарды өткізеді:
- осы Регламенттің №4 қосымшасына сәйкес форма бойынша өтініш;
- тұлғасын куәландыратын құжат.
2.2. Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлер дайындықтан өту үшін
өтінішті қорғаншылық және қамқоршылық органына немесе Ұйымға поштамен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте
көпшілік пайдаланатын ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді пайдаланып электронды құжат формасында жолдай алады.
2.3. Қазақстан Республикасынан тыс аумақта тұратын, Қазақстан Республикасында бала асырап алғысы келетін және өздері тұрғылықты тұратын
мемлекетте сәйкесінше дайындықтан өтпеген Қазақстан Республикасының
азаматтары, шетел азаматтары немесе азаматтығы жоқ тұлғалар Қазақстан
Республикасының аумағында асырап алушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау бағдарламасы бойынша оқудан өте алады.
2.4. Орыс тілін білмейтін және алмастырушы ата-аналыққа үміткерлер
дайындығынан өткісі келетін шетел азаматтары қорғаншылық және
қамқоршылық органына немесе Ұйымға аудармашымен барады.
2.5.	 Есепке қою күні ретінде өтінішті қорғаншылық және қамқоршылық
органында немесе ұйымда тіркеу күні саналады.
2.6.	 Қорғаншылық және қамқрршылық органының немесе ұйымның маманы ұсынылған көшірмелердің түпнұсқаларға сәйкестігін тексеріп, оларды
куәландырады. Төлқұжат немесе тұлғаны куәландыратын басқа құжаттар
азаматқа қайтарылады.
2.7.	 Қорғаншылық және қамқоршылық органының немесе ұйымның маманы өтінішті Азаматтардың дайындықтан өтуге берген өтініштерін есепке
алу журналында тіркейді (осы Регламенттің №5 қосымшасына сәйкес форма
бойынша).
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2.8.	 Журнал тігіліп, нөмірленіп, қорғаншылық және қамқоршылық
органының немесе ұйым басшысының қолымен бекітілуі тиіс.
Журналды өшіруге, сызуға болмайды. Егер жазылғанды түзету қажеттілігі
туындаса оны бір сызықпен сызып, содан кейін дұрыс ақпаратты жазу
қажет. Мұндай түзетуді қорғаншылық және қамқоршылық органының немесе
ұйым басшысының қолымен және мөрімен куәландырылады. Журналдағы
нөмірлеу күнтізбелік жылдың басынан басталады.
2.9.	 Өтініш дайындық басталған сәтке дейін жарамды. Азаматтардың
дайындықтың басталуын күту мерзімі екі айдан аспауы тиіс.
2.10.	Осы Регламенттің 2.1-тармағында қарастырылған құжаттардың
көшірмесі мен өтініш ұсынылған күні бойынша сараланады, папкаға тілігіп,
қорғаншылық және қамқоршылық органының немесе Ұйымның сейфінде
сақталады.
III. Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау
3.1.	 Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау ҚР БҒМ
Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі комитеті бекіткен оқу бағдарламасы
(әрі қарай – оқу бағдарламасы) бойынша жүргізіледі. Дайындық бағдарламасы
бойынша азаматтарды оқыту курсының жалпы ұзақтығы 1 айдан кем болмайды және 3 айдан аспайды.
3.2.	 Қорғаншылық және қамқоршылық органы немесе Ұйым берілген
өтініштер кезегінің тәртібінде азаматтарға дайындықтың басталатын күні мен
уақытын жазбаша түрде немесе телефонмен хабарлайды.
3.3.	 Қорғаншылық және қамқоршылық органы немесе Ұйым дайындықтан
өткен, алмастырушы ата-аналыққа үміткерлер реестрін электронды түрде
жүргізеді (осы Регламенттің №6 қосымшасына сәйкес форма бойынша).
3.4.	
Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау барлық
азаматтарға қолжетімді әрі ретті болатындай, оның ішінде дайындықты
кешкі уақытта және демалыс күндері өткізу мүмкіндігін қарастыратындай
ұйымдастырады.
3.5.	 Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау күндізгі немесе
күндізгі-сырттай формада жүргізіледі, оның ішінде қашықтықтан оқыту әдістері
қолданылады.
1) Күндізгі оқыту формасы бойынша топтар жазылу шамасына қарай
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құрылады. Топтағы тыңдаушылар саны – 25 адамнан аспайды, жеке оқыту
мүмкіндігі де бар.
2) Қашықтықтан оқыту әдістері қолданылатын күндізгі-сырттай форма
азаматтарға келесідей мүмкіндіктер береді:
•
ғаламтор-технологиясын пайдаланып жүйелі білім алуға;
•
алмастырушы ата-аналарға арналған күндізгі курстар жақын жерде
болмаған жағдайда көмек пен қолдау алуға;
•
басқа тыңдаушылармен, тәжірибелі асырап алушы ата-аналармен
ғаламтор технологиясы арқылы ашық қоғамдастық шеңберінде және
жабық он-лайн конференциялар мен чаттарда талқылауға қатысуға.
3) Жазу және қашықтықтан оқыту әдістерін пайдаланып оқыту үздіксіз
жүргізіледі, топтар құрылмайды.
4) Сабақтар интерактивті дәрістер, семинарлар, тәжірибелік сабақтар мен
тренингтер түрінде жүргізіледі.
3.6.	 Дайындық бағдарламасының жалпы көлемі 48 сағаттан кем болмауы және 80 сағаттан аспауы тиіс, оның ішінде тәжірибелік сабақтардың
академиялық сағаты 70% кем болмауы тиіс, аттестацияны (әңгімелесу) қоса
алғанда. Жеке консультациялардың академиялық сағаттарының саны жалпы
дайындық сағаттарының 5 % аспауы тиіс.
3.7.	 Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді дайындау қайтарымсыз
негізде жүзеге асырылады.
IV. 4. Дайындықтан өту нәтижелерін шығару және куәлік беру
4.1.	
Алмастырушы ата-аналыққа дайындау тестілеу түрінде жазбаша
формада қорытынды аттестация өткізумен аяқталады.
4.2.	 Оқу бағдарламасын жақсы меңгерген алмастырушы ата-аналыққа
үміткерлерге қорғаншылық және қамқоршылық органы немесе Ұйым Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің «Ата-ана қамқорлығынсыз
қалған баланы өз отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін тұлғаларды дайындау бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптарды және Қазақстан
Республикасының аумағында осындай дайындықтан өткені туралы куәлік
формасын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген форма бойынша ата-ана
қамқорлығынсыз қалған баланы өз отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін
тұлғалардың дайындықтан өткені туралы Куәлік (әрі қарай – Куәлік) береді.
4.3.	 Куәлік көшірмесі мен қорытынды аттестацияның нәтижелері осы
Регламенттің 2.1-тармағында көрсетілген құжаттармен бірге сақталады.
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4.4.	 Егер Куәлік жарамсыз болып қалса немесе жоғалса дайындықтан
өткен азаматтардың өтініші бойынша Куәліктің дубликаты беріледі, онда «Дубликат» деген белгі болады. Бұл жағдайда дайындықтан өткен, алмастырушы
ата-аналыққа үміткерлерді есепке алу журналында «Ескерту» бағанына сәйкес
жазба жазылады.
V. Дайындықты жүргізген мамандар біліктілігі мен құрамына
қойылатын талаптар
5.1. Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді базалық кәсіби жоғары білімі
бар, сондай-ақ алмастырушы отбасылармен және асырап алынған балалармен жұмыс істеген тәжірибесі бар, ересектерді оқыту дағдыларын меңгерген
мамандар, әлеуметтік педагогтар (әлеуметтік қызметкерлер), заңгерлер, психологтар, медицина қызметкерлері дайындайды.
5.2. Дайындықты жүргізетін, тәжірибелік сабақтар (тренинг) өткізетін
қызметкерлер сонымен қатар әлеуметтік-психологиялық тренингтер өткізу технологиясын меңгерулері қажет.
5.3. Азаматты психологиялық зерттеуден өткізетін және оның отбасының
әлеуметтік-психологиялық диагностикасын жасайтын қызметкерлер аталған
зерттеулер мен диагностиканы жүргізу әдістері мен әдістемесін меңгерулері
тиіс.
5.4. Дайындықты жүргізетін қызметкерлер 3 жылда 1 рет дайындық
бағдарламасының мазмұнына және ересектерді оқыту технологиясына,
әлеуметтік-психологиялық тренингтерді өткізу технологиясына қатысты
мәселелер бойынша біліктіліктерін арттыру тиіс.
5.5. Дайындықты жүргізуге өз отбасыларында ата-ана қамқорлығынсыз
қалған балаларды тәрбиелеуде оң тәжірибе көрсетіп отырған асырап алушы
ата-аналар тартылуы мүмкін (ереже бойынша 3 жылдан кем емес).
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Жетім баланы және/немесе ата-ана
қамқорлығынсыз қалған баланы өз
отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін
тұлғаларды дайындау жөніндегі
Регламентке
№1 қосымша
Өкілеттіктерді беру туралы
үлгілік келісімшарт
«___» ___________20__ж.
______________ тұлғасында, әрі қарай «№1 Тарап» деп аталатын
бір тараптан және _____________ әрі қарай «№2 Тарап» деп аталатын,
______________ негізінде жұмыс істейтін _____________ тұлғасында, екінші
тараптан төмендегілер туралы осы келісімшартты жасады:
1. Келісімшарт мәні
1.№ 1 Тарап № 2 Тарапқа жетім баланы және/немесе ата-ана
қамқорлығынсыз қалған баланы өз отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін
(асырап алу, қорғаншылық, қамқоршылық, патронаттық тәрбие, меймандос
отбасы, асырап алушы отбасы) азаматтарды (әрі қарай – алмастырушы атааналыққа үміткерлер) дайындау бойынша өкілеттікті жүзеге асыру құқығын
береді, ал №2 Тарап осы келісімшарт шеңберінде аталған өкілеттіктерді
адал атқаруға міндеттеме қабылдайдые.
2. №1 Тараптың міндеттері
2.1. № 2 Тарапқа «алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерді» дайындау
өкілеттігін береді;
2.2. № 2 Тараптың қызметіне бақылау жасап, оған берілген өкілеттіктердің
орындалуын қадағалайды;
2.3. «Алмастырушы ата-аналарды» тағайындау туралы немесе «алмастырушы ата-аналарды» тағайындаудан бас тарту туралы шешім
қабылдаған кезде және азаматтың «алмастырушы ата-ана» болу мүмкіндігі
немесе бола алмайтындығы туралы қорытынды жасаған кезде № 2 Тараптың
ұсыныстарын ескереді.
3. №2 Тараптың міндеттері
3.1. Кәмелеттік жасқа толмаған азаматтарға алмастырушы ата-ана
болғысы келетін немесе Қазақстан Республикасының отбасы заңнамасында
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белгіленген басқа формаларында ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеуге алғысы келетін азаматтарды іріктеу, есепке алу және дайындау Регламентіне сәйкес алмастырушы ата-ана болуға ниетті азаматтарды
қайтарымсыз негізде дайындайды.
3.2. Алмастырушы ата-ана болғысы келетін азаматты асырап алушының,
қорғаншының, қамқоршының, патронаттық, меймандос және асырап алушы тәрбиелеушінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
құқықтарымен, міндеттерімен және жауапкершілігімен таныстырды.
3.3. Алмастырушы ата-ана болуға ниетті азаматтар үшін педагогика мен
психология, медициналық білім негіздері бойынша оқыту семинарларын,
тренингтік сабақтарды ұйымдастырады.
3.4. Алмастырушы ата-ана болғысы келетін азаматтардың келісімімен
олардың өз отбасына кәмелеттік жасқа толмаған баланы қабылдауға
дайындығын бағалау үшін психологиялық зерттеу жүргізеді.
3.5. Қорғаншылық және қамқоршылық органына азаматтың алмастырушы ата-ана болу мүмкіндігі туралы ұсыныс дайындайды.
4. Келісімшарттың қолданылу мерзімі
Осы келісімшарт ________________ бойы қолданылады және қол
қойылған сәттен бастап күшіне енеді.
Келісімшарт қазақ және орыс тілдерінде заңды күші бірдей 2 данада,
тараптардың әрқайсына бір данадан жасалды.
5. Келісімшартты бұзу және шарттарын өзгерту
Келісімшарт тараптардың келісімі бойынша немесе келісімшарттың
қолданылу мерзімі аяқталғанда бұзылады. Тараптардың қарауына қарай
келісімшартқа қосымша шарттар енгізілуі мүмкін. Бір жақты тәртіпте
өзгертулер енгізуге тыйым салынады. Тараптардың бірі келісімшарттың
шарттарын орындамаған жағдайда Келісімшарт қолданылу мерзімі
аяқталмай тұрып бұзылуы мүмкін.
6. Тараптардың мекенжайлары мен реквизиттері
7. Тараптардың қолы
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Жетім баланы және/немесе ата-ана
қамқорлығынсыз қалған баланы өз
отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін
тұлғаларды дайындау жөніндегі
Регламентке
№2 қосымша
Өзара байланыс жөніндегі
үлгілік келісімшарт
«___» ___________20__ж.
____________________________ әкімшілігі, ______________ негізінде
жұмыс істейтін ______________ тұлғасында, әрі қарай «№1 Тарап» деп аталатын бір тараптан және _____________ әрі қарай «№2 Тарап» деп аталатын, ______________ негізінде жұмыс істейтін _____________ тұлғасында,
екінші тараптан төмендегілер туралы осы келісімшартты жасады:
1. Келісімшарт мәні
1.1. Тараптар ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы өз отбасына
тәрбиелеуге алғысы келетін тұлғаларды дайындау және оларды қолдау
кезінде және мемлекеттік қорғауға мұқтаж балалардың құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғау мақсатында психологиялық-медициналық-әлеуметтік
көмекті қажет ететін балаларға қолдау көрсету кезінде өзара байланыс
орнатуға өз өкілеттіктерінің шегінде міндеттемелер қабылдайды.
2. №1 Тараптың міндеттері
2.1. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды өз отбасына тәрбиелеуге
алғысы келетін азаматтарды іріктейді және есепке алады.
2.2. № 2 Тарапқа ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасына
тәрбиелеуге алғысы келетін, алмастырушы ата-аналыққа үміткерлер туралы
ақпаратты жеткізеді.
2.3. ___________ бірге алмастырушы ата-аналыққа үміткерлердің отбасыларын зерттейді, үміткердің алмастырушы ата-ана болу мүмкіндігі туралы
қорытынды мен есеп дайындайды.
2.4. № 2 Тарап өкілдерінің пікірін ескере отырып, баланы отбасына беру
туралы шешім қабылдайды.
2.5. ___________ ауданының жергілікті атқарушы билік органы
Әкімшілігінің жанындағы Қорғаншылық кеңесінің отырысы өтетін уақыт пен
орынын хабарлайды.
141

2.6. ________________ бірге алмастырушы ата-аналардың қолдау туралы келісімшарт шеберінде баланың заңды мүдделері мен құқықтарын
сақтауына бақылау жасайды.
3. №2 Тараптың міндеттері
3.1. № 2 Тараппен бірлесіп ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды
өз отбасына қабылдауға ниетті тұлғаларға әлеуметтік-психологиялық зерттеу жүргізеді.
3.2. Қорғаншылық және қамқоршылық органына үміткерлердің алмастырушы ата-ана болу мүмкіндіктері туралы ұсыныстар дайындайды.
3.3.Алмастырушы ата-аналыққа үміткерлерге балалармен танысу
кезеңінде қолдау көрсетеді.
3.4.Балаға отбасы таңдауда, отбасына бала іріктеуде, әр балаға оның
жеке қасиеттеріне сәйкес оңтайлы орналастыру формасын анықтауда
қорғаншылық және қамқоршылық органдарымен бірге жұмыс істейді.
3.5.Алмастырушы
ата-аналыққа
үміткерлер
туралы
алынған
мәліметтердің құпиялығын сақтайды.
3.6. № 1 Тараппен бірге баланы (балаларды) алмастырушы отбасына
бергеннен кейін оның (олардың) жағдайына, дамуына, құқықтары мен заңды
мүдделерінің сақталуына бақылау жасайды, сол үшін алмастырушы отбасымен қолдау туралы келісімшарт жасайды.
3.7. Баланың (балалардың) құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған
жағдайда қорғаншылық және қамқоршылық органдарына оларды қорғау
бойынша көмек көрсетеді.
3.8. _________________ ауданының жергілікті атқарушы билік органы
Әкімшілігінің жанындағы қорғаншылық кеңесінің отырыстарына қатысады.
3.9. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің
Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі комитеті бекіткен бағдарлама бойынша алмастырушы ата-аналарды дайындайды.
4. Келісімшарттың қолданылу мерзімі
Осы келісімшарт ________________ бойы қолданылады және қол
қойылған сәттен бастап күшіне енеді.
Келісімшарт қазақ және орыс тілдерінде заңды күші бірдей 2 данада,
тараптардың әрқайсына бір данадан жасалды.
5. Келісімшартты бұзу және шарттарын өзгерту
Келісімшарт тараптардың келісімі бойынша немесе келісімшарттың
қолданылу мерзімі аяқталғанда бұзылады.
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Қосымша

Тараптардың қарауына қарай келісімшартқа қосымша шарттар енгізілуі
мүмкін.
Бір жақты тәртіпте өзгертулер енгізуге тыйым салынады.
Тараптардың бірі келісімшарттың шарттарын орындамаған жағдайда
Келісімшарт қолданылу мерзімі аяқталмай тұрып бұзылуы мүмкін.
6. Тараптардың мекенжайлары мен реквизиттері
7. Тараптардың қолы

Жетім баланы және/немесе ата-ана
қамқорлығынсыз қалған баланы өз
отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін
тұлғаларды дайындау жөніндегі
Регламентке
№3 қосымша
Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды отбасына тәрбиелеуге
алуға ниет білдірген және дайындықтан өткен азаматтардың саны
туралы тоқсан сайынғы есептің формасы
Дайындықтан
өтуге өтініш
берген
азаматтардың
саны

Олардың ішінде:

Оқуды сәтті
аяқтаған және
куәлік алған
азаматтардың
саны
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Оқуға кіріспеген
азаматтардың
саны

Бас тартуға
байланысты
оқудан өтпеген
азаматтардың
саны

Жетім баланы және/немесе ата-ана
қамқорлығынсыз қалған баланы өз
отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін
тұлғаларды дайындау жөніндегі
Регламентке
№4 қосымша

Қайда__________________________________________
(қорғаншылық және қамқоршылық органының немесе
ұйымның атауы)
Кімнен_________________________________________________,
мекенжайы: ____________________________
жеке куәлігі _________________________________
берген_________________________________________________
______________________________________________________
байланыс тел. ________________________________________
Ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы өз отбасына тәрбиелеуге
алғысы келетін тұлғаны дайындықтан өткізу туралы
ӨТІНІШ
Мен, _____________________________________________________(баланы өз отбасына алғысы келетін тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты), атаана қамқорлығынсыз қалған баланы өз отбасына алғысы келетін тұлғаларды
дайындау бағдарламасына сәйкес күндізгі/күндізгі-сырттай формада
дайындықтан өткізуді сұраймын (қажеттісін сызу керек).
Осы өтініштегі және мен ұсынған құжаттардағы менің жеке мәліметтерімді
өңдеуге және пайдалануға келісім беремін.

Күні
Қолы
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№

Өтініш
берілген
күн
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Ф.И.О.Азаматтың Т.А.Ә.

Тіркелген,
тұрғылықты
мекенжайы

Оқыту формасы
(күндізгі,
күндізгі-сырттай,
қашықтықтан)

Дайындықтан
өту
нәтижелері
(берілген
куәліктің
реквизиттері)

Дайындықтан
өткен азаматтың
қолы

Азаматтардың дайындықтан өтуге берген өтініштерін есепке алу
ЖУРНАЛЫ
Ескерту

Жетім баланы және/немесе ата-ана
қамқорлығынсыз қалған баланы өз
отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін
тұлғаларды дайындау жөніндегі Регламентке
№5 қосымша

№

Өтініш нөмірі
мен күні

Азаматтың
Т.А.Ә.

Тұрғылықты
мекенжайыи

Дайындық
басталған күн

Дайындық
аяқталған
күн

Дайындықтан
өту нәтижелері
(берілген куәліктің
реквизиттері)

Дайындықтан өткен, алмастырушы ата-аналыққа үміткерлер
реестрі

Жетім баланы және/немесе ата-ана
қамқорлығынсыз қалған баланы
өз отбасына тәрбиелеуге алғысы келетін т
ұлғаларды дайындау жөніндегі Регламентке
№6 қосымша
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148
Қажеттілік және көрсетілуі тиісті
көмек
Әлеуметтік, психологиялық, құқықтық,
медициналық көмек,
шипажайлық-курорттық сауықтыру,
мәдени-білім беру, анимациялық
қызметтер

Тұрғын үй
Материалдық көмек
Құқықтық кеңестер
Еңбек құқықтарын қорғау, кәсіби қайта
дайындық, еңбекке орналастыру

Отбасылық қолайсыздық қаупі
факторлары

Әлеуметтік-демографиялық фактор:
Көп балалы, толық емес (ажырасу,
асыраушысынан айырылу, жалғыз
басты ана), асыранды баласы
бар, қамқорлығына алған баласы
бар, қабілетсіз ата-ана (мүгедектік,
жүйке аурулары), ата-ананың
өлімі, отбасына қолдау көрсететін
туысқандарының болмауы

Әлеуметтік-экономикалық фактор:
Отбасының төмен әлеуметтікэкономикалық жағдайы, меншік
тұрғын үйінің болмауы, тұрғын
үйінен айырылу, қолайсыз тұрғын
үй жағдайлары, тіркелген орнының,
құжаттарының болмауы, төмен
материалдық деңгей, кәсібінің
болмауы, тұрақты жұмыс орнының
болмауы, жұмысынан айырылу, трагедиялық жағдайлар (өрт,
стихиялық апаттар)

Халықтың әлеуметтік осал
топтарына арналған жұмыс
орындарын ашу;
мамандарды қайта дайындау
жүйесін құру;
екінші жұмыспен қамту
жүйесін құру; бос жұмыс орны
жәрмеңкесін ұйымдастыру;
жастарды еңбекке
орналастыруға арналған
жеңілдіктер жүйесі;
материалдық қолдау шараларын жүзеге асыру,
жеке отбасылық кәсіпкерлікті
дамыту

Әлеуметтік осал топтарға
арналған жеңілдіктер
жүйесін дамыту, әлеуметтікпсихологиялық көмек
қызметтері, медициналық,
заңдық көмек, мемлекеттік
бағдарлама бойынша
жеңілдікпен тұрғын үй
рәсімдеуге (қалпына келтіруге)
көмек

алу бойынша шаралар кешені

Әлеуметтік жетімдіктің алдын

Отбасылық қолайсыздықтың профилактикалық шаралары жүйесі

3-Қосымша. Отбасылық қолайсыздықтың профилактикалық
шаралары жүйесі
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Қажеттілік және көрсетілуі
тиісті көмек
Әлеуметтік, психологиялық,
медициналық, білім беру
тұрғысынан көмек, мәдени-білім
беру, анимациялық қызметтер

Отбасылық қолайсыздық қаупі факторлары

Әлеуметтік -педагогикалық фактор:
Ата-аналар бала тәрбиесімен дұрыс
айналыса алмайды, жұмысбасты
болуына байланысты ата-аналар
тарапынан бала бақылауға алынбайды,
сауатсыздық, ата-аналар құзіреттілігінің
төмендігі, ерте жаста ата-ана атану,
ата-аналардың жағымсыз тәжірибесі,
отбасындағы қақтығыс жағдайлары,
ата-аналар тұлғасының жағымсыздығы,
балалар оқу оқымайтын, үйден өз
бетімен кетіп қалатын отбасылар, балалары заң бұзатын, қаңғыбас отбасылар, балалары алкоголь, наша, уытты
заттар тұтынатын отбасылар, ерте
жезөкшелік, дети психологиялық және
психикалық ауытқулары бар балалар,
мектепке бейімделмеу, мінез-құлықтың
бұзылуы.

«Ана-аналар
мектебі»,
«Ата-аналарды отбасылық өмірге дайындау»
бағдарламасын жүзеге асыру;
кеңес беру-психологиялық қызметтерді
дамыту; телефон арқылы кеңес беру;
отбасылық заңнама тұрғысынан атааналарды құқықтық ағарту; балалардың
негізгі құқықтары;
отбасы және отбасылық тәрбиенің оң
тәжірибесін насихаттау, БАҚ арқылы;
балаларына дұрыс тәрбие бермегені
үшін ата-аналардан түсінік алу және
жауапкершілікке
тарту
жұмыстарын
ұйымдастыру; асырап алған отбасыларға
арналған
әлеуметтік-психологиялық
көмек жүйесін құру; отбасындағы балалар жағдайы мониторингі;
жетім балаларды интернаттан кейінгі
қолдау шаралары;
алкогольді, темекіні және уытты заттарды сату мен тарату бақылау
бағдарламалары; салауатты өмір салты бағдарламаларын дамыту; балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын
ұйымдастыру жүйелерін құру, әлеуметтік
оңалту;
үйлестіру-педагогикалық
оқыту, кәмелеттік жасқа толмаған
балаларға тергеу және сот барысында психологиялық көмек көрсету және
құқықтарын қорғау.

Әлеуметтік жетімдіктің алдын алу
бойынша шаралар кешені
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Қажеттілік және көрсетілуі
тиісті көмек

Әлеуметтік оңалту, медициналық
емдеу, ата-аналарды
жауапкершілікке тарту, олардың
өмір сүру әдістерін бақылау,
есепке қою және балаларды
дағдарыс орталығына орналастыру

Отбасылық қолайсыздық қаупі факторлары

Әлеуметтік-криминогенді фактор:
Балалардың өміріне қауіп бар отбасы; ата-аналардың (азаматтық
некедегі адамдар) бейәлеуметтік
өмірі, ата-ананың бірін/екеуін атааналық құқығынан айыру, ата-ананың
маскүнемдігі, нашақорлығы, жауапқа
тартылғандығы, балаға қатысты
зорлықтың барлық түрлері

Нашақорлық көмек жүйесі, алкогольге
тәуелді адамдардың құпия клубтарын
құру; зорлық-зомбылықтың алдын алу
және өмірлік дағдыларды үйретуге
арналған ата-аналар бағдарламаларын
құру; бұрын сотталған ата-аналарға
арналған бағдарламалар.

Әлеуметтік жетімдіктің алдын алу
бойынша шаралар кешені

Белгілер үшін

Ақпараттық басылым
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