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ТАБЫСТЫ 
ЖЫЛ БОЛДЫ

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов Қор тобына 
кіретін компаниялардың басым бөлігінің қызметіне оң баға берді. Бұл тура-
лы 2019 жылғы жұмыс қорытындылынған мәжілісте белгілі болды.

Қор жаңалықтары

4

2019 жыл қорытындысы бойынша Қор ком-
паниялар тобы бойынша 922 млрд теңге 
көлемінде операциялық пайда (NOPLAT) 
алынды, бұл жоспарлы көрсеткіштен 20,5%-
ға немесе 157 млрд теңгеге көп. Таза табыс 
1 256 млрд теңгені құрады, бұл жоспардан 
38%-ға артық.

«Самұрық-Қазына» АҚ тобының борыштық 
жүктемесі 2017 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін 1 трлн теңгеге төмендеді, 
ал сыртқы қарыз 5,1 млрд АҚШ долларына  
азайды. 2019 жылдың қорытындысы бой-
ынша акционер ретіндегі Үкіметке түсетін 
дивидендтер көлемі 190 млрд теңгені 
құрап, екі есеге ұлғайды.

«Бұл нәтиже - Елбасы 2018 жылдың сәуірін-
де бекіткен Қордың жаңа стратегиясының 
іске асырылуының жемісі болып санала-
ды», - деді Ахметжан Есімов.

2019 жылдың қорытындысы бойынша Қор 
компаниялары тобынан бюджетке түскен 
түсім 1,2 трлн  теңгеден астамды немесе ел 
бюджетіне жолданатын жиынтық соманың 
10%-ын межеледі. 

Ашық тендер және баға ұсыныстарын сұра-
ту әдістерінің үлесін арттыру арқылы сатып 
алудың жаңа үлгісіне көшу есепті кезеңде 
155 млрд теңге үнемдеуге ықпал етті.

«Эйр Астана» АҚ жолаушылар тасымалы 
2018 жылмен салыстырғанда 17%-ға өсті. 
«ҚазМұнайГаз» ҰК » АҚ таза кірісі болса, 
39%-ға жоғарылады. «ҚТЖ» ҰК» АҚ опера-
циялық кірісі ескі жылға қарағанда 35%-ға 
артты.

Кездесу қорытындысы бойынша қоржын-
дық компаниялардың тиімділігін арттыру 
тұрғысынан 2020 жылға арналған негізгі 
міндеттер белгіленді.
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SK VOLUNTEERS:
ҚАМҚОРЛЫҚ, ҮЛЕС, ТӘЖІРИБЕ

  Қаңтар айының соңғы күндері «Самұрық-Қазына» АҚ қоржындық 
компанияларының жастары еліміздегі Еріктілер жылы аясында жүзе-
ге асырылатын іс-шаралар жоспарын талқылады. Басқосу Алматы об-
лысында орналасқан «Арман дала» сауықтыру орталығында өтті. 

Сондай-ақ, еңбекші 
жастар корпоративтік 
еріктілік пен мәдениетті 
дамытуға бағытталған 
сабақ алып, өз компани-
яларының үздік өнегесін 
ортаға салды. 

Үшкүндік оқыту бағдарла-
масы Қордың «Волонтер 
жылы» жоспарының «Asyl 
Mura», «Qamqor-Umit» 

және «Taza Qazaqstan» 
бағыттары бойынша әзір-
ленген.

Шараға «Қазақстан темір 
жолы», «КЕGОС», «Қаза-
томөнеркәсіп», «Қазпо-
шта», «Қазмұнайгаз», 
«ҚазТрансОйл», «Қазақте-
леком», «Самұрық-Энер-
го», «Біріккен химиялық 
компания», «Эйр Астана», 

«Самұрық-Қазына Trust», 
«Самұрық-Қазына» кор-
поративтік университеті» 
сынды тараптардың өкіл-
дері қатысты.  

Ашылу салтанатында сөй-
леген Әлеуметтік ықпал-
дастық және коммуника-
циялар орталығының бас 
директоры Елдос Өмірзақ 
қатысушыларға сәттілік 
тілеп, корпоративтік ерік-
тіліктің маңыздылығына 
тоқталды.  

«Орталығымыз Еріктілер 
жылының «Самұрық-Қа-
зына» қоры компани-
ялары тобы бойынша 
ұйымдастырушысы әрі 
үйлестірушісі екенін ай-

ЕРІКТІЛЕР ЖЫЛЫ
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Альбина ӘТЕН

тқым келеді. Сіздермен 
бірлесе отырып қана, 
біз, корпоративтік ерік-
тілікті дамыта аламыз. 
Қазақ халқының тарихы 
мен дәстүрінде еріктілік 
ұғымы бұрыннан бар. Ол 
– асар жасау. Сондықтан 
еріктілік барлығымыз 
үшін таңсық емес деп 
білемін», - деді ол.

Алғашқы оқу күні «Кор-
поративтік еріктілік 
бойынша халықаралық 
тәжірибе» семинарынан 
басталды. Ресейден кел-
ген оқытушы, доцент, 
экономика ғылымдары-
ның кандидаты, корпо-
ративтік жауапкершілік 
және мәдениет бойынша 

бірқатар еңбектің авторы 
Ольга Колбасенко АҚШ, 
Германия және басқа да 
елдерде еріктіліктің даму 
қарқыны туралы дәріс өт-
кізді. Дәріскердің мәліметі 
бойынша АҚШ-та ірі 
компаниялардың 65%-ы 
корпоративтік еріктілік-
ті енгізіп үлгерген. Олар 
еріктілікті корпоративтік 
мәдениеттің ажырамас 
бөлігі ретінде қарастыра-
ды. 

Сондай-ақ, қатысушы-
лар, корпоративтік ерік-
тілік қағидалары мен 
амал-тәсілдері бойынша 
да қосымша дәріс алды. 

Түстен кейін тәжірибелік 
командалық ойындар 
ұйымдастырылып, қаты-
сушыларға өздерін нағыз 
ерікті ретінде сезінуге 
мүмкіндік туды. 

Кешкі астан соң күні бойы 
алған білімнің нәтижесін-
де жастар Еріктілер жылы-
на арналған Қор жоспары-
ның бағыттарын жаңаша 
көзқараспен талқылап, 

артықшылықтары мен 
кемшіліктерін саралады. 

Лагерьде жастарға тек 
оқыту бағдарламасы ғана 
емес, сауықтыру проце-
дуралары да қамтамасыз 
етілді. Семинарға қа-
тысқан қоржындық ком-
паниялардың мамандары 
түйгенімен әрі қарай әріп-
тестерімен бөліспек.

6
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ. 
КАК СП «ИНКАЙ» ПОДДЕРЖИВАЕТ 
УЧЕНИКОВ МЕСТНЫХ ШКОЛ

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ 

СП «Инкай» реализует несколько программ социального характера, 
в которые активно вовлекает учеников местных школ. Компания 
помогает ребятам изучать английский язык, а также организует для 
них мотивационные гид-туры по своим объектам. 

В январе 2020 года четыре ученика 
старших классов школы им. Момбеко-
ва поселка Тайконур в сопровождении 
тренеров СП «Инкай» посетили головной 
офис «Казатомпром». Главный директор 

по ЯТЦ и атомной энергетике Бауржан 
Ибраев познакомил гостей с ключевыми 
направлениями деятельности компании, 
а также поделился своим профессиональ-
ным опытом. Ребята были любопытны: 

8



     SK NEWS

почти каждую историю они сопровождали 
вопросами. 

По итогам встречи школьники сыграли 
в игру, посвященную ценностям «Каза-
томпром» и получили памятные призы. 
Приятным завершением визита в столицу 
стало посещение ее главных достоприме-
чательностей – Национальный историче-
ский музей и павильон «Нур-Алем». 

Примечательно, что в эту «великолепную 
четверку» вошли лучшие ученики проекта 
по изучению английского языка, который 
был запущен СП «Инкай» в августе 2018 
года – после того как на предприятии за-
работала программа «Внутреннее тренер-
ство среди работников».

В течение полутора лет около 30 учени-
ков два раза в неделю по 1,5 часа активно 
занимались изучением английского языка 
под пристальным вниманием работни-
ков компании. Для ребят были закуплены 
специальные учебники.  

Сейчас многие из них свободно читают и 
пишут, говорят на уровне elementary. Что-
бы у учеников не пропадал интерес и по-
явилась еще большая мотивация к само-
совершенствованию, внутренние тренеры 
провели тестирование и устный экзамен, 
по итогам которых отобрали лучших уче-
ников и направили их в Нур-Султан. 

Организовать курс английского языка для 
учеников местных школ в компании реши-
ли не случайно. 

В июне 2018 года сотрудники СП «Ин-
кай» провели для 17 школьников поселка 
Тайконур Созакского района познаватель-
но-мотивационный тур. 

Первым делом ребят познакомили с об-
устройством вахтового лагеря, чтобы те 
своими глазами увидели, в каких условиях 
проживают сотрудники «Инкай».

Затем школьники прошли вводный ин-
структаж по технике безопасности на ПВ-1, 
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посмотрели презентацию «Что такое уран, 
виды и методы добычи» и отправились в 
производственные помещения. 

Яркие эмоции ребята получили во время 
демонстрации использования аварийного 
душа на ПВ-3, пескоотстойников, а также 
автоматизированного процесса пере-
работки урана. К концу познавательной 
программы дети закрепили материал в 
необычной форме: с помощью ярких и в 
то же время вкусных примеров с тортом, 
бокалом воды и песка. Так школьники 
смогли понять, каким образом уран до-
бывается из-под земли, как происходят 
осаждения и т.д.

От увиденного и услышанного ребята оста-
лись под глубокими впечатлениями. Они 
поняли, что уровень радиации на самом 
предприятии и вокруг достаточно низок и 
не оказывает никакого пагубного влияния 
на жизнедеятельность населения.

В завершении им вручили памятные по-
дарки. 

Сами работники «Инкай», которые высту-
пили в этот день в роли коучеров, с энту-
зиазмом и воодушевлением отнеслись к 
визиту детей, проявили искреннюю заин-
тересованность. 

Школьники поблагодарили работников за 
предоставленную возможность побывать 
на предприятии, поделились впечатле-
ниями, рассказали о планах на будущее 
и много интересного о себе. Работники 
«Инкай» обратили внимание на прояв-
ленный интерес к изучению иностранных 
языков. Одна из учениц поделилась своей 
мечтой – выучить английский язык и стать 
переводчиком. 

Представители компании не остались рав-
нодушны к сказанному. 
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Доставщики 
счастья? 
Истории почтальонов
Корреспондент SK News поговорил с сотрудниками «Казпочты» и выяснил, 
в какие забавные ситуации и не очень они попадают на работе.

Гаухар Елышева работает в «Казпочте» 
уже 9 лет. Свою профессию она любит 
– это видно по улыбке, с которой она на 
протяжении всей нашей беседы расска-
зывала о трудовых буднях. 

«Был у меня интересный случай, нуж-
но было доставить посылку по адресу: 
улица Керей и Жанибек ханов. На банде-
роли было написано: «Клиенту, передай-
те, пожалуйста с сюрпризом». Я пришла 
на место, позвонила в домофон. Трубку 
подняла девушка. «Вам посылка», – по-
яснила я. «Точно мне?», – с удивлением 
уточнила собеседница. Получив бан-
дероль и увидев содержимое, девушка 
начала смеяться. Оказалось, что внутри 
было 25 живых роз. Такой подарок ей 
на день рождения из Алматы отправил 
молодой человек. Что любопытно, цветы 
хорошо сохранились, не засохли», – рас-
сказала Гаухар Елышева. 

Без эффекта неожиданности не об-
ходятся визиты Гаухар Елышевой и к 
столичным нарушителям, которым она 
доставляет «письма счастья»  с суммами 
штрафов. 

«Очень часто адресаты встают в позу и 
отказываются принимать их, но после 
небольшого разговора все-таки получа-
ют их. Затем, когда ухожу, шутят: «Татеш-
ка, не надо нам такие посылки прино-
сить». А вы не нарушайте, и я приходить 
не буду, отмечаю я», – вспомнила собе-
седница. 

Наша вторая героиня – Асемгуль Шак-
таева. В «Казпочте» она трудится уже 3 
года. 

«Был у меня интересный случай. При-
шла по адресу, звоню в домофон, никто 
не отвечает. Тут подошел мужчина, мы 
вместе с ним зашли в подъезд, затем 
в лифт. Пока ехали, разболтались, он 
расспросил про работу. Вышли на одном 
этаже, и пошли к одной квартире. Ока-
залось, что именно ему я несла письмо. 
Посмеялись», – рассказала девушка. 

С особым нетерпением Асемгуль всегда 
ждут пожилые люди. Почему?

«Бывает, приду к какой-нибудь бабушке, 
а она просит сходить в магазин, купить 
молоко, хлеб. Нам не положено, но оста-
ваться равнодушной в таких ситуациях 
сложно, поэтому по возможности всегда 
помогаю», – пояснила Асемгуль.

Евгения СЕМАШКИНА

НАШИ ЛЮДИ
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ТЕМІРЖОЛШЫЛАРДАН 
2020 ИГІЛІКТІ ІС!

ӨЗЕКТІ

Теміржолшы қауым биыл елімізде жарияланған Еріктілер жылына байланысты 2020 
шарапатты шараның басын қайыруға құлшынып отыр. Бұл мақсатта «Қазақстан темір 
жолы» компаниясының HR қызметі арнайы бағдарлама құрып, салада волонтерлік 
қозғалысты дамытуда.
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Тың бастамалар қос рельс 
бойында еңбектеніп жатқан 
жастардың өз күшімен атқа-
рылып, бойға корпоративтік 
құндылықтарды сіңіруге 
септігін тигізбек. Ал еріктілікке 
ұйытқы болатын бағыттарға 
келсек, негізінен ардагерлер 
мен зейнеткерлерден тұра-
тын аға буынға қамқорлық, 
халықтың әлеуметтік әлжуаз 
тобы саналатын көпбалалы, 
мүгедек балалары бар отбасы-
ларға жәрдем, балалар үйлері-
не көңіл бөлу, қан тапсыру, 
қоршаған ортаны қорғау сын-
ды ізгі қадамдар көзделген. 
Мәселен теміржолшылар қазір, 
қыстың көзі қырауда, әлеумет-
тік нысандар мен мұқтаж жан-
дардың ауласын омбы қардан 
аршуға кірісіп кетті. 

«Жыл тақырыбына қатысты 
бағдарламаны ҚТЖ ауқы-
мында сhallenge сипатында 
жүзеге асырып, оның мәрте-
бесін тұрақты негізде бақылап 
отырмақ ниеттеміз. Корпора-
тивтік сайтта арнайы есеп-
тегішті іске қосамыз. Қолға 
алған шаруаның тындырымды 
жүруіне жастармен қатар ішкі 
дәріскер-оқытушылар, кәсіпо-
дақтар мен HR топтар жұмы-
латын болады», - дейді «ҚТЖ» 
ҰК» АҚ адами ресурстарды 

басқару департаментінің бас 
менеджері Ақмарал Байғабы-
лова.

Жалпы, шойынжолдағы жүк 
және жолаушы тасымалына 
ден қойған жандардың ара-
сында өзгеге қол ұшын созу 
жақсы дәстүрге айналған. 
Мәселен, жаңа жыл қар-
саңында, астанада «Тілектер 
шыршасы» акциясы аясында 
теміржолшылар тәрбиесіндегі 
13 «ерекше» балаға қиялын-
дағы сыйлықтары табысталды.

«Жастар бастамаларының 
марафоны» қайырымдылық 
жобасының мақсаты сол, 
тұрғындардың әлеуметтік әлсіз 
бөлігіне көмектесу мақсат 
етіледі. Осы жолы мүмкіндігі 
шектеулі балаларға барын-
ша назар аударуға тырыстық. 
Себебі қамкөңіл ата-ана бала 
емі мен күтіміне бар қаржысын 
сарқа жұмсайды да, өкінішке 
қарай бүлдіршіндерге бақытты 
шақтың әсерін толық сездіру 
жағы тапшы болып жатады», - 
деп әңгімелейді Ақмаралдың 
әріптесі Замир Серіков.

Сондықтан алып шырша қой-
ылғанша жас теміржолшылар 
өздерімен бірге жұмыс істейтін 
адамдармен және олардың 

денсаулығында кілтипаны 
бар балаларымен сөйлесіп, 
не қалайтындықтарын білген. 
Нәтижесінде бірнеше өңірге 
бөлініп, қажетті сый-сияпатты 
сатып алған жастар Нұр-Сұл-
тандағы мерейтойлық форумға 
жиналды.

ҚТЖ бас ғимаратында орна-
тылған үлкен әдемі шыршаға 
ойыншықтардан тыс, шара-
ның мәртебесі қонағы атанған 
балалардың суреттері мен хат-
тары ілінді. Хаттары оқылып, 
арманы бірден орындалған 
балғындардың қуанышында 
шек жоқ. Планшет пен спорт 
жабдығы, шахмат тақтасы, тіпті 
ҚР футбол құрамасының капи-
таны Бауыржан Исламханның 
жейдесі...

«Қарамағындағы қызметкер-
лердің ізгі ойларын демеп, 
аяқсыз қалдырмаған ҚТЖ 
басшылығына және белсенді 
жастардың өзіне алғыс ай-
тамын. Балалардың бақыт-
тан бал-бұл жайнаған жүзін 
көргенде біз де серпіліп сала 
бердік», - дейді кішкентай 
Анельдің анасы, ҚТЖ көпбей-
інді қызмет көрсету орталығы-
ның менеджері Үміт Күлпейі-
сова.

Тәңірберген АРҒЫН
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КЕЛБЕТ

Атыраулық волонтер Фархат Тілековтің «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жоба-
ларды дамыту қоры жүзеге асыратын «Жеңіс» жобасына бет бұрғанына осымен 
төртінші жыл кеткен. Бүгінде ол жобаның аймақтық үйлестірушісі.

АТЫРАУЛЫҚ ЕРІКТІ: 
АРДАГЕРЛЕРДІҢ 
МЕКЕН-ЖАЙЫН ЖАТҚА БІЛЕМІН

«Ардагерлерге көмектесуді мақсат 
тұтқан игілікті іс аясында ізгі ойлы за-
мандастар бас қосып, бар білгенімізді 
беруге тырысудамыз. Бөлінетін белгілі 
бір қаражат сомасын тиімді жұмсаған 
ләзім және де қамкөңіл қариялар үнемі 
жылы сөз бен риясыз жүздесуді қалап 
тұрады. Республикалық жоба болған-
дықтан көкжиегі кең, ел ауқымында 
ниеттес құрбы-құрдас жандармен пікір 
алмасуға, қажетті орта қалыптастыруға 
таптырмас алаң», - деп ой өрбіткен 
Фархат еріктілер қозғалысына адам 
өз еркімен, шын сүйіспеншілікпен 

атсалысқан абзал деп санайды. Се-
бебі нұсқау-мәжбүрлеумен, жақсы ат, 
көрсеткіш үшін қатардан қалмайтын-
дар барын жасырмайды. Сондықтан 
қарамағындағы атыраулық волонтер-
лерді сапалы құрамнан жасақтауға күш 
салған. Сәйкесінше басым бөлігі жиі 
хабарласып, қал сұрауға асығатын адал 
досқа, үзеңгілес серікке айналған. Өне-
гелі оқиғалар туралы әлеуметтік желі-
ден оқып, өздері тартылатын жастар да 
кезігеді екен. Жұмыстан босай салы-
сымен қол ұшын созатын ересектер де 
үлесін қосуда. 
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«Жеңіс» жобасының атап өтерлік ерек-
шелігі сол, қарияларды тек 9 мамырда 
құттықтаумен шектелмейміз, жылына 
кем дегенде 4 рет баруды көздейміз. 
Әлеуметтік жәрдем де қажет қой, бірақ 
жоғарыда келтіргеніміздей, ең басты-
сы үйде отыратын олардың естелігіне 
құлақ асып, әңгімесін мұқият тыңда-
саң бір жасап, сергіп қалады. Бізді 
мейрамдардан тыс былай көргенде 
балаша қуанып, алғысын жаудырып, 
батасын беріп жатады», - деп әңгіме 
тиегін ағытқан Фархат қазақ халқының 
«сауап» деген ұғымын жастарға ұғын-
дырудың мәні зор дейді. Айтпақшы 
атыраулық ізгі жас туған қаласындағы 
барлық Ұлы Отан соғысы ардагерлерін, 
мекен-жайларын жатқа біледі. Қарттар-
дың туған-туысқандары да еріктілерді 
киімінен алыстан танып, қол бұлғай-
ды екен. Тіпті үй иелері қонақтарға ет 
асып, мол дастархан жайып, жастарды 
марқайтып жібереді екен. 

«Жастармен бірге заманауи музыка-
ны ұнататын егде кісілер жолығады. 
Ардагерлерді туған күнімен айрықша 
құттықтауға асығамыз. Жалғызбасты 
ардагерлердің үйлерін мұнтаздай етіп 
жинап, шай ішеміз. Дәрі-дәрмек сатып 
алып беріп, далада таза ауада серуен-
дейміз. Егер бұдан да күрделілеу нақты 
өтініш түссе, бас тартпаймыз. Мысалы 
есік ауыстырған жағдай болды. Ұр-
пақтар сабақтастығы деген осы шығар. 
Қазіргі Азаматтық бастамаларды дамы-
ту орталығындағы жұмысымда да ерік-
тілер бағытына ден қоюдамыз», - дейді 
Фархат қызықты сәттерді еске алып. 

Фархат Асанұлы волонтерлікті мектеп 
қабырғасынан насихаттаса, оқушы-
лар ізгі істердің мағынасын тереңінен 
ұғынып, кейіннен жүрек қалауымен 
таңдау жасар еді дейді. Сонымен қатар, 
корпоративтік, медициналық, пси-
хологиялық, отбасылық сынды түрлі 
тармақтарға маманданған волонтер-
лерді даярлау маңызды болмақ. Ұялы 
телефонда волонтерлікті шараларға 
аңдатпа жасап, хабарландырып оты-
ратын, өзекті жайттарды үнемі талқыға 
салатын арнайы қосымша түзілсе 

деген де тілегі бар. Жатын орын, жол 
ақысы сынды шығындар толық көтеріп 
алынатын волонтерлік қозғалысқа 
еуропалық өзгеше көзқарасты тілге 
тиек еткен Фархат, сондай-ақ, қала мен 
ауыл арасындағы еріктілердің өзара 
байланыс көпірі қалыптасып, бір-
бірімен пайдалы тәжірибе алмасқанды 
құптайды.

P.S. «Жеңіс» жобасында «Самұрық-Қа-
зына» АҚ компаниялар тобы атынан 
Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне әле-
уметтік қолдау жасалып, жастарға 
патриоттық тәрбие беріледі. Өткен 2019 
жылы еліміздің 35 қаласында 500-ден 
артық ерікті 1400-ге жуық майдангер 
мен тыл еңбеккеріне көмек көрсетті. 
Қордың тәуелді және еншілес компани-
яларының қызметкерлері, Жеңіс күніне 
орай, ардагерлерге арнап 18 млн тең-
геден астам қаржы жинады. Тұтас ТМД 
аумағында теміржол көлігінде тегін 
сапарлар ұйымдастырылды.
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История человечества не помнит общества, которому были бы чужды 
идеи добровольной и бескорыстной помощи. И вот несколько исто-
рических фактов, подтверждающих это. 

ВОЛОНТЕРСТВО. 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Как волонтерство пришло в наш оби-
ход? Единого мнения по этому поводу 
нет, однозначно известно лишь одно: 
«прародитель» слова волонтер – латин-
ское voluntarius, что в дословном пере-
воде означает доброволец, желающий. 
Долгое время это понятия использова-
ли лишь в военной сфере. В XVIII-XIX 
веках в Австро-Венгрии, Франции и 
Италии регулярная армия формирова-
лась исключительно из добровольцев 
– всеобщей военной повинности на тот 
момент не было. 

После Первой мировой войны, в 1920 
году, зародился первый волонтерский 
проект «Лучше работать вместе, чем 
воевать друг против друга». Его участ-
ники – немецкая и французская моло-
дежь – занимались восстановлением 
разрушенных объектов. Материального 
вознаграждения за свою работу они не 
получали, при этом заинтересованная 
сторона обеспечивала их проживанием, 
питанием и медицинским страховани-
ем.

ИСТРОРИЯ
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В США пик волонтерского движения 
пришелся на 30-е годы XX века. Пре-
зидент страны Франклин Рузвельт 
для снижения уровня безработицы и 
выполнения важной работы по сохра-
нению населения создал волонтерскую 
организацию «Civilian Conservation 
Corps». Она просуществовала до нача-
ла войны. В 70-е годы Джимми Картер 
решил дать ей «второе дыхание», но 
попытка не удалась. Популярность во-
лонтерскому движению в США удалось 
вернуть Биллу Клинтону.

Что было в СССР? В начале 1941 года, 
после публикации в «Пионерской прав-
де» повести Аркадия Гайдара «Тимур и 
его команда», появились «тимуровцы». 
Ребята проводили концерты в госпита-
лях, собирали металлолом для фронта, 
работали на полях. После Победы они 
искали и облагораживали места захоро-
нений советских военнослужащих, вос-
станавливали боевые биографии своих 
земляков, заботились об инвалидах, 
ветеранах войны и труда, престарелых, 
семьях, оставшихся без кормильцев: 
отоваривали для них продовольствен-
ные карточки, заготавливали топливо и 
убирали квартиры. 

14 сентября 1990 года в Париже на ХI-ой 
Всемирной конференции Междуна-
родной ассоциации добровольческих 
усилий была принята Всеобщая декла-
рация волонтеров, которая отразила 
основные цели и принципы этой дея-
тельности. 

В Казахстане волонтерство получило 
массовый характер сравнительно не-
давно. В 2005 году в стране появилась 
программа «Жасыл Ел». Ее участники 
очищали горельники, высаживали 
деревья в парках, вдоль железных и 
автомобильных дорог. 

В 2014 году была создана Лига волон-
теров Алматы: еще в прошлом году 
количество ее участников превысило 10 
000 человек.

В 2016 году в рамках Плана нации «100 
шагов» был принят специальный закон 
о волонтерской деятельности.
В апреле 2019 года была запущена 
онлайн-платформа Qazvolunteer.kz. С 
ее помощью можно примкнуть к не-
равнодушным добродетелям, узнать о 
волонтерских программах в Казахстане 
и за рубежом, посмотреть, кому была 
оказана помощь и поддержка.

Спустя месяц Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев в рамках Форума 
российско-казахстанской молодежи в 
Костанае провел встречу с доброволь-
цами двух стран и поддержал инициа-
тиву объявить 2020 год Годом волонтера 
в республике.

На данный момент в стране функциони-
руют около 200 организаций, осущест-
вляющих волонтерскую деятельность. В 
целом, в волонтерское движение вов-
лечены около 50 тысяч казахстанцев. 

ИСТРОРИЯ
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Корпоративное волонтёрство – совершенно новое и наиболее перспек-
тивное направление, являющееся частью корпоративной социальной от-
ветственности и ответственности бизнеса перед обществом в целом, отмечают 
авторы учебного пособия по волонтерству, подготовленного научно-образова-
тельным фондом им. Ш.Есенова.

ЧТО ТАКОЕ
КОРПОРАТИВНОЕ 
ВОЛОНТЁРСТВО?

 ЛИДЕРСТВО 

Сотрудники, будучи инициаторами и участ-
никами различных мероприятий, развива-
ют свои лидерские и коммуникационные 
навыки, навыки работы с людьми, а также 
навыки планирования, ведения пере-
говоров и многие другие. Частично это 
покрывает задачи отдела кадров любой 
компании по организации мероприятий 
для профессионального и личностного 
роста сотрудников. Любое волонтерское 
мероприятие может с легкостью заменить 
тимбилдинг, сплачивая сотрудников в 
единую команду.

   МОТИВАЦИЯ

В любом коллективе есть люди, которые 
заинтересованы в том, чтобы совершить 
какой-нибудь добрый поступок, к тому же 
каждому хочется быть причастным к свет-
лому и хорошему делу. Всегда есть те, кто 
украдкой в свое свободное время ходит в 
детский дом или же участвует в благотво-
рительных мероприятиях. В данном слу-
чае, если руководство компании открыто 
поддерживает своих сотрудников, которые
волонтерят, то в глазах работников статус 
компании повышается, что соответственно 
мотивирует их работать лучше и по праву 
гордиться своей компанией.

Компания получает дополнительные выго-
ды, такие как:
• эффективный подбор кадров и создание 
дополнительных стимулов для сотрудни-
ков;
• профилактика «профессионального вы-
горания».

До недавнего времени считалось, что 
основной заинтересованной стороной в 
развитии волонтерства является непо-
средственный получатель волонтерской 
помощи – местное сообщество. Однако 
корпоративное волонтерство основыва-
ется на удовлетворении интересов трех 
сторон:

- КОМПАНИЯ
- СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
- ЛОКАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
– ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА.

Соответственно, возникает вопрос: «В чем 
польза для руководства компании поддер-
живать волонтерские инициативы среди 
своих сотрудников?»

   РЕПУТАЦИЯ

Проводя акции и реализуя проекты среди 
самых различных слоев населения, со-
трудники-волонтеры представляют лицо 
компании, в которой они работают. Соот-
ветственно, как среди получателей услуг, 
так и среди участников того или иного ме-
роприятия складывается положительное 
мнение о компании. Более того, развивая 
корпора-
тивное волонтерство, компания получает 
еще и такие выгоды, как:

• внедрение инноваций и управление 
переменами;
• возможность транслировать ценности 
компании во внешнюю среду посредством 
развития дополнительных каналов комму    18
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АЛЫП 
ТҰЛҒА 
ЖАЙЛЫ...

Биыл қазақтың бас ойшылы, данышпан ақын Абайдың 175 жылдығы елімізде 
кеңінен атап өтілетіні белгілі. Осы орайда қайраткер тұлға туралы қызықты 10 
деректі SK News бетінде келтіре кетуді жөн санадық.

#ABAI175

Алғашқы өлеңін 10 жасында жазып, 170-тен 
астам өлең шығарған. Ақынның тоғыз жыл-
дағы толғанысының нәтижесі – қарасөздер 
жинағы.

Әндері де нағыз халық мұрасына айналып, 
туындылары 60 тілге аударылған. Пушкин-
нің өлеңдерін қазақша сөйлетті.

Абай 13 жасында ел басқару мәселесіне 
араласып, 21 жасында болыс болып сай-
ланған. 15 жасында отау құрды. 36 жасында 
тұңғыш немересі Әубәкір туды.

Қатты жақсы көрген баласы Мағауия өлген-
нен кейін тура 40 күн өткізіп барып, 1904 
жылы 60-қа қараған шағында дүние салды.

Мұхтар Әуезов «Абай жолы» эпопеясы 
арқылы алып тұлғаны әлемге танытты.

1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облы-
сы, Семей қаласынан 200 шақырымға жуық 
қашықтықтағы Жидебай қонысында жарық 
дүние есігін ашқан. 

Өз заманында зор абырой иесі болған, ел 
билеген Құнанбай Өскенбайұлының бала-
сы.

Шын есімі – Ибраһим.

Ел анасы ретінде сый-құрметке бөленген 
Зере әжесі мен Ұлжан анасының тәрбиесін 
көрген.

Діни білімнен бөлек, жастайынан зерек 
Абай араб және парсы тілдерін, орысша 
сауатты меңгерген.

1919
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2020 жылы жалпы алғанда 770 мыңнан астам 
әлеуметтік сала қызметкерінің жалақысы өсті 

500 
МЫҢ 
адам

42 500
теңге

31 183 
теңгеге дейін

34 
мың
адам

2,2
мың
адам

25 
мың
адам

мұғалім 

Ең төменгі жалақы 
көлемі өзгермейді

Ең төменгі күнкөрістің 
деңгейі 

мәдениет, өнер және мұрағат 

қазақстандықтың 
зейнетақысы

мемлекеттік 
жәрдемақылар 

     әлеуметтік төлем түріне 
қатысты жәрдемақы

әлеуметтік қызмет 

дәрігер мен медбике 

215 
мың
адам

+25%

+30%

+7% +30%+5%

+30%

+20-30%

20

ӘЛЕУМЕТ

млн

132
3
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2 651
теңге

16 839 
теңге

38 636 
теңге

42 500 
теңгеден 

4 
балаға

Айлық есептік көрсеткіштің 
жаңа мөлшері 

Тұрмысы төмен отбасылардағы балаларға арналған 
кепілдендірілген әлеуметтік пакеттің екі түрі бар

Базалық зейнетақы Ең төменгі зейнетақы 

Көпбалалы отбасыларға 
жәрдемақы

бастау алып, әрі қарай бала 
санына қарай артады

1 жастан 6 жасқа 
дейінгі балалар 

Биылдан толық күшіне енетін 
міндетті медициналық-әлеумет-

тік сақтандыруға байланысты бір 
адамға орташа алғанда шығын 

6 жастан 18 жасқа 
дейінгі балалар 

тегін дәрі-
дәрмекпен 
қамтамасыз 
етіледі

Біртұтас жедел 
желі нөмірі 

Әлеуметтік мәселелер туралы байланыс 
орталығы енді тәулік бойы үздіксіз жұмыс істейді

азық-түлік пен тұрмыстық 
химия тауарлары

87 
мың теңгеге дейін көбеймек

ыстық тамақ, мектеп киімдері мен 
оқу құралдарын сатып алу, жол 
жүру шығындарын өтеу, сондай-ақ 
тегін медициналық қызмет көрсету 

1,8 
млн азамат 

1439

1411

21
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В новом году SK News решила поддержать тех, кто решил заняться фото. За со-
ветами и лайфхаками мы обратились к нашему редакционному специалисту по 
фото и видеоконтенту. Жайнар Даркембаев будет периодически знакомить вас с 
основами фотосъемки и обработки фото, расскажет, на что обратить внимание, 
чтобы получился удачный кадр, и многое другое. Первая подборка посвящается 
теме композиции в фото.

СОВЕТЫ 
ФОТОЛЮБИТЕЛЯМ

1. ПРАВИЛО ТРЕТЕЙ

Пространство кадра в настройках устрой-
ства может быть разделено на части: две, 
три, четыре и более в зависимости от 
условных линий, образующих границы 
объектов композиции.

Классическое деление, принятое в жи-
вописи, фотографии и кинематографе 
основано на правиле третей. Этот компо-
зиционный прием предполагает деление 
изображения на три части по вертикали 
и горизонтали. Зрительными центрами 
композиции считаются четыре точки пе-
ресечения линий («точки силы»), в кото-
рых рекомендуется располагать главные 
объекты. Соблюдение правила третей в 
визуальной организации композиции поз- 
воляет решать важную задачу и достигать 
гармоничного соотношения кадра. 2. ПЕРСПЕКТИВА В ФОТОГРАФИИ

Перспектива в фотографии - распро-
страненная техника, придающая объем и 
выразительность снимку. Иными словами, 
это впечатление глубины пространства, 
уходящего вдаль. Она возникает благодаря 
восприятию нескольких планов и наличию 
в поле зрения крупных (так как близких) и 
маленьких (в силу их удаленности от на-
блюдателя) объектов.

На фотографиях мы можем увидеть линии, 
идущие сначала прямо, но в итоге стремя-
щихся сойтись в какой-то точке. Такие кар-
тинки вы, наверное, замечали: длинная до-
рога, ряд деревьев, заборы и прочее. Этот 
прием является прекрасной иллюстрацией 
того, как перспектива может придать кадру 
ритм, движение и динамику.

ЛАЙФХАКИ
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3. СИММЕТРИЯ В 
ФОТОГРАФИИ 

Если вы внимательно 
приглядитесь, то замети-
те симметрию во многих 
окружающих вас вещах. 
Например, домa, на улице 
и в природе. В соразмерно-
сти сокрыта удивительная 
гармония. Симметричные 
фотографии выглядят 
весьма привлекательно для 

4. ФРЕЙМИНГ

Фрейминг (обрамление), 
помещение объектов в рамку, 
искусственные или естествен-
ные границы.

Пример фрейминга: съёмка мо-
дели внутри зеркала, оконной 
рамы, в арке или в окружении 
солнечных лучей.
Выделение важных с точки 
зрения сюжета объектов — 
одна из главных задач компо-
зиции 

зрителя. Поместите основ-
ной элемент композиции в 
центре кадра и старайтесь 
достигнуть баланса вдоль 
вертикальной или гори-
зонтальной оси. При таком 
подходе хорошо выглядят 
архитектурные и ланд-
шафтные объекты.  
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В этот раз мы будем говорить на языке 
ЭЛЕКТРИКОВ.

ФАЗА НА ЗЕМЛЕ - короткое замыкание, то же 
самое «коротыш» или КЗ;

КОНЕЦ, ЗАВЕСТИ КОНЦЫ, КОНЧИК ПРОВОДА - 
соединение проводов;

БРОСИТЬ КАБЕЛЬ - проложить кабель куда-
нибудь. Например: «бросить кабель до щита»;

ФАЗА УБЕЖАЛА - означает, что пропало напря-
жение 220В между нулём и фазой на одном из 
проводников;

ПОВЕСИТЬ СОПЛЮ - сделать кое-как, не по пра-
вилам/инструкции. Иногда так называют провод-
ку, сделанную на время;

ПРОЗВОНИТЬ - протестировать с помощью 
омметра электрическую цепь на обрыв;

МАМА И ПАПА - разъёмы, типа «вилка» и 
«розетка»;

ЛАПША - двужильный кабель со специальной 
пластиковой изоляцией;

РК-ШКА - устройство для «прозвона», сделанное 
из лампочки и батарейки;

МОРГАС - индикатор наличия в сети 
напряжения.

КИЛОГРАММ - килоампер (кА).

В группе АО «Самрук-Казына» работает много компаний, деятельность которых охватывает раз-
личные сферы, начиная от энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта и заканчивая 
структурами вроде инвестиционных, управленческих, маркетинговых и прочих.

Нам стало интересно, на каком же «языке» говорят наши специалисты в процессе работы. Поэтому 
в этой рубрике мы решили делать подборку из профессионального «сленга» тех или иных профес-
сий. Возможно это поможет лучше понимать их, когда вы столкнетесь с ними по работе или в быту.

С ПОЛУСЛОВА

24
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С ПОЛУСЛОВА
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ТОО «Богатырь Комир»
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