
0 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Алматы қаласының «Ақпаратты - ресурстық орталығының» қоғамдық қоры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы қаласының үкіметтік емес ұйымдарының 
 

АНЫҚТАМАЛЫҒЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2019 жыл 



1 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 

            І.  Ардагерлерге көмек көрсететін ұйымдар 3 

          ІІ. Қайырымдылық 7 

         ІІІ. Психологиялық кеңес беру, халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына құқықтық қолдау  34 

         ІV. Құқық қорғау қызметі 42 

          V. Гендерлік ұйымдар 58 

         VI. Балалар және жастармен жұмыс істеу 67 

        VII. Экология  80 

       VIII. Денсаулық сақтау 90 

          IX. Білім және  ғылым  102 

           X. Ақпараттық-зерттеу орталықтары  112 

          XI. Мәдениет 128 

         XII. Ұлттық- мәдени орталықтар 140 

        XIII. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 152 

        XIV. Халықаралық ұйымдар 156 



2 

 

         XV. Алматы қаласының қоғамдык кеңесі 166 

        XVI. Алматы қаласының ҚХА- ның  қоғамдық кеңес келісімі 168 

       XVII. Алматы қаласының ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ республикалық 

әдістемелік    медиация кабинеті 
177 

      XVIII. «Civil Center Almaty» жобасы бойынша  Алматы қаласының азаматтық орталығы 178 

         XIX. «Open Almaty» электронды порталы жобасы туралы ақпараттық мәлімет 179 

           XX. Алматы қаласы бойынша  мемлекеттік органдарының сенім телефондары 182 

          XXI. Төтенше қызметтер телефоны 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Алматы қаласының ҮЕҰ 
 

№ 

реті 

Ұйымдастыру - құқықтық 

формасы мен ұйымның атауы 

Басшының аты-

жөні 
Байланыстар 

Тір-

кеу 

жы-

лы 

Қызмет саласы 

Ардагерлерге көмек көрсететін ұйымдар 

1.  «Ардагерлер ұйымы» атты Алматы 

қалалық филиалының 

Республикалық қоғамдық бірлестігі 

Шайхутдинов 

Еренғайып 

Мәлікұлы 

Алматы қ,  

Қонаев көшесі, 122 үй, 110 кеңсе 

т. ф.:8 (727) 272 44 73; 85  

e-mail:veteran_vov@mail.ru 

1987 Ардагерлерді әлеуметтік 

қолдау,  Ұлы Отан 

Соғысының 

ардагерлерінің ерлігін 

нақыштау  және  тыл 

еңбеккерлері және еңбек 

сіңірген азаматтардың 

ерліктерін насихаттау  

мақсатында жастармен 

іс-шаралар өткізу, 

олардың мәдени-

сауықтыру уақытын 

ұйымдастыру. 

2.  «Ардагерлер ұйымы» РҚБ-тің  

Алатау аудандық филиалы  

Қабдолдин 

Құдайберген 

Алматы қ, «Шаңырак 2» ықшам 

ауданы,  Жанғожа батыр көш. 26  

тел.: 8 (727) 299 86 78 

e-mail:gauhara.serikova@mail.ru 

2010 Қарттарға әлеуметтік 

қолдау көрсету 

3.  «Ардагерлер ұйымы» РҚБ-тің  

Алмалы аудандық филиалы 

Әмірханов 

Жақсылық  

Нұртазенұлы 

Алматы қ, Абылай хан даңғылы  

74 А, 105 кеңсе  

тел.: 8 (727) 261 62 25 

т.ф.: 8 (727) 261 26 48 

 e-mail:almaly_sv@mail.ru 

1987 Қарттарға әлеуметтік 

қолдау көрсету 
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4.  «Ардагерлер ұйымы» РҚБ-тің  

Әуезов аудандық филиалы 

Ибраева Батима 

Сапиқызы 

Алматы қ,  

Алтынсарин даңғылы 23, 103 

кабинет 

тел.: 8 (727) 303 42 46 

1987 Қарттарға әлеуметтік 

қолдау көрсету 

5.  «Ардагерлер ұйымы» РҚБ-тің  

Бостандық аудандық филиалы 

Біржанов Хамит 

Біржанұлы 

Алматы қ,  

Айманов көшесі 191, 204 кеңсе   

тел.: 8 (727) 274 40 88 т.ф.: 8 

(727) 275 67 72 e-mail: 

zira.amirova@mail.ru 

1987 Қарттарға әлеуметтік 

қолдау көрсету 

6.  «Ардагерлер ұйымы» РҚБ-тің  

Жетісу  

аудандық филиалы 

Өміралиева Сәния 

Әлденқызы 

Алматы қ-сы,  

Кұлагер ықшам ауданы, Серіков 

көшесі 2а, 109 кеңсе (Жетісу 

ауданы әкімдігінің ғимараты)  

тел.: 8 (727) 384 27 83;  

384 27 82;83; 

1987 Қарттарға әлеуметтік 

қолдау көрсету 

7.  «Ардагерлер ұйымы» РҚБ-тің  

Медеу аудандық филиалы 

Серікбаев Ким 

Серікбайұлы 

Алматы қ, Пушкин көшесі, 72 үй 

(Медеу ауданы әкімдігінің 

ғимараты)  

тел.ф.: 8 (727) 291 17 13 291 53 

27; 

2012 Ардагерлерге қамқорлық 

және жас ұрпақты 

тәрбиелеуге көмек. 

Ардагерлер кеңесi 

аудандык ҮЕҰ-мен бiрге 

патриоттық және 

адамгершілік тәрбие , 

мемлекеттiк тiлдi енгiзу 

туралы жобаларды 

атқарады 

8.  «Ардагерлер ұйымы» РҚБ-тің  

Наурызбай аудандық филиалы 

Каркенов  

Мәдениет  

Тастамбекұлы 

Алматы қ,Таусамал ықшам 

ауданы, Рысқұлов көшесі 197 в 

«Тәуекел -Т » ғимаратында, 1 

қабат  

2015 ҰОС ардагерлері ,еңбек 

ардагерлері мен 

зейнеткерлерді қолдауға 

байланысты с сұрақтар 
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тел.: 8 (727) 297 33 46 ұялы тел.: 

8 701 754 69 78 

9.  «Ардагерлер ұйымы» РҚБ-тің  

Түрксіб аудандық филиалы 

Байғутдинова 

Ғалия Асқарқызы 

Алматы қ,  

Р.Зорге көшесі 18, 103 каб 

тел.: 8 (727) 223 68 10 

1992 ҰОС ардагерлері мен 

қарттарға әлеуметтік 

қолдау көрсету 

10.  «Ардагерлер кеңесі» Республикалық 

қоғамдық бірлестігі 

Қайдаров Рүстем 

Есімханұлы 

Алматы қ, 

Қабанбай батыр көшесі, 95 үй,  

212 кеңсе 

тел.: 8 (727) 272 37 89 e-mail: 

sovetgen@mail.ru 

www.sovetgen.kz 

2001 Әскери қызметшілер мен 

олардың отбасы 

мүшелері, құқық қорғау 

органдарының 

қызметкерлері, әскери 

қызмет ардагерлері мен 

құқық қорғау 

органдарының, сондай-ақ 

Ұлы Отан соғысы және 

әскери қақтығыс 

қатысушыларының заңды 

құқықтары мен 

мүдделерін қорғау. 

Қазақстанның офицері 

корпусының жаңа 

имиджін қалыптастыру 

қатысу; өскелең ұрпақты 

патриоттық және әскери-

патриоттық тәрбие беру. 
11.   «Қазақстан Республикасында Ауған 

соғысының мүгедектерінің қоғамы» 

ҚБ 

Махашев Сергей 

Турумкулович 

Алматы қ, 

Ш. Уалиханов көшесі 115 үй,  

тел.: 8 (727) 346 62 22 (200 ішкі)  

e-mail:kroiva@list.ru 

www.invalid.kz 

1998 Мүгедектердің 

мүдделерiң қорғау, көмек 

көрсету 
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12.   «Инватакси» «Оңалту қызметтерін 

көрсету орталығы» ЖШС 

Махашев Сергей 

Турумкулович 

Алматы қ,  

Ш. Уалиханов көшесі 115 үй, 

тел.: 8 (727) 346 62 22 

тел.: 8(727) 247 52 21 

www.invalid.kz 

2009 Мүгедектер мен  мүгедек 

балаларға транспорттық 

көмек көрсету 

13.   «ҰОС ардагерлері, тыл еңбеккерлері 

және соғыс балаларының кеңесі» 

қоғамдық қоры  

Жапарханова  

Райхан 

Слямханқызы 

Алматы қ,  

Әуезов көшесі 62,  1 кеңсе .   

Зенков көшесі 24 ,Әскер үйі  

тел.: 8 (727) 277 88 78; 354 32 09; 

328 46 60 e-mail: 

sovetveteranov4145@mail.ru 

www.sovetveteranov.kz 

2011 Ұлы Отан Соғысының 

ардагерлеріне, тыл 

еңбекшілеріне, соғыс 

балаларына және басқа да 

халықтың әлеуметтік 

осал таптарына, олардың 

әл-ауқаты, 

экономикалық, мәдени-

әлеуметтік өмірінің ролін 

арттыру мақсатында 

қайырымдылык көмек 

жасау 

14.  Алматы қаласының Ауғанстан 

соғысының  ардагерлері мен 

мүгедектерінің «Ардагер» атты 

қоғамдық бірлестігі  (ОО ВИВА 

«Ардагер») 

Сайбеков Марат 

Савенұлы 

Алматы қ, 

Желтоқсан көшесі, 114 т.ф.: 8 

(727) 272 44 08;  

ұялы тел.:8 707 534 47 17, 8 702 

734 55 44 

 e-mail: saybekov@list.ru 

www.ardager.org 

2005 Жастарға әскери- 

патриоттық тәрбие. 

Ауғанстан соғыс 

ардагерлеріне әлеуметтік 

көмек көрсету 

15.  «Алматы қаласының солдат аналары 

комитетінің» қоғамдық бірлестігі 

Чивилева Зинаида 

Серафимовна 

Алматы қ, 

Достық көшесі 89 / 1, 27 пәтер.  

тел.: 8 (727) 263 20 84 ұялы тел.: 

8 701 455 77 61 

chivileva.zina@mail.ru 

1994 Әскери адамдарды қорғау 
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16.  ҚР ІІМ «Сұңқар» атты арнайы 

мақсаттағы ардагерлерінің одағы 

қоғамдық бірлестігі 

Жанбақиев Болат 

Құрбанұлы 

Алматы қ,  

Байзаков көшесі, 299 үй 

тел.: 8(727) 394 89 90 

ұялы тел.: 8 705 229 5755 8 778 

947 5479 

 euderbaev@mail.ru 

2009 Арнайы мақсаттағы ҚР 

ІІМ «Сұңқар» және 

милиция -ардагерлер 

қызметкерлеріне көмек 

17.  «Мирине» қоғамдық қоры Сарсембаева 

Күләш 

Көшкімбайқызы 

Алматы қ,  

Желтоқсан көшесі 96-98/80 үй, 

209 кеңсе 

 тел: 8 (727) 273 43 30;  

ұялы тел.: 8 777 113 82 71  

e-mail: mirine.kz@mail.ru 

2010 ҰОС ардагерлері мен 

жергілікті соғыс арда-

герлерінің бірлестігі, тыл 

еңбек қатысушылары, 

мүгедектер, зейнеткерлер 

және де басқа әлеуметтік 

қорғалмаған халыққа 

медициналық, 

әлеуметтік, 

психологиялық 

мәселелерді қоғам 

инициативасы арқылы 

шешу 

Қайырымдылық 

18.  «Болат Утемуратов қоры» жеке қоры Айтмағамбетов 

Марат 

Темірғалиұлы 

Алматы қ,  

Назарбаев көшесі 100/4,  «Prime» 

БО,  208 кеңсе. тел: 8 (727) 321 

04 62  

e-mail: office@utemuratovfund.org 

www.utemuratovfund.org 

2014 Қайырымдылық, 

денсаулық сақтау 

ауқымындағы жобаларды 

іске асыру, білім, 

мәдениет 

19.  Алматы қаласындағы «Асыл Мирас» 

Аутизм орталығы 

Кузембаева Елена 

Анатольевна 

Алматы қ, Попов көшесі 27  

тел.: 8 (727) 232 11 36 (14),  

email:rehab@asylmiras.org 

2015 Аутизмі бар балаларға 

көмек көрсету 
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20.   «Help Today» қоғамдық қоры Алиева Эльмира 

Айташұлы 

Алматы қ, 

 «Нурлы Тау» БО  

ұялы тел.: 8 707 872 47 23  

e-mail:helptoday@mail.ru 

facebook.com @helptodaykz 

2015 Ауырхалдегі балаларды 

құтқару, қоғамның әлсіз 

қорғалған топтарына  

көмек көрсету 

мақсатында волонтерлік 

пен қайырымдылық  

 қорларын нығайту 

21.  «Отбасы денсаулығы» қоғамдық 

қоры 

Морозова  

Екатерина  

Владимировна 

Алматы қ,  

заңды мекенжай: 

Торайғыров көшесі 19 А, 346 

пәтер  

ұялы тел.: 8 701 711 89 26 8 747 

550 10 79 8 701 445 53 70 

e-mail: dia-club.kz@yandex.kz 

2017 Қант диабетіне 

шалдыққан ересектерге 

психологиялық көмек пен 

қолдау беру және балалар 

мен  

Жасөспірімдермен 

жұмыс атқару 

22.   «Шұғыла» қоғамдық қоры Иманбаев  

Сәрсенбек 

Тұрдығұлұлы 

Алматы қ,  

Қалқаман-2 ықшам ауданы,  

Усенов к-сі, 12  

тел. 8(727) 337 52 73  

email:sarsenbek.imanbayev@shugy

la.kz www.shugyla.kz 

2007 Салуатты өмір салты.  

Ерте кезеңдегі ауруларды 

анықтау және олардың 

дамуына жол бермеу 

мақсатында  

ауыл тұрғындарын  

профилактикалық 

медициналық 

тексерулерден өткізу . Аз 

қамтамасыз етілген 

ауылдық және қалалық 

отбасылық тұрғындарға 

метериалдық және 

әлеуметтік көмек 

көрсету. 
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23.   «АРЖАН» қоғамдық қоры Омарова Қасиет Алматы қ,  

Розыбакиев көшесі, 57 үй, 4 

пәтер;  

ұялы тел.:8 777 233 50 85;    

e-mail: arzhan.fund@gmail.com 

btimova@bk.ru 

omarova.kas@gmail.com 

2010 Қайырымдылық және 

әлеуметтік маңызы бар 

жобаларды іске асыру 

арқылы халықтың 

әлеуметтік осал 

топтарына және төтенше 

жағдайлардан зардап 

шеккен адамдарға көмек 

көрсету; Қоғамдық 

жауапкершілікті 

насихаттай отыра, 

қоғамдық бизнесті жүзеге 

асыру 

24.   «Алатау» қайырымдылық мекемесі Мамадисаұлы  

Абдилалим 

Алматы қ,  

Қалқаман 2 ықшам ауданы, 

Сейітов көшесі 3  

ұялы тел.:8 775 273 85 86 ұялы 

тел.:8 707 934 41 58  

ұялы тел.:8 701 763 20 08 

 e-mail: 

abilaymamadisa@gmail.com 

2012 Қайырымдылыққа 

мұқтаж жандарға көмек 

көрсету. Жетім 

балаларға, толық емес 

және көп балалы 

отбасыларға көмек 

көрсету. 

 

25.  «Niyet Charitable Foundation»  

қоғамдық қоры 

 

 «Ниет» қайырымдылық қоры 

Темірханқызы 

Айнұр  

Алматы қ,  

Жібек жолы даңғылы, 135/10А, 9 

қабат 

тел.: 8(727) 364 52 00 ұялы тел.: 8 

708 086 88 65 

 e-mail: info@niyet.kz 

www.niyet.kz facebook: @niyet.kz 

 

2017 Қиын өмірлік жағдайға 

тап болған балалардың 

өмірлерің жақсарту. 

Азаматтар мен 

қайырымдылық 

ұйымдардың көмегі 

арқылы атаулы 

әлеуметтік көмек 
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көрсету. Көмекке мұқтаж 

отбасылар туралы 

мәліметтер базасын табу 

және құру бойынша 

жұмыс жүргізілуде  

26.  «Көмек» қоғамдық қоры Айдынәлі 

Еламан 

Алматы қ, 

Әл-Фараби көшесі 71 

ұялы тел.: 8 702 153 58 31  

e-mail: badaitov@mail.ru 

2010 Қайырымдылық ұйым 

27.  «Парыз» қоғамдық қайырымдылық 

қоры 

Стамбеков Ерлан 

Дәулетұлы 

Алматы қ,  

Мұратбаев көшесі 134, 209 кеңсе, 

тел:8(727) 399 89 30, 399 89 26,  

ұялы тел.: 8 701 888 08 34, 8 701 

711 81 60  

zhannaas76@gmail.com 

2013 Әлеуметтік мәдени іс-

шаралар. 

Қайырымдылық 

28.   «Әлеуметтік қызметкерлер, 

мүгедектер мен волонтерлердің 

ассоциациясы» (ҚБ ӘҚМВ) 

Хакимжанова 

Гүлнұр  

Дүйсенқызы 

Алматы қ,  

Казахстанская көшесі 13 тел.: 8 

(727) 291 08 02 ұялы тел.:8 702 

535 39 31 e-mail: 

gulnurdh@mail.ru 

gulnurdh@socialworker.kz 

www.socialworker.kz 

2006 Осал тұлғалардың өмір 

сүру сапасын жақсарту 

қиын жағдайларда 

адамдарға кәсіби 

әлеуметтік жұмыс 

институтын және қазіргі 

заманғы әлеуметтік 

қызмет дамытуға 

жәрдемдесу. 

29.  «Ақниет үміті»  атты мүгедектертің 

қоғамдық бірлестігі  

Құлбаев  

Бауыржан 

Қиякбайұлы 

Алматы  қ,  

Ратушный көшесі 94/3 ұялы 

тел.:8 776 102 90 77  

e-mail: info@invamade.kz 

www.invamade.kz 

2012 Қолдан жасалған 

тауарлар және рухани 

сыйлықтар жасау. hand-

made туындыларды 

сатумен айналысу,  
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мастер-класс 

семинарларын 

ұйымдастырып, қолдан 

сыйлық жасау . 

Әлеуметтік осал 

топтардың адамдары 

жасаған өнімдерін сату 

үшін әлеуметтік онлайн 

нарық бар. 

30.   «Куяш-Луч қайырымдылық қоры» 

қоғамдық қоры 

Ибрагимов  

Усанджан  

Сатыбалдыұлы 

Алматы қ,  

Жансүгіров көшесі 438 тел.: 8 

(727) 223 69 17 

ұялы тел.: 8 702 467 77 79 

 e-mail: 2359060@mail.ru 

2014 Көпбалалы отбасыларға, 

жетімдер үйіне, 

әлеуметтік қорғаныссыз 

азаматтар мен 

мүгедектерге төлем ақы 

ретінде көмектесу. 

Жасөспірімдердің 

интеллектуалдық, 

шығармашылық 

қабілеттерін  қолдау, жас 

өскеншектерге 

дарындарын дамытуға 

жағдай жасау. 

31.   «Жанұя» отбасы қолдау орталығы» 

қоғамдық қоры 

Есімбекова Айгүл 

Қанатқызы 

Алматы қ, 

Бұқар  Жырау көшесі 12а, 

«Престиж» мектеп ғимаратында,   

Тел.:8 (727) 278 42 71 ұялы тел.:8 

777 888 16 88 

pf.zhanuya@gmail.com 

http://pfzh.kz/ 

2015 Өмірлік қиын жағдайға 

тап болған отбасыларға, 

балаларға әлеуметтік, 

заңды, психологиялық 

көмек көрсету 

мақсатында құрылған 

ұйым 
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32.  

«РУХ - бейімдеу, оңалту және 

абилитациялау орталығы» жеке 

меншік  мекемесі 

Бекпан Алма 

Шынбергенқызы 

Алматы қ.,  

Бостандық ауданы, Бақ Алма 

Кооперативі, Жұмабаев көшесі, 

22 үй 

ұялы тел.: 8 707 827 74 28 

e-mail:   almabekpan@mail.ru 

2019 

 

 

өмірлік қиын жағдайда 

қалған балаларға, 

жастарға және 18 жастан 

асқан адамдарға көмек 

көрсету және қолдау 

көрсету; 

33.  «Үсенов  Әнуарбек атындағы 

халықаралық қайырымдылық қор» 

қоғамдық қоры 

Үсен Баян  

Әнуарбекқызы 

Алматы қ,  

Шашкин көшесі 27-33 

тел: 8 (727) 327 95 82 ұялы тел.: 

8701 777 55 13 e-mail: 

baika4@mail.ru 

2008 Қайырымдылық пен 

әлеуметтік құқықтық 

көмек 

34.  «Жүрек жылулары» 

Жеке қоры 

Анохина Наталья 

Викторовна 

Алматы қ,   

Жамбыл көшесі 114/85,  221 

кеңсе  

Ұялы тел.: 8 702 592 43 99 e-mail: 

office@1ts.kz 

director@1ts.kz  

www.1ts.kz 

2019 Қайырымдылыққа 

мұқтаж жандарға 

жәрдемдесу.Түрлі 

ауруларды емдейтін 

мамандарды табу және 

емдеу бойынша 

сұрақтарға консультация 

алу үшін ақпараттық 

көмек беру. 

35.   «Мейрімді  қолдар» қоғамдық қоры Медведева Ирина  

Владимировна 

Алматы қ,  

1 ықшам ауданы 62 үй ,33  пәтер 

тел: 8 (727) 276  24 70 e-mail: 

miloserdie@capost.org 

2001 Қарт әйелдерге қолдау 

көрсету 

36.   «Расима-Фудбанк Казахстан» жеке 

қоры 

Темербаева 

Расима 

Хадырқызы 

Алматы қ,   

Аксай-4 ықшам ауданы, 88-10  

Ұялы тел.:8 705 193 08 58 e-mail: 

rasima-t@mail.ru 

2017 Аз қамтамасыз етілген 

отбасыларға 

қайырымдылық көмек 

жасау, мұқтаж жандарға 

тегін түскі ас ұсыну 

mailto:office@1ts.kz
mailto:director@1ts.kz
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37.   «Жәрдем» «Гуманитарлық  қоғам  

қоғамдық бірлестігі 

Идрисов Малик 

Сабыржанұлы 

 Алматы қ,  

Таугүл  ауылы, Центральная 

көшесі, 7а үйі (Мәдениет үйі 

ғимараты)  

тел: 8 (727) 256 99 62; 293 68 92 

1996 Мұқтаж адамдарға түрлі 

формаларда көмек 

көрсету 

38.  «Харекет» «Қайырымдылық қоры» 

Қоғамдық қоры 

Абдихожаев 

Алғадай  

Абылғазыұлы 

Алматы қ,  

Есенов көшесі 15 

Ұялы тел.: 8 708 341 13 95 8 776 

500 20 29 

 e-mail: gulmira.apaj@mail.ru in-

stagramm: xareket_kory_official 

2017 Мұқтаж адамдар мен 

жетімдерге тұрғын үй алу 

барысында көмек көрсету  

39.   

Қараусыз қалған жануарларға 

арналған «КотоПес» қоғамдық қоры 

Разумнова Мария Алматы қ,  

«Котопес» 

шұғыл желісі  8 00 ден 23 00 

қоңырау қабылдайды 

Ұялы тел.:8 702 390 50 90 

www.kotopesoff.kz 

 Facebook қоғамдық тобы:  

www.facebook.com/groups/kotope

soff  

Вконтакте: 

https://vk.com/kotopesoff 

2012 Қараусыз қалған 

жануарларды емдеу, 

құтқару, әлеуметтендіру 

және оларға жаңа 

қожайыңдар табу 

40.   «MVM–P. F.» қоғамдық қоры Сычев Валерий 

Дмитриевич 

Алматы қ,   

Шағабутдинов көшесі, 23 үй 25 

кеңсе 

тел.ф.: 8 (727) 253 75 30 e-mail: 

mvm-pf@yandex.ru 

2006 Халықтың әр түрлі 

әлеуметтік және панасыз 

сегменттеріне, әсіресе 

қарттар мен әйелдер үшін 

кешенді әлеуметтік 

маңызды қолдау 

http://www.kotopesoff.kz/
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41.  «Түрксіб ауданы мүгедектерінің 

ерікті қоғамы» қоғамдық бірлестігі 

Құдайбергенов 

Кенжебай 

Құдайбергенұлы 

Алматы қ, 

Сүйінбай көшесі  263 үй / 27  

тел.: 8 (727) 223 59 00, 223 60 39  

e-mail: oodoitr88@mail.ru 

2001 Мүмкіндігі шектеулі 

жандар үшін әлеуметтік, 

психологиялық және 

құқықтық қолдау, 

мемлекет және басқа да 

орган тарабынан 

мүгедектердің 

мүдделерін білдіру. 

42.  «Жетісу ауданы мүгедектерінің 

қоғамы» қоғамдық бірлестігі 

Дружинина  

Наталья  

Трофимовна 

Алматы қ,  

Абылай хан даңғылы 30, 41  

пәтер 

тел.: 8(727) 273 29 37, 327 02 49  

ұялы тел.:8 777 294 43 66 

1988 Мүгедектерге әлеуметтік 

көмек 

көрсету.Мүгедектерге 

байланысты құқықтық 

сұрақтар бойынша 

консультация 

43.  «Әуезов ауданы мүгедектерінің 

қоғамы» қоғамдық бірлестігі 

Федулова Лилия 

Дмитриевна 

Алматы қ, 

Жандосов көшесі 69, 

Саин көшесімен қиылыста 

тел.: 8(727) 309 32 76 

 e-mail: oiar@inbox.ru 

1988 Мүгедектерге әлеуметтік 

көмек 

көрсету.Мүгедектерге 

байланысты құқықтық 

сұрақтар бойынша 

консультация 

44.  «Наурызбай ауданы мүгедектерінің 

қоғамы» қоғамдық бірлестігі 

Смағұлова 

Сағымхан 

Нұрмұханбеқызы 

Алматы қ,  

Жароков көшесі 126 үй, жертөле 

қабаты 

тел.: 8 (727) 392 31 53 т.ф.: 8 

(727) 392 30 05 e-mail: nau-

ryz_oi16@mail.r 

2017 Мүмкіндіктері шектеулі 

адамдарға әлеуметтік, 

психологиялық және 

құқықтық қолдау беру 

және мүгедектердің 

мемлекеттік пен түрлі 

мекемелерде  мүдделерін 

білдірту. 



15 

 

45.  «Алмалы ауданы мүгедектерінің 

қоғамы» қоғамдық бірлестігі 

Манабаева  

Раушан 

Темірбекқызы 

Алматы қ, 

Жамбыл көшесі 168 А,  

1 қабат 

тел.: 8 (727) 378 88 04 

 e-mail: almaly_oi@mail.ru 

1988 Мүмкіндіктері шектеулі 

адамдарға әлеуметтік, 

психологиялық және 

құқықтық қолдау беру 

және мүгедектердің 

мемлекеттік пен түрлі 

мекемелерде  мүдделерін 

білдірту. 

46.  «Жаңа әлеуметтік технологиялар» 

мүгедектердің қоғамдық бірлестігі 

Губарев Руслан 

Валентинович 

Алматы қ, Төле би көшесі,  

218/96 үй, 116 кеңсе  

тел.: 8(727) 238 14 17 

т.ф.: 8(727) 243 04 70  

e-mail: ooinst@mail.ru 

2017 Мүгедектігі бар 

жандардың 

бостандықтарын, 

құқығын және 

мүдделерін қорғауды 

қамтамасыз етуге 

бағытталған мәселелерді 

шешу. Мүмкіндігі 

шектеулі жандарға 

арналған жұмыс 

орындарын құру. 

Мүгедектерге арналған 

техникалық және оңалту 

мекемелерін дамыту. 

Мүгедектерге қажетті 

еңбек және тұрмыстық 

дағдыларын үйрету. 
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47.  «Көмектес» көзі көрмейтін 

мүгедектердің қоғамдық 

қайырымдылық қоры. 

Сапелкин  

Александр  

Филиппович 

Алматы қ, Жұмалиев көшесі, 156 

үй,41 пәтер 

т. ф.: 8 (727) 378 66 41  

e-mail: komektes_38@mail.ru 

www.komektes.besaba.com 

1995 

Мүгедектерге 

қайырымдылық көмегін 

көрсету 

48.  

«Феникс» Мүмкіндігі Шектеулі 

Адамдардың Ұйымы» қоғамдық 

бірлестігі 

Медьяров Талгат 

Рамазанұлы 

Заңды мекен-жайы: 

Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 

3 шағын ауданы, 25/26 үй, 42 п. 

Нақты орыны 

Муратбаев көш. 138 үй, 14 қеңсе 

ұялы тел.: 8 708 630 32 50 

ұялы тел.: 8 707 232 99 70 

e-mail: olovphoenix@gmail.com  

2019 

Мүмкіндігі шектеулі 

адамдарға қолдау 

көрсету. Мүмкіндігі 

шектеулі адамдарға 

қосымша білім алуына 

жағдай жасау 

49.   «Кең Пейіл»  мүгедектердің 

қоғамдастығы» қоғамдық бірлестігі 

Ақмоллаева 

Назугум 

Алматы қ, Медеу ауданы, 

Мичуринец бақ шаруашылығы 

серіктестігі, 42  

Ұялы тел.: 8 700 111 26 43 8 707 

820 95 30 8 707 959 67 59 e-mail: 

ooikenpeyil@bk.ru ilyas.fau-

zer@mail.ru 

2016 Көру қабілеті бұзылған 

адамдармен жұмыс. 

50.  ЖҚ «Анашым»  

нашар көретін балалар мен жастар 

қолдау қоры 

Юсупова Зерхан 

Юнусовна 

Алматы қ, 

Панфилов көшесі 49,  3 кеңсе 

тел.: 8(727) 327 26 26  

ұялы тел.: 8 707 237 10 10  

e-mail: 3272626@gmail.com 

2011 Көру қабілеті бұзылған 

адамдармен жұмыс. 

Еріктілерді тарта отырып, 

спорттық шаралар 

ұйымдастыру 

51.  «Гемобластоз науқас-мүгедектер 

қауымдастығы» РҚБ 

Ахмедиярова 

Лэззэт Аликовна 

Алматы қ, Саратовская көшесі 17 

Ұялы.:8 701 228 32 28  

8 777 228 38 22 

e-mail: akhmedyarova_l@mail.ru 

2004 Онкогематологялық  

ауруға шалдыққан 

науқастарға жәрдемдесу 

mailto:olovphoenix@gmail.com
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52.   «Біз сіздермен біргеміз» қоғамдық 

мүгедектер бірлестігі 

Мусаев Ұлан 

Жолдошбекұлы 

Алматы қ, Монтажная көшесі 

15б,  10 пәтер  

ұялы.: 8 701 313 18 64 

e-mail: oobsb@mail.ru 

2009 Әділ әлеуметтік қоғам 

құрылысында белсенді 

қатысу үшін, рухани 

және адамгершілік 

құндылықтар негізінде 

қоғамдағы көзқарасты 

қалыптастыру үшін, 

мүмкіндігі шектеулі 

жандардың құқықтары 

мен мүдделерін қорғау. 

53.  «Бақыт өз қолымен» жек қоры Хасенова  

Гүлзада 

Краноқызы 

Алматы қ,  

Төле би көшесі, Момышұлы 

көшесі қиылысында, 

Ақсай-1 А, 13 үй, 63 кеңсе 

тел.: 8(727) 225 68 67 

ұялы тел.: 8 705 206 36 18 

2004 Мүгедектерге 

қайырымдылық қолдау 

54.  «Чернобыль ардагерлері және ҚР 

жергілікті соғыстар одағы» 

қоғамдық бірлестігі 

Абдыкаримов   

Рахимберлі    

Зайтбекұлы 

Алматы қ, 

«Сайран» ықшам ауданы 114, 2 

кеңсе 

тел.:8 (727) 243 62 11 д. 

т.ф.: 8 (727) 250 14 19 

ұялы тел.: 8 777 187 01 07 

e-mail: rahim.62@list.ru 

2000 Мүгедек адамдарға, 

ардагерлерге, аналар мен 

жесірлерге әлеуметтік-

күнделікті проблемаларда 

көмек көрсету. Өскелең 

ұрпақпен әскери-патриот-

тық жұмыс. 

55.  
«Алматы қалалық мүгедектер 

қоғамы» қоғамдық бірлестігі 

(АҚМҚ) 

Аманбаев Әли 

Әбілдаұлы 

 

Алматы қ, 

Қонаев көшесі 122, 203 кеңсе. 

тел.: 8 (727) 261 23 28; 

e-mail: agoi@inbox.ru 

www.agoi.kz 

1996 Мүмкіндігі шектеулі 

жандардың әлеуметтік 

қорғауы. 

mailto:rahim.62@list.ru
mailto:agoi@inbox.ru
http://www.agoi.kz/


18 

 

56.   «Алматы қалалық мүгедектер 

қоғамының «Самғау-М» 

реабилитациялық қызмет орталығы» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

Аманбаев Әли 

Әбілдаұлы 

 

Алматы қ, 

Қонаев көшесі 122, 203 кеңсе. 

тел.: 8 (727) 261 23 28; 

e-mail: agoi@inbox.ru 

www.agoi.kz 

2016 Бірінші топтағы мүгедек 

жандарға жеке түрде 

көмек көрсету 

57.  «Қазақстан мүгедектер 

ұйымдарының одағы» заңды 

тұлғалар бірлестігі 

Аманбаев Әли 

Әбілдаұлы 

Алматы қ, 

Қонаев көшесі 122, 207 кеңсе 

тел.: 8 (727) 261 75 87 

e-mail: soik.kz@inbox.ru  

www.soik.kz 

2010 Мүгедектік мәселелерді 

шешуде, мүшелерінің 

күш-жігерін топтастыру,  

Одақ мүшелерінің 

қызметіне жататын 

мәселелер, сондай-ақ 

мүгедектігі бар 

адамдардың, 

Қазақстанның 

мемлекеттік 

органдарының, Одақ 

мүшелерінің мүдделерін 

білдіретін, шетелдік және 

халықаралық үкіметтік 

емес ұйымдар туралы 

мүшелерінің келісілген 

ұстанымдарын дамыту. 

58.   «Бисенсорлық қабілеті нашарлаған 

мүгедектерге әлеуметтік көмек 

көрсететін және оңалтуға мүмкіндік 

беретін МЕЙІРІМ корпоративтік 

қор» 

«ОЛАР» атты қоғамдық бірлестігі 

Төлеева Ақнұр 

Ұлықбекқызы 

Алматы қ, Нұрсұлтан Назарбаев 

даңғылы, Гоголь 80/50 көше 

қиылысы, 59 үй 

Ұялы тел.: 8 701 915 11 30 

e-mail: leyla_n71@mail.ru 

2001 

 

Мүгедек адамдар мен 

зағип балаларға 

транспорттық қызмет 

көрсету 

mailto:agoi@inbox.ru
http://www.agoi.kz/
mailto:soik.kz@inbox.ru
http://www.soik.kz/
mailto:leyla_n71@mail.ru
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59.   «Ерекше Таңдау» ҚБ «ОЛАР» 

Корпоративтік қор  

Наманова Лэлам 

Тохтасунқызы 

Алматы қ, 

Байзақов көшесі 222 

Ұялы тел.: 8 701 915 11 30 

e-mail:  aknur0710@mail.ru 

2014 Біріншіт топтағы көзі 

нашар көретін 

мүгедектерге жеке көмек 

көрсету 

60.  «Медеу ауданы мүгедектерінің ерікті 

қоғамы» қоғамдық бірлестігі 

Климко Любовь 

Касымовна 

Алматы қ,  

Төле би көшесі 40 

тел.:  8 (727) 291 62 82 

e-mail:  doimedeu@mail.ru 

1990 Қоғамға мүгедек және 

интеграция бар адамдар 

үшін тең құқықтар мен 

мүмкіндіктерді 

қамтамасыз етуге 

жәрдемдесу. 

61.  «Үміт» саңырау мүгедектерді қорғау 

Орталығы» қоғамдық қоры 

Ергалиева Аман-

бике 

Үсербайқызы 

Алматы қ,  

Әйтиев көшесі 94 үй, Төле би 

көшесі қиылысы,  51 кеңсе 

тел.: 8 (727) 378 22 30; 

т.ф.: 8 (727) 378 22 33,  

e-mail:   deafkz@mail.ru 

1997 ҚР-ның саңырау және 

нашар еститін 

азаматтарының 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау. 

62.  «Өмірге сен» қоғамдық қоры Айнақұлова 

Алмакүл 

Рымбайқызы 

Алматы қаласы, 

Медеу ауданы, 

Ахмедияров көшесі, 25а үй 

Ұялы тел.:8 701 718 28 80 

Ұялы тел.:8 705 561 22 04 

e-mail: aset.imanga-

liev@gmail.com  

almagul_a71@mail.ru 

www.omirge-sen.kz 

2017 

Сирек генетикалық 

жүйке-бұлшықет 

аурулары бар адамдарға 

(омыртқа бұлшықетінің 

атрофиясы - SMA, 

Дукенна миопатиясы - 

DMD, Шаркот-Мари 

синдромы және NMD-нің 

басқа түрлері) және 

олардың отбасыларына 

көмек және қолдау. 

mailto:aknur0710@mail.ru
mailto:doimedeu@mail.ru
mailto:deafkz@mail.ru
mailto:aset.imangaliev@gmail.com
mailto:aset.imangaliev@gmail.com
mailto:almagul_a71@mail.ru
http://www.omirge-sen.kz/
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63.  «Мүмкіндігі шектеулі балалардың 

ата-аналарының қауымдастығы» 

қоғамдық бірлестігі (МШБАҚ) 

Ахтанова Асия 

Тахавқызы 

 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі, 120 үй 

Мұратбаев-Нүрпейісов көшесі 

қиылыстары 2А 

тел.: 8 (727) 224 00 43; 

292 48 99, 292 41 49 

e-mail:  

asiya_ardi@mail.ru      

support@ardi.kz 

www.ardi.kz 

1991 Мүмкіндігі шектеулі 

балалар мен жастардың, 

(ЦCА санаты), 

құқықтары мен 

мүдделерін қорғау, 

медициналық, 

педагогикалық, 

психологиялық және 

материалдық көмек 

көрсету. Балаларды 

оңалту орталығы. 

64.  «Кеңес»(Әлеуметтік бейімделу және 

еңбекпен оңалту орталығы) 

мүгедектердің қоғамдық бірлестігі 

Сулеева 

Майра 

Магауянқызы 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 166  үй, 

балабақша ғимаратында 

тел.: 8 (727) 375 75 48  

e-mail: kenes_may@mail.ru 

 

1992 Арнайы білім беру 

қажеттіліктері бар 

балаларды оңалту мен 

бейімдеу 

65.  Жоғары білімі бар мүгедектердің 

«Намыс» қоғамдық бірлестігі 

Полукаров Юрий 

Владимирович 

Алматы қ,  

Жандосов көшесі 69 үй 

т.ф.: 8 (727) 309 32 75 

т.ф.: 8 (727) 309 30 61 

е-mail: namys@bk.ru 

namys2002@gmail.com  

www.disable.kz  

www.socialservice.kz  

www.student-disable.kz 

2002 Мүмкіндігі шектеулі 

азаматтардың мүдделерін 

қорғау  

mailto:asiya_ardi@mail.ru
mailto:support@ardi.kz
http://www.ardi.kz/
mailto:kenes_may@mail.
mailto:namys@bk.ru
mailto:namys2002@gmail.com
http://www.disable.kz/
http://www.socialservice.kz/
http://www.student-disable.kz/
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66.  «Мүмкіндігі шектеулі адамдардың 

мудделерін қорғайтын Қайрат 

Иманалиев атындағы комиссия» 

Қоғамдық бірлестігі 

Алаев Вениамин 

Юрьевич 

Алматы қ, 

Заңды мекен жай: 

Алмалы ауданы, Құрманғазы 

көшесі 16 

Факты мекен-жай:  

Гоголь көшесі 111 

Ұялы тел.: 8 701 799 60 09 

е-mail: pwdalmaty@mail.ru 

2017 Мүмкіндігі шектеулі 

азаматтардың мүдделерін 

қорғау 

67.  «Мүгедектердің әлеуметтік 

қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі 

Рахимкужаева  

Сания  

Бейбітқызы 

Заңды мекен-жай:  

Алматы қ,Алмалы ауданы, 

Амангелді көшесі,52 үй 

Пошта мекен жайы: 050012 ҚР., 

Алматы, Алмалы ауданы, 

Мұратбаев көшесі, 133 үй, 63 

пәтер 

Т.ф.: 8(727) 292 00 99; 

Ұялы тел.: 8 701 555 39 79; 

e-mail: riatric@mail.ru 

2016 Мүмкіндігі шектеулі 

адамдар үшін өндірістік-

еңбек оңалту 

орталықтарын құру және 

дамыту  

68.  «Қазақ зағиптар қоғамы ҚЗҚ» 

қоғамдық бірлестігінің Алматы 

филиалы  

Қонырбаева  

Кабира Сағидол-

динқызы 

Алматы қ, Бөгенбай батыр 

көшесі, 138 үй,1,2 кеңсе 

тел.: 8 (727) 293 58 73, 

399 89 91 

e-mail: afoo-kos@mail.ru 

1997 Мүмкіндігі шектеулі 

және көзі көрі қабілеті 

нашар азаматтарға 

оңалтудан көмек көрсету  

69.   «Шарапат» «Мүмкіндігі шектеулі 

жастар ұйымы»  қоғамдық бірлестігі 

Мананбаева  

Раушан 

Темірбекқызы 

Алматы қ, Гоголь көшесі 111, 621 

кеңсе 

тел.: 8 (727) 393 51 34 

e-mail: moisharapat.office@mail.ru 

moisharapat@mail.ru 

www.moi-sharapat.kz 

2009 Мүмкіндігі шектеулі 

жастардың әлеуметтік 

қорғанысы 

mailto:pwdalmaty@mail.ru
mailto:riatric@mail.ru
mailto:afoo-kos@mail.ru
mailto:moisharapat.office@mail.ru
mailto:moisharapat@mail.ru
http://www.moi-sharapat.kz/
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70.   «Марқабат» қоғамдық қоры Сим Светлана 

Геннадьевна 

Алматы қ,  

Бұхар жырау көшесі, 62/25 

Тел.: 8(727) 261 75 56 

Ұялы тел.: 8 701 713 85 53 

Socis05@mail.ru 

2009 Еріктілер мен 

қайырымдылық көмегін 

көрсету.  18 жасқа дейінгі 

нейропсихотриялық 

аурулары бар балаларға 

күндізгі күтім қызметі 

71.   «Азамат әлеуеті» жекеменшік 

қайырымдылық қоры 

Сейсенова 

Алмагүл 

Дәулетқазықызы 

Алматы қ, 

Қалқаман-2 ықшам ауданы, 

И.Каракулов көшесі 8 үй 

Ұялы тел.: 8 701 907 71 02 

Ұялы тел.: 8 707 907 71 02. 

e-mail: seisenova@mail.ru dau-

letbayeva@azamataleueti.kz  

 

2015 Мүгедектер мен олардың 

отбасыларына, 

жасөспірімдер мен 

жастарға, білім беру, 

медициналық, әлеуметтік 

және басқа да арнайы 

қызметтерді толық 

дамыту процесінде 

қолдау көрсету. 

72.  «Қазақ саңыраулар қоғамы» 

қоғамдық бірлестігінің филиалы, 

Алматы қалалық ұйымы 

Жуковская Нина 

Александровна 

Алматы  қ, 

Сүйінбай көшесі, 54  үй 

тел.: 8 (727) 382 15 39; 

e-mail: aogp_kog@mail.ru 

1995 Есту бойынша 

мүгедектерді оңалту, 

мүгедектерді еңбек 

жұмыспен қамту 

73.  «Қазақстанның ым тілі 

аудармашыларының қауымдастығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Ефименко Вера 

Михайловна 

Алматы қ, 

Мұратбаев көшесі 140 ,5 кеңсе 

тел.: 8 (727) 399 88 09; 

ұялы тел.: 8 777 369 70 99 

e-mail: mensory87@mail.ru 

2006 Есту бойынша 

мугедектерге ым тілін 

оқыту, оңалту және 

жұмыспен қамту. 

74.  «Мүмкіндіктері шектеулі балалар 

мен жасөспірімдерді оңалту 

«Мейірім» орталығы» жеке қоры 

Дроздова  

Людмила  

Григорьевна 

Алматы қ, Ақан сері көшесі 154  

тел.: 8 (727) 294 33 21; 

294 33 31 

т.ф.: 8(727) 225 05 68 

e-mail: meirim@list.ru 

2004 Мүмкіндігі шектеулі 

балаларды оқыту және 

тәрбиелеу, оңалту және 

білім беру, 3-16 жастағы 

балаларды оқыту 

mailto:Socis05@mail.ru
mailto:seisenova@mail.ru
mailto:dauletbayeva@azamataleueti.kz
mailto:dauletbayeva@azamataleueti.kz
mailto:AOGP_KOG@mail.ru
mailto:mensory87@mail.ru
mailto:meirim@list.ru


23 

 

75.  «Мектеп спорт федерациясы» 

қауымдастығы нысанындағы заңды 

тұлғалар бірлестігі 

Нұрахметов 

Нұржан  

Малькенярұлы 

Алматы қ, 

Жандосова 21 үй, абоненттік 

жәшік 20, 

Тел.: 8(727) 327 20 49, 

Ұялы тел.: 8 701 799 28 65. 

email:school.sport.kz@gmail.com 

2011 Мектеп спортын дамыту, 

салауатты өмір салтын 

насихаттау 

76.  «Қазақстанның велоспорт 

қоғамдастық» қоғамдық бірлестігі 

Қапасов 

Думан  

Жандосұлы 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 707 383 38 33 

e-mail:kaduman@ya.ru 

2017 Спорттық іс-шаралар 

қолдап, салауатты өмір 

салтын насихаттау 

77.   «Sport Concept» 

қоғамдық қоры 

Шелепова Анна 

Владимировна 

Алматы қ, 

Абай даңғылы 139, 28, 

Ұялы тел: 8 707 237 29 28 

e-mail: 

anyashelepova@gmail.com  

fondsc@gmail.com   

2014 Қолжетімді жерде 

балалар спорттың дамыту 

78.   «Алматы қаласының Тоғызқұмалақ 

интеллектуалды ойын Федерациясы» 

қоғамдық бірлестігі 

Халелов  

Еркебұлан 

Есімханұлы 

Алматы қ,  

Әйтиев көшесі 51, 2 пәтер 

Ұялы тел.: 8 707 777 21 70 

8 701 777 21 70 

e-mail:z2170@mail.ru 

2014 Өскелең ұрпақты 

тәрбиелеу және 

Қазақстан халқының 

мәдени мұрасын 

насихаттау мақсатында 

тоғызқұмалақ 

интеллектуалды ойының 

қолдану және дамыту 

79.  «Алматы қаласының  Регби 

Федерациясы» қоғамдық қоры 

 

Кнорр Станислав 

Владимирович 

 

Алматы қ,  

Майлин көшесі, Огарев көше 

қиылысы (Әуежай ауданында) 

Ұялы тел.: 8 700 693 71 79 

E-mail: info@kaz-rugby.kz 

www.kaz-rugby.kz 

1991 Регби спортшыларын, 

әйелдер мен ерлер 

командасын халықаралық 

турнирлерге қатысу үшін 

дайындау. 

mailto:school.sport.kz@gmail.com
mailto:kaduman@ya.ru
mailto:anyashelepova@gmail.com
mailto:fondsc@gmail.com
mailto:z2170@mail.ru
mailto:info@kaz-rugby.kz
http://www.kaz-rugby.kz/
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80.  «ҚР самбо Федерациясының» Рес-

публикалық қоғамдық бірлестігі 

Мейірбеков Сәкен 

Маралбекұлы 

Алматы қ,  

Әл- Фараби даңғылы 17, «Нұрлы 

Тау»  БО, 4б блогы 

тел.: 8(727) 311 51 73 

E-mail: office@sambo.com.kz  

www.sambo.kz  

 

2000 Самбоны дамыту 

бағдарламаларын әзірлеу 

және оларға қатысуын 

іске асыру; 

Халықаралық спорттық 

іс-шараларды 

ұйымдастыру және 

өткізу; 

81.   «Special Olympics» республикалық 

қоғамдық бірлестігі 

Ильина Галина 

Евгеньевна 

Алматы қ,  

Мақатаев көшесі 13   

Ұялы тел.:8701 372 54 97  

e-mail: specialolympicsal-

maty@mail.ru 

www.specialolympics.org.kz 

1998 Мүмкіндігі шектеулі 

балаларды спорттық 

өмірге тарту. 

Жаттығулар, 

халықаралық жарыстарға 

спорттық дайындық.. 

82.   «Special Olympics» қоғамдық 

бірлестігі  

Бахарев Илья 

Владимирович 

Алматы қ,  

Байзақов көшесі 280, 9  кеңсе 

Ұялы тел.:8 701 682 80 92; 

8700 973 4946 

e-mail: sokaz.info@mail.ru  

www.specialolympics.org.kz 

1992 Мүмкіндігі шектеулі 

балаларға спорттық іс- 

шара өткізу 

83.  Алматы қ. «Алатау» мүгедектер 

қоғамы»  қоғамдық бірлестігі 

Смағулова 

Сағымхан 

Нұрмұханбетұлы 

 

Алматы қ,  

Жароков көшесі 126, жертөле 

қабаты 

тел.: 8 (727) 392 31 53 

т.ф.: 8 (727) 392 30 05 

e-mail: Alatau89@mail.ru 

1989 Мүмкіндігі шектеулі 

адамдар үшін тең 

мүмкіндіктерді 

қамтамасыз ету. 

mailto:office@sambo.com.kz
http://www.sambo.kz/
mailto:specialolympicsalmaty@mail.ru
mailto:specialolympicsalmaty@mail.ru
http://www.specialolympics.org.kz/
mailto:sokaz.info@mail.ru
http://www.specialolympics.org.kz/
mailto:Alatau89@mail.ru
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84.   «ЕРЗИ» мүгедектер 

ассоциациясының» 

қоғамдық бірлестігі 

Игембергенов  

Ербол Бахытұлы             

Алматы қ,  

Желтоқсан көшесі 110 

Ұялы тел.: 8 707 464 65 05 

e-mail: work.kz@mail.ru        

www.erzi.kz 

2015 Мүмкіндігі шектеулі 

адамдар мен ЦСА 

диагноз қойылған 

адамдарды  емдеу,  

әлеуметтік  және 

физикалық оңалтыруға 

мүмкіндік беру. 

85.   «Аруана Алматы» қоғамдық қоры 

( ЦСА  диагнозы бар балаларға 

арналаған «Аруана» оңалту 

орталығы) 

 

Нұрғалиев Руслан 

Ғалымұлы 

 

Малик Шынар 

Алматы қ,  

Жамақаев көшесі 93 

Ұялы тел.: 8 701 529 55 57 

8 702 707 00 11  

e-mail: malik1@mail.ru  

Facebook: @centraruana 

2009 Венгерлік және қытай 

дәрігерлердің 

әдістемесіне жүгініп 

ЦСА диагнозы бар 

балаларды оңалту. 

Инклюзивті білім беру 

86.   «Амаль – Иман» қоғамдық қоры Науметова  

Ризвана 

Шәкіржанұлы 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 707 738 38 57 

e-mail: of.amaliman@mail.ru    

 

2014 Мидың зақымдануынан 

кейін 18 жасқа дейінгі 

мүгедек балаларға және 

ақыл-ой кемістігі бар 18 

жасқа дейінгі балаларға 

күндізгі күтім қызметі 

асырылады 

87.   «Подранки-Шарасыздар» 

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың 

қоғамдық бірлестігі 

Тобатаева Ғалия 

Ғаббасқызы 

Алматы қ, Саин көшесі 14 ,89  

пәтер      

тел. 8(727) 251 43 60 

ұялы тел.: 8705 219 82 45 

e-mail:podranki03@mail.ru  

galitob@mail.ru                               

2010 Мүгедектердің құқығын 

қорғау 

88.   «Зам зам» мүмкіндігі шектеулі 

адамдардың қоғамдық бірлестігі 

Мамутов 

Руслан  

Рехимивич 

Алматы қ, Жібек Жолы көшесі 

51, 313 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 701 503 

2007 Мүгедектерді оңалту, 

мүгедектердің құқықтары 

мен мүдделерін қорғау, 

mailto:work.kz@mail.ru
http://www.erzi.kz/
mailto:malik1@mail.ru
mailto:of.amaliman@mail.ru
mailto:podranki03@mail.ru
mailto:galitob@mail.ru
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медициналық және 

әлеуметтік көмек. 

89.  «Шырақ» мүгедектігі бар әйелдер 

қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі 

Калтаева 

Ляззат  

Молдабекқызы 

Алматы қ,  

Гоголь көшесі 111 

«DAMU» қоры  622 кабинет 

тел.: 8 (727)279 57 23,   

391 27 00 

e-mail: 

shyrak.ngo@gmail.com 

www.shyrak.kz 

2001 Мүгедектігі бар 

әйелдердің құқықтарын 

қорғау және алға тарту. 

90.   «Нұр-Жақсылық» 

Қоғамдық қоры 

Раушеков Анвар 

Раушекович 

Алматы қ,  

Амангелді көшесі 52А,  7 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 701 477 32 56 

e-mail: fond_nur@mail.ru 

www.fba.kz 

2012 Қор ең өзекті әлеуметтік 

мәселелерді шешуге 

бағытталған жобаларды 

жүзеге асырады,50 

жастан асқан адамдарға 

қолдау ж.б. 

91.  «Дыбыс» кохлеарлы имплант және 

есту қабілеті нашар балаларға 

арналған қоғам» қоғамдық бірлестігі 

Ешпанова  

Динара  

Дәуренбекқызы 

Алматы қ,Тоқтабаев көшесі 13 , 

24  пәтер 

Ұялы тел.: 8 705 960 59 51 

e-mail: dibis.kz@mail.ru, 

eshpanova@list.ru, 

2010 Әлеуметтік және 

психологиялық жәрдем 

92.  «Жігер» мүмкіндігі шектеулі жастар 

ұйымы» қоғамдық бірлестігі 

Юсупджанов 

Пархат Азатұлы 

Алматы қ, 

Бөгенбай батыр көшесі 214  

т.ф.: 8 (727) 292 06 18 

e-mail:  

farkhat.master@gmail.com  

pa.zhiger@gmail.com   

zhigerkz@rambler.ru 

2007 Қоғамның барлық 

аспектілерінде 

мүгедектігі бар жастарға 

қоғамның барлық 

аспектілеріне 

интеграциялау 

mailto:shyrak.ngo@gmail.com
http://www.shyrak.kz/
mailto:fond_nur@mail.ru
http://www.fba.kz/
mailto:dibis.kz@mail.ru
mailto:eshpanova@list.ru
mailto:farkhat.master@gmail.com
mailto:pa.zhiger@gmail.com
mailto:zhigerkz@rambler.ru
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93.   «О'Живи!» қоғамдық қоры  

 

Логунова Юлия 

Сергеевна 

Алматы қ, 

Сайран ықшам ауданы 3 үй, 85 

пәтер  

Ұялы тел..: 8 702 351 13 12 

Ұялы тел.: 8 707 819  75 94 

e-mail: 

info@o-zhivi.com  

yu_logunova@mail.ru  

ai.sakenova@gmail.com  

Facebook.com @ozhivi 

2009 Балалар мен 

жасөспірімдерге арналған 

мәдени-білім беру 

жобалары; жер үсті 

кеңістігінің экологиясы; 

адам мен қоғамның 

физикалық денсаулығы; 

94.  «КҮН БАЛА - Даун синдромы бар 

балалар мен жасөспірімдерге көмек 

және қолдау» қоғамдық қоры 

Джан-ша Алла 

Викторовна 

Алматы қ, 

Қабдолов көшесі  26  

Ұялы тел.: 8 701 794 12 95 

 8 705 888 80 98 

e-mail:  

kunbala.fund@gmailcom  

www.Kunbala.kz 

2015 Даун синдромы бар 

адамдар үшін күтім және 

қолдау 

95.   «PioneerConcept» жеке қоры Қаратай Жанат 

Қайыркенқызы 

Алматы қ,  

Алматау көшесі ,27 үй 

Ұялы тел.: 8 701 711 01 02 

8 701 980 54 41 

Ұялы тел.:8 707 111 32 17 

e-mail: 

info@pioneer.kz  

zhanna.karatai@mail.ru 

https://www.facebook.com/pg/pio-

neerconcept  

2017 Аутизмі және басқа да 

жетілу проблемалары бар 

балалар мен жастарды 

қолдау көмек қоры. 

https://vk.com/write?email=info@o-zhivi.com
mailto:yu_logunova@mail.ru
mailto:ai.sakenova@gmail.com
https://www.facebook.com/ozhivi/
mailto:kunbala.fund@gmailcom
http://www.kunbala.kz/
mailto:info@pioneer.kz
mailto:zhanna.karatai@mail.ru
https://www.facebook.com/pg/pioneerconcept
https://www.facebook.com/pg/pioneerconcept
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96.  «Соверши чудо» аутизм және басқа 

да ерекшеліктері бар балаларға 

көмек қоры» қоғамдық қоры 

 

«Луч света» сенсорлық интеграция 

түзету және дамыту орталығы 

 

Байрамова Лейла 

Әлиханқызы 

Алматы қ,  

Грановский көшесі 96, 2 қабат 

Тел.: 8 707 105 30 83 

Тел.: 8 777 358 69 59 

Тел.: 8 707 414 95 24 

e-mail: 

info@luchsveta-almaty.org  

www.luchsveta-almaty.org 

 

2016 Орталық аутизм, ЗПРР, 

(РАС), ЗРР, СДВГ, сенсо-

моторлық алалия және 

дамуындағы басқа да 

ерекшеліктері бар 

балалармен жұмыс 

істейді. Сонымен қатар 

нормативтік және 

дамушы балаларға 

арналған мектепке 

дайындық топтары бар. 

Орталықта ата-аналар 

үшін оқу сабақтары 

өткізіледі. 

97.  Қазақстанда аутизм және басқа да 

жетілу проблемалары бар балалар 

мен жасөспірімдерге көмек, «Ашық 

Әлем» қолдау қоры»  қоғамдық қоры 

Архарова Алия 

Сағидуллақызы 

Алматы қ,  

Назарбаев көшесі  175 , 300 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 777 020 20 84 

8776 911 91 61,  

8 701 780 18 17 

e-mail:  

info@autism.kz, 

ashykalem@gmail.com, 

asarkharova@gmail.com, 

www.autism.kz  

2010 Қазақстанда аутизм және 

басқа да дамуында 

проблемалары бар 

балалар мен 

жасөспірімдерді 

әлеуметтік қорғау және 

оңалту. Аутизм және 

басқа да дамуында 

проблемалары бар 

балаларға 

психологиялық, 

әдістемелік, 

медициналық және басқа 

да көмек көрсету. 

mailto:info@luchsveta-almaty.org
http://www.luchsveta-almaty.org/
mailto:info@autism.kz
mailto:ashykalem@gmail.com
mailto:asarkharova@gmail.com
http://www.autism.kz/
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98.  «Үміт» халықаралық орталығы» 

қоғамдық қоры» 

Акимеева Асель 

Қалиаскарқызы 

Алматы қ,   

Брусиловский көшесі 141 

тел.: 8(727) 354 47 37 

т.ф:  8(727) 37 47 000 

e-mail: info@umitcenter.org 

www.umitcenter.kz   

2001 Халықтың әлеуметтік 

осал топтарынан шыққан 

балалар мен жастарға, 

соның ішінде бұрын 

заңмен қақтығыстарға 

тап болған адамдарға 

әлеуметтік бейімделуге 

тиімді көмек 

. 

 

99.   «Baurzhan Foundation» 

Жеке қоры 

Жомартова  

Жұмажан 

Суйіндікқызы 

Алматы қ,  

Темірязев көшесі 71, 3 кеңсе  

тел: 8 (727) 315 15 11 

e-mail: baurzhanfund@gmail.com, 

info@baurzhan.kz, 

www.baurzhan.kz 

2004 Қазақстанда 

қайырымдылық қорын 

дамуға үлес қосу 

100.   «Аяла» жекеменшік қайырымдылық 

қоры  

Сүлейменова  

Айдан  

Толеутайқызы 

Алматы қ,  

Әл Фараби  77/7, 9 қабат, 8 

кабинет, «Esentai Tower» БО  

тел: 8 (727) 356 17 38; 

т.ф.: 8(727)356 17 59;  

ұялы тел.: 8 702 808 33 23 

e-mail: info@ayala.kz 

www.ayala.kz 

2007 Перзентханалар, 

перинаталды орталықтар, 

балалар ауруханалары 

мен санаторийлер, 

сондай-ақ балалар үйі, 

мектеп-интернат, 

балабақша және т.б. білім 

беру және денсаулық 

сақтау мемлекеттік 

мекемелерде балаларға 

көмектеседі. Қор атаулы 

қаржылық көмек 

көрсетпейді. 

http://www.umitcenter.kz/
mailto:baurzhanfund@gmail.com
mailto:info@baurzhan.kz
http://www.baurzhan.kz/
mailto:info@ayala.kz
http://www.ayala.kz/
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101.   «Қамқоршы» 

 Мүгедектерді қолдауға арналған 

қоғамдық қор 

Әмірбеков Бахыт 

Шәріпұлы 

Алматы қ,  

Алатау ауданы , 

Арқалық көшесі  17/2 

Ұялы тел.: 8 705 902 73 85 

e-mail: kamkorshy@mail.ru 

info@kamkorshy.kz 

2010 Мүгедектерге көмек 

көрсету  

102.   «Үміт үйі»   

қоғамдық қоры 

Өміржанова 

Әсемхан 

Қасымжанқызы 

Алматы қ,  

«Шаңырак-2» ықшам ауданы, 

Тойшібек б көшесі  163 

тел: 8 (727) 271 88 33 

e-mail: elya.kas@mail.ru   

umit.kz@mail.ru 

 

2003 Жалғыз басты, көп 

балалы аналар мен 

психология жағынан 

мүгедектігі бар 

балалардың аналары 

үшін қайырымдылық 

көмек көрсету. 

Мүмкіндігі шектеулі 

балалармен жұмыс істеу. 

Салауатты өмір салты 

үшін жастармен жұмыс 

істеу. 

103.   «Добровольное Общество Милосер-

дия» 

Қоғамдық қоры  

 (ОФ «ДОМ») 

Аружан Саин Алматы қ,  

Наурызбай батыр к-сі  65 үй ,69 

кеңсе 

тел.: 8 (727) 267 66 46; 

250 12 83 

e-mail: info@detdom.kz 

www.detdom.kz 

2006 Қайырымдылық көмегін 

көрсету  

104.  ҚР «Мейірімділік және денсаулық» 

қоғамдық бірлестігінің Алматылық 

филиалы 

Гойкалова  

Людмила  

Александровна 

Алматы қ, 

Желтоқсан к-сі 13 үй ,1 кеңсе, 

Қазыбек би көше қиылысы  

тел: 8 (727) 261 27 35 

1989 Жалғыз, науқас, қарт 

адамдарға 

қайырымдылық көмек. 

mailto:kamkorshy@mail.ru
mailto:info@kamkorshy.kz
mailto:elya.kas@mail.ru
mailto:umit.kz@mail.ru
mailto:info@detdom.kz
http://www.detdom.kz/
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105.  «Игілік-С» қайырымдылық қоры» 

қоғамдық қоры 

Сауранбеков 

Тельман  

Еркінбекұлы 

Алматы қ, 

Қонаев көшесі 158 үй, 16 кеңсе. 

тел: 8 (727) 267 06 90 

 

1989 Тұрмысы төмен 

азаматтар, жетім 

балаларға моральдық 

және материалдық көмек 

беру қайырымдылық 

шаралары 

106.  «Meйір» қайырымдылық қоры»   

Алматы қаласы Жетісу ауданы 

бойынша қоғамдық бірлестігі 

Иванова Галина 

Анатольевна 

Алматы қ 

Ұялы тел.: 8 701 512 23 34 

e-mail: galina.11235@mail.ru 

1998 Қайырымдылық  

107.   «Орал» қайырымдылық қоры» 

қоғамдық қор 

Симоненко 

Ирина Евгеньевна 

Алматы қ,  

Остроумов көшесі  47 

тел. 8 (727) 382 84 11 

ұялы  тел.: 8 707 873 87 75 

e-mail:oralfoundation@mail.ru, 

irinsimon@yandex.ru, 

www.oralfoundation.kz 

1999 Әлеуметтік 

қайырымдылық, өмірде 

қиын жағдайларға тап 

болған әйелдерге 

психологиялық қолдау, 

баспанамен қамтамас ету 

 

108.   «Дара»  жеке қайырымдылық қоры  Бақиева Мадина 

Маратқызы 

Алматы қ, 

Қалдаяқов көшесі  79, кабинет   

тел.:8 (727) 293 84 31 

тел.:8(727) 232 63 29 

e-mail:  

almaty@dara.kz, 

ainash@dara.kz, www.dara.kz 

2005 Балалар медициналық 

мекемелерінде мүмкіндігі 

шектеулі балаларға 

арналған мектеп-

интернат, сонымен қатар 

балалар үйлеріне көмек 

көрсетуге бағытталған 

жобаларды іске асыру 

109.  «Убежище» әйелдер мен балаларды 

әлеуметтік бейімдеу мен оңалту 

орталығы»  қоғамдық бірлестігі 

Реше Тамара  

Рубеновна 

 Алматы қ,  

Гете көшесі  265  үй 

тел. ф: 8 (727) 257 06 04 

e-mail: svetadrobina@mail.ru  

 

2005 Аналар мен балаларға 

көмек көрсету, тәуелді 

жасөспірімдерді оңалту, 

әйелдерге әлеуметтік 

бейімдеу 

mailto:galina.11235@mail.ru
mailto:oralfoundation@mail.ru,%20irinsimon@yandex.ru
mailto:oralfoundation@mail.ru,%20irinsimon@yandex.ru
http://www.oralfoundation.kz/
mailto:almaty@dara.kz
mailto:ainash@dara.kz
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=7f0b3f&url=http%3A%2F%2Fwww.dara.kz&msgid=13952239600000000537;0;0;1&x-email=info-rc%40inbox.ru
mailto:svetadrobina@mail.ru
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110.  «Тинчеллендж Казахстан ерлерге 

арналған оңалту программасы» 

корпоративті қайырымдылық қоры  

 

Байтакова  

Эльмира 

Мұратқызы 

Алматы қ, 

Жұлдыз 2 ықшам ауданы ,26 а үй 

тел.:8 (727) 251 99 54,  

252 90 86 

e-mail: tckteens@gmail.com 

1994 Қиын жасөспірімдерді 

оңалту 

111.  «Ақ ниет» емдеу-профилактикалық 

орталық мекемесі 

Садықова Айжан 

Бегайдарқызы 

Алматы қ,  

Қазыбек би көшесі , 117/1 үй 

тел: 8 (727) 233 18 90; 233 19 41;  

т.ф.: 8(727) 279 86 05 

e-mail: doktor_sadykova@mail.ru 

1999 Емдеу-профилактикалық. 

Күндізгі стационарда 

халыққа медициналық 

көмек көрсету, кеңес 

беру. 

 

112.   «Мүгедектер мен құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің қаза 

тапқандардың отбасыларына көмек 

көрсету орталығы» қоғамдық 

бірлестігі 

Османов 

Асылбек  

Дастанбекұлы 

Алматы қ, 

Ходжанов көшесі 17 

т.ф.: 8 (727) 391 11 77; 

247 61 77 

e-mail: 

centr.pom@rambler.ru 

www.c-p.kz 

www.centrpom.kz 

1995 Мүгедектер үшін 

қайырымдылық көмек. 

Басып шығару бойынша 

қызметтер. 

 

 

113.  «UnityKZ» қайырымдылық қоры» 

қоғамдық қоры 

Кубриянов Ильяс 

Амантайұлы 

Алматы қ, 

Ташкентская көшесі, 491 , 4 

кеңсе 

тел.:8 (727) 270 81 75 

ұялы тел.:8 707 817 85 05 

e-mail: 

unitykz@inbox.ru 

www.unitykz.com 

2011 Күрделі онкологиялық 

аурулары бар балаларға, 

мүмкіндігі шектеулі 

балаларға, аз қамтылған 

отбасыларғы және 

олардың ата-аналарына , 

жетімдерге жан-жақты, 

әдістемелік, 

психологиялықкөмек 

көрсету 

mailto:tckteens@gmail.com
mailto:doktor_sadykova@mail.ru
mailto:centr.pom@rambler.ru
http://www.c-p.kz/
http://www.centrpom.kz/
mailto:unitykz@inbox.ru
http://www.unitykz.com/
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114.   «Сәби» қайырымдылық қоры  Тасмагамбетова 

Әсел 

Алматы қ,  

Достық даңғылы 250 

тел.: 8(727) 311 29 38 

e-mail: saby@saby.kz 

www.saby.kz  

facebook: @SabyFoundation 

 

2002 Жетім балаларға, 

денсаулығында ахуалы 

бар балаларға және 

талантты балаларға қол 

ұшын береді. Сондай-ақ 

физикалық мүмкіндігі 

шектеулі адамдарға 

қолдау жасау 

115.  «Жақия» қайырымдылық қоры» 

қоғамдық қоры 

Садықов Рахат 

Әлімжанұлы 

Алматы қ, Әл-Фараби  даңғылы 

77/7, «Есентай тауэр» БО, 11 

қабат 

тел.: 8 (727) 355 51 11 (ішкі.703) 

т.ф.:  8 (727) 355 52 22  

e-mail: sabirova@zhakiya.kz  

mail@zhakiya.kz  

www.zhakiya.kz  

www.facebook.com/FondZhakiya  

vk.com/public62071162    

http://instagram.com/zhakiya.kz/ 

2012 Жетім, аз қамтылған 

отбасылардан шыққан 

балаларға 

стоматологиялық көмек, 

білім беру гранттары мен 

білім беру мекемелерін 

қолдау үшін 

қайырымдылық көмек 

көрсету. 

116.   «INVA-HELP» жеке қоры Қосарбаева 

Ұлбала  

Мадальханқызы 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 700 600 19 72 

e-mail:Inva-help@mail.ru 

2018 Мүгедектері бар 

адамдардың өмірін 

жақсартатын әлеуметтік 

маңызы бар жобаларды 

іске асыру 

117.   «Ymit Zholy»  қоғамдық қоры Абдурахманова 

Венера Зинуровна 

Алматы қ,  

Спасская 65 А көшесі,  28 пәтер  

Ұялы тел.: 8747 928 96 50 

e-mail: ymitjoly@gmail.com 

 

2018 АИТВ, туберкулез, 

мүгедектігі бар адамдар 

мен отбасыларының 

өмірлерінің сапасын 

жақсартумен айналысады 

mailto:saby@saby.kz
http://www.saby.kz/
mailto:sabirova@zhakiya.kz
mailto:mail@zhakiya.kz
http://www.zhakiya.kz/
http://www.facebook.com/FondZhakiya
http://instagram.com/zhakiya.kz/
mailto:Inva-help@mail.ru
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118.  «Алтын-көл» ана, қамқоршылық 

және балалық шақты қорғайтын 

қайырымдылық қоры» 

Қоғамдық қор 

Чекменева Ольга 

Геннадьевна 

Алматы қ,  

Қашқар көшесі 73-25 

Ұялы тел.:8 705 184 58 83 

8 707 184 58 83 

e-mail: 

1845883@mail.ru  

 

1994 Ішкі құрылыс 

ауруларымен 

диагноздалған мүгедек- 

балаларға, жетім 

балаларға жәрдем беру. 

119.   «Samruk Kazyna Trust» 

корпоративтік қоры 

Даримов 

Ерлан  

Қожабергенұлы 

Нұр-Сұлтан қ,  

Қонаев 8, Б блогы,  

«Изумрудный квартал»  БО 32 

қабат, 3257 кеңсе 

Тел.:8 (7172) 576 898 (канцеля-

рия) 

Call-center: 

8 (7172) 576 937, 576 602 

e-mail: info@sk-trust.kz   

www.sk-trust.kz    

 

 Халықтың әлеуметтік 

осал топтарының  

әлеуметтік маңызды 

мәселелерді шешуге 

бағытталған 

қайырымдылық жобалар 

мен бағдарламалар 

Психологиялық кеңес беру, халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына құқықтық қолдау 

120.  «Дана» отбасыны әлеуметтік қолдау 

орталығы 

Бакирова  

Ғалия 

Алматы қ,  

Байтұрсынов-М.Ғабдуллин 

көшесі 145/26, 108 кеңсе. 

Тел.: 8(727) 300 76 76; 

e-mail: dana-csps@mail.ru  

 

2011 Отбасы-тұрмыстық мәсе-

лелер бойынша консульта-

тивтік және психологи-

ялық қолдау 

mailto:1845883@mail.ru
mailto:info@sk-trust.kz
http://www.sk-trust.kz/
mailto:dana-csps@mail.ru
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121.  «Линия Жизни 24- система экстрен-

ной помощи» қоғамдық қоры 

Нурбеков Эрнар 

Ділдәбекұлы 

Алматы қ, 

Сәтпаев көшесі 29  

тел.: 8 (727) 258 8469 

ұялы тел.: 8 777 136 66 66 

e-mail: 

ernar.nurbekov@gmail.com 

Lzh24found@gmail.com 

www.Lzh24.kz 

Facebook.com 

@line911.kz  

2014 «Электрондық көмек» 

жүйесі тәулік бойы жұмыс 

істейді және адамға көмек 

үшін телефон нөмірін теру 

мүмкін емес болған 

жағдайларда әсіресе қажет. 

122.  «Халықаралық әлеуметтік жобалар 

қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі 

Галбиати Сильвия Алматы қ, 

Бөгенбай батыр көшесі 318 

тел.: 8 (727) 374 35 31; 

 374 35 29; 374 35 34; 

374 34 77; 

т.ф.: 8 (727) 374 35 30 

e-mail: info@masp.kz 

Facebook.com 

@masp.almaty  

2002 Қиын өмірлік жағдайдағы 

балалар мен жасөспірім-

дерге бағытталған 

әлеуметтік және білім беру 

қызметі; Ерекше 

қажеттіліктері бар 

балаларға арналған оңалту 

бойынша қызметтер; 

Босқындар мен баспана 

іздеп жүрген адамдарға 

оқу, спорт және мәдени 

интеграциялық 

бастамалар. 

mailto:ernar.nurbekov@gmail.com
mailto:Lzh24found@gmail.com
http://www.lzh24.kz/
mailto:info@masp.kz
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123.  «Психоаналитикалық қауымдастық» 

қоғамдық бірлестігі 

Кудиярова Анна 

Мергенбайқызы 

Алматы қ, 

Мамыр 4 ықшам ауданы, 200 б 

т.ф.: 8 (727) 376 94 40 

ұялы тел.: 8 702 666 68 00 

8 777 391 00 82 

8 775 144 02 48 

e-mail: 

psihoanaliticheskaya@mail.ru  

www.analyskz.com  

2005 Өзін-өзі хабардарлығын 

және өмір сүру сапасын 

басқару мүмкіндігін арт-

тыру мақсатында ха-

лықтың психологиялық 

ағартылуы арқылы 

Қазақстанның рухани бай-

лығын ұлғайту. 

Психологиялық кеңес 

беру. 

Жеке, топтық және отба-

сылық психотерапия. 
124.   «Enactus Kazakhstan» жеке қоры Ержанова Аль-

бина Мербекқызы 

 

Алматы қ,  

Манас көшесі 32А, «SAT» БО,  

507А кеңсе 

тел: 8 (727) 344 08 32 

e-mail: 

enactuskaz@gmail.com 

enactuskaz.ast@gmail.com  

www.enactus.kz 

2010 Enactus  студенттері 

халықтың жағдайын 

жақсартатын әлеуметтік 

экономикалық жобаоарды 

іске асырады 

125.   «Санат Алеми» қоғамдық қоры Идрисова Роза 

Тұрагүлқызы 

Алматы қ,  

Гончарная 2-я көшесі, 21. 

Тел.: 8(727)295 59 58 

8(727) 265 50 26 

Ұялы тел.: 8 771 762 10 29 

e-mail: 

raushik_777@mail.ru  

2015 АИТВ және ТБ бар 

адамдарға қолдау көрсету 

mailto:psihoanaliticheskaya@mail.ru
http://www.analyskz.com/
mailto:enactuskaz@gmail.comenactuskaz.ast@gmail.com
mailto:enactuskaz@gmail.comenactuskaz.ast@gmail.com
http://www.enactus.kz/
mailto:raushik_777@mail.ru
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126.   «Реванш әлеуметтік көмек қоры» 

қоғамдық қоры 

 

Билоконь Елена 

Александровна 

Алматы қ,  

Ұялы тел.: 8 705 652 33 82 

e-mail: 

of.revansh@mail.ru  

lucia.2014@mail.ru  

2017 Әлеуметтік көмекке зәру 

адамдарға көмектесу 

127.  «Ғасыр анасы» қоғамдық қоры Доспаева Жанар Алматы қ., 

Алмалы ауданы, 6 Линия 

көшесі, 7, к.34 

ұялы тел.: 8 747 633 05 51 

ұялы тел.: 8 778 204 93 18 

e-mail:  gasyranasy@bk.ru 

119olga@mail.ru 

Zannadospaeva68@gmail.com 

2009 Халықтың әлеуметтік осал 

топтарына әлеуметтік - 

ауыр өмірлік жағдайларда 

бейімделуге көмек 

көрсету; 

Жастар еріктілерімен қоса 

"Күміс еріктілер" деп 

аталатын жас 

ерекшеліктері бар 

еріктілерінің қозғалысын 

дамыту 
128.   «Дарыниана» жеке қайырымдылық 

қоры 

Амангельдинова 

Гүлжан 

Қалиқызы 

Алматы қ, 

Мамыр 4 үй ықшам ауданы, 200 

б 

Ұялы тел.: 8 775 888 18 18  

e-mail: 

mldgulzhan@gmail.com  

2005 Өмір сүру сапасын 

жақсарту мақсатында, 

мәдени-ағарту және қайы-

рымдылық мекемелер мен 

ұйымдардың бағдарлама-

ларын құру және дамыту 

үшін қаржыландыруға 

меншік және азаматтардың 

барлық нысандағы ұйым-

дары мен кәсіпорындары-

нан материалдық ресур-

старды жинау. 

mailto:of.revansh@mail.ru
mailto:lucia.2014@mail.ru
mailto:gasyranasy@bk.ru
mailto:119olga@mail.ru
mailto:Zannadospaeva68@gmail.com
mailto:mldgulzhan@gmail.com
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129.    «Сау болашак» Көшбасшылар 

одағы»  қоғамдық қоры 

Жұмағұлова 

Зәмзәгүл 

Жұмағұлқызы 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 707 343 43 14 

Ұялы тел.: 8777 325 08 76 

e-mail: 

Sau.bolashak@gmail.com   

2015 Қоғамның осал топтарына 

әлеуметтік көмек көрсету 

130.   «Мәдени –білім қор  «Береке» 

Қоғамдық қоры 

Сулейменов 

Бағдаш 

Қазыбекұлы 

Алматы қ,  

Мынбаев көшесі (Клочкова 

көше қиылысы 114/57) 

Ұялы тел.:8 707 410 10 10 

Email: bereke.fund@gmail.com  

2010 Қоғамдық қайырымдылық 

жобалар. Аз қамтылған 

отбасылар мен қоғамның 

осал топтарына комек 

көрсету 
131.   «Ұлағатты Жанұя» Қоғамдық қоры Гурина Марианна 

Юрьевна 

Алматы қ, 

Бекхожин көшесі 25  

тел.: 8 (727) 291 42 79 

ұялы  тел.: 8 701 714 02 38 

e-mail: gurinamari-

anna68@gmail.com  

2009 Отбасыны дамыту және 

қолдау, науқас балаларға 

көмек көрсету, отбасылық-

құқықтық қатынастар 

бойынша кеңес беру. 

132.   «Kumis Khasyr» қоғамдық қоры Ақанова Асия 

Айқанқызы 

Алматы қ,  

Нұрмақов көшесі 2а,  

Ұялы тел.: 8701 018 11 87,  

8 708 727 49 28 

e-mail: 

kumiskhasyr@gmail.com  

 

2017 Инсульт алған, есте сақтау 

қабілеті нашар, қант 

диабетіне шалдыққан 

зейнеткерлерге коғамдық 

көмек көрсету. 

Денсаулықты нығайтатын 

және қарт кісілердің 

жағдайын белсенді ұстауға 

көмектесетін дағдыларды 

қалыптастыру 

mailto:Sau.bolashak@gmail.com
mailto:bereke.fund@gmail.com
mailto:gurinamarianna68@gmail.com
mailto:gurinamarianna68@gmail.com
mailto:kumiskhasyr@gmail.com
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133.   «Старость в радость Казахстан» 

жеке қоры 

Салимова Ольга 

Сергеевна  

Алматы қ, 

Заңды мекен жай: Алмалы 

ауданы, Қабанбай батыр 

көшесі, 136-47  

Ұялы тел.: 8 701 212 01 19  

e-mail: 

givingtuesdaykz@gmail.com  

osalimova@yahoo.com  

Facebook.com: 

@Starostkazakhstan  

https://www.face-

book.com/starostkazakh-

stan/?fref=ts  

2017 Алматы қаласы мен Ал-

маты облысындағы қарт-

тар үйлеріндегі қарттарға 

және жалғызбасты егде 

адамдарға көмектесу 

134.   «Анонимді  маскүнемдер» 

қоғамдастығы 

Бекешов Данияр 

Болатұлы 

Алматы қ, 

Тілендиев көшесі 365 

Сенім телефондары:  

8 705 990 79 38; 

8 771 404 04 04; 

8 777 960 43 13; 

8 701 314 72 20; 

e-mail:  

info@aakaz.kz 

aa.kazakstan@gmail.com  

http://www.aakaz.kz/  

2012 Алкогольге тәуелді адам-

дарға қолдау және көмек 

көрсету. 

mailto:givingtuesdaykz@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aosalimova@yahoo.com
https://www.facebook.com/starostkazakhstan/?fref=ts
https://www.facebook.com/starostkazakhstan/?fref=ts
https://www.facebook.com/starostkazakhstan/?fref=ts
mailto:info@aakaz.kz
mailto:aa.kazakstan@gmail.com
http://www.aakaz.kz/
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135.   «ЕРКЕЛЕ» қоғамдық қоры Смағулов Мейрам 

Рысбайұлы 

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі 145/26, 

Ғабдуллин көше қиылысы, 101 

кеңсе 

тел.: 8 (727) 379 89 25 

e-mail: Erkele14@mail.ru  

2015 Мүмкіндігі шектеулі адам-

дардың шығармашылық 

қызметі. 

136.  «Балалардың құқықтарын қорғау 

және отбасын қолдау орталығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Байсакова  

Зульфия  

Мухамедбекқызы 

Алматы қ, 

«Көктем-1» ықшам ауданы, 9 

үй, 2 п. 

тел.: 8 (727) 376 40 82; 37 

bala-ana@rambler.ru  

2006 Қараусыз қалған балала-

рды әлеуметтендіру 

бойынша психологиялық  

кеңес беру . 

137.  «Халықты тұрғын үймен қамтамасыз 

етіңдер» қоғамдық бірлестігі 

Джақсылықова 

Сұлубике  

Абдрахманұлы 

Алматы қ, 

Мәметова көшесі 76, 208 кеңсе. 

тел.:8(727)279 52 96 

ұялы тел.: 8 707 635 21 74 

e-mail: sulubike@mail.ru  

www.ipotechniki.almaata.kz/ad-

min.html  

2012 Үлестік құрылыс 

жөніндегі кеңестерді қам-

тамасыз ету. Ипотекалық 

мәселелер мен екінші 

деңгейлі банк қарыз 

алушылар мәселелері 

бойынша құқықтық 

кеңестерді қамтамасыз ету. 

mailto:Erkele14@mail.ru
mailto:bala-ana@rambler.ru
mailto:sulubike@mail.ru
http://www.ipotechniki.almaata.kz/admin.html
http://www.ipotechniki.almaata.kz/admin.html
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138.  «Дағдарыс орталықтарының одағы» 

ЗТБ 

Байсақова  

Зульфия  

Мұхамедбекқызы 

Алматы қ, 

«Көктем-1» ықшам ауданы 9,  

2 оф. 

тел.: 8 (727) 376 40 37; 82 т.ф.: 8 

(727) 376 43 90 

сенім тел.  - 150 

e-mail: 

kzsoyuz@gmail.com  so-

yuzkz@rambler.ru, 

bala-ana@rambler.ru 

www.telefon150.kz   

2000 Балаларға қатысты зор-

лық-зомбылық, отбасы 

мен балалардың құқықта-

рын қорғау 

139.  «Құрбылар» Дағдарыс орталығы 

қоғамдық қоры 

Гладырь 

Надежда 

Степановна 

Алматы қ, 

10 ықшам ауданы, 1 үй, 1 п. 

е-mail:  

info@podrugi-centre.kz, 

podrugi_crisiscentre@mail.ru 

1998 Сенім желісі, әлеуметтік 

көмек көрсету, құқық-

түсіндіру жұмысы, тұрмы-

стағы және сексуалдық зор-

лық-зомбылықтан зардап 

шеккен әйелдерге психоло-

гиялық көмек. 
140.  «Оралман әйелдердің «Нұрқоныс» 

қоғамдық қайырымдылық қоры 

Өтепбергенов 

Сейпатдин 

Абылайұлы 

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі 145, 

М.Ғабдуллин көе қиылысы, 

1 қабат 

Тел.:  8(727)296 27 17 

Ұялы тел.:  8 747 818 04 03  

 

 

 

 

2010 Құқықтық кеңес және 

әлемнің түкпір-түкпірінен 

оралмандар мен этникалық 

қазақтарға әлеуметтік 

көмек көрсетуді 

қамтамасыз ету. Қазақстан 

Республикасының 

«оралман» мәртебесін 

және азаматтықты алу 

үшін құжаттар жинау 

бойынша көмек көрсету. 

mailto:kzsoyuz@gmail.com
mailto:soyuzkz@rambler.ru
mailto:soyuzkz@rambler.ru
mailto:bala-ana@rambler.ru
http://www.telefon150.kz/
mailto:info@podrugi-centre.kz
mailto:podrugi_crisiscentre@mail.ru
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141.  «Қазақстанның тең құқықтар және 

тең мүмкіндіктер институты» 

қоғамдық қоры 

Ускембаева Мар-

гарита Абдикари-

мовна 

Алматы қ, 

Назарбаев көшесі 113  

Төле би көшесі 55, 3 кеңсе 

(4 қабат)  

тел.ф.:8 (727) 272 04 57 

ұялы тел.: 8 777 359 02 77 

e-mail: 

institute.equality@gmail.com  

2010 Қиын өмірлік жағдайдағы 

балалар үшін әлеуметтік-

психологиялық қызмет 

көрсету. 

142.  «Забота» дағдарыс орталығы және 

Жастар қызметі 

Лукпанова Ұлжан 

Сейттайқызы 

Алматы қ, 

Төле би көшесі 159 

тел.: 8(727) 296 09 37 

ұялы тел.: 8 700 33 44 337 

e-mail: care_999@inbox.ru 

1999 Халықтың әлеуметтік 

тұрғыдан осал топтарына 

консультациялық қызмет. 

Құқық қорғау қызметі 

143.  «Алматы кәсіподақтар одағы» 

аумақтық кәсіподақтық бірлестігі 

Глазкова Тамара 

Афанасьевна 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі  48 А үй 

тел.: 8 (727) 261 00 80; 

261 26 35 

т..ф. 8(727)261 23 98; 

e-mail: almaty_profsouz@mail.ru 

1999 Кәсіподақ мүшелерінің 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау. Кәсіпо-

рындар мен ұйымдарда 

қауіпсіздік ережелерін 

және еңбекті қорғау 

бойынша қоғамдық бақы-

лады жүзеге асыру. 

144.  «Алматы қаласы кәсіподақ орта-

лығы» Аумақтық Кәсіподақтар бір-

лестігі 

Өмірбаева Зәуреш 

Әбілғожақызы 

Алматы қ, 

Желтоқсан көшесі 37,  500 

кеңсе 

тел.: 8(727)279 24 94,  

1992 Қазақстан кәсіподақтар 

федерациясы тиесілі 

кәсіподақтар қызметін үй-

лестіру. Облыста 

mailto:institute.equality@gmail.com
mailto:care_999@inbox.ru
mailto:almaty_profsouz@mail.ru
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331 66 35 

e-mail: 

top.almaty@mail.ru 

www.fprk.kz  

 

 

жұмыскерлердің 

құқықтары мен мүдделерін 

қорғайды, кәсіподақ 

қызметкерлері мүшелеріне 

құқықтық көмек көрсетеді, 

ұжымдық ымыраласуға 

және ұжымдық келісімдер 

жүргізуге жәрдемдеседі. 

145.  «Медиация және бітімгершілік 

туралы «Альтернатива» орталығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Данилина Анна 

Викторовна 

Алматы қ, 

Шевченко көшесі  111 үй, 

Шарипов көшесі  қиылысы 

тел.: 8 (727) 292 42 74;  

293 09 47 

e-mail: 

alternativa_mediation@mail.ru  

2013 Медиация және келіспе-

ушіліктер мен даулар, 

білім беру және оқу са-

бақтарының басқа да рет-

теу баламалы нысандарын 

рәсімін жүргізу. Жеке 

және заңды тұлғаларға 

құқықтық, кеңестік, 

ақпараттық көмек көрсету. 

146.  «Фемида» тұтынушылардың 

құқықтарын қорғайтын  қалалық 

орталық 

Пирмагамбетова 

Бахыт  

Султанбекұлы 

Алматы қ,Мақатаев көшесі 45, 

18 кеңсе. «Жайнар» СҮ, 4 қабат  

тел.ф.: 8 (727) 397 52 31 

1995 Тұтынушылардың 

құқығын қорғау 

147.   «Қазақстандық адам құқықтары мен 

заңдылықтарының сақтайтын 

халықаралық бюросы» қоғамдық 

бірлестігі 

 

Жовтис Евгений 

Александрович 

Алматы қ, 8 ықшам ауданы,  4-а 

үй. 423,428 кеңсе 

Тел. 8(727) 249 59 62, (Бюро 

директоры және кеңсе-мене-

джер). 

е-mail: 

Roza.Akylbekova@gmail.com  

eugene.zhovtis@gmail.com  

www.bureau.kz    

1993 Азаматтар мен 

ұйымдардың заңды 

мүдделерін қорғау. 

Эдвокасикалық қызмет, 

заңнаманы талдау және 

оны халықаралық 

стандарттарға келтіру. 

 

mailto:top.almaty@mail.ru
http://www.fprk.kz/
mailto:alternativa_mediation@mail.ru
mailto:Roza.Akylbekova@gmail.com
mailto:eugene.zhovtis@gmail.com
http://www.bureau.kz/
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148.  «Халыққа медициналық және 

әлеуметтік қорғау жөніндегі 

орталық» қоғамдық қоры» 

Инсенова Диль-

нар Алдыярқызы 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 747 564 39 85 

е-mail: insenova@mail.ru 

 

    

 

2012 Азаматтардың құқықтарын 

қорғау (Банктер мен 

коллекторлық 

компанияларда 

проблемалық қарыз 

алушылар, еңбек 

қатынастары және т.б) 

149.  «Адал» тұтынушылар құқығын 

қорғау жөніндегі қоғамдық 

қауымдастық 

Сейтқалиева 

Артық 

Жұмағұлқызы 

Алматы қ, 

Шевченко көшесі 190 жертөре 

қабаты 

тел: 8 (727) 277 80 27; 

375 87 45 

Ұялы тел: 8 777 238 08 83 

e-mail: adal_company@mail.ru 

www.adalpotrebitel.kz 

1998 Тұтынушылардың 

құқығын қорғау 

150.  «Помощь и Щит» тұтынушылар 

құқығын қорғау» қоғамдық бірлестігі 

Рукин Владимир 

Георгиевич 

 

 

Алматы қ, 

Торайғыров көшесі 11, кеңсе 

«Тұлпар-2» ПИК 

тел.: 8(727) 2480029 

ұялы тел: 87076773595 

ұялы тел: 87013380764 

ұялы тел: 8 705 566 15 87,  

e-mail:  

www.kskforum.kz  

yana-h@list.ru 

2007 Алматы қ. тұтынушылар-

дың құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау, оларды 

жоғары сапалы және 

қауіпсіз тауарлармен, 

жұмыспен, қызметпен қам-

тамасыз ету. Жеке 

тұлғалардың өтiнiштерін 

ескере отырып, 

тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы ұйым. 

 

mailto:insenova@mail.ru
mailto:adal_company@mail.ru
http://www.adalpotrebitel.kz/
http://www.kskforum.kz/
mailto:yana-h@list.ru
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151.  «Абырой» Авторлық қоғамы» 

Республикалық қоғамдық бірлестігі 

 

Нұрмухаметов 

Олжас  

Болатханұлы 

Алматы қ,  

Алмалы ауданы, Қазыбек би 

көшесі 65, 208 кеңсе 

Тел.: 8(727)267 04 95; 

Тел.: 8(727)267 00 57; 

 т.ф.: 8(727)272 05 17 

e-mail: Info@abyroy.kz; 

 Info_abyroi@mail.ru 

 www.abyroy.kz 

2010 Қазақстан 

Республикасында және 

шетелде ғылым, әдебиет 

және өнер туындылары 

авторларының, 

орындаушылардың, 

фонограмма 

жасаушылардың немесе 

авторлық және сабақтас 

құқықтардың басқа 

иелерінің мүліктік 

құқықтарын ұжымдық 

қорғау 

152.  «Аманат» сабақтас құқықтар және 

авторлық қорғау жөніндегі 

коммерциялық емес ұйым» жеке 

мекемесі 

(«Аманат» авторлық құқық қорғау 

және сабақтас құқықтар 

қауымдастығы» заңды тұлғалар 

бірлестігінің мирасқоры) 

Балмагамбетова 

Любовь Юрьевна 

Алматы қ, 

Республика алаңы 18 

тел.: 8(727) 334 03 65,  

e-mail:  

info@kazamanat.kz 

www.kazamanat.kz 

 

 

 

2011 Жұрт алдында орындау 

үшін сыйақы алуға 

орындаушылар мен фоно-

грамма өндірушілердің 

құқықтарын іске асыру, 

коммерциялық мақсатта 

жарияланған фонограмма-

ларды эфирлік және 

кәбілдік бойынша, 

Қазақстан 

Республикасының 

қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес.  

mailto:Info@abyroy.kz
https://e.mail.ru/compose?To=Info_abyroi@mail.ru
http://www.abyroy.kz/
mailto:info@kazamant.kz
http://www.kazamanat.kz/
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153.  «Либерти» қоғамдық қоры Агелеуов Ғалым 

Есенбайұлы 

Алматы қ, 

Төле би көшесі, 72 үй, 1 кеңсе. 

тел.: 8 777 919 28 40  

e-mail:  

galym44@gmail.com  

 

facebook.com 

@libertykazakhstan 

2011 Ғаламтордағы сөз бостан-

дығын және телекоммуни-

кация қызметтерін пайда-

ланушылардың құқықта-

рын қорғау, Қазақстанда 

азаматтық қоғамды да-

мыту үшін ақпараттық тех-

нологияларды пайдала-

нуды алға тарту, адам 

құқығын, саяси бостан-

дықтарын және демократи-

ялық стандарттарды 

қорғау. 

154.  «Қазақстан салық төлеушілері 

қауымдастығы» ЗТБ 

 

Ертлесова Жаннат 

Жүрғалиқызы  

 

Алматы қ, 

Шевченко көшесі, 165 б үй, 

«МТС Компани» БО, 606 кеңсе. 

тел.:8(727) 334 18 32 

e-mail:  

inc@inc.kz 

www.ank.kz 

2009 

 

 

Салық төлеушілердің 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау үшін 

көмек, салықтарды ерікті 

және уақтылы төлеуді қам-

тамасыз ету мақсатында өз 

білімдерін жетілдіру.. 

155.  «Демократияның таралу орталығы» 

қалалық қоғамдық бірлестігі 

(ДЕТАР)  

Досмаханбет 

Күшім 

Қалмаханұлы 

Алматы қ, 

Айнабұлақ 4 ықшам ауданы, 

192 үй, 1 пәтер 

Ұялы тел.: 8 701 7732263,  

e-mail: doskushim@yahoo.com    

1996 Демократияны, азаматтық 

қоғамда адам құқықтарын 

оқыту 

156.  «Ортақ жол»  Шакуов Әрсен 

Қуанышұлы 

Алматы қ, Рысқұлов көшесі 93 

тел.: 8 (727) 253 99 04 

2014 Барлық жол 

пайдаланушылардың 

mailto:galym44@gmail.com
mailto:inc@inc.kz
http://www.ank.kz/
mailto:doskushim@yahoo.com
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Жол қозғалысының қауіпсіздігі 

қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі 

ұялы тел.:8 701 516 92 93 

e-mail: arsen@abdd.kz 

abdd.kz@gmail.com  

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау және 

жол қауіпсіздігін арттыру 

157.  Алматы қ. бойынша «Ұлттық тұты-

нушылар лигасы» Республикалық 

қоғамдық бірлестігінің өкілдігі 

Романовская 

Светлана  

Юрьевна 

Алматы қ, Шевченко көшесі 

164 г, 1 кеңсе 

тел.: 8(727) 269 94 24, 

277 83 46, 277 89 45 

Ұялы тел.: 8 777 210 41 84 

Тегін жедел желісі: 2518 

(Beeline) және 2040 (Kcell) 

e-mail: su1106@mail.ru 

Инстаграмм: potrebitelkz 

Facebook: potrebitel.kz 

www.potrebitel.kz 

2014 Тұтынушылардың 

құқығын қорғау 

158.  «Алматы Экспертиза» ЖШС Бияров  

Мухтархан 

Нұралдинұлы 

Алматы қ, Масанчи көшесі 26  

Қазыбек би көше  қиылысы 

тел.: 8 (727) 292 48 39;  278 44 

13,  

т.ф.: 8 (727) 292 00 52; 292 90 75 

e-mail:  

alcci@alcci.kz  

alcci@mail.kz 

market_almaty@mail.ru 

expert@expertcci.kz  

2015 Тәуелсіз сарапшы ұйым; 

Халық тұтынатын тауар-

лар, саны, сапасы мен то-

лықтығы бойынша тұтыну 

тауарлары, машиналар мен 

жабдықтар, автокөлік 

құралдарын, мұнай өнім-

дерін және шикізатын 

тауартану сараптамасы;;  

mailto:arsen@abdd.kz
mailto:abdd.kz@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asu1106@mail.ru
http://www.potrebitel.kz/
mailto:alcci@alcci.kz
mailto:alcci@mail.kz
mailto:market_almaty@mail.ru
mailto:expert@expertcci.kz
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www.expertcci.kz  

159.  «Алматы Сауда және Инвестициялар 

палатасы» ЖШС  

Бияров Мұхтар-

хан Нұралдинұлы 

Алматы қ, 

Масанчи көшесі 26  

Қазыбек би көше  қилысы 

тел.: 8 (727) 292 78 32;   

292 79 38 

т.ф.: 8 (727) 292 00 52; 

 292 90 75 

292 77 25 

e-mail:  

alcci@mail.kz 

expert@expertcci.kz  

www.expertcci.kz 

2015 Тәуелсіз сарапшының 

функцияларын жүзеге асы-

ратын, сыртқы экономика-

лық келісім-шарттар тәуе-

келдердің алдын алу және 

оларды азайту бойынша ха-

лықаралық стандарттарды 

практикалық іске асыруды 

қамтамасыз етеді.. 

160.  «Қазақстан Республикасының ұлт-

тық экспедиторлар қауымдастығы» 

заңды тұлғалар бірлестігі 

Сегал Илья  

Павлович 

Алматы қ,  

Назарбаев  даңғылы, 127 үй,  

тел. 8 (727)261 01 38,  

261 02 95 

e-mail:  

anek@kffanek.kz 

kazapo@kffanek.kz   

www.kffanek.kz   

1997 Көліктің барлық түр-

лерінің транспорттық 

және экспедиторлық 

қызметтер жүйесін дамы-

туға ықпал ету; Көліктік 

қызмет көрсету және 

экспедициялау 

нарығының заңнамалық 

базасы қалыптастыруына 

қатысу; Мемлекет пен 

жеке меншік сектор 

арасындағы әріптестікті 

дамыту 

161.  «Қазақстан тасымалдаушылары мен 

вагон (контейнер) операторларының 

қауымдастығы 

Сегал Илья Пав-

лович 

Алматы қ, 

Назарбаев даңғылы 127 үй,  

тел. 8 (727)261 01 38,  

2004 ЕАЭО шеңберінде, соның 

ішінде нормативтік 

http://www.expertcci.kz/
mailto:alcci@mail.kz
mailto:expert@expertcci.kz
http://www.expertcci.kz/
mailto:anek@kffanek.kz
mailto:kazapo@kffanek.kz
http://www.kffanek.kz/


49 

 

261 02 95 

e-mail:  

kazapo_2004@inbox.ru    

құқықтық актілерді, са-

ясат, темір жол көлігі сала-

сындағы құқықтық, норма-

тивтік және техникалық 

құжаттарды, тұжырымда-

малармен заң жобалары 

мен нормативтік актілерді 

міндетті сараптамасын 

жүзеге асыру, 

нормативтік құқықтық 

актілердің міндетті сарап-

таманы жүзеге асыру 

162.   “The True Journalism Foundation” 

Қоғамдық қоры 

Еркімбаева Айнұр 

Арғынбекұлы 

Алматы қ, 

заңды мекен жай: 

Желтоқсан  37 көшесі,  

502 кеңсе 

факт.мекенжай:  Абай даңғылы 

44 

тел.: 8(727) 317 21 41 

ұялы тел.: 8 702 161 54 16 

WhatsApp 8 776 723 48 45 

e-mail: 

tj.found@gmail.com   

aben.abdrassilov@gmail.com  

platon.asia@gmail.com  

https://platon.asia/  

2019 Қазақстанда өзекті 

мәселелер даму мақсаты 

бойынша белгілі 

сарапшылар мен 

журналистерге 

материалдар жариялау 

үшін мемлекеттік тілде 

және орыс тілінде портал 

құрылды. 

163.  «Журналисты в беде» Қазақстан 

құқық қорғау қоғамдық қоры 

Есергепов  

Рамазан  

Тахтарұлы  

Алматы қ, 

Қызжібек, 113 үй 

тел.:  8 (727) 387 27 81 

2001 Қазақстан журналистерінің 

құқықтарын қорғау, мате-

риалдық, моральдық көмек 

mailto:kazapo_2004@inbox.ru
mailto:tj.found@gmail.com
mailto:aben.abdrassilov@gmail.com
mailto:platon.asia@gmail.com
https://platon.asia/
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e-mail: almatainfo@mail.ru беру, соттарда  өкілдік ету, 

шабуыл фактілерін тергеу, 

қастандық және қатерлер, 

ақпарат алуға шектеулер, 

заңсыз жұмыстан шығару-

лар, жұмысы үшін қудалау 

164.  Журналистиканың мәселелерін 

зерттейтін ұлттық орталық» 

қоғамдық  фонды 

Смаил Дармен 

Байтурғанұлы 

 

Алматы қ, 

Мақатаева көшесі 47, 3 қабат 

Ұялы тел.: 8 777 565 40 78 

e-mail: smaildn@mail.ru 

ayqap@yandex.ru   

 

2010 Журналистика институты 

арқылы өзекті және өткір 

сұрақтарды шешу. 

Терроризм мен эсктремизм 

қаупі жөнінде 

профилактика 

жұмыстарын жүргізу 

 

165.  «Әділ Сөз» сөз бостандығын қорғау 

халықаралық қоғамдық қоры 

Калеева Тамара 

Мисхадовна 

Алматы қ, 

Қалдаяқов көшесі 79 (Қабанбай 

Батыр көше қиылысы), 403 

кеңсе (4 қабат) 

тел.: 8 (727) 291 04 37 

291 04 63 

e-mail: info@adilsoz.kz 

www.adilsoz.kz 

1999 Сөз бостандығы сала-

сындағы құқық қорғау 

қызметі. Журналистер мен 

бұқаралық ақпарат құрал-

дары үшін құқықтық 

көмек 

166.  «Адам құқықтары жөніндегі монито-

ринг орталығы» ҚҚ   

(ҚҚ АҚЖМО) 

Жанабілова  

Ардақ  

Сарыбайқызы 

Алматы қ, 

Сәтпаев көшесі 90, 

309 кеңсе 

тел.:  8 (727) 277 74 54,  

328 47 48;  

Ұялы тел.: 8 701 716 42 58 

ardak_ardak@mail.ru 

2003 Адам құқығының мони-

торгі. 

Адамдарды қамауға ұстау 

орындарында азаматтар-

дың құқықтарын монито-

ринг қоғамдық қадағалау 

mailto:almatainfo@mail.ru
mailto:ayqap@yandex.ru
mailto:info@adilsoz.kz
http://www.adilsoz.kz/
mailto:ardak_ardak@mail.ru
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Ksonk2012@gmail.com  комиссиясының үшін 

негізі болып табылады. 

167.  «Балалардың, студенттердің, 

шетелде оқитын азаматтардың 

құқықтары мен мүдделерін 

қорғайтын лига » әлеуметтік 

бірлестігі 

Мальцева 

Людмила 

Георгиевна 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 701 451 66 79  

e-mail: 

mlg123654@mail.ru, 

www.liga-pravovaya-zashita.kz 

2011 Балалардың, 

студенттердің, шетелде 

оқитын азаматтардың 

құқықтары мен мүдделерін 

қорғау 

168.  «Халықаралық құқық қорғау 

орталығы» қоғамдық бірлестігі 

Жакупов 

Жандильда 

Ажиғалиұлы 

Алматы қ, Төле би 277 , 207 

кеңсе  

тел.: 8(727) 317 93 07 

ұялы тел.: 8 777 215 74 36; 

8 707 114 20 07;  

8 777 910 97 97;  

8 700 072 92 67 

e-mail: jandilda@mail.ru 

www.mpc-info.kz 

1997 Заңгерлік қызметтерді, ме-

диаторлардың қызметтерін 

көрсету, медиаторларды 

дайындау, біліктілікті арт-

тыратын семинарларды 

өткізу 

169.  «Қылмыстық-атқару жүйесінің 

реформасы» қоғамдық бірлестігі 

Жакупов 

Жандильда 

Ажиғалиұлы 

Алматы  қ,Төле би 277, 207  

кеңсе 

тел.: 8(727) 317 93 07 

ұялы тел.: 8 777 215 74 36; 

8 707 114 20 07;  

8 777 910 97 97;  

8 700 072 92 67 

e-mail: jandilda@mail.ru 

www.mpc-info.kz 

2009 Заңгерлік қызметтерді 

көрсету 

170.   «Кәсіби медиаторлар» қоғамдық 

бірлестігі 

Родионова Ирина 

Трофимовна 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 777 020 00 74 

e-mail: r-271@bk.ru  

2017 Заңгерлік кеңес беру 

қызметін көрсету 

 

mailto:Ksonk2012@gmail.com
mailto:mlg123654@mail.ru
http://www.liga-pravovaya-zashita.kz/
mailto:jandilda@mail.ru
http://www.mpc-info.kz/
mailto:jandilda@mail.ru
http://www.mpc-info.kz/
mailto:r-271@bk.ru
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171.   «Медиацияны дамыту орталығы»  

Алматы қаласы бойынша 

Республикалық қоғамдық бірлестігі 

өкілдігі 

Наурызбаева 

Әсем  

Әрсейітқызы 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 701 143 01 07, 

8 707 210 07 69, 

8 775 715 00 89 

e-mail:  

mediator-kdm@yandex.ru  

2011 Заңгерлік кеңес беру 

қызметін көрсету 

 

172.  «Заңгерлер форумы» қоғамдық 

бірлестігі «Назханов және 

серіктестер адвокат кеңсесі» 

мекемесі 

Назханов Таир 

Кузекович  

Алматы қ,  

Бөгенбай батыр көшесі  

150 ,75 кеңсе 

тел.: 8 (727) 266 61 50;  

8 (727) 266 62 50 

e-mail: nazkhanov@mail.ru, 

info@nazkhanovandpartners.com 

info@ntp.kz  

info@forumlaw.kz 

2008 Өз веб-сайтында 

www.forumlaw.kz тегін 

құқықтық онлайн кеңес 

беру, кәсіпкерлер үшін се-

минарлар. 

173.  «Қазақстанның Ұлттық Телерадиоха-

барлардың қауымдастығы» ЗТБ 

Жаксыбаева  

Шолпан  

Ахметқызы 

Алматы қ, 

Наурызбай батыр көшесі,  

58 үй , 47 кеңсе 

тел.: 8 (727) 250 88 86; 

т.ф.: 8 (727) 279 20 08 

e-mail: nat@natkaz.kz 

sholpan@natkaz.kz 

botagoz0111@gmail.com   

www.natkaz.kz 

2001 ТВ және радио компания-

ларының құқықтары мен 

мүдделерін қорғау, 

құқықтық кепілдіктер мен 

үйлестіруді қамтамасыз 

ету; Қауымдастығы 

мүшелерінің мүдделерін 

мемлекеттік билік пен 

басқаруда білдіру; 

Қазақстан эфирінде 

істейтін станциялар мен 

студиялардың кәсіби 

шеберлігін құру және 

жетілдіру; 

mailto:mediator-kdm@yandex.ru
mailto:nazkhanov@mail.ru
mailto:info@nazkhanovandpartners.com
mailto:info@ntp.kz
mailto:info@forumlaw.kz
mailto:nat@natkaz.kz
mailto:sholpan@natkaz.kz
mailto:botagoz0111@gmail.com
http://www.natkaz.kz/
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174.  «Қазақстандағы түрме реформасына 

жәрдемдесу» қоғамдық қоры  (ҚТРЖ 

ҚҚ) 

Коробейщикова 

Анна  

Илларионовна  

Алматы қ, 

Әйтиев көшесі 13 үй, 20 пәтер 

т.ф.: 8 (727) 391 65 60 

ұялы тел.: 8 707 258 55 21 

e-mail: ofsprk@mail.ru 

www.prisonreform.kz 

2004 Сотталған және түрмеден 

босатылған азаматтарға 

психоәлеуметтік оңалту, 

сондай-ақ олардың 

отбасының құқықтарын 

қорғау. 

175.   «Нұрлы бағдар» қоғамдық қоры  Бекеева Роза  

Олеговна 

Алматы қ,  

Төле би көшесі 155, 404 кеңсе 

Сенім телефондары:  

8(727)971 51 41 

8 708 971 51 41  

8 777 231 27 28 

e-mail: rozabekeeva@mail.ru  

2016 Сотталғандар мен бұрын 

сотталымы бар 

адамдармен реабилитация, 

адаптация, ресоциализация 

жұмыстарын өткізу. 

Психологиялық және 

занды көмек көрсету. 

176.  «Тұтқындардың құқығын қорғау 

коалициясы» 

Республикалық қоғамдық бірлестігі 

Гудаускас  

Константин  

Кястутисович 

Алматы қ, Заңды мекенжай:  

Алмалы ауданы, Абылай хан 

даңғылы, 60 

тел.: 8(727) 271 85 83 

ұялы тел.: 8 777 701 28 10 

e-mail: 

coalition@mail.kz  

2018 Сотталған адамдардың 

құқығын қорғау 

177.   «Болашақ бейбітшілік пен 

келісімде»  қоғамдық 

қайырымдылық қоры 

Назарбаева 

Раушан  

Нурдильдайқызы 

Алматы қ, 

Жібек жолы көшесі 50 

Ұялы тел.: 8 771 286 33 33 

Ұялы тел.: 8 777 010 77 44 

e-mail: 

mir.soglasii@gmail.com  

2013 Азаматтар мен 

ұйымдардың құқықтарын, 

заңды мүдделерін қорғау 

 

178.   «АРД» 

Қоғамдық бірлестігі  

Алимбеков Денис 

Рафкатович 

Алматы қ, 

Бехтерев көшесі 22\4 

Ұялы тел .: 8 707 550 03 76 

2008 Түрмелерде жазасын өтеп 

жатқан адамдарға білікті 

заң көмегін көрсету. 

mailto:ofsprk@mail.ru
http://www.prisonreform.kz/
mailto:rozabekeeva@mail.ru
mailto:coalition@mail.kz
mailto:mir.soglasii@gmail.com
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e-mail:  

ardkzt@gmail.com  

Denver76-762@mail.ru 

 

Азаматтардың әлеуметтік, 

экономикалық және 

мәдени құқықтары мен 

бостандықтарын іске 

асыру және қорғау 

179.   «Экономикалық және әкімшілік 

құқық бұзушылықтармен күресуде 

құқық қорғау органдарына қолдау 

көрсету және қолдау қоғамы» 

Қоғамдық бірлестігі 

Петров Евгений 

Николаевич 

Алматы қ, 

Палладин көшесі 253 

Ұялы тел.: 8 707 535 06 65 

e-mail: mariya.nevskaya@mail.ru  

shakhov_1953@mail.ru 

2014 Құқық қорғау органдарына 

экономикалық және 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтармен күресте 

көмек 

180.  Алматы байланыс қызметкерлерінің 

кәсіподағы «Қамқоршы» қоғамдық 

бірлестігі 

Глазкова Тамара 

Афанасьевна 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі, 48а үй  

402, 408 кеңсе 

тел.: 8 (727) 261 44 04;  

261 59 45 

т.ф.: 8 (727) 261 57 78 

e-mail: almaprof@telecom.kz   

www.kamkorshi.kz  

1998 Қызметкерлерді әлеуметті 

қорғау  

181.   «Парасат» қалалық кәсіптік одақ» 

қоғамдық бірлестігі 

Жанатаев Данат 

Жанатұлы 

Алматы қ, 

Құрманғазы 48 А үй, 

417; 419; 420 кеңсе 

тел.: 8 (727) 261 26 85; 

261 16 87  

272 86 93 редактор 

e-mail: parasat_almaty@mail.ru 

2009 Педагогтар мен 

студенттердің әлеуметтік 

қорғауы 

mailto:ardkzt@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adenver76%2d762@mail.ru
mailto:mariya.nevskaya@mail.ru
mailto:shakhov_1953@mail.ru
mailto:almaprof@telecom.kz
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182.   «Салық мәдениетін қалыптастыру» 

қоғамдық бірлестігі 

Янцен Наталья 

Алексеевна 

Алматы қ, Абай даңғылы 52В, 

409 кеңсе, Сейфуллин көшесі 

531, 310 кеңсе  

тел.:  8(727) 272 13 72; 

ұялы тел.: 8 707 829 85 59  

e-mail: taxfund@mail.ru; 

info@yantsen.net  

2003 Мониторинг и оценка.  

Баға мен мониторинг. 

Салық бойынша оқу 

семинарларын өткізу. т.б. 

183.   «Жеті Жарғы» қоғамдық қоры Жыланғозова 

Жанар 

Ешмұханбетқызы 

Алматы қ, 

Кассин көшесі  2 

тел.: 8(727) 238 44 69  

ұялы тел.: 8 701 949 02 48 

e-mail:zhaka75@mail.ru 

 

2006 Нормативтік-құқықтық 

базаны қалыптастыру, 

халықтың құқықтық 

мәдениетін нығайту, 

халықтың әлсіз 

топтарының өз 

құқықтарын қорғауға 

лобби жасау дағдыларын 

үйрету. Мәдени 

шараларды ұйымдастыру 

және өткізу 

184.  «AQ-ALEM аналардың құқығын 

қорғау» қоғамдық қоры 

Басирова Акмарал 

Мендыхаирқызы 

Алматы қ, Краснодарская 

көшесі,55 үй. 

Ұялы тел .: 8 705 799 8979 

8 727 327 36 56, 8 708 821 02 27 

e-mail: Basirova-76@mail.ru    

@Ak_alem 

2019 Көпбалалы аналардың 

құқығын қорғау 

185.   «Перспектива»  ақпараттық- кеңес 

беру тобы» қоғамдық қоры 

Бурова 

Елена 

Евгениевна 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 777 270 07 21 

e-mail: bee1958@rambler.ru 

2009 Халыққа ақпараттық, 

кеңес беру қызметтері, 

білім беру, адам 

құқықтары, зерттеу 

қызметі 

mailto:taxfund@mail.ru
mailto:info@yantsen.net
mailto:zhaka75@mail.ru
mailto:Basirova-76@mail.ru
mailto:bee1958@rambler.ru
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186.   «Азаматтық қорғау» қоғамдық қоры Ушаков Андрей 

Андреевич 

Алматы қ,  

Жароков көщесі,  37/1 үй, 11 

пәтер 

Ұялы тел.: 8 707 343 32 38 

e-mail:  

support@civ-def.org 

 

2013 Қазақстан 

Республикасының 

азаматтарының еңбек және  

басқа да әлеуметтік-

экономикалық құқықтары 

мен бостандықтарын 

сақтауды және қорғауды 

жетілдіреді. 

187.  Қазақстандық медиация орталығы 

жеке мекемесі (ҚМО) 

Виговская Ирина 

Николаевна 

Алматы қ,  

Абай даңғылы 157 ,32 кеңсе 

тел.: 8 (727) 394 34 93; 

328 37 01  

Ұялы тел.: 8 701 356 35 62 

e-mail:   

Vigovskaya@kazmediation.kz 

www.kazmediation.kz 

2011 Шынайы тәуелсіз медиа-

торларды оқыту мен 

қызметтерді ұсыну арқылы 

Қазақстандағы дауларды 

баламалы шешуін дамыту 

үшін күшті институтын 

құру. 

188.  Алматы Менеджмент универси-

тетінің қарамағындағы «Медиация 

және қақтығыс» орталығы 

Жумакаева Бахыт 

Дәулетханқызы 

 

Алматы қ, 

Розыбакиев көшесі 227 

тел.: 8 (727) 302 22 22,  

313 29 59 

Ұялы тел.: 8 777 229 99 00 

e-mail:  

zhumakayeva-b@mail.ru 

2010 Шиеленістерді шешу және 

медиация бойынша ғы-

лыми-зерттеу және оқу-

әдістемелік курстар, әділ 

төрелікке ықпал ету 

mailto:support@civ-def.org
mailto:Vigovskaya@kazmediation.kz
http://www.kazmediation.kz/
mailto:zhumakayeva-b@mail.ru
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189.   «Әлеуметтік позиция» қоғамдық 

қоры 

Қалиева Асия  

Зинуллақызы 

Алматы қ,   

8 ықшам ауданы   17 үй,  24 

пәтер  

тел.: 8 (727) 249 56 84 

ұялы тел.: 8 701 963 05 48 

e-mail: kali-

yeva.asiya@gmail.com 

2012 Қазақстан Республикасы 

халқының әлсіз топтарына, 

азаматтығы жоқ адамдар 

мен шетел азаматтарына 

көмек көрсету; Адам 

құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау 

саласындағы жүзеге 

асырылған реформалар 

зерттеу және талдау. 

190.  Ю.Г.Басин атындағы Каспийский 

университетінің занды клиникасы 

«Каспий қоғамдық университеті» ББ  

Нүсенов  

Жолдасбек 

Мүслімұлы 

Алматы қ,   

Сейфуллин даңғылы 521 , 

202 кабинет 

тел.: 8 (727) 250 69 34 

e-mail: kou.kz@mail.ru  

www.kou.kz 

2011 Әлеуметтік әлсіз топтарға 

зан жөнінде тегін 

консультация беру 

191.   «Азия жүрегі мәдениет пен 

экологияны қолдау қоры» қоғамдық 

қоры 

Ахтямов Вадим 

Ханифович 

Алматы  қ, 

Достық даңғылы 109 

Ұялы тел.: 8 705 188 44 55 

e-mail: 

serdceazii@yandex.ru 

2006 Экологияны қорғау 

мақсатында «жасыл» 

технологиялардың 

жобаларцн жасап , әрі 

оларды іске асыру.  

«жасыл» энергетика 

жайлы  көрнекі 

құралдарды жасау. 

mailto:kaliyeva.asiya@gmail.com
mailto:kaliyeva.asiya@gmail.com
mailto:kou.kz@mail.ru
mailto:serdceazii@yandex.ru
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192.   «Қазақстандық туристік 

ассоциация» (ЗТБ) 

Шайкенова 

Рашида 

Рашидқызы 

Алматы қ,  

Шевченко көшесі 14 үй, 2 кеңсе 

тел.: 8 (727) 293 84 26,  293 83 

70, 293 84 23,  

293 83 80 

e-mail: 

kta@kaztour-association.com 

info@kaztour-association.com  

reestr@kaztour-association.com  

www.kaztour-association.com 

1999 Туризм нарығының 

мүдделерін білдіретін, 

саланың заңнамалық 

базасын жетілдіруге және 

Қазақстанда өркениетті 

туристік нарық құруға 

белсенді қатысатын ірі 

республикалық салалық 

қауымдастық.  

Заң жобаларын сараптама-

лық бағалау 

Гендерлік ұйымдар 

193.  «Бақытты отбасы – Алматы» 

қоғамдық қоры 

Ахметова Гүлнас 

Кенжетайқызы 

Алматы қ, 

Абылай хан даңғылы 79/71 

Ұялы тел.: 8 701 818 56 65 

e-mail: baqyttyotbasy.al-

maty@el.kz    

http://www.baqytty-otbasy.kz/  

2019 Көпбалалы аналарға жан 

жақты көмек пен қолдау 

көрсету 

194.  «Шығармашыл инициативті әйелдер 

лигасы» қоғамдық бірлестігі 

Хайрулина Асия 

Укеевна 

Алматы қ, 

Абай көшесі 75 А, 31 пәтер 

т.ф.: 8 (727) 971 29 87 

ұялы тел.: 8 701 801 72 20 

e-mail: wlci@mail.ru 

www.balazan.kz  

 

1994 Балалар мен әйелдер 

құқығын қорғау.  Қиын 

жағдайға тап болған 

отбасылар,а көмектесу. 

(заңды 

консультация,психологиял

ық қолдау).  

195.  «Қазақстан әйелдерінің қозғалысы» 

қоғамдық бірлестігі 

Аленова  

Даметкен 

Алматы қ, 

Әйтеки би көшесі 21, 17 кеңсе 

2000 Қоғамдағы әйелдер 

пікірінің демократиялық 

mailto:kta@kaztour-association.com
mailto:info@kaztour-association.com
mailto:reestr@kaztour-association.com
http://www.kaztour-association.com/
https://pk.uchet.kz/p/search/?surname=%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90&name=%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%A1&patronymic=%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90&type=full_name
https://pk.uchet.kz/p/search/?surname=%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90&name=%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%A1&patronymic=%D0%9A%D0%95%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90&type=full_name
mailto:baqyttyotbasy.almaty@el.kz
mailto:baqyttyotbasy.almaty@el.kz
http://www.baqytty-otbasy.kz/
mailto:wlci@mail.ru
http://www.balazan.kz/
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Жумажанқызы тел.: 8 (727) 293 85 54;  

e-mail: adametken@mail.ru 

институтын қалыптастыру, 

нығайту және үлес қосу.  

196.  «Жеті ағаш» қоғамдық қоры Форбухнер  

Моника 

Алматы қ, 

тел.: 8 (727) 305 45 69  

ұялы тел.: 8 778 712 14 36 

e-mail:  

zheti-agash@eamail.org  

www.seven-trees.org   

  

2012 Тұтқындағы әйелдерге 

қолдау жасау. Түрме 

өміріне бейімделуге көмек 

көрсетіп, босаған соң 

өмірге сіңісуге көмек 

жасау. «Үйге жарты жол» 

жобасын іске асыру. 

197.  «QASIET JS» қоғамдық қоры Джумабаева 

Азийма  

Рустемкызы 

Алматы қ, Төле би көшесі 273Б 

үй, 30 пәтер 

Ұялы тел.: 8 702 161 54 16 

e-mail:  

aben.abdrassilov@gmail.com  

2019 Отбасы институтын бекіту. 

Отбасыдағы гендерлік 

қарымқатынасты теңестіру 

мақсатында іс шараларды 

ұйымдастыру. 

198.  «Алма-Ата» әйелдер клубы» 

қоғамдық бірлестігі 

Бейсембаева Анат 

Куанышбекқызы 

Алматы қ, Шевченко 166 А 

көшесі, 35    

Ұялы тел.: 8 777 777 66 06 

e-mail: abently2168@gmail.com  

2015 Қызметтің негізгі мақсаты 

- кәсіби дағдылары мен 

құзыретінің деңгейін арт-

тыру, бизнес мүмкіндік-

терінің ауқымын кеңейту, 

әйелдердің ұлттық және 

халықаралық ынтымақта-

стығын дамыту. 

199.  «Қазақстанның іскер әйел қауымда-

стығы» қоғамдық бірлестігі 

Азизова Татьяна 

Маратқызы 

 

Алматы қ,Сейфуллин даңғылы, 

Әйтеке би көше қиылысы,  

«Майсат» БО, 4 қабат, 414 

кабинет 

E-mail: almaty-

women@yandex.kz 

www.businesswomen.kz  

2002 Қызмет саласы мен 

әлеуметтік бағытына 

қарамастан іскер әйелдің 

жоғары мәртебесі мен 

имиджін қалыптастыру 

mailto:adametken@mail.ru
mailto:zheti-agash@eamail.org
http://www.seven-trees.org/
mailto:aben.abdrassilov@gmail.com
mailto:abently2168@gmail.com
mailto:almaty-women@yandex.kz
mailto:almaty-women@yandex.kz
http://www.businesswomen.kz/
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200.  «АИТВ мен өмір сүретін әйелдер 

қоры» қоғамдық бірлестігі 

Билоконь Елена 

Александровна 

Алматы қ,  

ұялы тел.: 8 705 326 97 01 

e-mail: 

bilokon-21@mail.ru    

Skype: bilokon-21 

Facebook.com 

@FundofWomenLivingwithHIvin

Kazakhstan  

2003 Қазақстан Республика-

сында АИТВ-мен өмір 

сүретін әйелдер құқығын 

қорғау және өмір сүру са-

пасын жақсарту мақса-

тында құрылған қор. 

201.  «Мәдени-әлеуметтік және білім бе-

руді дамытудың қазақстандық қоры» 

(МӘББД ҚҚ) қоғамдық қоры 

Бругаролас Бру-

фау Мария Хавь-

ера 

Алматы қ,  

Төлебаев көшесі 142, 1 пәтер  

Тел.: 8(727)272 43 31 

e-mail: 

info@kazfond.kz 

www.kazfond.kz  

1999 Әйелдердің өмірлерінің 

жағдайын жақсартатын 

жан жақты жобаларды іске 

асыру 

202.  «Әлеуметтік динамика» қоғамдық 

қоры 

Гончарова Ирина Алматы қ, 

Жамбыл көш. 2/93 үй, 39 пәтер 

e-mail:info@ccb.kz 

www.ccb.kz  

 

2009 Шалғай аудандар мен 

ауылдардағы әйелдердің 

үздік бизнес-идеяларын 

анықтау. Ауыл әйелдері 

үшін «жасыл» бизнес 

негіздерін оқыту, жаңа 

бастаған кәсіпкер әйелдер 

үшін консультациялық 

және әдістемелік қолдау, 

сонымен қатар «Coca-cola 

белестері» конкурсі 

203.  «Әлеуметтік зерттеулер бойынша 

әйелдер қауымдастығы» қоғамдық 

бірлестігі 

Климова Тамара 

Васильевна  

Алматы қ, 

Әйтиев көшесі 51  үй, 46 пәтер  

тел.ф.: 8 (727) 277 88 25 

e-mail: klimova_tv@mail.ru  

2007 Әлеуметтік жетімділік, 

отбасылық 

құндылықтардың 

қалыптасуы, жастардың 

mailto:bilokon-21@mail.ru
mailto:info@kazfond.kz
http://www.kazfond.kz/
mailto:info@ccb.kz
http://www.ccb.kz/
mailto:klimova_tv@mail.ru
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әлеуметтенуі, гендерлік 

қарым қатынастары жөні 

жайлы әлеуметтік 

тұрғыдағы зерттеу жүргізу 

204.  «Ана» қоғамдық қоры Шаханов Берди-

бек Берикұлы 

Алматы қ, 

Шевченко көшесі 129,  145 

пәтер 

тел.: 8 (727) 378 60 67 

2006 Кең ауқымды іс-шаралар, 

көрмелер, акциялар өткізу. 

Баспа өндірісі. Аударма-

лар.Әйелдерге ескерт-

кіштерді құру. 

205.  «Феминисттік Лига» қоғамдық 

бірлестігі 

Козырева 

Евгения 

Александровна 

Алматы қ, 

Абай көшесі ,23 үй ,32 кеңсе  

т.ф.: 8 (727) 261 02 41 

e-mail: femline@mail.ru, 

kazfemline@gmail.com 

1994 Әйелдердің әлеуметтік 

мәртебесін арттыру 

206.  «Зияткерлік еңбек әйелдер одағы» 

қоғамдық бірлестігі 

Ахметова 

Лайла Сейсембе-

кқызы 

Алматы қ, 

Қабанбай батыр көшесі 172/22 

Ұялы тел.:8 701 744 04 75 

e-mail: 

laila_akhmetova@mail.ru 

Laila_a@kaznu.kz, 

http://intellwomen.ucoz.kz 

http://erazamat.ucoz.kz 

http://unesco-kaznu.ucoz.kz 

Skype - Akhmetova_l  

1998 Ғылыми іс-шаралармен ай-

налысатын әйелдерге 

көмек көрсету, өзекті мәсе-

лелердің ғылыми дамуына 

ықпал ету. 

207.  «Ер Азамат» қоғамдық бірлестігі Ахметова Лайла 

Сейсембекқызы 

Алматы қ, 

Қабанбай батыр көшесі 172, 22 

кеңсе 

Ұялы тел.:8 701 744 04 75 

e-mail:  

2004 Демократиялық және аза-

маттық қоғам қалыптасты-

руды тежейтін таптаурын 

mailto:femline@mail.ru
mailto:kazfemline@gmail.com
mailto:laila_akhmetova@mail.ru
mailto:Laila_a@kaznu.kz
http://intellwomen.ucoz.kz/
http://erazamat.ucoz.kz/
http://unesco-kaznu.ucoz.kz/
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laila_akhmetova@mail.ru гендерлік рөлдерді өз-

герту, гендерлік теңдікке 

қол жеткізу. 

208.  «Шырағым» атты көшбасшы 

әйелдерге қолдау көрсететін 

қазақстандық одақ 

Жұмабаева 

Зинаида 

Мұхтарқызы 

Алматы қ,  

Байтұрсынов көшесі 125/6 

тел.: 8 (727) 292 44 77 

e-mail: zina_dm@mail.ru 

1997 Әйелдер ұйымдарының 

шығармашылық бастама-

сын қолдау: ауылдық әйел-

дер, мүгедектер және зей-

неткерлер.. 

209.  «Родник» әйелдер мен балаларға ар-

налған әлеуметтік-психологиялық 

оңалту және бейімдеу орталығы» ҚҚ 

Балабаева 

Нина 

Николаевна 

Алматы қ,  

Алмагүл ықшам ауданы 27 үй, 

58 пәтер 

тел.: 8 (727) 396 19 38 

т.ф.: 8 (727) 396 42 40 

ұялы тел.: 8 707 111 23 60, 

8 701 111 23 70 

e-mail: rodnik27@yandex.ru 

2001 Отбасыны нығайту, 

ажырасулардың алдын алу, 

сенім телефоны қызметін 

ұйымдастыру арқылы 

олардың ата-аналарының, 

ажырасқаннан кейін 

балалардың құқықтарын 

қорғау, құқықтық және 

психологиялық мәселелер 

бойынша кеңес беру. Алматы 

қаласының тұрғындары мен 

Алматы облысының 

ақпараттық жұмысы арқылы 

адам саудасына қарсы күрес. 

Адам саудасының 

құрбандарына арналған 

баспана ұйымдастыру 

қызметі. 

210.   «Халықаралық әйелдер клубы» 

қоғамдық қоры 

Алиева  

Шеримбана 

Алимжанқызы 

Алматы қ,  

Достық ықшам ауданы, 

Мәметова көшесі 16 үй 

тел.: 8 (727) 256 36 84 

2001 Қиын өмірлік жағдайға 

түскен әскери 

қызметкерлерді, әйелдерді 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alaila_akhmetova@mail.ru
mailto:zina_dm@mail.ru
mailto:rodnik27@yandex.ru
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ұялы тел.: 8 701 454 55 55  

e-mail: 

87014545555@mail.ru 

және ұлттық азшылық 

өкілдерін қорғау. 

211.   «Алматы қаласының Алмалы 

ауданының көпбалалы 

отбасылардың одағы» қоғамдық 

бірлестігі 

Рымкулова 

Сандуғаш 

Амангелдіқызы 

Алматы қ, 

Абай көшесі 143,  113 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 777 250 27 27 

2001 Көпбалалы отбасыларды 

әлеуметтік қорғау. 

212.  «Алматы қаласының Түрксіб 

ауданының көпбалалы 

отбасылардың одағы» қоғамдық 

бірлестігі 

Айымбетова 

Бибираба 

Нағашыбайқызы 

Алматы қ, 

Ақан Сері көшесі 2/4 үй 

тел.: 8 (727) 978 24 04 

ұялы тел.: 8 707 677 04 66 

8 700 978 24 04 

 

1992 Көп балалы отбасы 

құқықтарын қорғау және 

моральдық және 

материалдық қолдау 

көрсету. 

213.  «Алматы қаласының Алатау мен 

Әуезов  аудандарының көпбалалы 

отбасылардың одағы» қоғамдық 

бірлестігі» 

Бейсембина 

Нагигуль  

Нурханқызы 

Алматы қ, 

Рыскұлов көшесі, Момышұлы 

көшесі қиылысымен 147 үй, 

Жертөле қабат, 

Ұялы тел.: 8 707 021 31 82 

(Жанар)  

e-mail: zhanyaodagi@gmail.com  

1996 Көп балалы отбасыларға 

көмек көрсету, олардың 

заңды құқықтарын жүзеге 

асыру, отбасы институтын 

нығайтуға бағытталған 

жобаларды іске асыру. 

214.  «Алматы қаласының Жетісу 

ауданының көпбалалы 

отбасылардың одағы» қоғамдық 

бірлестігі 

Парсалиди  

Светлана Анато-

льевна 

Алматы қ, 

тел.: 8 (727) 305 47 37;  

384 92 16 

Ұялы тел.: 8 707 899 11 63 

e-mail: kaliptasy@mail.ru  

1996 Көпбалалы отбасылардың 

құқықтарын қорғау, 

босқындарға, сондай-ақ 

қиын жағдайға тап әйел-

дерге моральдық және ма-

териалдық қолдау көрсету. 

215.  «Алматы қаласының Медеу 

ауданының көпбалалы 

Абыланова  

Куралай  

Алматы қ, 

Пушкин көшесі 83, кеңсе 27 

1998 Әлеуметтік жұмыс. Көп 

балалы әйелдерді қолдау, 

mailto:87014545555@mail.ru
mailto:zhanyaodagi@gmail.com
mailto:kaliptasy@mail.ru
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отбасылардың одағы» қоғамдық 

бірлестігі 

Жылгелдіқызы тел.: 8 (727) 291 95 85 

ұялы тел.: 8 777 251 15 49 

аналардың құқықтарын 

қорғау. 

216.   «Аналарға көмек» қоғамдық қоры Бакбергенова 

Гулдәурен  

Абдулақызы 

Алматы қ, 

Алатау ауданы,   

Зерделі ықшам ауданы, 1/141-

57 

e-mail:  

of.ak18@mail.ru 

ualhan_mpc@mail.ru  

2018 Көпбалалы отбасыларға, 

мүгедек балаларды 

тәрбиелеп отырған 

отбасыларға, жалғызбасты 

аналар мен аз қамтылған 

отбасыларға өмірлік қиын 

сәттерде қолдау көрсету 

217.   «GALAM FUND» қоғамдық қоры 

 

Есиркеев Айдар 

Бекенұлы 

Алматы қ,  

Әуезов ауданы, Төле би көшесі, 

277 үй 

Ұялы тел.: 8 707 251 2807 

e-mail: docha.syna30@gmail.com  

2019 Көпбалалы аналар мен 

отбасылары аз қамтылған 

жанұяларға жан жақты 

көмек көрсету. 

218.   «Almaly отбасыларды қолдау 

орталығы» қоғамдық қоры 

 

Нұрайдарова 

Данна 

Ұланбекқызы 

 

Алматы қ,  

Алмалы ауданы,  Грановский 

көшесі,  96 үй 

+7 747 537 8770 

e-mail: almaty02kz@inbox.ru 

2019 Көпбалалы отбасылар мен 

аз қамтылған отбасыларға, 

мүгедек баланы тәрбиелеп 

отырған жалғыбасты 

әкелерге жан жақты 

қамқорлық жасау 

219.   «Q-Satti Almaty» қоғамдық қоры 

 

Жанәділқызы 

Іңкәр 

Алматы қ, 

Алатау ауданы, Саялы ықшам 

ауданы,  8 үй,  5 пәтер 

+7 777 312 0808 

e-mail: 2015zere@mail.ru 

e-mail: zhan_saya@list.ru 

2019 Көпбалалы отбасылар мен 

аз қамтылған отбасыларға, 

мүгедек баланы тәрбиелеп 

отырған жалғыбасты 

аналарға жан жақты 

қамқорлық жасау 

220.   «Нұрлы жанұя» жеке қоры 

 

Жұмағұлова 

Балжан 

Жұмағұлқызы 

Алматы қ,  

Жетісу ауданы, Матросов 

көшесі ,17 үй. 

2019 Аз қамтамасыз етілген 

және көп балалы 

отбасылардың балаларын 

mailto:of.ak18@mail.ru
mailto:ualhan_mpc@mail.ru
mailto:docha.syna30@gmail.com
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Ұялы тел.: 8 777 425 8239 

e-mail: balzhan1982_81@mail.ru  

оқытуда көмек көрсету, 

көп балалы аналарға, 

мүгедек балаларды 

тәрбиелеп отырған 

жалғызбасты аналар мен 

әкелерге, мүгедек 

балаларды тәрбиелеп 

отырған жесірлер мен 

жесірлерге көмек, қажетті 

мамандықты таңдауға 

көмектесу, жұмысқа 

орналасуға көмектесу. 

221.   «Медеу ауданына қарасты Qamqor 

көпбалалы аналар одағы» қоғамдық 

қоры 

Букаева Аида 

Талғатбекқызы 

 

Алматы қ,  

Медеу ауданы, Төле би көшесі, 

Қалдаяқов көше қиылысы,12, 

20 пәтер 

Ұялы тел.: 8 747 586 0870 

2019 Отбасыларға, жалғызбасты 

аналар мен көп балалы 

аналарға, мүгедек 

балаларды тәрбиелеуге 

жан-жақты көмек және 

қолдау көрсету. 

222.   «Мерейлі аналар» қоғамдық қоры Махмудова  

Халида Әбенқызы 

 

Алматы қ, Наурызбай ауданы,  

Шұғыла ықшам ауданы,  Кен-

жетаев көшесі, 2 үй 

Ұялы тел.: 8 747 274 12 56 

e-mail:  

halidusha-77@mail.ru  

2019 Отбасыларға, жалғызбасты 

аналар мен көп балалы 

аналарға, мүгедек 

балаларды тәрбиелеуге 

жан-жақты көмек және 

қолдау көрсету. 

223.   «Ана жүрегі»  қайырымдылық қоры Шымирова Злиха 

Мамыржанқызы 

Алматы қ, 

Розыбакиев көшесі, 

190 үй ,17 пәтер 

Ұялы тел.: 8 705 555 23 83 

e-mail: zliha2008@rambler.ru 

2010 Қиын өмірлік жағдайдағы 

әйелдерге құқықтық 

көмек. 

mailto:balzhan1982_81@mail.ru
mailto:halidusha-77@mail.ru
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224.   «Әйелдердің көшбасшылығы қоры» 

қоғамдық қоры 

Гусейнова Мария 

Рафаиловна 

Алматы қ, 

Пушкин көшесі 13,  8 кеңсе 

тел.: 8 (727) 354 31 01 

8 (727) 273 80 05 

ұялы тел.: 8 777 217 27 72 

e-mail: fond_kaz@mail.ru 

info@wlf.kz  

www.wlf.kz  

2009 Әйелдер, балалар, отбасы-

лық құндылықтарды 

құқықтары мен мүдделерін 

қорғау. Әйелдер ара-

сындағы кәсiпкерлiктi қол-

дау. 

225.   «Women of Kazakhstan» жекеменшік 

ұйымы 

Асанова Динара 

Амангелдіқызы 

Алматы қ, Орбита 2 ықшам 

ауданы, 28В үй , 2 пәтер. 

Ұялы тел.: 8 701 707 62 13 

e-mail: 

womenofkz@gmail.com 

womenofkazakhstan@gmail.com  

facebook.com 

twitter.com/ 

instagramm.com: @womenofkz  

2016 Әйелдер бастамалары мен 

білімін қолдау. Қазақстан 

әйелдерінің тарихи-мәдени 

мұрасын сақтау. 

226.  «Радость ребенка - Бала Қуанышы» 

туылмаған өмірді қорғау және туу 

көрсеткішін қолдау қоры 

 

Идриз Маншук 

Хамидоллиқызы 

Алматы  қ,Сейфуллин даңғылы 

597,  

603 кеңсе 

тел.: 8(727) 329 19 21 

ұялы тел.: 8 777 317 22 15 

e-mail: idriz61@mail.ru  

radostrebyonka@mail.ru  

2012 Қор мынадай мәселелер 

бойынша рухани және 

білім беру жұмысын 

жүргізеді: жүктіліктің ал-

дын алу, түсік салдары, 

шаралар, дәрістер, рухани 

семинарлар жүргізеді 

(тегін) 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afond_kaz@mail.ru
mailto:info@wlf.kz
http://www.wlf.kz/
mailto:womenofkz@gmail.com
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227.   «KZ үндеме» атты зорлық 

зомбылыққа қарсы қозғалыс» 

қоғамдық қор 

Смаилова Дина 

Ботақызы 

Алматы қ, 

Амангелді көшесі 70. 

Ұялы тел.: 8 707 716 35 37 

e-mail: 

nemolchikz@mail.ru 

facebook.com: 

@NeMolchiKZ 

Instagramm: nemolchi.kz  

2016 Жыныстық зорлық-зомбы-

лық құрбандарына қорғау 

және қолдау 

228.   «KZ балалары үндеме» атты зорлық 

зомбылыққа қарсы қоғамдық күрес» 

ҚҚ 

Мухамеджанов 

Алмат  

Алматы қ, 

Амангелді көшесі 70 

Ұялы тел.: 8 707 714 15 33 

Ұялы тел.: 8 705 151 00 00 

e-mail: 

nemolchidetikz@mail.ru 

2017 Балаларды түрлі зомбы 

зорлықтан қорғау 

Балалар және жастармен жұмыс істеу 

229.  «Жас көшбасшылар қауымдастығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Бахмутова 

Наталья  

Ивановна 

Алматы қ,  

Ұялы тел.: 8 701 772 82 03 

Ұялы тел.: 8 707 900 66 23 

Ұялы тел.: 8 707 761 12 15 

e-mail: 

ayl_leader@mail.ru, 

nata_leader@mail.ru, 

www.ayl.kz  

1995 

 

Қазақстан жастарын білім 

беру және оқыту 

бағдарламалары арқылы 

қоғамның демократиялық 

түрлендіруіне тарту 

mailto:nemolchikz@mail.ru
https://www.facebook.com/pg/NeMolchiKZ/about/?ref=page_internal
mailto:nemolchidetikz@mail.ru
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230.  «Жастардың жетістігі» қоғамдық 

қоры 

Дакебаев Рустем 

Амангелдіұлы 

Алматы қ, 

Наурызбай батыр көшесі 9 

Ұялы тел.: 8 778 930 73 11  

e-mail: 

centre-dom@mail.ru  

1997 Жастарды қолдау жұмысы 

231.  «Дети Рисуют Мир» қоғамдық қоры Пененова Анна 

Алексеевна 

Алматы қ,  

Әуезов көшесі 14 а 

«Берекет» БО, 4 қабат. 

Тел.:8 (727) 983 53 68 

ұялы тел.:8 (708) 983 53 68 

e-mail: 

org@drmfund.com  

http://www.drmfund.com 

www.facebook.com/TheChildren

ArePaintingTheWorld  

2015 Балалардың және жастар-

дың шығармашылығын 

қолдау. 

232.   «Funky Town» «Талантты жастарды 

қолдау орталығы» ЖҚБ 

Ягфаров Марат 

Ильдусұлы 

Алматы қ,  

Тепличный ықшам ауданы 

11в/28, «Almaty Mall» СҮ, 3 

қабат 

Ұялы тел.: 8 701 556 45 20 

8 707 293 04 13 

8 777 198 58 25 

e-mail: 

info@funkytowncenter.kz 

www.funkytowncenter.kz  

2012 Би студиялары. 

Жастардың арасында биге 

таланттары бар жастардың 

қабілетін ашуға көмектесу.  

233.   «Jas Qadam» қоғамдық қоры Ахметов Мади 

Абылайұлы 

Алматы қ, 

Брусиловский көшесі 44 

Ұялы тел.: 8 707 128 97 75 

e-mail: 

2018 Адамдарды әлеуметтік 

өмірге ат салысуға 

шақыру. Білім, ғылым, 

мәдениет, өнер салаларын 

mailto:centre-dom@mail.ru
mailto:org@drmfund.com
http://www.drmfund.com/
http://www.facebook.com/TheChildrenArePaintingTheWorld
http://www.facebook.com/TheChildrenArePaintingTheWorld
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jasqadam@gmail.com  

Instagramm: jasqadam  

 

бойында дамытатын 

тұлғаны дамытуға үлесін 

қосу 

234.  «Жастар KZ» корпоративтік қоры Жанабаев Бахыт  

Әбілхайырұлы 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 7017102658 

Ұялы тел.:8 707 375 03 80  

Whatsapp;  

e-mail: rmkc@mail.ru  

2004 Студенттер, оқушылар, 

білім беру, мәдениет, ту-

ризм және спорт сала-

сындағы, қоршаған ортаны 

қорғау, ұлттық әуесқой 

өнер және қолөнер үшін 

Қазақстан, ТМД және Еу-

ропа елдерінде көшпелі 

тақырыптық жобалар; 

Балалар, жасөспірімдер 

және жастармен жұмыс 

істеу үшін жас 

құтқарушылар, еріктілер, 

нұсқаушылар, кеңесшілер 

мен жаттықтырушыларды 

оқыту. 

235.  «Жас Отан»  корпоративтік жастар 

қанаты қоры АҚФ 

Ахметов Мади 

Абылайұлы 

Алматы қ, 

Абылай хан даңғылы 79 

тел.:8(727) 279 78 00; 

тел.:8(727) 279 89 01; 

e-mail: 

almaty@zhasotan.kz 

daurenkyzy.a@gmail.com 

2008 Президент және «Нұр 

Отан» жастар саясатының 

жақтастарының санын 

ұлғайту. 

236.   «Жас Отан» жастар қанатының 

«Заңды клиникасы» қоғамдық 

бірлестігі 

Мустафаев  

Мұхаметқали 

Набиболлаұлы 

Алматы қ, 

Наурызбай ауданы, Абай 

көшесі 3 

2011 Азаматтарға бірқатар 

заңгерлік қызметтерді 

mailto:jasqadam@gmail.com
mailto:rmkc@mail.ru
mailto:almaty@zhasotan.kz
mailto:daurenkyzy.a@gmail.com
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тел.:8(727) 279 78 00; 

тел.:8(727) 279 89 01; 

e-mail: 

almaty@zhasotan.kz 

ұсыну. Заңгерлік 

консультациялар өткізу.  

237.  «Жастар естелігі» қоғамдық қоры Ахмедова Елена 

Сергеевна 

Алматы қ. 

Новый городок 11 көшесі, 

тел.ф.: 8 (727) 223 00 78 

ұялы тел.: 8 705 234 24 67 

e-mail: lena2342467@mail.ru  

2012 Балалармен жұмыс. Екінші 

дүниежүзілік соғыс та-

рихын сақтау, 

отансүйгіштікті, ел үшін 

махаббатты тәрбиелеу. 

238.  «Орленок» балалар патриоттық 

клубы 

Ахмедова Елена 

Сергеевна 

Алматы қ, 

Новый городок 11 көшесі, 

тел.ф.: 8 (727) 223 00 78 

ұялы тел.: 8 705 234 24 67 

e-mail: lena2342467@mail.ru 

2004 Ұлы Отан соғысы тарихын 

сақтау жайында, балалар-

мен жұмыс. 

239.  «Just Support» жеке қоры Богатырева  

Светлана  

Геннадьевна 

Алматы қ, 

Нұрсая көшесі 20 үй  

тел.: 8(727) 278 26 10, 

ұялы тел.:8 701 788 49 98  

e-mail info@blizkie.kz,  

info@teenslive.kz 

http://www.blizkie.kz  

http://www.teenslive.kz 

2018 Отбасылар мен балаларға 

ақпараттық психологиялық 

қолдау көрсету. Буллинг 

пен суицидті алдын 

алатын профилактика 

жұмыстарын жүргізу. 

Қазақстан 

Республикасының 

адамдарының капита және 

соның қатарында 

кәсіпкерлердің  

потенциалдарын өсіретін 

тренингтер өткізу.  

240.  PSI (Population Services International 

Орталық Азия филиалы 

Самойлова Ольга Алматы қ, 

Жаманқаев көшесі 126 

2002 Жастар үшін жаңа 

әлеуметтік норма құрып, 

mailto:almaty@zhasotan.kz
mailto:lena2342467@mail.ru
mailto:lena2342467@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@blizkie.kz
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@teenslive.kz
http://www.blizkie.kz/
http://www.teenslive.kz/
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коммерциялық емес корпорациясы 

«Популейшн сервисес интернэшнл» 

Алматы қ. 

тел: 8 (727) 390 90 51; 52 

e-mail: 

Elmira.nimatova@psi.kz  

www.psi.org 

алдын алу шаралар 

арқылы тәуекел ету. 

241.  ЖҚБ «Студенттік құрылыс және 

жастар еңбек жасақтары» 

Нұғман Алмасбек 

Нөкербанұлы 

Алматы қ, 

Витебская  көшесі 44 

Ұялы тел.: 8 707 714 13 18 

e-mail: ss_almaty@mail.ru 

sherter@mail.ru 

2011 Жастарды жан-жақты 

белсенді дамуына 

жәрдемдесу 

242.  «Болашақ жастардың қолында» 

қоғамдық қоры 

Ливинская 

Наталья Игоревна  

Алматы қ, 

Достық даңғылы 97 ,48  кеңсе 

тел.: 8(727)264 67 40 

e-mail: Of_brm@mail.ru 

2010 Жастардың елдегі қалалық 

әлеуметтік өмірін 

насихаттау және жастар 

арасында азаматтық 

белсенділігін көтеруге 

тәрбиелеу қағидаттары 

243.  «Жастар үні» жастар қоғамдық 

бірлестігі 

Бабамуратов 

Дәурен  

Абуталипұлы 

Алматы қ, 

Абай даңғылы 52В, 406 кеңсе. 

Ұялы тел.:8 702 291 02 72 

e-mail: Dauren_babamu-

rat@mail.ru 

2002 Жастардың құқықтары мен 

мүдделерін қорғау 

mailto:Elmira.nimatova@psi.kz
http://www.psi.org/
mailto:ss_almaty@mail.ru
mailto:sherter@mail.ru
mailto:Of_brm@mail.ru
mailto:Dauren_babamurat@mail.ru
mailto:Dauren_babamurat@mail.ru
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244.  «Алмалы Жастары» қоғамдық 

бірлестігі 

Қасенов Талғат 

Қасенұлы 

Алматы қ, 

Желтоқсан көшесі 111, 3 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 707 141 10 92 

Ұялы тел.: 8 707 109 23 12 

e-mail: ktk.gorod@mail.ru  

2005 Алматы қаласының 

жұмыспен қамтамасыз ету 

орталығына қарасты   

«Жастар тәжірибесі» атты 

мемлекеттік  жобаны іске 

асыру.Сонымен қатар 

жастарға арналған медиа 

клубтарын дамыту. 

245.  «Желтоқсан-86 - Тәуелсіздік 

Қырандары» Республикалық Халық 

Батырлар Қозғалысы 

Жүніс Гүлбахрам 

Есмұратқызы 

Алматы қ,  

Жұлдыз-1 ықшам ауданы,  26Д 

үй, 8 пәтер, 

тел.: 8(727)390 53 01, 

ұялы тел.: 8 775 953 13 24,  

8 778 207 48 13 

e-mail: gzhunis@bk.ru  

2006 Тарихи зерттеулер, 

мәдени, спорттық іс-

шаралар, Қазақстан 

халқының жан- жақты 

құқықтарын және 

мүдделерін қорғау 

246.  «Isker Қолдау Орталығы» Қоғамдық 

Қоры 
Қалиева Шолпан 

Әділқызы 

Алматы қ, 

Хмельницкий көшесі, 2 В үй 

Ұялы тел.: 8 705 259 92 46 

e-mail: bai-bol@bk.ru 

2006 Құқық, жұмыс, білім беру, 

жан-жақты дамуына, 

қоғамға толық қатысу 

құқығын қамтамасыз ету. 

Балалар үйлерімен жұмыс 

істеу. 

247.  «SOS Детская деревня Алматы» 

Мемлекеттік емес білім беру меке-

месі 

Сауранбаева 

Мира Мұратқызы 

 

Қарабекова Роза 

Кыдырбайқызы 

Алматы қ,  

Луганский көшесі, 95 үй 

тел.: 8 (727) 263 57 86 

т.ф.: 8 (727) 263 57 85  

тел.: 8(727)228 07 20,  

ұялы тел.: 8 707 348 08 28 

e-mail:  

1997 Өз үйлерінен айырылған 

балалар, оларға өз 

болашағын 

қалыптастыруға және өз 

қауымдастықтарын 

дамытуға көмектесу, SOS 

төрт принциптерге 

mailto:ktk.gorod@mail.ru
mailto:gzhunis@bk.ru
mailto:bai-bol@bk.ru
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mira.sarymbayeva@sos-

kazakhstan.kz   

roza.karabekova@sos-

kazakhstan.kz 

www.sos-kazakhstan.kz 

негізделеді: әрбір балаға 

ана қажет, бала ауылдық 

ортада достық қарым- 

қатынасын табиғи 

дамытады 

248.  Қазақстан Республикасының Ұлттық 

альпинизм қоры» қоғамдық қоры 

Моисеев Юрий 

Михайлович 

Алматы қ, 

Қастеев көшесі, 10 үй 

тел.: 8 (727) 291 02 00;  

291 60 06 

e-mail: info@kantengri.kz 

1996 Жастардың толыққанды 

дамуы мен жандандыру 

үшін жағдай жасау 

249.  «Ашық мектеп» қоғамдық білім 

қоры 

Попова 

Лариса Алексе-

евна 

Алматы қ, 

8 ықшам ауданы ,4  үй, 82 кеңсе  

тел.: 8 (727) 249 84 38 

ұялы тел.: 8 707 820 06 05 

тел.: 8(727) 290 92 10 (зам. ред.) 

ұялы тел.: 8 777 255 55 31 

e-mail: o.shkola@rambler.ru 

www.open-school.kz  

2002 Бір-бірімен ашықтық пен 

диалог тәжірибесін қалы-

птастырудағы білім бе-

рудің барлық пәндеріне 

көмектесу. «Ашық 

мектеп» республикалық 

ақпараттық-әдістемелік 

журналының басылымы. 

250.  «Қазақстан балалар қоры» қоғамдық 

қоры 

Ватлина 

Эльвира 

Сагитовна 

Алматы қ,  

Байтұрсынов-Ғабдуллин көшесі 

145/26 , 201 кеңсе 

тел:8(727) 2921941 

ұялы тел.: 8 777 212 79 32 

e-mail: vatlinae@ramler.ru 

1992 Жетім балаларға, көп 

балалы отбасыларыға, 

концлагерлер мен 

геттолардың 

тұтқындарына, мигранттар 

отбасыларын қорғауға 

жәрдемдесу 

251.  «Reliance» қоғамдық қоры Алпысова Сауле 

Мұратқызы 

Алматы қ,  

Байтұрсынов көшесі, Ғабдул-

лин көше қиылысы 145/26, 207 

кеңсе 

2014 Жастар бастамаларын қол-

дау, жастардың азаматтық 

жауапкершілігін арттыру. 

Еріктілікті дамыту. 

mailto:mira.sarymbayeva@sos-kazakhstan.kz
mailto:mira.sarymbayeva@sos-kazakhstan.kz
mailto:roza.karabekova@sos-kazakhstan.kz
mailto:roza.karabekova@sos-kazakhstan.kz
http://www.sos-kazakhstan.kz/
mailto:info@kantengri.kz
mailto:o.shkola@rambler.ru
http://www.open-school.kz/
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Ұялы тел.: 8707 579 8912 

e-mail: 

of.reliance@mail.ru 

saule70-7@bk.ru  

252.  «Қазақстан жастар ақпарат қызметі» 

қоғамдық қоры 

Медникова Ирина 

Викторовна 

Алматы қ,  

Абай даңғылы 52Г, «Bayzak» 

БО 2 қабат,  207 кеңсе. 

ұялы тел.:8  777 669 65 00 

8 705 675 25 03 

e-mail: misk.info@gmail.com 

www.misk.org.kz   

Вкон-

такте: https://vk.com/misk_kz 

Facebook: https://face-

book.com/yisk.kz 

Instagram: https://www.insta-

gram.com/misk_kz/ 

Telegram: https://t.me/misk_kz 

You 

Tube: https://youtube.com/user/M

iskinfo 

1998 Қазақстан жастарының 

азаматтық белсенділігін 

білім беру, ақпарат алмасу 

және жас азаматтар мен 

жастар бірлестіктерінің 

арасындағы ынтымақта-

стық, сондай-ақ әлеуметтік 

пайдалы қызметке тарту 

арқылы кеңейту.. 

253.  «Эльдани» қайырымдылық қоры Амантурлина 

Гульзира  

Аманбергенқызы 

Алматы қ,Сеченов көш,28 үй 

тел.: 8 (727)246 29 83 

ұялы.:8777 279 80 80 

e-mail: gita24@rambler.ru 

www.facebook.com/eldanyfounda

tion  

1996 

 

Балалар мен мүмкіндігі 

шектеулі жас 

адамдар.Оңалту және 

бейімдеу. Жұмыспен 

қамту және оқыту. 

mailto:of.reliance@mail.ru
mailto:saule70-7@bk.ru
mailto:misk.info@gmail.com
http://www.misk.org.kz/
https://vk.com/misk_kz
https://facebook.com/yisk.kz
https://facebook.com/yisk.kz
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmisk_kz%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmisk_kz%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fmisk_kz&post=-7795821_14744&cc_key=
https://youtobe.com/user/Miskinfo
https://youtobe.com/user/Miskinfo
https://www.facebook.com/eldanyfoundation
https://www.facebook.com/eldanyfoundation


75 

 

254.  «Димаш» Хоккей клубы корпора-

тивтік қоры 

Осер 

Мухамеджан 

Алматы қ, 

Таугүл-3 ықшам ауданы, 

Центральная көшесі, 8г  үй 

тел.: 8 (727) 293 69 59 

ұялы тел.:8777 666 68 99 

e-mail:aigera66@gmail.com 

1998 Жас ұрпақты салауатты 

өмір салтына тарту. Хок-

кейді дамыту және қолдау. 

255.  Жастар саясатын дамыту мемлекет-

тік қоры 

Ауғанбаева Алма 

Құрманқызы  

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі  22, к-1, 

Гоголь көше қиылысында 

тел.: 8(727)279 16 91 

e-mail: 610600@mail.ru  

gosfondmedia@mail.ru  

gfrmp_a@mail.ru  

www.gosfund.kz  

2001 Жас ұрпаққа рухани-адам-

гершілік тәрбие беру, аза-

маттық жауапкершілікті 

арттыру. 

256.   «Азаматтық бастама орталығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Тажибекова 

Жұмагүл 

Қуатбекқызы 

Алматы қ, 

Жамбыл көшесі 114/85, 113  

тел.: 8 (727) 292 08 97 

e-mail: cgi7@mail.ru  

www.vestniknpo.kz  

2006 Жастар арасындағы өзекті 

мәселелерді шешу үшін, 

жастарға арналған 

ұйымдармен ақпараттық 

қарым қатынаста болу. 

257.   «G-38 жас көшбасшылар қоры» 

қоғамдық бірлестігі 

Ерниязова  

Айсулу 

Алимжанқызы 

Алматы қ, Чайковский көшесі  

34 

Ұялы тел .:8 702 118 29 35 

e-mail: aisulu_vernialim@mail.ru  

2017 Жастардың бастамаларын 

қолдау 

258.   «Еріктілер Лигасы» қоғамдық қоры Кажденбек Азиз 

Оралбекұлы 

 

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі 22 ,1 

корпус 

Ұялы тел.: 8 707 128 97 75 

8 702 118 29 35 

8 707 431 01 88 

2017 Жастарды әлеуметке 

пайдасы бар спорттық, 

экологиялық акция тектес  

іс шараларға еліктіру, 

mailto:610600@mail.ru
mailto:gosfondmedia@mail.ru
mailto:gfrmp_a@mail.ru
http://www.gosfund.kz/
mailto:cgi7@mail.ru
http://www.vestniknpo.kz/
mailto:aisulu_vernialim@mail.ru
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e-mail: volunteers.al-

maty@gmail.com  

259.   «Студенттер Альянсы» 

корпоративті қоры 

Куандык Жасұлан 

Бостандыкұлы 

 

Алматы  қ, 

Шевченко көшесі 97 

Ұялы тел.:8 775 673 10 50 

e-mail: jasik.kktl@mail.ru  

Facebook:@askalmaty 

2010 Жастар саясаты мен 

балалар бастамасын 

қолдау. 

260.   «Жастар жетістігі» қоғамдық қоры Жұмашев 

Еркебұлан 

Алтынбайұлы 

Алматы қ,Төле Би көшесі 100 

Ұялы тел.: 8 708 341 34 12 

e-mail: 

almaterra@mail.ru   

almaterra8@gmail.com 

2017 Жастар бастамасын қолдау 

мен дамыту. 

261.   «ZHAS UMTYLYS»  қоғамдық қоры Канапияев Олжас 

Тлеусұлы 

 

Алматы қ,  

Ақсай-1 А ықшам ауданы, 33, 

51 

Ұялы тел.:8 705 100 38 41 

e-mail: zhasumtylys@mail.ru  

2018 Жастар саясаты мен 

балалардың бастамасын 

қолдау. Гуманизм 

принциптерін, 

патриоттықты, 

адамгершілік пен 

мейірімділікті 

насихаттау.Әлеуметтік 

маңызы бар іс шаралар 

мен бағдарламарды іске 

асыру. 

262.  «Әскер» әскери-патриоттық клубы Абдушкуров 

Мұрат 

Мұхтарұлы 

Алматы  қ, 

Зенков көшесі,24 үй ,319 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 701 715 88 47 

e-mail: kzsva@mail.ru 

1999 Жастар мен халықтың 

әскери-патриоттық тәр-

биесі 

mailto:volunteers.almaty@gmail.com
mailto:volunteers.almaty@gmail.com
mailto:jasik.kktl@mail.ru
mailto:almaterra@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=almaterra8@gmail.com
mailto:zhasumtylys@mail.ru
mailto:kzsva@mail.ru
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263.  «Бала отбасыда өмір сүруі тиіс» 

қоғамдық қозғалысы (ЗТ және ЖТ 

бейресми бірлестігі) 

Байболова  

Шолпан  

Серекпекқызы                     

 

Кантарбаева   

Алия  

Жетыбайқызы 

Алматы қ, 

Достық даңғылы 248 ,  12 кеңсе  

тел.: 8 (727)  327 27 12 

ұялы тел.: 8 708 558 52 21 

ұялы тел.: 8 701 503 71 63 

e-mail:  

coordinator@happychild.kz   

www.HappyChild.kz 

 

www.facebook.com/Hap-

pyChild.kz 

 

https://www.facebook.com/mento

ringkz (Проект «Наставники»)  

 

https://www.facebook.com/Sunny

People.kz (Проект «Солнечные 

человечки») 

2013 Қазақстандағы де-инсти-

туттандыру саясатын 

тиімді насихаттау мақса-

тында отбасы мен балалар-

дың саласында жұмыс 

істейтін түрлі ұйымдардың 

күш-жігерін шоғырлан-

дыру;  

Атап айтқанда: 

- әлеуметтік жетімдіктің 

алдын алу; 

- отбасылық нысан 

құрылғысын дамыту; 

- балалар үйлерін жабу 

немесе қайта құрылымдау, 

параллель кадрларды 

қайта даярлау және 

отбасын қолдау бойынша 

қызмет құру; 

264.  «Семейная Академия» отбасын жан-

жақты қолдау орталығы қоғамдық 

қоры 

Кантарбаева Алия 

Жетыбайқызы 

Алматы қ, 

Достық даңғылы 248 үй , 12 

кеңсе 

тел.: 8 (727)  387 27 61;  

327 27 12; 387 28 76 

Ұялы тел.: 8 701 752 05 23 

e-mail: academy.fam-

ily@gmail.com  

childyearkz@gmail.com  

www.lichnost.kz    

2007 Баланың және отбасы ин-

ститутының құқығын 

Қазақстанда балалық 

шағының инфрақұрылы-

мын дамыту арқылы 

қорғау және қолдау, от-

басы мен балаларға 

бағдарланған әлеуметтік 

қызметтердің сапасын арт-

тыру. Отбасы мен 

mailto:coordinator@happychikld.kz
http://www.happychild.kz/
http://www.facebook.com/HappyChild.kz
http://www.facebook.com/HappyChild.kz
https://www.facebook.com/mentoringkz
https://www.facebook.com/mentoringkz
https://www.facebook.com/SunnyPeople.kz
https://www.facebook.com/SunnyPeople.kz
mailto:academy.family@gmail.com
mailto:academy.family@gmail.com
mailto:childyearkz@gmail.com
http://www.lichnost.kz/
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Facebook.com 

@www.lichnost.kz 

 

балаларға арналған тиімді 

технологияларды дамыту. 

Балаға тәрбие беру үшін, 

отбасының 

маңыздылығын, бірінші 

кезеңде қандас, тану 

негізінде Қазақстан 

Республикасында 

қорғаншы және қамқоршы 

органның жүйесін 

реформалау 

265.   «Қазақстанның патронат ата-

аналарына арналған қоғамдастық» 

қоғамдық қоры 

Ким Жанна Сер-

геевна 

Алматы қ, Көктем-3 ықшам 

ауданы, 20 үй,  76 пәтер 

Сенім телефоны: 

8 705 240 22 22 

e-mail:  

mail.sprk.kz@gmail.com  

admin@reachkz.com  

www.sprk.kz   

 Қамқоршыларға заңгерлік, 

психологиялық, 

ақпараттық және 

әлеуметтік бағыт бағдар 

беру. Асыранды бала өз 

балаларындай бейімделу 

үшін физикалық, 

эмоциональдық, рухани 

жағдай жасау. 

266.  Алматы қаласы бойынша «Өрлеу» 

біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы" педагог қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институты 

акционерлік қоғамының филиалы 

Садвакасова Ра-

иса Аждарқызы 

Алматы қ, Төле би  көшесі 

298/4.  

тел.: 8(727) 382 41 63 

e-mail: ipk_almaty@mail.ru  

1996 Педагог қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру 

267.  Алматы қаласы бойынша «Болашақ» 

корпоративтік қоры 

Абдикеримова 

Қымбат 

Уахитқызы  

Алматы қ, 

Төле би  көшесі 286/4 

т.ф.: 8 (727) 356  07 56 

тел.: 8 (727)  356  07 55 

2001 Түлектердің қоғамдық 

өмірге белсенділігін 

шоғырландыру және арт-

тыру, проблемалардың 

https://www.facebook.com/pg/www.lichnost.kz/about/?ref=page_internal
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amail.sprk.kz@gmail.com
mailto:admin@reachkz.com
http://www.sprk.kz/
mailto:ipk_almaty@mail.ru
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e-mail: 

info.almaty@bolashak.kz 

www.bolashak.kz  

тиімді шешу жолдарын 

табу үшін түлектердің 

күш-жігерін және 

ұжымдық тәжірибесін 

біріктіру 

268.   «Мен Алматылықпын» қоғамдық 

бірлестігі 

Авершин  

Константин  

Викторович 

Алматы қ,  

Панфилов көшесі 40, (Қазыбек 

би көшесі қиылысында), 124 

кеңсе, 

Ұялы тел.: 8 701 799 17 00 

e-mail: 

Koke7havater@mail.ru 

tdaken@mail.ru 

 

2016 Қауымдастықтың негізгі 

міндеттері: Қоғамдық, 

әлеуметтік және 

қайырымдылық іс-

шараларды ұйымдастыру 

және оларға қатысу, 

Алматы қаласының 

динамикалық дамуына 

және көркейтілуіне ықпал 

ету 

269.  «Каникулы» республикалық ведом-

ствоаралық үйлестіру орталығы 

Жанабаев Бахыт 

Абильхаирұлы 

Алматы қ, 

Желтоксан көшесі,  37а үй 

Ұялы тел.: 8 7017102658 

8 707 375 03 80  

e-mail: rmkc@mail.ru 

2003 Балаларға, жасөспірім-

дерге және жастарға 

мәдени, білім беру, 

шығармашылық жобала-

рды іске асыру 

270.   «MOST инкубатор-  кәсіпкерлер 

клубы» ЖШС 

Хамитов Алим 

Надимович  

Алматы қ, 

Жандосов көшесі 55/4,  2 қабат, 

Ю.Ким көшесі арқылы кіру 

(Алтынсарин мен Береговой 

көшесі қиылысында)  

Ұялы тел.: 8 707 917 71 55 

e-mail: hello@most.com.kz    

www.most.com.kz  

2013 Семинарлар, шеберлік са-

бақтар, тәжірибелік са-

бақтар, коучинг, консал-

тинг, сервистік қызметтер. 

Бизнес-инкубатор.Бизнес-

акселератор. 

mailto:info.almaty@bolashak.kz
http://www.bolashak.kz/
mailto:Koke7havater@mail.ru
mailto:tdaken@mail.ru
mailto:rmkc@mail.ru
mailto:hello@most.com.kz
http://www.most.com.kz/
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271.  «Жастарға жол атты-Қазақстан Рес-

публикасының әлеуметтік мәселе-

лерді шешу үшін жастардың даму 

қоры» қоғамдық қоры 

Гасанов Рафаэль 

Руфикович  

Алматы қ, 

Абай көшесі 115, 405 кеңсе 

тел.: 8(727)277 53 22;23 

ұялы тел.: 8 701 204 44 48 

e-mail: dorogu-molodym@mail.ru  

Almaty-203@mail.ru  

@dorogu_molodym_kazakhstan  

 

2016 Табысы төмен отбасылар-

дан шыққан жастарға, 

әлеуметтік мекемелер 

түлектеріне, басқа қалала-

рдан келген студенттерге, 

мүмкіндігі шектеулі жан-

дарға қолдау көрсетуге 

құрылған қор. Қор, 

сондай-ақ, жас 

кәсіпкерлердің 

бастамаларын жүзеге 

асыруына, жұмыспен 

қамтуылуына көмектеседі. 

Экология 

272.  «Экологиялық зерттеулер Орталық 

Азия институты» ЖШС Экологи-

ялық мониторинг зертханасы 

Товасаров 

Адылхан 

Алматы қ,  

Достық даңғылы 250 

тел.:8 (727) 367 16 83 

e-mail: 

info@asianecology.com 

www.asianecology.com  

 

2012 Қазақстан Республикасы-

ның бірегей табиғи орта 

мен табиғи ресурстарын 

қорғау және сақтау; 

Экологиялық қауіпсіздікті 

және халықтың денсау-

лығына қауіп төндіретін 

әрекеттердің алдын алу іс-

шараларына жәрдемдесу; 

Биоинженерия, биотехно-

логия саласындағы ғы-

лыми-зерттеулер 
273.  «Әлеуметтік маңызды бастамаларды 

дамыту қоры»  жеке қоры 

Бузурбаев Ерлан 

Маркленұлы 

Алматы қ,  

Достық даңғылы 341  

Тел.: 8 7172 25 48 80 

2014 Қазақстанда қоршаған 

ортаны қорғауға, 

азаматтардың өмір сүру 

mailto:dorogu-molodym@mail.ru
mailto:Almaty-203@mail.ru
mailto:info@asiaecology.com
http://www.asianecology.com/


81 

 

Ұялы тел.: 8 708 425 48 80 

 www.privatefund.kz   

Facebook: @privatefund.kz  

сапасын жақсартуға, 

жасыл өмір салтының 

ұстанымдарын және басқа 

да әлеуметтік пайдалы 

мақсаттарды насихаттауға 

бағытталған жүйелі 

экологиялық бастамаларды 

іске асыруды қолдау 

274.  Биологиялық әртүрлілікті сақтау 

жөніндегі Қазақстан қауымдастығы 

 

Панченко  

Наталья  

Вячеславовна 

 

Воронова Вера 

Владимировна 

Алматы қ, 

Ходжанов көшесі, 67 үй,  205 

кеңсе 

Т.ф.: 8(727)248 14 09 

e-mail: acbk@acbk.kz  

www.acbk.kz  

Facebook: @ACBK.kz 

2004 Жануарлар дүниесінің 

әртүрлілігін ғылыми 

негізде тұрақты сақтау, 

ұлттық және халықаралық 

ұйымдармен серіктестікті 

дамыту, жергілікті баста-

маларды қолдау және қор-

шаған ортаны қорғау тре-

нингі. 

275.   «Қазақстан құстарын қорғау одағы» 

қоғамдық бірлестігі 

Ковшарь  

Анатолий  

Фёдорович 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 20, 16 пәтер 

e-mail: 

akovshar@nursat.kz 

www.greensalvation.org  

2002 Қазақстан азаматтары 

арасында патриоттық 

экологиялық 

дүниетанымын 

қалыптастыру, құстар мен 

олардың тіршілік ету 

ортасын сақтау 

саласындағы белсенді 

жұмыстарға тарту 

276.   «Алматы қаласының экологиялық 

даму қоры» қоғамдық қоры 

 

Васильев Сергей 

Владимирович 

Алматы қ, 

Ұялы тел.:8 701 994 04 63 

e-mail: 

2017 Қор адамның экологиялық 

мәдениетін, рухани 

құндылық пен 

http://www.privatefund.kz/
mailto:acbk@acbk.kz
http://www.acbk.kz/
mailto:akovshar@nursat.kz
http://www.greensalvation.org/


82 

 

sergei.vasiliev@gmail.com  

Facebook: @efra.kz  

адамгершілігін 

қалыптастыруға ат 

салысады. Қоршаған 

ортаны  қорғайды. 

277.  «Экология мен тұрақты дамудың ин-

ституты» коммерциялық емес, 

үкіметтік емес мекеме 

Карибаева 

Құралай 

Нуханқызы 

Алматы қ, 

Орбита -1 ықшам ауданы, 40 үй  

Тел.:8(727) 265 43 26,  

Ұялы тел.:8 777 213 01 11 

e-mail:  

kkaribayeva@mail.ru,  

 

1997 Ғылыми - сақтау, қалпына 

келтіру және табиғи ресур-

старды ұтымды пайдалану 

саласындағы ғылыми-зерт-

теу іздестіру және жобалау 

жұмыстары; ұлттық 

экологиялық 

стратегиясына сәйкес 

экологиялық мәселелерді 

шешу үшін бағдарламалар 

мен жобаларды әзірлеу 

және іске асыру; 

278.   «Гидробиология мен экология 

институты» мекемесі 

 

Баймуканов  

Миргалий 

Төлеуғалиұлы 

Алматы обл., Қарасай ауданы , 

Іргелі ауылы, Рахметов көш. 75 

Тел.: 8(727) 319 55 67 

Ұялы тел.: 8-778 957 57 91 

е-mail: institute_he@ihe.kz  

a_myrzakanova@ihe.kz  

www.ihe.kz  

 Су объектілерінің 

биоәртүрлілігін сақтауды 

қамтамасыз ету бойынша 

ғылыми, білім беру және 

практикалық іс-шаралар 

 

279.  «ЭКОСФЕРА» үкіметтік емес ұйым» 

мекемесі 

Садвакасов Ерлан 

Қаржаубайұлы 

Алматы қ, 

Төле би 202А көшесі, 305 кеңсе 

т.ф.: 8(727) 250 34 07 

ұялы тел.: 8 707 552 57 07 

e-mail: ecosfera_npo@mail.ru  

www.ecosfera.kz  

2003 Қазақстан Республика-

сында экологиялық про-

блемаларды шешуде аза-

маттық қоғамның кең 

ауқымын тарту, экологи-

mailto:sergei.vasiliev@gmail.com
mailto:kkaribayeva@mail.ru
mailto:institute_he@ihe.kz
mailto:a_myrzakanova@ihe.kz
http://www.ihe.kz/
mailto:ecosfera_npo@mail.ru
http://www.ecosfera.kz/
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ялық факторлармен байла-

нысты адам денсаулығына 

қатерін азайту үшін әре-

кеттерді бастау. 

280.  «Almighty Ecology» қоғамдық қоры 

 

 

Сатубалдин  

Алмат  

Боранбайұлы 

Алматы қ,  

Заңды мекенжай: 

Гагарин даңғылы, 236 үй 

Ұялы тел.: 8 707 347 05 04 

e-mail: 

abs.ecology@gmail.com  

2015 Экологияға зияны жоқ 

қалдықтарды орналастыру 

жобаларын дамыту және 

жетілдіру, қоршаған 

ортаны қорғау. 

281.  «Common Sense» қоғамдық қоры 

 

Тулесова Асия 

Тасболатқызы 

Алматы қ, 

Мамыр-1 ықшам ауданы,  27 үй, 

19 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 705 715 81 11 

e-mail: 

asya.tulesova@gmail.com 

 

2012 Қор қызметінің негізгі 

саласы қалада өмір сүру 

сапасын жақсарту үшін 

жергілікті қауымдастықтар 

бастамасын қолдай 

отырып, әлеуметтік, 

мәдени және экологиялық 

жобаларды әзірлеу және 

іске асыру болып 

табылады. 

282.  «Ас-салям»-«Мир дому вашему!» ру-

хани-экологиялық 

интеграция 

Арыс Есенгүл 

Мелдебекқызы 

Алматы қ,  

Әуезов көшесі 69-45. 

Ұялы тел.:8701 570 78 42 

 e-mail: esengul09@mail.ru 

2000 Білім беру, ағарту, эколо-

гиялық мәдениет сала-

сындағы жұмыс. 

283.  «PosadiDerevo.KZ» республикалық 

қоғамдық бірлестігі 

Жолдасбаев 

Дәурен 

Сайденұлы 

Алматы қ, 

Многоводная -2 көшесі 10/4 

тел.: 8 (727) 328 25 34 

Ұялы тел.: 8701 221 91 62 

e-mail:  

2011 Жеке және экологиялық 

қауіпсіздік мәселелеріне 

қоғамның назарын және 

күш-жігерін тарту. 

Экологиялық, білім беру, 

mailto:abs.ecology@gmail.com
mailto:asya.tulesova@gmail.com
mailto:esengul09@mail.ru
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dz@posadiderevo.kz   

info@posadiderevo.kz 

www.posadiderevo.kz   

әлеуметтік және спорттық 

жобалар 

284.  Жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлға-

лар бірлестігі  

«Қазақстан экологиялық аудиторлар 

палатасы» қауымдастығы 

Кенжалин  

Жасулан  

Казезтайұлы 

Алматы қ, 

Заңды мекенжай:Сәтпаев 

көшесі 90/1  ADK маңында 

Ұялы тел.: 8 701 943 37 01 

Ұялы тел.: 8 705 234 56 78 

e-mail:palata@kcea.kz 

z.kenzhalin@kcea.kz  

a.khoreshkov@kcea.kz 

2006 Палата мемлекеттік орган 

құқықтары мен экологи-

ялық аудиторлардың 

заңды мүддесін және эко-

логиялық аудиторлық 

ұйымдарын қорғауға ар-

налған 

285.   

«Чисто по-алматински»  қоғамдық 

қоры 

Саитова Гүлназ 

Хамитқызы 

Алматы қ, 

Бағанашыл ықшам ауданы, 14 

үй 

тел.: 8 (727) 300 44 32 

ұялы тел.: 8 777 238 18 01 

ұялы тел.: 8 777 705 36 07 

2014 Алматыда азаматтық ба-

стамаларды дамыту және 

қолдау. 

286.  «Биосфера экологиясы» зертханасы Кенесов Болат 

Нұрланұлы 

Алматы қ, 

Төле би көшесі 96А,101 кеңсе 

тел.: 8 (727) 292 13 74; 

8 (727) 390 03 82 

т.ф.: 8 (727) 292 37 31 

e-mail: bkenesov@cfhma.kz  

orazbayeva@cfhma.kz; 

alimzhanova@cfhma.kz;  

baimatova@cfhma.kz 

www.ecobio.cfhma.kz  

2001 Қоршаған ортаға әсерді 

бағалау, мониторинг, 

Қазақстан су ресурстары, 

экологиялық талдау, эко-

логиялық нысандар, тал-

дау әдiстерiн дамыту 

mailto:dz@posadiderevo.kz
mailto:info@posadiderevo.kz
http://www.posadiderevo.kz/
mailto:palata@kcea.kz
mailto:z.kenzhalin@kcea.kz
mailto:bkenesov@cfhma.kz
mailto:orazbayeva@cfhma.kz
mailto:alimzhanova@cfhma.kz
mailto:baimatova@cfhma.kz
http://www.ecobio.cfhma.kz/
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287.  «Қазақ табиғат қорғау қоғамы» 

қоғамдық бірлестігі 

Скаков  

Амангельды  

Алматы қ, 

Әйтеке би көшесі 36, 

Тел: 8 (727) 291 72 32,  

338 47 28, 291 72 52, 

т.ф.:8(727) 291 72 33, 

E-mail: 

kaznature@nursat.kz 

www.kaznature.kz 

 

1963 Қоршаған ортаны қорғау 

идеяларын белсенді наси-

хаттау арқылы халықтың 

экологиялық ойын арт-

тыру. Қазақстанның 

табиғат қорғау өзекті 

мәселелерін шешу үшін 

халықаралық үкіметтік 

емес ұйымдардың және 

қорлардың қаражатын 

тарту. 

288.  «Табиғат» Қазақстан кәсіпорындары 

мен қауымдастығы экологиялық 

одағы 

Елеусизов 

Мэлс 

Хамзаұлы 

Алматы қ, 

Абай даңғылы 32 

тел.: 8(727) 229 19 41 

e-mail:  

greentabigat@mail.ru 

k.arman@outlook.com  

2003 Қоғамның назарын және 

күштерін тарту арқылы 

қоршаған ортаны қорғау 

289.  «Зеленое спасение» экологиялық 

қоғам 

Куратов Сергей 

Георгиевич 

Алматы қ, 

Шағабутдинов көшесі 58  үй, 28 

кеңсе 

т.ф.: 8 (727) 253 62 56;         234 

17 60 

e-mail: 

gsalmaty@gmail.com  

www.esgrs.org 

1998 

 

Алматы қаласы мен 

Алматы облысында 

әлеуметтік-экологиялық 

жағдайды жақсартуға 

көмектесу 

290.  Орталық Азиядағы аймақтық 

экологиялық орталығы (ОААЭО) 

мекемесі 

Абдуллаев  

Искандар  

Хикматұлы 

Алматы қ, 

Орбита -1 ықшам ауданы, 40үй 

тел.: 8 (727) 265 4333 

тел.: 8 (727) 265 4334 

2005 Ақпараттық зерттеу 

қызметі 

mailto:kaznature@nursat.kz
http://www.kaznature.kz/
mailto:greentabigat@mail.ru
mailto:k.arman@outlook.com
mailto:gsalmaty@gmail.com
http://www.esgrs.org/
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т.ф.: 8 (727) 265 4325 

e-mail: info@carececo.org  

www.carececo.org 

291.  «Green Women» аналитикалық эко-

логиялық агенттігі» қоғамдық бір-

лестігі 

Астанина Лидия 

Александровна 

Алматы  қ, 

Ұялы тел.: 8 705 333 85 08 

Ұялы тел.: 8 701 411 77 47 

e-mail: lidia.astanina@gmail.com  

www.greenwomen.kz  

1995 Орталық Азиядағы экологи-

ялық ойлау экологиялық 

ағарту, білім беру және 

қалыптастыру деңгейін 

көтеру арқылы экологиялық 

проблемаларды шешу про-

цесінде халықтың 

қатысуына жәрдемдесу. 

292.  «Шығыс әйелдері халықаралық 

экологиялық қауымдастығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Рахманова  

Рашида 

Ибраимовна 

 

Алматы қ,   

Заңды мекенжай: 

Қарасай батыр 85 

Ұялы тел.: 8 702 668 21 14,  

8 747 565 06 73 

e-mail: 

rashida-rakhmnova@mail.ru 

1995 Табиғат қорғау 

бағдарламалары мен 

экологиялық қолайсыздық 

аудандарда отбасының 

денсаулығы, әйелдер мен 

балалардың мүдделерін 

қорғау заңнамасын іске 

асыруға қатысу. 

293.  «Гүлзар» қоғамдық бірлестігі Кабдолданова 

Батима  

Аскербекқызы 

Алматы қ, Хантәңірі ықшам 

ауданы 131 

Дулати көшесі 

тел.: 8 (727) 269 15 36 

ұялы тел.: 8 771 701 66 69 

8 701 982 40 18  

gulzar08@mail.ru, 

 

2006 ҚР-ның қоршаған ортасын 

қорғау, қалаларды 

көгалдандыру; 

ҚР ауыл шаруашылығы 

мен бау-бақшасын ілгері 

дамыту; 

Семинарлар және мастер-

сабақтар өткізу. Экологи-

ялық білім. 

mailto:info@carececo.org
http://www.carececo.org/
mailto:lidia.astanina@gmail.com
http://www.greenwomen.kz/
mailto:rashida-rakhmnova@mail.ru
mailto:gulzar08@mail.ru


87 

 

294.  Қазақстандық құтқарушыларды 

даярлау орталығы 

Мелёшкина 

Алёна  

Николаевна 

Алматы қ, Қазақфильм ықшам 

ауданы, 17 үй,11 кеңсе 

тел.: 8 (727) 3850978 

ұялы тел.: 8 (700,701,707,777)  

191 0 191 

e-mail:  

191@resque.kz  

191@kazrtc.kz  

www.kazrtc.kz  

www.volunteers.kz  

2002 Жедел-құтқару бөлімшесін 

құру 

295.   «Невада-Семей» халықаралық 

антиядролық қозғалысы» қоғамдық 

бірлестігі 

Сулейменов 

Олжас 

Омарұлы 

Алматы қ, Мауленов көш. 92 

үй, 303 кеңсе 

т.ф..: 8 (727) 267 63 37; 

тел.: 8(727) 396 82 85 

e-mail: mad-ns@mail.ru 

1991 Антиядролық қозғалыс. 

Қоршаған ортаны қорғау 

 

296.   «Тұрақты өндіріс және тұтыну 

орталығы» корпоративтік қоры 

Зикрина Зульфира 

Алмазқызы 

Алматы  қ, Шевченко көш. 102 

Ұялы тел.: 8 777 311 19 75 

8 701 710 35 48 

zzikrina@mail.ru, 

cspc_kz@mail.ru.    

www.cspc-ca.kz  

 

 

2005 Кәсіпорындарда ең жақсы 

экологиялық басқару 

тәжірибесін енгізу. Қал-

дықтарды басқару жүй-

есінің жетілдіруіне қатысу. 

Экологиялық таза техно-

логияларды іздеу және та-

быстау. 

Қазақстан Республикасы 

кәсіпорындарының 

өндірістік экологиялық 

және энергетикалық рей-

тингін құрастыру. Тре-

нингтер өткізу. 

mailto:191@resque.kz
mailto:191@kazrtc.kz
http://www.kazrtc.kz/
http://www.volunteers.kz/
mailto:mad-ns@mail.ru
mailto:zzikrina@mail.ru
mailto:cspc_kz@mail.ru
http://www.cspc-ca.kz/
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297.  «Тұрақты дамуына жәрдемдесу орта-

лығы» қоғамдық қоры 

Мустафина Вера 

Владиленовна 

Алматы қ, Сейфуллин даңғылы 

597, 414, 416   кеңсе 

т.ф.: 8(727) 255 85 75        

ұялы тел.:  8 777 255 84 21 

ұялы тел.:  8 776 255 84 21 

ұялы тел.: 8 771 775 53 73 

e-mail:  

csd.center@gmail.com, 

csd.center@yandex.kz 

csd.yuliya@gmail.com  

www.csd-center.kz  

 

2008 

«Жасыл экономикаға» 

көшу ісін асыруға бағыт-

талған іс-шараларға заңды 

және жеке тұлғаларға 

көмек және қолдау. 

Мемлекеттік органдар мен 

халықаралық ұйымдардың 

тапсырыс бойынша 

қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы жобаларды 

іске асыру. 

298.  «KazWaste» қалдықтарды басқару 

бойынша Қазақстандық 

қауымдастығы» ЗТБ 

Мустафина Вера 

Владиленовна 

Алматы қ, 

Сейфуллин даңғылы 597 ,414 

кеңсе 

тел.: 8(727)255 87 78 

ұялы тел.: 8 776 255 84 21 

e-mail:  

kazwaste.org@gmail.com 

www.kaz-waste.kz  

2013 Қалдықтарды өңдейтін 

өндірістердің құруды қол-

дау; Қалдықтарды басқару 

саласындағы бизнес-

процестерді жетілдіру 

және оңтайландыруға 

бағытталған жаңа 

жобаларды іске асыру. 

299.  «Тұрақты даму жобаларының инку-

баторы» қоғамдық бірлестігі 

Тен Денис  

Сергеевич 

Алматы облысы,  
ҚазМИС шаруа қожалықтары 

қауымдастығы. 

Тел.: 8(727) 3082816 

Ұялы тел.: 8 777 340 43 33 

e - mail: 

info@ecofermer.kz  

ecolss@mail.ru 

2015 Алматы қаласы мен Ал-

маты облысында экологи-

ялық инфрақұрылым 

кеңістік құруға бағыт-

талған әлеуметтік жобала-

рды әзірлеу және іске 

асыру. 

mailto:csd.center@gmail.com
mailto:csd.center@yandex.kz
mailto:csd.yuliya@gmail.com
http://www.csd-center.kz/
mailto:kazwaste.org@gmail.com
http://www.kaz-waste.kz/
mailto:info@ecofermer.kz
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300.  «International Fund «Global Success of 

People» қоғамдық қоры 

Беисова Зауре 

Маратқызы 

Алматы қ,  

Қалқаман-2 ықшам ауданы, 

Қаракулов көшесі 41, 

Тел.: 8(727) 317 99 40,  

337 52 54 

Ұялы тел.: 8 707 835 40 50, 

Ұялы тел.: 8 705 180 03 33 

e - mail: 

nuramanattv@gmail.com  

2016  «Generation GSP» жастар 

телепроект арқылы 

жастарды экологиялық 

мәселелер мен 

қайырымдылық 

жобаларына тартқызу. 

Аманат бағдарламасы. 

301.  «Бал-Ара» Қазақстан ара 

өсірушілердің ұлттық одағы» ЗТБ 

Терещенко  

Сергей  

Александрович 

Алматы қ, 

Мақатаев көшесі 3А 

тел.: 8 (727) 397 54 04 

e - mail: nuradil.g@mail.ru 

pchelovod_bal-ara@mail.ru  

2010 Ара  шаруашылығы, ауыл 

шаруашылығы, экология 

302.  Экотуризмнің Ақпараттық 

ресурстық орталығы (ЭАРО) 

Шайкенова  

Рашида  

Рашидқызы 

Алматы қ, Зенков көшесі 77 үй, 

2 пәтер,Шевченко 14, 2 кеңсе 

тел.: 8 (727) 293 83 80,   

E-mail:  

Almaty-info.net@bk.ru  

ecocentre.kz@gmail.com 

www.eco-tourism.kz  

2005 ЭАРО қонақ үйлердің 

иелері мен аймақтарда 

экотуризм 

үйлестірушілердің 

оқытуын өткізеді. сапа 

сертификаттау жүйесін 

әзірледі, сонымен қатар 

маркетинг және жарнама 

арқылы қонақ үй және 

туристік маршруттар ісін 

алға бастырады. Қазақстан 

қауымдастықтар негізінде 

экологиялық туризм 

бағдарламасын насихаттау. 

Денсаулық  сақтау 

mailto:nuramanattv@gmail.com
mailto:nuradil.g@mail.ru
mailto:pchelovod_bal-ara@mail.ru
mailto:Almaty-info.net@bk.ru
mailto:ecocentre.kz@gmail.com
http://www.eco-tourism.kz/
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303.  «Аман-саулық» қоғамдық қоры Түменова Бахыт 

Ниязбекқызы 

Алматы қ , 

Байтұрсынов 

көшесі, Ғабдуллин көше 

қиылысы, 145/26, 1 қабат, каб. 

110,  

сенім телефоны:  

8 (727) 220 71 87;  

292 04 85,  

8 707 13 76 184 

e-mail: 

amansaulyk@mail.ru 

www.amansaulyk.kz  

2007 Денсаулық құқығын 

қорғау. Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік мәселелер 

бойынша тегін кеңес. 

Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік қызметтердің 

қол жетімділігі үшін тегін 

«жедел телефон желісі». 

Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік жобаларды 

әзірлеу және іске асыру. 

304.   «Алматының жас дәрігерлер  

бірлестігі» қоғамдық бірлестігі 

Маншарипова  

Алмагүл 

Тулеуқызы   

Алматы қ, 

Заңды мекенжай: 

Әйтеке би көшесі, 120/25 

ұялы.:8 707 277 47 37, 

8 707 760 47 52 

e-mail: 

slutanova58@mail.ru  

http://100let.kz/  

2013 Медицинадағы түрлі 

ауқымдағы жас 

дәрігерлерге жан жақты 

жағдай жасау. 

305.   «Қазақ медициналық қоғамы» 

қоғамдық бірлестігі 

Абдикадыр 

Мақсат      

Алматы қ , 

Алатау ауданы,  

Ақбұлақ ықшам ауданы,  К.Ша-

рипов көшесі 70 ,Рысқұлов 

даңғылы қиылысы 

ұялы тел.: 8 707 328 90 21; 

8 701 611 90 21 

2015 2 жас пен 17 жас ара-

лығындағы мүмкіндігі 

шектеулі балаларға меди-

циналық сүйемел мен ем 

көрсету. 

306.  «Ғылыми- медициналық қоғам» 

қоғамдық бірлестігі 

Есентаева Сурия 

Ертугырқызы 

Алматы қ , 

Жамбыл көшесі, 111/72,  

2013 Ғылыми-зерттеу қызметі; 

медициналық зерттеулер 

mailto:amansaulyk@mail.ru
http://www.amansaulyk.kz/
mailto:slutanova58@mail.ru
http://100let.kz/
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 (ҚБ «ҒМҚ») 10 кеңсе 

Тел.: 8 (727) 293 52 22 

E-mail: info@nmo.kz  

www.nmo.kz 

мен ілеспе пәндерді 

ілгерілету; денсаулық 

сақтау мәселелері 

бойынша қоғамдық 

тыңдауларға қатысу 

307.  «Қазақстанның жыныстық және 

репродуктивтік денсаулық жөніндегі 

қауымдастық» қоғамдық бірлестігі 

(КМПА) 

Рахальская Ната-

лья Николаевна 

Алматы қ, 

Жамбыл көшесі 114/85, 

каб.227/2  

т.ф.: 8(727)2921073,  

292 16 77; 391 12 14; 

e-mail: 

center.kmpa@gmail.com 

www.kmpakaz.org  

2000 Денсаулық сақтау сала-

сындағы мамандар үшін, 

жастардың репродуктивті 

денсаулығы үшін оқу-жат-

тығулар 

308.  «AGEP'C» (АНТИГЕПАТИТ С) 

қоғамдық қоры 

Бирюков Сергей 

Анатольевич 

Алматы қ, Түркебаев көшесі 63, 

71 кеңсе 

Тел:8(727)3745270 

ұялы тел:8 707 826 85 85 

Skype:agepc.kz 

e-mail: agepc@mail.ru   

www.hepatit.kz  

2011 Әлеуметтік - экономика-

лық мәртебесін жетілдіру, 

С және/немесе В гепатиті 

вирусымен өмір сүретін 

адамдардың өмір сүру 

ұзақтығын арттыру. С 

және/немесе В гепатитімен 

өмір сүретін адамдарды 

қазіргі Қазақстан 

Республикасында 

тіркелген дәрілік заттар 

мен емдеу методикасы, 

профилактикасы, 

диагностикасының 

мемлекеттік және 

қоғамдық саясатын 

mailto:info@nmo.kz
http://www.nmo.kz/
mailto:center.kmpa@gmail.com
http://www.kmpakaz.org/
https://e.mail.ru/mailto:agepc@mail.ru
http://www.hepatit.kz/
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өзгерту.  С және/немесе В 

гепатитімен өмір сүретін 

адамдардың құқықтарын 

қорғау. 

309.  «ҚР халықаралық фармацевтикалық 

өндірушілер қауымдастығы» ЗТБ 

Локшин Вячеслав 

Нотанович 

Алматы қ, Байтұрсынов көшесі 

113, 16 кеңсе. 

тел.: 8(727) 250 12 48,  

264 66 20,  264 67 15 

e-mail:info@aipm.kz 

v.lokshin@aipm.kz  

www.aipm.kz  

1999 Дәрі-дәрмектер мен меди-

циналық жабдықтарды 

өндіретін фармацевтика-

лық компаниялардың 

Қазақстан нарығында ха-

лықаралық кәсіби және 

іскерлік мүдделерін ұсы-

нады. 

310.  «ҚР фармацевти-калық қызметін 

қолдау және дамыту қауымдастығы» 

ЗТБ 

Дурманова 

Марина Ивановна 

Алматы қ, Абылай Хан көшесі 

63, 121 кеңсе 

тел.: 8(727) 273 71 52 

ұялы тел.: 8 701 521 28 01 

e-mail: aprfd@yandex.ru 

www.aprfd.kz  

2001 Үкіметпен, денсаулық 

сақтау органдарымен, 

қазақстандық және ха-

лықаралық ғылыми және 

кәсіби ұйымдарымен 

серіктестік және денсау-

лық сақтау мәселелері 

бойынша ақпарат алмасу. 

311.  «АИТВ-мен өмір сүретін 

адамдардың Орталық-Азиялық 

қауымдастығы» ЗТБ 

Аманжолов  

Нурали  

Хамракулұлы 

Алматы қ,  

Әуезов көшесі 175/1, н.п. 5а.  

«Нурикон» БО 

тел.: 8(727) 225 78 38 

e-mail: 

info@capla.asia 

www.capla.asia  

2009 Орталық Азия елдерінде 

АИТВ-пен өмір сүретін 

адамдардың қоғамдық 

ұйымдары халқының 

жұмылдыруы мен 

мүмкіндіктерін кеңейтуге 

жәрдемдесу, өмір сүру са-

пасын және абыройын арт-

тыру, АИТВ-мен өмір 

mailto:info@aipm.kz
mailto:v.lokshin@aipm.kz
http://www.aipm.kz/
mailto:aprfd@yandex.ru
http://www.aprfd.kz/
http://www.capla.asia/
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сүретін адамдарды АИТВ 

індетіне қатысты шешім 

қабылдау процесіне тарту. 

312.  «АИТВ-мен өмір сүруші адамдардың 

қазақстандық одағы» ЗТБ 

Аманжолов  

Нурали  

Хамракулұлы 

 

Ростокина Елена 

Александровна 

Алматы қ, Әуезов көшесі 175/1, 

н.п. 5а, «Нурикон» БО 

тел.: 8(727) 225 78 38 

ұялы тел.: 8 705 445 43 30; 

e-mail: 

yelena_r_86@mail.ru  

nurali70@mail.ru 

a.kadirb@mail.ru     

2011 АИТВ таратпау, туберку-

лез және гепатит туралы 

бағдарламалар, жобалар, 

іс-шаралар әзірлеу және 

жүзеге асыру. 

313.   «Community Friends» қоғамдық  

қоры 

Суслов Святослав 

Валерьевич 

  

Алматы қ,  

Ұялы тел.: 8 707 935 6434 – 

Святослав Суслов – жоба 

үйлестірушісі 

Ұялы тел.: 8 707 770 62 32 

8707 935 64 34 

e-mail: Slava_suslov_90@mail.ru  

 www.community-friends.com/  

2015 Еркектермен  жыныстық 

қатынастарға түсетін 

еркектерге аурудың  

алдын-алатын 

бағдарламаларды өткізу. 

АИТВ инфекциясына 

жасырын және анонимді 

түрде тест өту. 

Консультация алу.  

314.  «Равный - Равному» Қазақ қауымда-

стығы» ЗТБ 

Елькеев  

Сагынгали  

Бабанұлы   

Алматы қ,  

Құрманғазы көшесі, 100а үй, 25 

кеңсе. 

Ұялы тел.: 8 701 760 08 59 

e-mail: sagyn59@gmail.com, 

 

1997 

Жастар, жасөспірімдер, 

балалар, салауатты өмір 

салты, оқытулар, 

сараптамалар, кеңестер, 

ҮЕҰ қолдау. 

315.  «Равный-Равному» қоғамдық бір-

лестігі, «Равный-Равному» ЗТБ 

мүшесі 

Полякова  

Людмила 

Алматы қ, Құрманғазы көшесі, 

100а үй, 25 пәтер 

Ұялы тел.: 8 747 411 3414 

Ұялы тел.: 8 705 816 4846 

2008 АИТВ-мен өмір сүретін 

адамдарға, соның ішінде 

балалар мен олардың ата-

аналарына әлеуметтік, 

https://e.mail.ru/compose?To=yelena_r_86@mail.ru
mailto:nurali70@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=a.kadirb@mail.ru
mailto:Slava_suslov_90@mail.ru
http://www.community-friends.com/
mailto:sagyn59@gmail.com
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e-mail: lucia.2014@mail.ru  психологиялық және 

құқықтық көмек көрсету 

316.  «Азат  адамдар» оңалту орталығы» 

РҚ 

Гордеев Антон Алматы қ,  

Жароков 286В көшесі, 

тел.: 8(727) 317 77 94, 95 , 96 

8(963)928 22 16 

8(727)317 77 94 

8(702)228 00 10 

8(707)317 77 94 

8(727)228 00 08 

e-mail: 

s_ludi00@mail.ru 

www.freepeople.kz  

 

2008 Орталық химиялық 

тәуелділерге жан-жақты 

қалпына келтірумен ай-

налысады және ол оның 

жұмысына, дәстүрлі пси-

хологиялық құралдармен 

қатар, психо-белсенді 

тәуелді болып табылатын 

тұлғаларға (есірткі) оңалту 

авторлық заттарды пайда-

ланады, ол әлі күнге дейін 

әлемдегі ең тиімді «12 

қадам» Минесотская 

бағдарламасының 

негізінде танылады. 

317.    «Аист» отбасы қолдау орталығы» 

жеке қоры 

Никитина Елена 

Брониславна 

Алматы қ,  

Байзақов көшесі 263,1 кеңсе 

Ұялы тел.:8 701 576 66 67 

e-mail: info@aist.kz;  

elena_aist@mail.ru 

www.aist.kz 

2011 Қайырымдылық Мәдени 

және білім беру іс-шара-

лары 

318.  «Профилактикалық медицина акаде-

миясы» қоғамдық бірлестігі 

Алибеков Ерлан 

Есмуханұлы 

Алматы қ,  

Клочков көшесі 66 

тел.: 8 (727) 317 24 66 

317 88 55; 

e-mail: yuliya_issayenko@mail.ru   

www.zdrav.kz 

1995 Қазақстан халқын 

сауықтыру және аурулар-

дың алдын алу: денсаулық 

сақтау, медицина, 

медициналық экология, 

тамақтану, салауатты өмір 

mailto:lucia.2014@mail.ru
http://www.freepeople.kz/
mailto:info@aist.kz
mailto:elena_aist@mail.ru
mailto:yuliya_issayenko@mail.ru
http://www.zdrav.kz/
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салты, биомедициналық 

ғылымдар, денсаулық 

сақтау саласындағы 

басқару. 

319.  «Қазақстан Республикасының Қызыл 

Жарты ай қоғамы» ҮЕҰ 

Арғымбав 

Еркебек 

Камбарұлы 

Алматы қ, 

Қонаев көшесі 86 

тел.: 8 (727) 291 62 91 

291 62 91 (702 ішкі) 

т.ф.: 8(727) 291 81 72 

e-mail:  

secretariat@redcrescent.kz  

info@redcrescent.kz  

almaty@redcrescent.kz  

www.redcrescent.kz  

2006 Төтенше жағдайларға 

жауап пен дайындық, 

жастар арасында 

еріктілікті дамыту, меди-

циналық және әлеуметтік 

көмек көрсету. 

320.  «Денсаулық ҮЕҰ» ЖШС Лесков Максим 

Анатольевич 

Алматы қ, 8 ықшам ауданы, 55а 

үй,  9 кеңсе  

тел.: 8 (727) 972 79 98,  

ұялы тел.: 8 707 723 99 98 

e-mail: 

info@npo3.kz, 

2012 Конференциялар, қалалық іс-

шаралар жүргізу, көрме және 

баспа материалдарын өндіру. 

Зондты ғылыми-зерттеулер 

жүргізу. Мамандандырылған 

тауарларды жеткізу. 

321.  «Сенім плюс» қоғамдық қоры Олейникова Роза 

Исламовна 

Алматы қ, Ақсай -2 ықшам 

ауданы, 58 үй, 130 пәтер 

тел.: 8 (727) 337 82 45 

e-mail: doverieplus@mail.ru  

2008 АИТВ және туберкулез ау-

рулары бар адамдардың 

өмір сүру сапасын арттыру 

322.  «Темекiсiз» қоғамдық қоры Садыкова  

Джамиля 

 

Алматы қ,  

Самал-1 ықшам ауданы, 37 үй, 

2 пәтер 

Ұялы тел.: 8 701 206 99 74 

e-mail: 

2007 «Темекі түтінінен азат 

Қазақстан үшін» ұлттық 

коалиция заңды орган: 

Қазақстанда түтінсіз 

саясатты қалыптастыру, 

mailto:secretariat@redcrescent.kz
mailto:info@redcrescent.kz
mailto:almaty@redcrescent.kz
http://www.redcrescent.kz/
mailto:info@npo3.kz
mailto:doverieplus@mail.ru
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nosmoke_kaz@mail.ru  

www.nosmoke.kz  

темекiге қарсы күрес және 

елдегі темекі індетін тежеу 

бағдарламаларын 

насихаттау. 

323.  «Victor&Victoria» отбасы сауықтыру 

орталығы» қоғамдық бірлестігі 

Таксиди                        

Магдалина Сав-

вична 

Алматы қ, Мұратбаев көшесі 

183 

Ұялы тел.: 8 777 254 82 47 

т.ф.:  8 (727) 293 77 31  

e-mail:  

VV-KZ@mail.ru 

neppi@list.ru   

ICQ 607688936 skype: neppi51 

1999 Емшілік және аурудың ал-

дын алу баламалы 

әдістерінде ақпараттық 

көмек. Гендерлік теңдік, 

салауатты өмір салтын, 

отбасылық демалыс 

қызметі, балалар мен 

жасөспірімдердің 

ұйымдастыру саласындағы 

бағдарламасы. 

324.  «Тин Чэллиндж - Казахстан» 

қоғамдық қайырымдылық қоры 

Ескалиев Максут 

Кабдулұлы 

Алматы қ, Жұлдыз-2 ықшам 

ауданы, 26А үй 

тел.: 8 (727) 252 99 63; 385 17 26 

т.ф.:252 89 74 

e-mail: teenchal@eamail.org 

www.teenchallenge-kz.com 

1996 Маскүнемдер мен есірткіге 

тәуелділерді оңалту және 

әлеуметтік бейімдеу.. 

325.  «Салауатты өмір салтын қалыпта-

стыру мамандарының қауымда-

стығы» ЗТБ 

Усюмбаева 

Жанаргуль 

Бейсенбекқызы 

Алматы қ, 

Қонаев көшесі 86  

тел.: 8 (727) 390 96 22  

e-mail: oul_info@mail.ru  

1999 

 

Салауатты өмір салтын 

насихаттау және дамыту, 

халықтың денсаулығын 

нығайту және қолдау, 

қоғамдық денсаулық 

сақтау саласындағы 

ғылыми-зерттеу қызметі, 

медициналық және 

экологиялық 

mailto:nosmoke_kaz@mail.ru
http://www.nosmoke.kz/
mailto:VV-KZ@mail.ru
mailto:neppi@list.ru
mailto:teenchal@eamail.org
http://www.teenchallenge-kz.com/
mailto:oul_info@mail.ru


97 

 

бағдарламалар мен 

жобалар. 

326.  «Академиялық және практикалық 

психология орталығы» қоғамдық 

қоры 

Вырва Надежда 

Павловна 

Алматы қ, 

Қазыбек би көшесі,80 үй, 2 

пәтер 

тел.: 8 (727) 292 46 99; 

ұялы тел.: 8705 182 65 71  

e-mail: psyholog.center@mail.ru 

www.capp.kz 

https://vk.com/club75843762 

https://vk.com/id174970279 

https://www.face-

book.com/psyholog.center 

2002 Психологиялық кеңес 

беру;  

психология оқыту: оқыту-

лар мен семинарлар 

327.  «Ұлттық медициналық бірлестігі» 

Республикалық қоғамдық бірлестігі 

Садыкова Айжан 

Бегайдарқызы 

Алматы қ, 

Қазыбек би көшесі,117/1 үй 

тел.: 8 (727) 279 86 05,  

233 18 90 

e-mail: doktor_sadykova@mail.ru 

www.nma.org.kz 

2009 Медицина. Қоғамдық ден-

саулық сақтау қызметі 

328.  «Zdrav Atameken» денсаулық 

субъектілері қауымдастығы» жеке 

кәсiпкерлер мен заңды тұлғалар 

бірлестігі 

Ибраев 

Серік 

Ескендірұлы 

Алматы қ, 

Қазыбек би көшесі 117/1,  

тел.: 8(727)233 18 90, 2331941,  

т.ф.: 8(727)279 86 05,  

ұялы тел.: 8771 100 0111 

e-mail: Serik_ibraev@mail.ru  

2012 Қоғамдық медицина 

mailto:psyholog.center@mail.ru
http://www.capp.kz/
https://vk.com/club75843762
https://vk.com/id174970279
https://www.facebook.com/psyholog.center
https://www.facebook.com/psyholog.center
mailto:doktor_sadykova@mail.ru
http://www.nma.org.kz/
mailto:Serik_ibraev@mail.ru
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329.  «ҚР Диабеттік ағарту қоры» 

қоғамдық қоры 

Тукалевская 

Наталья  

Николаевна 

 

Баимбет Ерлан 

Алматы қ, 

Абай даңғылы 153, 9 кеңсе 

(Розыбакиев көше 

қиылысымен) 

тел.: 8 (727) 394 35 12; 

info@diafond.kz  

www.diafond.kz  

2013 Оқыту, ағарту және даму 

бағдарламалары арқылы 

Қазақстанда қант диа-

бетімен ауыратын адам-

дардың өмір сапасын 

(әлеуметтік бейімдеу, 

мүгедектік санын және 

ауырлығын төмендету, 

өмір сүру ұзақтығын арт-

тыру) жетілдіру.Оқу 

дәрістер мен оқиғалар. 

330.  «Қазақстан Республикасының диа-

беттік қауымдастығы» ЗТБ 

Жұбандықова  

Лейла  

Аминқызы  

Алматы қ,  

Қазыбек би көшесі 50, 102 

кеңсе 

тел.: 8 (727) 272 95 31 

т.ф.: 8 (727) 272 32 05  

e-mail:  

dark. almaty@mail.ru 

www.dark-diabet.kz 

1996 Сапалы медициналық 

көмекке Қазақстан Респуб-

ликасында қант диа-

бетімен ауыратын адам-

дардың құқықтары мен 

мүдделерін қорғау; 

Қазақстан 

Республикасында қант 

диабетімен ауыратын 

балаларға арналған ойын-

сауық іс-шаралар жүргізу; 

Қант диабеті саласындағы 

денсаулық сақтау маман-

дарын даярлау. 

331.  «Алматы қ. «Әлем» диабеттік 

қоғамы» қоғамдық бірлестігі 

Кульбаева Ранида 

Валиахметовна 

 

Алматы қ, 

тел.:8 (727) 293 52 74 

тел.:8(727) 296 02 42 

2015 Қант диабеті бар 

науқастардың құқықтарын 

қорғау және орындау, қант 

mailto:info@diafond.kz
http://www.diafond.kz/
mailto:dark.%20almaty@mail.ru
http://www.dark-diabet.kz/
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Закиев Руслан ұялы тел.: 8 701 757 88 36, 

8 777 223 76 28 

http://www.diadetki.kz/  

диабеті және оған қарсы 

күресте мәдени ағарту, 

оның алдын алу, ғылыми 

және әлеуметтік іс-шара-

лар. 

332.  ЖИТС-тің алдын алу және күресу 

жөніндегі республикалық орталық 

Байсеркин  

Бауыржан  

Сатжанұлы 

Алматы қ, 

Райымбек даңғылы 60 

т.ф.: 8 (727) 397 42 23 

e-mail: info@rcaids.kz 

www.rcaids.kz 

2002 Нұр-Сұлтан, Алматы қала-

лары мен облыстардың 

жергілікті атқарушы ор-

гандармен, Нұр-Сұлтан, 

Алматы қалаларының ден-

саулық сақтау басқармасы 

органдарымен бірлесіп, 

АИТВ / ЖИТС-ның 

бағдарламаларын әзірлеуге 

қатысады; АИТВ індетін 

жұқтыру жөніндегі мемле-

кеттік бағдарламаның іске 

асырылуын бағалайды 

және мониторинг 

жүргізеді; 

333.   «ЭФЬЮ Қазақстан» қоғамдық қоры Дудник Роман 

Викторович 

Алматы қ, 

Панфилов көшесі, 98 үй, 409 

кеңсе 

тел.: 8 (727) 244 69 62; 63 

https://www.facebook.com/afew.k

z/ 

www.afew.kz   

  

2013 Қазақстан 

Республикасының АИТВ 

инфекциясы бар және де 

басқа әлеуметтік маңызы 

бар  науқастарға  дініне, 

жынысына, жасына, 

сексуалдық таңдауларына 

қарамастан алдын-алуға 

байланысты ем 

http://www.diadetki.kz/
mailto:info@rcaids.kz
http://www.rcaids.kz/
https://www.facebook.com/afew.kz/
https://www.facebook.com/afew.kz/
http://www.afew.kz/
tel:+
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жұмыстарын еш кедергіз 

қол жеткізуге жағдай 

жасау.  

334.  «SVS Nevro-ауыр жүйке жүйесінің 

ауруларын және эпилепсияға қарсы 

күресте дәрігерлер мен науқастар-

дың қозғалысы» қоғамдық бірлестігі 

Савинов Сергей 

Викторович 

Алматы қ, 

Әйгерім-2 ықшам ауданы,  

Мамытов көшесі , Заңғар көше 

қиылысымен 99\1 

тел.:8 (727) 2347972, 2718573 

ұялы тел.:  8 701 9125249 

e-mail: 

partners@svsmedical.kz    

svsepy@mail.ru 

сайт: http://svsmedical.kz  

www.ibe.kz 

2005 Жүйке жүйесі мен эпилеп-

сия ауыр аурулары бар па-

циенттердің құқықтарын 

қорғау және олардың өмір 

сүру сапасын жақсарту, 

оларға қамқорлық ету 

335.  «Сау Азия» қоғамдық қоры Плохих Нагима 

Джумашқызы 

Алматы қ , 

«МТС» БО,  216 кеңсе 

тел.: 8 (727) 3053002 

ұялы тел.: 8 705 876 11 11 

ұялы тел.: 8 702 466 68 97 

e-mail  

zdorovayaaz@gmail.com 

detsky.hospis.fza@mail.ru 

vk.com/iamwith_you insta-

gram:detskiihospis face-

book.com/detsky.hospis   

2003 Қатерлі ісігінің алдын алу 

және оңалту, 

онкологиялық науқастарға 

қолдау көрсету туралы 

ақпарат және байланыс 

қызметі 

336.   «АМИЛА» онкологиялық ауруларға 

шалдыққан науқастарға арналған 

көмек қоры» қоғамдық қор 

Кадырова Айнур  Алматы қ , 

Ұялы  тел.: 8 701 244 22 44, 

8 707 355 87 67 

e-mail: info@amila.kz 

2014 Қазақстан 

Республикасының 

онкологиялық ауруларға 

шалдыққан науқас 

mailto:partners@svsmedical.kz
mailto:svsepy@mail.ru
http://svsmedical.kz/
http://www.ibe.kz/
mailto:zdorovayaaz@gmail.com
mailto:detsky.hospis.fza@mail.ru
mailto:noreply@envato.com
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www.amila.kz  

Facebook: @fundamila 

азаматтарына көмек 

көрсету. 

337.  «Өзіңді таңы» қоғамдық бірлестігі Нугманова  

Қарлыгаш  

Султангалиқызы 

Алматы қ , 

7 ықшам ауданы 13А («Мәскеу» 

станциясы) 

тел.: 8(727) 268 11 86; 

ұялы тел.: 8 705 286 74 52; 

www.samopoznanie.ru   

2017 Негізгі мақсаты өзін-өзі 

тану болып табылатын 

бағдарламалар; «Та-

мақтану йогасы»; «Денсау-

лық йогасы»; Қайырымды-

лық және еріктілік. Өзін-

өзі ағарту бойынша оқыту-

лар. 

338.  «Внеоригалогия» қоғамдық 

бірлестігі 

Абдуллин Ануар 

Келесбекұлы 

Алматы қ , 

Қонаев көшесі 49 кв. 138  

тел.: 8 (727) 273 41 95 

e-mail: vneor@narod.ru 

2001 Адамды, отбасыны және 

қоғамды жан-жақты үй-

лестіру; салауатты өмір 

салтына көшу. 

339.  «Вегетарианшылдықты Дамытудың 

«Вегакор» Қорының» қоғамдық 

қоры 

 

Ауталипов  

Эльдар  

Вадимович 

Алматы қ., 

Луганский к-сі, 20 А үй, 

тел.: 8(727) 263 06 10 

ұялы тел.: 8 707 772 34 78 

e-mail: vegafond@mail.ru  

www.vegafond.kz  

2013 Вегетариан өнімдерін 

өндіру.  Вегетариандық ас 

және дұрыс тамақтану 

бойынша курстар, семи-

нарлар, дәрістер өткізу.  

Қайырымдылық. Қоғам-

ның мұқтаж жіктеріне 

тегін вегетариандық түскі 

ас пен азық-түлік тарату. 

Білім және ғылым 

340.  «Жобаларды басқарудың 

Қазақстандық институты» қоғамдық 

қоры 

Затолокин 

Владимир Ильич 

Алматы қ , 

Абай даңғылы 20/5 

Ұялы тел.: 8 777 210 60 40 

e-mail:  

pminkz@gmail.com  

2015 Кәсіби стандарттарды PMI 

(www.pmi.org) / CDIO 

(www.cdio.org) және 

STEAM* білім беру 

мекемелері үшін 

http://www.amila.kz/
http://www.samopoznanie.ru/
mailto:vneor@narod.ru
mailto:vegafond@mail.ru
http://www.vegafond.kz/
mailto:pminkz@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pmi.org%2F&h=ATOUQhWsaVP8z4c8_bLPCrLFG-TH1AzugBTbtNzWtNsSiqJDhcK9p6dXN4PXbXvNT-w8sign-fwdgIpH4DTPlBuXx0vYBcsMS_QvSvCK1I8w4Dpgt9t8V-Y7PmKjWDVbU24FuYH62yo&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cdio.org%2F&h=ATPsZ2r0Fkldx2Z_vsEcdvHctLoDoyly9KCxxK1qtnCttSnyR1gA2yPo0vYl_0vmFW2DsVlt2KRF_THM3nM0_oa3J_mBVkyFhAb3P_alp4NDaTVEFo5mZM0qGaxdJ8-DiViVAYY3pVw&s=1
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https://www.facebook.com/pg/pm

ikazakhstan/about/ 

бейімделген ағарту және 

спорттық робототехника 

әдістерін пайдалана 

отырып, балалар, 

оқушылар, студенттер мен 

ересектерге қызықты 

(инновациялық, 

шығармашылық, 

инженерлік және 

кәсіпкерлік) білім беру, 

Қазақстанның білім беру 

жүйесінде (мектептер, 

колледждер, 

университеттер) оқытуын 

жетілдіру.   

341.   «Soft Evolution» қоғамдық қоры  Алдабергенова 

Гүлнур 

Сабыржанқызы 

Алматы қ, 

Айманов көшесі 193Г 

Ұялы тел.: 8 702 759 30 07 

e-mail: softfund2017@gmail.com  

2018 Білім саласындағы зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге 

қызметтер көрсету  

342.  «Silk Road Countries Association of 

Universities and Consulting Companies 

бірлестігі» ЗТБ түрінде 

Байтемиров 

Нұржан  

Амангелдинұлы 

Алматы қ, 

Клочков көшесі 4, 57 пәтер 

Ұялы.тел.: 87071820888 

еmail: info@srcau.org  

2016 Қазақстан Республикасы  

мен шет елдегі білім 

саласының дамуына үлес 

қосу. 

343.   «PERSONA тұлға дамытатын 

орталық» жеке ұйым 

Мощенко Оксана 

Владимировна 

Алматы қ, 

Папанин көшесі 151/22А 

Ұялы тел.: 8(775)122 08 76 

e-mail:  

personanev@gmail.com  

2017 Білім және ғылым 

mailto:softfund2017@gmail.com
mailto:info@srcau.org
mailto:personanev@gmail.com
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344.   «СВЕТОЧ» білім мен мәдениетті 

дамытатын православтік 

қайырымдылық қоғам» қоғамдық 

бірлестігі 

 

 

Лобанов Алексей 

Викторович 

 

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі 85,  

Г корпусы, 1 кеңсе 

(727) 292 40 61,   

 (727) 292 38 51 

svetoch-almaty@mail.ru 

www.svetoch-almaty.kz 

 

1994 Қазақстан Республикасы 

мен Ресей Федерация 

арасындағы  тарихи 

байланысқан 

ағартушылық, мәдениет 

пен білім салаларын жан-

жақты қолдау көрсету. 

345.   «Жаңа Ұрпақ» Республикалық 

көшбасшылылар мектебі ЖШС  

Абжанов Асхат 

Мұратбекұлы 

Алматы қ, Байзақов көшесі 280, 

«Almaty Towers» БО, Оңтүстік 

мұнара, 6 қабат 

Тел.: 8(727) 313 16 14 

Ұялы.тел.: 8 701 081 94 27  

Ұялы.тел.:8 707 849 88 30 

e-mail: 

marketing@zhanaurpak.kz  

almaskumiskali@gmail.com 

https://zhanaurpak.kz/   

2016 Білім саласында түрлі 

көмек көрсету. 

346.  «ARSHALA» Қоғамдық қоры Тәжібаев 

Жасұлан 

Бакирұлы 

Алматы қаласы, Әуезов 

ауданы,4 ықшам ауданы, 27 үй, 

49 п. 

ұялы тел..: 8 707 144 43 91 

e-mail:  zhas-61@mail.ru  

2019 Мүгедектер үшін қосымша 

білім беру саласындағы 

ұйымдастырушылық-

практикалық іс-шараларды 

жүргізу; 

soft skills дамыту және 

эмоциялық интеллектті 

дамыту; 

mailto:svetoch-almaty@mail.ru
mailto:marketing@zhanaurpak.kz
mailto:almaskumiskali@gmail.com
https://zhanaurpak.kz/
mailto:zhas-61@mail.ru
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347.   «Жандану Әлемі қоры» қоғамдық 

қоры 

Исаханов 

Мұрат 

Болатұлы 

Алматы қ, 

Достық даңғылы 341, 

7 кеңсе 

ұялы тел..: 8 705 296 51 67 

e-mail: 

murat1@mail.ru  

zhandanu.office@gmail.com 

http://ru.baladauysy.kz/  

2012 Мәдениет, білім және 

қайырымдылық 

саласындағы жобаларды 

жасап, іске асырып оған 

қолдау көрсету. 

348.  «Білім -Орталық Азия» оқу 

орталығы» қоғамдық қоры 

Горбунова Лариса 

Дмитриевна 

Алматы қ, 

Шевченко көшесі 44а ,1 кеңсе 

тел.: 8(727) 261 15 55 

e-mail: 

office@bilim.kz  

lgorbunova@bilim.kz  

www.bilim.kz  

Skype: BilimKZ 

1995 Біліктілікті арттыруға, 

магистратура, 

докторантурада грант 

ұтып алуға, шет елге оқуға 

түсуге көмек көрсету. 

Кітаптар басып 

шығарамыз. Білім 

саласындағы 

конференицялар өткізіп, 

зерттеулер мен 

жәрмеңкелер 

ұйымдастырамыз. 

349.   «Shakhmardan 

Yessenov Foundation ғылыми- білім 

беру қоры» жеке қоры  

Малишева Айға-

ным 

Тәуіпбайқызы 

Алматы қ, 

Әл-Фараби даңғылы 36, «AFD» 

ғимаратар кешені, В блогі, 4 

қабат 

тел.: 8(727) 346 92 88 

e-mail: 

info@yessenovfoundation.org  

www.yessenovfoundation.org  

2013 Шахмардан Есенов 

атындағы ғылыми-білім 

беру қоры: Бірқатар 

ғылыми және білім беру 

бағдарламаларын іске 

асыру арқылы 

Қазақстанның зияткерлік 

әлеуетін дамыту. 

mailto:murat1@mail.ru
mailto:zhandanu.office@gmail.com
http://ru.baladauysy.kz/
mailto:office@bilim.kz
mailto:lgorbunova@bilim.kz
http://www.bilim.kz/
mailto:info@yessenovfoundation.org
http://www.yessenovfoundation.org/
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350.  «ҚР Ұлттық инженерлік 

академиясы» (ҚР ҰИА) 

республикалық қоғамдық бірлестігі 

Жұмағұлов 

Бақытжан 

Тұрсынұлы 

Алматы қ, 

Бөгенбай батыр көшесі ,80 үй, 

403 кеңсе 

тел.: 8 (727) 291 52 90;  

т.ф.: 8 (727) 291 51 90 

e-mail: nia_rk@mail.ru 

www.neark.kz 

1991 

 

 

 

Ғылыми және ғылыми-тех-

никалық прогрестің да-

муына жан-жақты ықти-

мал көмек, ғылыми-техно-

логиялық және инноваци-

ялық қызмет, ең маңызды 

және перспективалы ғы-

лыми-зерттеулер, ғылыми 

және технологиялық, ин-

новациялық дамуды дамы-

туға жәрдемдесу, өндіру 

және ел экономикасында 

оларды іске асыруды 

ұйымдастыру, 

Қазақстанның кәсіби, 

ғылыми және инженерлік 

корпусты шоғырландыру. 

351.  «KazRENA» Қазақстанның ғылыми-

білім беру компьютерлік желісін 

пайдаланушылар қауымдастығы 

ЗТБ» 

Жапаров 

Борис  

Аликенұлы 

Алматы қ, 

Сәтпаев көшесі 16 А, 721 кеңсе 

тел.: 8(727) 262 17 25 

262 23 78 

info@kazrena.kz  

www.kazrena.kz    

 

2001 Телекоммуникация және 

ақпараттық қызмет 

көрсету, ғылыми және 

білім беру мекемелерін 

қамтамасыз ету: жоғары 

жылдамдықты Интернет, 

қашықтықта оқыту үшін 

платформа, 

бейнеконференцбайланыс, 

IP-телефония, 

электрондық оқу 

mailto:nia_rk@mail.ru
http://www.neark.kz/
mailto:info@kazrena.kz
http://www.kazrena.kz/
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орындарының кітапхана 

мен білім беру ресурстары 

дерекқорына қосылу, 

басқару және желілік 

мониторинг, қызмет желі 

атаулары және басқалар. 

352.  «Лидер» демократиялық білім беру 

орталығы» ҮЕҰ 

Бахмутова 

Наталья  

Ивановна 

Алматы қ, 

ұялы.тел.: 8 707 900 66 23 

ұялы.тел.: 8 707 761 12 15 

e-mail: 

ayl_leader@mail.ru, 

nata_leader@mail.ru, 

1998 Білім беру және тәрбиелеу 

бағдарламалары 

353.  «Қазақстанның адам ресурстарын да-

мыту институты» қоғамдық қоры 

Кудышева  

Ботагөз 

Қинаятқызы 

Алматы қ, 

Көкжиек ықшамауданы 13/28 

ұялы.тел.: 8 705 190 55 50,      

8 727 973 94 17    

8 700 973 94 17 

8 705 190 55 50 

8 777 170 58 70 

e-mail: erkebobek@gmail.com  

 

2008 Педагогикалық теориясы 

мен практикасының өзекті 

мәселелері бойынша 

ұйымдар мен жеке тұлға-

ларға кеңес беру қызмет-

терін ұсыну; өнердің түрлі 

бағыттары бойынша 

шығармашылық 

студияларды 

ұйымдастыру; конкурстар, 

дарынды балалар мен 

жастардың әлеуметтік 

жоғарылатудың 

фестивальдарын өткізу; 

354.  «Тұлға» адам капиталы дамуының 

қоғамдық қоры 

Жұмаділова 

Айша  

Сәкенқызы 

Алматы қ, 

Желтоқсан көшесі 118, 312 

кеңсе 

2013 Білім беру, адам дамуы. 

Біліктілікті арттыру. 

Тәлімгерлік. Тілдік 

mailto:ayl_leader@mail.ru
mailto:nata_leader@mail.ru
mailto:erkebobek@gmail.com


107 

 

Ұялы.тел.: 8 701 761 81 88 

e-mail: too@arda.kz  

кедергіні алып тастау. 

Кәсіби бағдарды анықтау. 

355.  «Нұрсұлтан Назарбаевтің Білім 

Қоры» қоғамдық қоры 

Кулибаева Ди-

нара  

Алматы қ, 

Ескендіров көшесі 64а 

Тел: 8 (727) 313 15 01 

8(727) 313 25 84  

8 (727) 313 25 89 (бух.) 

e-mail: info@foundation.kz   

www.foundation.kz  

1998 Халықаралық стандарт-

тарға сәйкес Қазақстан 

білім беру жүйесінің да-

муына жәрдемдесу. 

356.  «Ар-Намыс» мұғалімдер мен оқы-

тушылардың республикалық қоғам-

дық бірлестігі 

Амиртаева 

Ғалия  

Ғаниқызы 

Алматы қ, 

Жароков көшесі 285, 13 пәтер 

Ұялы.тел.: 8 777 363 30 09 

e-mail: ustaz2008@mail.ru 

 

2008 Құқықтық, білім беру 

қызметі 

357.  «Ораз Әбішевтің қоры» қоғамдық 

қоры  

Мақсутова 

Шырын 

Абдришитқызы 

Алматы қ, 

Максимов көшесі 11 

«Бродвей» киноиндустриясы 

Тел.: 8 (727) 330 90 33 

Ұялы тел.:8 777 330 90 33 

e-mail: info@brod.kz 

www.brod.kz   

2010 Қазақстан 

Республикасының 

мәдениетін және өнерін 

дамыту мен қолдау, кино 

және теледидар 

саласындағы мәдени 

жобаларды іске асыру, 

шығармашылық зиялы 

және азаматтарды қолдау, 

оның ішінде демеушілерді 

тарту арқылы, Қазақстан 

Республикасының 

азаматтарына арнайы 

жүлделер, сыйақы, 

шәкіртақылар құру 

mailto:too@arda.kz
mailto:info@foundation.kz
http://www.foundation.kz/
mailto:ustaz2008@mail.ru
mailto:info@brod.kz
http://www.brod.kz/
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358.  «Өрле» қоғамдық бірлестігі Бақбергенова  

Диана  

Бақытбергенқызы 

Алматы қ, 

Таугүл 3 ықшамауданы,13а үй 

Ұялы тел.: 8 708 103 96 62 

e-mail: 

bakbergenova.d@gmail.com 

 

2015 Қазақ тілін 

қазақстандықтар мен 

Қазақстаннан көшіп кеткен 

халық арасында 

танымалдығын дамыту. 

Корпоративтік оқу 

курстарын қамтамасыз ету 

(вебинарлар), қазақ тілі, 

аударма (қазақ-орыс, орыс-

қазақ), сондай-ақ қазақ 

тілінің білімін зерттеуге 

және байытуға 

смартфондар үшін арнайы 

қосымшалар дамыту. 

359.   «Ұлт тағдыры» республикалық 

ұллтық-патриоттық қоғамдық 

қозғалысы 

Досмаханбет 

Күшім 

Қалмаханұлы 

Алматы қ, 

Айнабұлақ ықшамауданы 4, 192 

үй,1 пәтер 

Ұялы.тел.: 8 701 7732263,  

e-mail: doskushim@yahoo.com      

1996 Қазақ тілін үйренудегі 

мәселелерді, оралмандар 

мәселелері, ұлттық 

құндылықтарды сақтау 

мәселелерін қарастыру. 

360.  «EDTECH-KZ» ұлттық білім бері 

орталығы ЖШС 

Бейсембаев 

Ғани 

Бектайұлы 

 

Алматы қ, 

Байзақов көшесі 244, 

тел.: 8 (727) 267 10 25;  

e-mail: info@edtech.kz  

http://www.edtech.kz/  

 

2002 Білім беру және ғылыми-

әдістемелік қызмет. Сту-

денттердің (оқушылардың 

жоғарғы оқу орнына 

дейінгі даярлық, оқушы-

лардың кәсіби бағдары, 

білім қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру, семи-

нарлар, тренингтер, ағарту 

mailto:bakbergenova.d@gmail.com
mailto:doskushim@yahoo.com
mailto:info@edtech.kz
http://www.edtech.kz/
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саласындағы аналитика-

лық зерттеулер (SAR) 

361.  «Республикалық Жекеменшік білім 

беру ұйымдарының қауымдастығы» 

ЗТБ 

Садықова Роза 

Шәріпқызы 

Алматы қ, Байтұрсынов- Ғаб-

дуллин көшесі 145/26 

Ұялы тел.: 8701 822 73 03                 

тел: 8(727) 222 10 16  

тел.:8 (727) 292 03 43 

222 10 16 

Sadykova.12@mail.ru  

2007 Мемлекеттік емес (жеке-

меншік) білім беру 

362.  «Педагогикалық Ғылымдар академи-

ясы» қоғамдық бірлестігі 

Құсайнов 

Асқарбек  

Қабыкенұлы 

Алматы қ,Төле би көшесі 155, 

401 кеңсе  

Тел.: 8 (727) 378 46 51, 57, 

221 25 95; 

e-mail: apnkaz@mail.ru 

www.apnk.kz 

2004 Ғылыми-зерттеу, білім 

беру қызметі 

363.  «Ядролық технологиялар қауіпсіздігі 

ғылыми-техникалық орталығы» 

қауымдастық түріндегі ЗТБ 

Тажибаева 

Ирина  

Лашкаровна 

Алматы қ, 

Л.Чайкина көшесі , 4 үй,1 қабат 

тел.: 8 (727) 264 68 01; 

264 67 01;  

т.ф.: 8(727)264 68 03 

e-mail: ntsc@ntsc.kz 

www.ntsc.kz 

1998 Ядролық қарулардың, 

радиоактивті және 

ядролық материалдардың 

таралауына бөгде жасап, 

қауіптерді азайтуға әрекет 

жасау. 

364.   «Заманауи білім» қоғаадық қоры Петрухин 

 Александр 

 Александрович 

Алматы қ, 

Әл-Фараби 71 

тел.: 8 (727) 377 31 43,  

327 12 87; 

т.ф.: 8(727) 221 31 12; 

e-mail: info@bilim.expert  

www.bilim.expert  

2003  «Заманауи білім» 

журналы, 

Білім беруді дамыту, 

Жоғары сынып 

оқушыларына кәсіптік 

оқыту 

mailto:Sadykova.12@mail.ru
mailto:apnkaz@mail.ru
http://www.apnk.kz/
mailto:ntsc@ntsc.kz
http://www.ntsc.kz/
mailto:info@bilim.expert
http://www.bilim.expert/
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365.  «Ақай Нүсіпбеков атындағы» 

қоғамдық қор 

Нүсіпбекова Дина 

Ақайқызы 

Алматы қ, Назарбаев көшесі 

172,68 кеңсе 

тел.: 8 (727) 267 09 79 

e-mail: damilya79@mail.ru 

dina.nusupbekova@gmail.com 

1990 Ғылыми білімді 

насихаттау 

366.   «Алматы кітап баспасы» ЖШС Саймасаева 

Гаухар  

Айтжанқызы 

Алматы қ, 

Жамбыл 111 көшесі 

тел.: 8 (727) 250 29 58, 

292 57 20, 292 92 23 

т.ф.: 8 (727) 292 81 10 

e-mail: info@almatykitap.kz  

2006 Мектеп оқушыларына 

арналған кітаптарды 

дайындап, басып шығару. 

Сөздіктер мен 

энциклопедияларды қазақ 

тілі, орыс тілі, ағылшын 

тілдерінде басып шығару. 

367.   «Шаймардан Сариев қоры» жеке 

қоры 

Сариева Күлпәш 

Нтымакбайқызы 

Алматы қ,  

Мамыр 1 ықшамауданы,1 үй, 4 

пәтер 

Ұялы тел.: 8 707 500 05 53 

8 707 463 17 49 

e-mail: fondsaryeva@mail.ru,      

kulpash.sarieva.46@mail.ru  

2001  «Әдіскер-Методист» атты 

педагогикалық –ғылыми 

журналды, сонымен қатар 

«Қазақ тілі суреттермен», 

«Қазақ тілі. Оқимыз. 

Жаттығамыз» танымды 

журналдарды басу. 

368.  «Парасат-инфо» ғылыми-білім беру 

қоғамдық қоры 

Усенов Ғалымжан 

Ақылбайқызы 

Алматы қ, 

Черкассалық қорғау 12, 2 пәтер 

т.ф.: 8 (727) 397 44 68 

e-mail: parasat-info@mail.ru 

2006 Қолданбалы ғылыми, білім 

беру іс-шараларын өткізу 

және білім беру, 

гуманитарлық тәртіп, 

қолданбалы ғылым 

саласындағы ғылыми-

зерттеулер 

369.   «Қазақстан –Германия 

бағдарламасы бойынша  түлектердің 

бірлестігі» қоғамдық бірлестігі 

Мақажанов Ай-

туған Қазыбекұлы 

Алматы қ, 2018 Қауымдастық мүшелерге 

(бағдарлама түлектеріне) , 

басқа шет ел білім 

mailto:damilya79@mail.ru
mailto:dina.nusupbekova@gmail.com
mailto:info@almatykitap.kz
mailto:fondsaryeva@mail.ru
mailto:kulpash.sarieva.46@mail.ru
mailto:parasat-info@mail.ru
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Заңды мекенжай: Медеу ау-

даны, Достық көшесі,38 

үй,«Кендала» БҮ 

ф.мекенжай: Тулебаев көшесі 

38/16 

тел.: 8(727) 762 17 17, 

Ұялы тел.: 8 701 722 40 98, 

Ұялы тел.: 8 705 569 99 96, 

e-mail: info@kazger.com 

adanaz@list.ru  

fb -kazger.com  

@kazger_club kazgerclub 

орындарын аяқтаған 

түлектерге, ТМД 

мемлекеттер түлектерге 

тиімді іскерлік алаң ұсыну. 

 

 

370.  «Лингвистикалық орталық» ЖШС Сейсенбаева Гүл-

нара Нурдульдай 

қызы 

Алматы қ, 

Бальзак 8 көшесі, Попов көше 

қиылысымен (1 қабат),384 

кеңсе 

тел.: 8 (727) 225 51 11; 

225 11 31 

e-mail: 

mail@globaledu.kz  www.glob-

aledu.kz  

1996 Шетелде білім алғысы ке-

летін адамдар үшін кеңес 

беру  

 

Ақпараттық – зерттеу орталықтары 

371.  «Қазақстан Баспасөз клубы» 

Ақпараттық орталығы» қоғамдық 

бірлестігі 

Қараулова Асель 

Әділқызы 

Алматы қ, 

Cамал 2 ықшамауданы, 58 үй, 

Сятты ТК, А блогы, 7 қабат,10а 

қабат. 

тел.: 8 (727) 264 67 37 

264 65 79  

т/ф.: 8 (727) 264 67 37 

1996 Жан-жақты, байланыс 

және консалтингтік 

қызметтер (ақпараттық 

қолдау, баспасөз конфе-

ренциясы) 

mailto:info@kazger.com
mailto:adanaz@list.ru
mailto:mail@globaledu.kz
http://www.globaledu.kz/
http://www.globaledu.kz/
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e-mail: info@pressclub.kz  

www.pressclub.kz  

372.  «Стратегия әлеуметтік және саяси 

зерттеулер орталығы» қоғамдық 

қоры 

Илеуова Гүлмира 

Тоқшалыққызы 

Алматы қ,  

Заңды мекенжай: Достық 

даңғылы 128-96  

факт.мекенжай: Қонаев 135, 56 

кеңсе 

тел: 8(727)272 13 83  

e-mail: info@ofstrategy.kz 

2001 Қоғамдық-саяси, сән және 

маркетингтік зерттеу жо-

баларды әзірлеу және іске 

асыру, консалтингтік 

қызметтер көрсету 

373.   «Сапаны басқаратын орталық» 

корпоративті қоры  

Пятница Мария 

Александровна 

Алматы қ, 

Сейфуллин даңғылы 458,  

309 кеңсе 

тел.: 8(727)279 18 02,  

279 48 72, 279 71 90   

279 15 23;    

e-mail: info@qmc.kz  

www.qmc.kz  

2002 Менеджмент жүйесін 

әзірлеу және енгізу 

бойынша оқыту және 

кеңестер. PECB 

халықаралық біліктілік 

бағдарламалары. 

 

374.   «Құқықтық саясатты зерттейтін 

орталық» қоғамдық қор 

Зинович 

Татьяна 

Алматы қ, Шевченко көшесі 90, 

101 кеңсе  «Қаратал» БО, 10 

қабат 

тел.:8 (727) 356 03 86 

e-mail:info@lprc.kz 

www.lprc.kz 

Facebook.com 

@Legal.Policy.Research.Centre  

2008 Құқықтық саясат сала-

сындағы зерттеу, баспа, 

білім беру қызметін жүзеге 

асыратын заңды және ли-

бералдық құндылықтар 

үстемдігін дамытуға 

бағытталған аналитикалық 

ұйым 

375.  «Конфликтология-лық орталық» 

қоғамдық бірлестігі 

Садовская Елена 

Юрьевна 

Алматы қ, 

Темірязев көшесі 57 В, 23 пәтер 

тел.: 8(727) 394 78 33 

e-mail: esa2004@mail.ru  

1995 Табиғат қақтығыстарын 

зерттеу. Құқықтық кеңес. 

mailto:info@pressclub.kz
http://www.pressclub.kz/
mailto:info@ofstrategy.kz
mailto:info@qmc.kz?Subject=%d0%97%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b9%d1%82%d0%b5,%20%22%d0%a6%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%a0%20%d0%9f%d0%9e%20%d0%a3%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%9b%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%ae%20%d0%9a%d0%90%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%9e%d0%9c%22,%20%d0%9a%d0%9e%d0%a0%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%90%d0%a2%d0%98%d0%92%d0%9d%d0%ab%d0%99%20%d0%a4%d0%9e%d0%9d%d0%94,%20%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bb%20%d0%b2%d0%b0%d1%88%20%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5%20https://orgi.biz/org192675
http://www.qmc.kz/
mailto:info@lprc.kz
http://www.lprc.kz/
mailto:esa2004@mail.ru
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376.  Азия одағы инновациялық техноло-

гиялар Парламенті қауымдастығы, 

Азия-комиссары 

Байгелді  

Мейрамбек  

 

Алматы қ, 

Тілендиев көшесі, 40 үй,4 пәтер 

Ұялы тел.: 8 701 399 86 76 

e-mail: apiit@mail.ru 

2008 НҚА және Қазақстан 

Республикасының өзге де 

заңнамалық актілеріне 

өзгерістер енгізу бойынша 

азаматтық бастамаларды 

қолдау және қатысу. 

377.   «Өзі-өзің басқаруды дамыту мен 

тұрғын үй орталығы» қоғамдық қор 

Пушкарева  

Галина Андреевна 

Алматы қ, 

тел.: 8(727) 273 76 44;  

Ұялы тел.: 8 707 919 37 03 

e-mail: 

galianas@mail.ru 

2003 Модернизация и развитие 

МСУ 

378.  «Қоғамдық жоба» мекемесі Братенков  

Александр  

Иванович 

Алматы қ, Жамбыл көшесі 

114/85, 222 кабинет 

тел.: 8(727) 292 08 97; 

e-mail: 

brait59@mail.ru  

www.optransparency.kz  

2012 Мемлекеттік бағдарлама-

ларды түсіндіру, талдау 

қызметі. 

379.  «Евразия әлемі» қоғамдық қоры 

 

Полетаев Эдуард 

Эдуардович 

Алматы қ, 

Тел.: 8 (727) 317 97 31 

e-mail:  

Fond.mirevrazii@gmail.com  

www.wef.kz   

2012 Түрлі мемлекеттік бағдар-

ламалар, мемлекеттік ор-

гандар, бизнес және аза-

маттық қоғам институтта-

рының арасындағы ынты-

мақтастықты жетілдіру 

арқылы, азаматтардың 

конституциялық құқықта-

рын қамтамасыз ету 

бойынша іс-шаралар 

ұйымдастыру нақтылау ас-

пектілері. Проблемалық 

mailto:apiit@mail.ru
mailto:brait59@mail.ru
http://www.optransparency.kz/
mailto:Fond.mirevrazii@gmail.com
http://www.wef.kz/
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жағдайлар, оларды шешу 

үшін практикалық 

ұсыныстар әзірлеуге 

көмек, мониторинг және 

сараптама; 

380.  Қазақстан Республикасы Прези-

дентінің «Қазақстан-2050» стратеги-

ясын қолдау» қоғамдық қоры  

Қасымов Ерболат 

Болатұлы 

Алматы қ, 

Төле би көшесі 277, 

«Айсұлтан», вход с заднего кіру 

есігі артқы фасад жақтан, 105 

кеңсе 

Тел.: 8(727) 228 24 31;32 

e-mail: 

support@of2050.kz 

e.kasymov@of2050.kz 

badirdenov@mail.ru 

www.of2050.kz  

2014 Қазақстан Республика-

сында ұлттық қауіпсіздік 

пен тұрақтылықты және 

халықаралық қызметті да-

мытуды нығайтуға ықпал 

ету шараларын ұйымда-

стыру; 

381.  «Medianet» халықаралық журнали-

стер орталығы» қоғамдық қоры 

Джалилов Адиль 

Фарманович 

Алматы қ,  

Темірязев көшесі 15 Б, 2 қабат, 

10 кеңсе 

тел.: 8 (727) 292 20 46; 

292 0334 

e-mail: inform@medianet.kz 

medianet.smm@gmail.com 

www.medianet.kz 

2005 Тәуелсіз және объективті 

ақпарат құралдарының 

әлеуетін, азаматтық қоғам 

ұйымдары қолдау және 

адам құқықтары мен 

негізгі бостандықтарын 

қорғауды күшейту арқылы 

Қазақстан мен Орталық 

Азиядағы азаматтық қоғам 

дамытуын қолдау. 

382.  «Құқықтық және экономикалық ре-

формалар орталығы» қоғамдық бір-

лестігі 

Қырықбаева 

Асель 

Елемесқызы 

Алматы қ,  

т.ф.: 8 (727) 238 27 00  

ұялы тел: 8777 247 9944 

2008 Мемлекеттік және 

жергілікті қаржы, заң, 

қоғамдық қатынастарды 

mailto:support@of2050.kz
mailto:e.kasymov@of2050.kz
mailto:badirdenov@mail.ru
http://www.of2050.kz/
mailto:inform@medianet.kz
mailto:medianet.smm@gmail.com
http://www.medianet.kz/
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e-mail:  

CenterLERA@gmail.com  

www.budget.kz   

зерттеу және талдау. Мем-

лекеттік органдардың, 

бюджеттік бағдарламалар 

және мемлекеттік қызмет 

көрсету тиімділігі мен 

тиімділігін бағалау және 

мониторинг. 

383.  «Жастар бастамалары орталығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Ким Денис  

Вилорьевич  

Алматы қ, 

Абай даңғылы 159 а 

Ұялы тел: 8 701 789 28 39 

e-mail: Kimdin@mail.ru  

2003 Білім беру, ғылым, мәде-

ниет, жұмыспен қамту, 

бизнес, жарнама, бұқара-

лық ақпарат құралдары 

және спорт саласындағы 

инновациялық 

ұзақмерзімді жобаларды 

әзірлеу, талдау және 

жүзеге асыру 

384.  «Қазақстан Республикасының Жоба-

лық менеджерлер одағы» ЗТБ  

ҚР ЖМО қауымдастық ныса-

нындағы заңды тұлғалар бір-

лестігінің 

Цеховой Алексей 

Филиппович 

 

Алматы қ, 

Абылай хан көшесі 79 

тел.: 8 (727) 279 33 05 

т.ф.: 8 (727) 266 86 93 

e-mail: spmrk@mail.ru  

info@spmrk.kz 

2003 Қазақстанда кәсіби жоба-

ларды басқарудың да-

муына көмектесу. Жобала-

рды басқару институты 

стандарттар негізінде 

Қазақстанда жобалық 

басқарудың нақты алға 

жүргізу -

ProjectManagementInstitute 

(PMI®, www.pmi.org) 

385.  «Халықаралық ақпараттандыру ака-

демиясы» (ҚБ ХААҚ) қоғамдық бір-

лестігі 

Цеховой Алексей 

Филиппович 

Алматы қ, 1999 Қазақстан Республикасы, 

қоғамдағы бұқаралық ақпа-

рат құралдарының рөлі 

mailto:CenterLERA@gmail.com
http://www.budget.kz/
mailto:Kimdin@mail.ru
mailto:spmrk@mail.ru
http://spmrk.kz/www.pmi.org
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Абылай хан көшесі 79, 307 

кеңсе (Әйтике би көше 

қиылысында) 

тел.: 8(727) 973 28 16,  

ұялы тел.:8700 973 28 16 

Т.ф.: 8 (727) 266 86 93 

Т.ф.: 8(727) 266 86 93 

e-mail: 

office@academy.kz      

info@academy.kz  

www.academy.kz   

артып ақпараттық және 

коммуникациялық қоғам 

қалыптастыруға бағыт-

талған іс-шаралар. 

386.  Қоғамдық бірлестігі «Орталық Азия 

тау-кен одағы» қоғамдық бірлестігі 

Цеховой Алексей 

Филиппович 

 

Алматы қ, 

Абылай хан көшесі 79 ,312 

кеңсе 

т.ф.: 8(727)266 86 93  

e-mail:office@mining.kz 

www.mining.kz 

1999 Орталық Азия өңірі 

бойынша тау-кен саласын 

дамыту үшін Жеке және 

заңды тұлғалар бір-

лестігінің үлесі. 

387.  «Қазақстан әлеуметтанушылары 

және саясаттанушыларының қауым-

дастығы «ӘжСҚ» қоғамдық бір-

лестігі 

Бектұрғанова 

Бахытжамал  

Иркенқызы 

Алматы қ, 

Мәметова көшесі 12/21, 36 

пәтер 

тел.: 8 (727) 271 30 27 

тел.: 8 (727) 334 21 80 

e-mail: asipkz@mail.ru  

 

1995  Саяси, әлеуметтік және 

экономикалық өмірдің 

өзекті мәселелері бойынша 

қоғамдық пікір сауалнама-

сын зерттеу. 

388.   «Бұқаралық ақпарат құралдарының, 

телекоммуникация қызметкерлерінің 

салалық кәсіподағы» қоғамдық 

бірлестігі 

Михтаева Марина 

Андреевна 

Алматы қ, 

Ұялы  тел.: 8 705 503 32 46 

e-mail: lexarkhova@gmail.com 

2016 Денсаулық сақтау қызмет-

керлері, білім беру, 

бұқаралық ақпарат құрал-

mailto:info@academy.kz
http://www.academy.kz/
mailto:office@mining.kz
http://www.mining.kz/
mailto:asipkz@mail.ru
mailto:lexarkhova@gmail.com
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 «Добрые вести» әлеуметтік 

медиа портал 

www.dvesti.kz 

 

 

дарын, отандық жұмысшы-

лар мен қызметкерлердің 

еңбек құқықтарын қорғау. 

389.  «Тетис» қоғамдық бірлестігі 

 

«Тетис» ғылыми қоғамы 

Ященко Роман 

Васильевич 

Алматы қ, 

9 ықшам ауданы, 1 үй, 72 пәтер, 

ҚазҰУ кеңсесі 

тел.ф.: 8 (727) 242 39 73 

e-mail: info@kazmab.kz 

 

1977 Биологиялық әртүрлілікті 

сақтау және зерттеу:ғы-

лыми білімді насихат-

тау;ғылыми зерттеулер 

ұйымдастыру және қол-

дау;баспа және жар-

нама;картография, кино 

және видео өндірісін құру 

390.   «Ақпараттық -ресурстық орталық» 

қоғамдық қоры 

Көбеева Алтынай 

Орманқалиқызы 

Алматы қ, 

Жамбыл көшесі 114/85,  

109, 113, 222 кабинеттері  

тел.: 8 (727) 292 08 97 

Call-center:  

8 (727) 341 04 11 

e-mail: info-rc@inbox.ru 

info@civilcenteralmaty.kz  

www.civilcenteralmaty.kz  

@civilcenteralmaty  

2005 ҰЕҮ институционалдық 

дамуы, диалогтық алаңды 

ұйымдастыру, зерттеу 

жұмыстарын жүргізу, 

391.   «Almaty azamattyq alliance» ЗТБ 

бірлестігінің формасында 

Көбеева Алтынай 

Орманқалиқызы 

Алматы қ, 

Жамбыл көшесі 114/85,  

109, 113, 222 кабинеттері 

тел.: 8 (727) 292 08 97 

т.ф.: 8 (727) 341 04 11 

2010 Қоғамның әлеуметтік 

маңызды мәселелерін 

шешу үшін барлық 

деңгейдегі өкілді және 

атқарушы органдармен 

http://www.dvesti.kz/
mailto:info@kazmab.kz
mailto:info-rc@inbox.ru
mailto:info@civilcenteralmaty.kz
http://www.civilcenteralmaty.kz/


118 

 

e-mail: info-rc@inbox.ru 

www.infoirc.kz 

www.vestniknpo.kz 

өзара әрекеттесе отыра, 

ынтымақтастық тетіктерін 

құру .Нәтижелі жұмыс 

істеу үшін бірлескен іс-

қимылдарды 

шоғырландыру. 

 

392.   «Zertteu Research Institute» қоғамдық 

қоры  

Оналбаев 

Куаныш 

Тимурұлы 

Алматы қ, 

e-mail: info@zertteu.org 

onalbayev.kuanysh@gmail.com 

2008 ҚР тұрақты дамуын 

қамтамасыз ету үшін 

экономикалық зерттеулер, 

бюджеттік мониторинг 

және бағалау жүргізу 

жұмыстарын жүргізу. 

393.   «Әлеуметтік-саяси зерттеу орталық 

мекемесі» 

Филимонова 

Нелли Ивановна 

Алматы қ, 

Темірязев көшесі 52, 16 кеңсе 

e-mail: cspi@mail.ru 

 

2003 Әлеуметтік –саяси 

зерттеулер жүргізу. 

394.   «Азаматтық қоғамды дамыту 

бірлестігі» ЗТБ («АҚДБ») 

Асанова 

Джамиля 

Қасымқызы 

Алматы қ, 

Жандосов көшесі, 36 үй 

т.ф.: 8 (727) 250 27 87; 88; 89; 

90; 91. 

e-mail: info@argonet.org 

www.argonet.org 

2004 Азаматтық қоғамды 

дамыту 

395.  Қоғамдық ой зерттейтін орталық 

(ҚОЗО) 

 

Алимбекова 

Гүлжан  

Тоқтамысқызы 

 

Алматы қ, Жібек Жолы көшесі 

54,   

Пушкин көшесі 38 үй 

(кіру есік жақтан) 

тел.: 8 (727) 273 14 01 

т.ф.: 8 (727) 273 14 88 

1988 Қоғамдық ойды білу 

мақсатындағы 

сауалнамаларды жүргізу. 

Әлеуметтік зерттеулер. 

 

 

mailto:info-rc@inbox.ru
http://www.infoirc.kz/
http://www.vestniknpo.kz/
mailto:info@zertteu.org
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e-mail: welcome@ciom.kz 

www.ciom.kz 

 

396.   «Қазақ тілі» «Халықаралық қоғам» 

ҚБ 

Айтбаев Өмірзақ 

Айтбайұлы 

Алматы қ,Құрманғазы көшесі 

40, Бейбітшілік үйі 

Ұялы тел.:8 701 111 53 12 

тел.: 8(727) 272 24 19, 390 74 15, 

e-mail:  info@qtq.kz  

1989 Мемлекеттік тілді қолдау 

мен дамыту. 

397.   «Альтернатива» «Өзекті 

тақырыптағы зерттеу орталығы» 

жекеменшік мекеме 

Чеботарёв  

Андрей  

Евгеньевич  

Алматы қ,  

ұялы тел.: 8 701 384 26 41 

e-mail: alternativa_kz@mail.ru  

www.alternativakz.com 

2006 Қоғамдық-саяси 

қатынастар. Қазақстандағы 

процесстер мен оқиғалар 

және оның шет 

мемлекеттермен, 

халықаралық ұйымдармен 

қарым-қатынасы туралы 

ғылыми теориялық және 

қолданбалы зерттеулер 

жүргізу 

398.   «Дегдар»  қоғам келісімімен 

құрылған қоғамдық қор 

Әшімхан Дәулет 

Дидахметұлы 

Алматы қ, 

Абай даңғылы 143, 413 кеңсе 

тел.: 8 (727) 394 42 91 

e-mail: daulet833@mail.ru 

2009 Мемлекеттік органдарға 

Қазақстан 

Республикасының ішкі 

саясатындағы 

басымдықтарға қол 

жеткізу жөніндегі іс-

шараларға көмек. 

399.   «Ел-Шежіре қайырымдылық қоры» 

қоғамдық қор 

Әшімхан Дәулет 

Дидахметұлы 

Алматы қ, Абай даңғылы 143, 

413 кеңсе 

т.ф.: 8 (727) 394 40 30, 394 42 91 

Ұялы тел.: 8 701 888 25 83 

e-mail: 

2003 Қазақ халқының рухани, 

тарихи және әдеби 

мұрасын насихаттау. 

Қазақстан зиялыларының 

мерейтойлық даталарына 

mailto:welcome@ciom.kz
http://www.ciom.kz/
mailto:info@qtq.kz
mailto:alternativa_kz@mail.ru
http://www.alternativakz.com/
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daulet833@mail.ru байланысты іс-шаралар 

ұйымдастыру. 

400.  «Қазақстандық гуманитарлы –саяси 

коньюнктур орталығы»  жекеменшік 

ұйым 

Алияров Есенжол 

Қаниұлы 

Алматы  қ, Абай даңғылы 68/74, 

311 кеңсе 

тел.: 8 (727) 375 77 55; 

375 88 18  

e-mail: gpcenter2007@gmail.com 

2007 Ғылыми-зерттеу қызметі 

 

401.   «Саяси зерттеушілер бірлестігі» 

республикалық қоғамдық бірлестігі 

Алияров Есенжол 

Қаниұлы 

Алматы қ, Абай даңғ.68/74, 316 

кеңсе 

тел. 8 (727) 375 77 55; 375 88 18  

e-mail: r_api@mail.ru, 

gpcenter2007@gmail.com 

2010 Ғылыми-зерттеу қызметі, 

іс-шараларды 

ұйымдастыру. 

402.   «Қазақстан жастар одағы» ЗТБ Нұров Мархабат 

Мешітбекұлы 

Алматы қ,  

Абай даңғылы  68/74, 316 кеңсе 

тел.: 8 (727) 375 77 55; 

375 88 18  

e-mail: kzho2050@gmail.com 

1994 Әлеуметтік бағытталған 

жобалардың іс-шараларын 

ұйымдастыру. 

403.  «Әріптес»  «Алматы үкіметтік емес 

ұйымдардың конфедерациясы» ЗТБ  

(АҮҰК) 

Ахметова Лайла 

Сейсембекқызы 

Алматы қ, 

Қабанбай батыр көшесі 172/22 

e-mail: 

laila_akhmetova@mail.ru 

Laila_a@kaznu.kz, 

http://intellwomen.ucoz.kz 

http://erazamat.ucoz.kz 

http://unesco-kaznu.ucoz.kz 

Skype - Akhmetova_l 

2005 Алматыдағы ҮЕҰ-ның 

қала мен елдің 

азаматтарының мүдделері 

үшін әлеуметтік маңызы 

бар қызметтер атқару. 

 

404.   «Мықты Қазақстан» қоғамдық қоры Ауелбай  

Мұхит  

Асанұлы  

Алматы қ, 

Жандарбеков көшесі 209  

Ұялы тел.: 8777 701 42 09 

2013 «Қазақстан-2050» 

Стратегиясын, «Мәңгілік 

Ел» ұлттық идеясын іске 

mailto:daulet833@mail.ru
mailto:gpcenter2007@gmail.com
mailto:r_api@mail.ru
mailto:gpcenter2007@gmail.com
mailto:kzho2050@gmail.com
mailto:laila_akhmetova@mail.ru
mailto:Laila_a@kaznu.kz
http://intellwomen.ucoz.kz/
http://erazamat.ucoz.kz/
http://unesco-kaznu.ucoz.kz/
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e-mail: 

akbactay@gmail.com    

асыруға көмек көрсету.  

Қайырымдылық көмек, 

ғылыми, инновациялық 

білім беру, 

интеллектуалды ұлт 

қалыптастыру және 

әлеуметтік 

проблемалардың алдын-

алу бойынша жобалар мен 

бағдарламаларды 

әзірлеуге, іске асыруға 

жәрдемдесу 

405.   «Ұлттық және халықаралық  

бастамалар дамыту институты» 

қоғамдық қор 

 ( «ИНМИР» ҚҚ) 

Ушакова  

Светлана 

Борисовна 

Алматы қ, 

Байұрсынов көшесі 147 А, ч/у 

кеңсе 

Ұялы тел.: 8 777 282 22 78;  

Inidi.pf@gmail.com, 

ushakova_sveta@mail.ru 

https://www.inidipf.com/ 

2012 Үкіметтік емес секторды 

қолдау және дамыту, оның 

тұрақты және кәсіби 

дамуына жәрдемдесу. 

Ашықтық ,есеп беру 

мәселелері бойынша 

мемлекеттік және бизнес 

құрылымдармен өзара 

әрекеттесу. 

406.   «ТӨБЕ» әлеумет-мәдениет дамыту  

қоры» қоғамдық қор 

Шаяхмет  

Дана Олеговна 

Алматы қ, 

Жандосов көшесі 55/4, 

Ұялы тел.: 8 701 226 96 19 

e-mail:  info@tobefund.kz  

dana.abikeyeva@gmail.comtobe.s

ocial.fund@gmail.com    

2012 Азаматтық білім және 

мәдениет. 

407.   «Әлеуметтік талдау мен серіктестік 

орталығы» қоғамдық қор 

Ковтунец  

Константин  

Алматы қ,  2011 Әлеуметтік зерттеулер 

жүргізу .Әлеуметтік-

mailto:akbactay@gmail.com
mailto:Inidi.pf@gmail.com
mailto:ushakova_sveta@mail.ru
https://www.inidipf.com/
mailto:info@tobefund.kz
mailto:dana.abikeyeva@gmail.com
mailto:dana.abikeyeva@gmail.com
mailto:tobe.social.fund@gmail.com
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Викторович 

 

Қонарова  

Алма  

Сейсенқызы 

Әйгерім 1 ықшам ауданы, 

Ленин көшесі 18а, 3 пәтер 

тел.ф. 8 (727) 297 60 24 

ұялы тел.: 8 701 444 75 63 

e-mail:  

alma-kac@mail.ru 

CSPA-2013@yandex.com  

экономикалық даму 

бағдарламаларының  

жобаларына тәуелсіз 

сараптама жүргізу. 

Азаматтық қоғам 

институттарының 

сарапшылық әлеуеті мен 

тиімділігін нығайту. 

408.   «Сандж» зерттеу орталығы Жандосова Жанар 

Санжарқызы 

Алматы қ, 

Мамыр-1 ықшам ауданы ,27 үй, 

19 үй 

тел.: (727) 278 94 54; 

278 94 53 

sange.kz@gmail.com, 

www.sange.kz 

1998 Зерттеулер әлеуметтік 

мәселелер және елдегі 

жағдайды тез өзгеріп 

бағалау жөнінде жүзеге 

асырылады. Қазақстандағы 

кедейлікке, экономикалық 

жағдай бойынша 

мемлекеттік 

бағдарламаларға, 

жұмыспен қамту ,өмір 

сүру салтын зерттеу және 

басқа да көптеген 

тақырыптарға ерекше 

назар аударылады. 

(Дүниежүзілік Банк, 

ПРООН, ЮНИСЕФ, АБР, 

МОТ). 

409.   «Азаматтық білім берудің ғылыми -

ақпараттық орталығы» мемлекеттік 

емес мекеме 

Арғынов  

Арман Хасенұлы 

Алматы қ, 

Наурызбай батыр көшесі 66 

Ұялы тел.: 8 777 258 02 70 

e-mail: arman_argynov@mail.ru 

1997 Мұғалімдердің біліктілігін 

арттыру, ғылыми-зертте-

улер өткізу, мектептер 

mailto:alma-kac@mail.ru
mailto:CSPA-2013@yandex.com
mailto:sange.kz@gmail.com
http://www.sange.kz/
mailto:arman_argynov@mail.ru
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үшін оқу-әдістемелік мате-

риалдар әзірлеу, семинар-

лар өткізу 

410.   «Орта Азиялық жүйе зерттеу 

орталығы» қоғамдық қоры 

Салықова  

Майра  

Какимбекұлы 

Алматы қ,  

8 ықшам ауданы, 4а үй 

«Қазинвестстрой» БО 

5 қабат,  сол қанат 

тел.: 8 (727) 273 75 70  

273 01 84; 273 80 73 

250 58 36;  

e -mail:  

office@mediasystem.kz 

sales@mediasystem.kz 

 www.mediasystem.kz  

1997 Жүйе социологиялық, са-

яси, әлеуметтік-психологи-

ялық, маркетинг және эко-

номикалық зерттеулер; 

басқару және 

ұйымдастырушылық кеңес 

беру; оны ілгерілету үшін 

компанияның 

корпоративтік қоғамдық 

имиджін дамыту. 

411.  ALMA University–на қарасты ҰЕҮ 

эксперттік орталық 

Отарбаева 

Бахытнұр 

Зейноллақызы 

Алматы қ, 

Розыбакиев көшесі 227  

тел.: 8 727 302 22 22 (201 ішкі) 

ұялы тел.: 8 701 785 86 75 

e-mail: 

bakhytnur@mail.ru 

www.ngoexpert.kz  

2014 Ұйымдастырушылықты 

дамыту, ҮЕҰ 

менеджменті, жобаларды 

басқару бойынша кеңестер 

мен тренингтерді 

қамтамасыз ету, оның 

ішінде ҮЕҰ 

қызметкерлері, 

сарапшылар, халықаралық 

ұйымдардың өкілдері, 

мемлекеттік мекемелер, 

бизнес құрылымдар. 

412.   «Қазақ Интернеті» қоғамдық 

бірлестігі  

Қакыбаланов 

Серікқазы 

Көкенайұлы 

Алматы қ, 

Aбай даңғылы 52 В, 613 кеңсе 

ұялы тел.: 8 777 952 40 64 

2005 Ақпараттық 

технологиялар, интернет 

mailto:office@mediasystem.kz
mailto:sales@mediasystem.kz
http://www.mediasystem.kz/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abakhytnur@mail.ru
http://www.ngoexpert.kz/
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e-mail: serikkazy@gmail.com, 

serikkazy@mail.ru 

413.   

 «Қазақстан Интернет бірлестігі» 

ЗТБ 

Сабиров Шавкат 

Омарұлы 

Алматы  қ, Райымбек даңғылы 

115,  205 кеңсе 

тел.: 8(727) 273 24 63 

e-mail:office@iak.kz 

www.iak.kz  

Twitter: 

@ssabirov 

2009 Қазақстандық бағдарлама-

лық өнімдерін және Интер-

нет-технологиялардың 

әлемдік нарықта соңғы 

әзірлемелерін жылжытуға 

жәрдемдесу; 

414.   «Қазақстандық Интернет бизнестің 

және ұялы байланыс 

коммерциясының қауымдастығы» 

ЗТБ 

Константин  

Иванович  

Горожанкин 

Алматы қ,  

Шевченко көшесі 118, 314 

кеңсе 

Ұялы тел.:  8 701 940 76 52 

e-mail: info@akib.kz, pr@akib.kz  

director@akib.kz 

2013 Салалық электрондық ком-

мерцияны дамыту, сондай-

ақ Интернет ісіне байланы-

сты бизнес құқықтары мен 

мүдделерін қорғау. 

415.   «Ұлт көшбасшысы – ҚР Тұңғыш 

Президент қоры» жекеменшік қоры 

Жұмабаев Қанат 

Несіпбайұлы 

Алматы қ, 

Иванилов көшесі 12а 

тел.: 8 (727) 2 20 90 29; 

8 (727) 20 92 24 

8 (727) 20 92 14 

8 (727) 20 92 17 

e-mail: office@fpp.kz 

www.presidentfoundation.kz 

2000 Қазақстанның мемлекет-

тілігін, патриотизм, қазақ 

қоғамды одан әрі демокра-

тияланды-руды нығайтуға 

жәрдемдесу. 

416.   «Ержан»  Е.Татишев атындағы  қор» 

қоғамдық қоры 

Жариқова Дана 

Жеңісқызы 

Алматы қ, 050026 

Байзақов көшесі 125, 

Әйтеке би көше қиылысымен, 

508 кеңсе. 

Тел: 8 (727) 331 13 14 

8 777 170 11 04 

2005 Талантты жастарға білім бе-

руде гранттық қолдау қайы-

рымдылығын көрсету. 

mailto:serikkazy@gmail.com
mailto:serikkazy@mail.ru
http://www.iak.kz/
mailto:info@akib.kz
mailto:pr@akib.kz
mailto:pr@akib.kz
mailto:director@akib.kz
http://www.presidentfoundation.kz/
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e–mail:info@ytf.kz 

www.ytf.kz   

417.   «Марат Оспанов атындағы 

қоғамдық қор» қоғамдық қоры 

Оспанова Бакыт 

Ахметқалиқызы 

Алматы қ, Медеу ауданы,  

М. Оспанов көшесі 30 

тел.: 8 (727) 254 86 64;    

ұялы тел.:87011110525 

e–mail: 

ospanovfund@gmail.com 

www.ospanovfund.kz 

2008 Зерттеу және әлеуметтік 

саяси мұраны ғылыми 

практикада қолдану M.T 

Оспанов 

418.   «Сот репортерлары гильдиясы» 

қоғамдық бірлестігі 

Байтелова Жанна 

Алмабекқызы 

 

Орынбасар  

Татьяна Ковалёва  

Алматы қ,  

Наурызбай батыр 13, 41 кеңсе 

Тел.: 8 (727) 317 08 03 

Ұялы тел.:8 747 789 4567 

e-mail: guild.kz@gmail.com  

 

2015 Сот және құқықтық журна-

листиканы дамыту. Аза-

маттық қоғам мен мемле-

кеттің, журналистік және 

сот қауымдастықтарының 

арасындағы диалогты да-

мытуға ықпал ету. 

419.   

«Қазақстанның ұлттық хабар тарату 

бірлестігі» ЗТБ 

Жақсыбаева  

Шолпан  

Ахметқызы 

Алматы қ,  

Наурызбай батыр көшесі 58, 47  

кеңсе  

р/с 001700015 «АТФ Банк» АФ 

АҚ,  Алматы қ, 

тел.: 8 (727) 250 88 86,  

т.ф: 8 (727) 279 20 08  

E-mail:zhanerke@natkaz.z 

www.natkaz.kz  

2001 Республиканың Кәсіби Те-

лерадиохабар қоғамдық 

бірлестігі. ҰТҚ Қазақстан-

ның хабар тарату нарығы-

ның барлық қатысушы-

лары үшін қолайлы және 

тең жағдай жасау үшін 

күресуге бағытталған. 

420.   «Bizmedia»  іскер журналистика 

орталығы» қоғамдық қоры 

Асқаров Төлеген 

Қадырбергенұлы 

Алматы  қ, 

Достық даңғылы, 105/2 үй, 25 

пәтер 

e-mail: 

2012 Қазақстанда сапалы 

іскерлік журналистика-

ныы, оның жаңа заманауи 

mailto:ospanovfund@gmail.com
http://www.ospanovfund.kz/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aguild.kz@gmail.com
mailto:sholpan@natkaz.kz
http://www.natkaz.kz/
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info@bizmedia.kz 

info@it-almaty.kz 

www.bizmedia.kz  

үрдістерін, журнасли-

тердің іскерлік этикасын, 

БАҚ қызметі үшін оқы-

туды дамытуға жәрдем-

десу; 

421.  Соғыс және бейбітшілік туралы 

репортаж институтының Қазақстан 

Республикасындағы өкілдігі 

 (IWPR)  

Досыбиева Ольга 

Степановна 

Алматы қ, Абай даңғылы 153, 

48 кеңсе 

e-mail:  

iwpr.kazakhstan@iwpr.net 

www.iwpr.net   

 

2008 Әлеуметтік қақтығыстар-

дың алдын алу іс-шарала-

рын және халықтың басқа 

да теріс көріністеріне 

құралы ретінде социологи-

ялық зерттеулер пайдалану 

422.   «Қазақстан Республикасында терро-

ризм мен экстремизмнің проблемала-

рын зерттеу орталығы» қоғамдық 

қоры 

Бишманов 

Кәкімжан 

Мұратжанұлы 

Алматы қ, 

Байтұрсынов/Ғабдуллин 

көшелері 145/26, 101 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 701 715 01 96 

e-mail: 

bkm58@mail.ru  

2012 Лаңкестік пен діни 

экстремизмге қарсы іс-

қимыл мәселелерін 

зерттеу. 

423.  «The best center of all levels» 

қоғамдық қоры 

 

 

Айтбаева Амина 

Сапарғалиқызы 

 

 

 

 

Алматы қ, 

Қарағайлы ықшамауданы, 

Сейітбеков көшесі 43 

Ұялы тел.: 8 707 604 90 54 

e-mail: of.tbcoal@gmail.com 

 

2018 Орта , орта арнаулы білім 

беру мекемелерінде 

деструктивті діни 

идеологияға қарсы 

иммунитетті 

қалыптастыру. Қазақ 

халқының дәстүрлі 

құндылықтарын 

насихаттау. 

424.   «SAAD Almaty» жеке қоры 

 

Ахметова Дана 

Жолашқызы 

Алматы қ,  

Черкассалық  қорғау көшесі 25 

Сенім телефондары: 

2015 Деструктивті, экстремистік 

діни ұйымдар мен 

ағымдардың ықпалына 

mailto:info@bizmedia.kz
mailto:info@it-almaty.kz
mailto:info@it-almaty.kz
http://www.bizmedia.kz/
mailto:iwpr.kazakhstan@iwpr.net
http://www.iwpr.net/
mailto:bkm58@mail.ru
mailto:of.tbcoal@gmail.com
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Ер кісілер үшін: 

8701  120 75 70 

Әйел кісілер үшін: 

8 701 120 05 03 

Ұялы тел.: 8 701 211 20 29 

e-mail:  

info@saadalmaty.kz 

saadalmaty1@gmail.com  

түскен адамдарды оңалту 

және бейімдеу арқылы 

халықтың радикалдану 

деңгейін төмендету. 

425.   «СТС Азия Групп» ЖШС Любарец Елена 

Валерьевна 

Алматы қ, 

Төле би көшесі, 302 үй,311 

кеңсе 

тел.: 8 (727) 390 61 19, 

т.ф.: 8 (727) 243-04-70  

e-mail 2430470@mail.ru 

www.ctcgroup.kz 

2009 Мүгедектер үшін жаб-

дықтар (сурдо-тихло тех-

никасы) жеткізу, 

мүмкіндігі шектеулі жан-

дарды оқыту, жаңа техно-

логияларды, бағдарлама-

лық қамтамасыз етуді әзір-

леу, сондай-ақ пластика-

лық және жарнамалық эле-

менттердің өндіруін енгізу, 

мультимедиялық білім 

беру жүйелерін жеткізу. 

426.   «Психикалық және физикалық 

ауытқулары бар балалар мен 

жасөспірімдердің әлеуметтік 

бейімдеу және кәсіптік оңалту 

орталығы» ҚБ 

 («САТР» ҚБ)    

Сүлейменова 

Роза Айтжанқызы 

Алматы қ, 

Байзақов көшесі, 273В үй 

т. ф.: 8 (727) 395 83 26;30; 

394 45 13; 394 46 23 регистра-

тура 

e-mail: info@satr.kz 

www.satr.kz 

1996 Ғылыми зерттеу, 

тәжірибелік және 

практикалық жұмыс. 

Мәдениет 

427.   Есдаулет Ұлығбек Алматы қ, 1997 Жазушылық қызмет 

mailto:info@saadalmaty.kz
mailto:saadalmaty1@gmail.com
mailto:2430470@mail.ru
http://www.ctcgroup.kz/
mailto:info@satr.kz
http://www.satr.kz/
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 «Қазақстан жазушылар одағы» 

республикалық қоғамдық бірлестігі 

Абылай хан көшесі, 105 үй 

тел.: 8 (727) 261 59 40;   

261 62 95; 261 62 13, 

 261 17 00 бух.  2612694 

e-mail: 

jazushylar_odagy@mail.ru, 

kz_zauresh@mail.ru, 

428.   «AURORA» қоғамдық қоры  Рубен Казарян 

 

Алматы қ,  

Станкевич көшесі 57 

Ұялы тел.: 8 777 211 2090  

8 707 202 74 90 

E-mail: aurora.pr@bk.ru 

 

1998 Ұйым авторлық құқық, 

әлеуметтік, 

презентациялар, 

корпоративтік оқыту 

фильмдер мен роликтер 

құру жұмысымен 

айналысады. 

«AURORA» құрамында 

әлеуметтік маңызды 

фильмдер, жарнамалық 

роликтер мен теледидар 

бағдарламаларын құрудан 

халықаралық және 

республикалық 

фестивальдердің 

қатысушылары мен 

жеңімпаздары жұмыс 

істейді. 

429.  «Cultural Dialogue шығармашылық 

бастамалар орталығы» қоғамдық 

қоры 

Мамбетова Жанар 

Екпінқызы 

Алматы қ,  

Клочков көшесі 89-21,  

тел. 8(727) 375 45 55,  

ұялы тел.: 8 701 744 24 46 

2016 Өнер менеджерлер мен 

Қазақстанның 

шығармашылық кәсіпкер-

mailto:jazushylar_odagy@mail.ru
mailto:kz_zauresh@mail.ru
mailto:aurora.pr@bk.ru
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e-mail: 

janna.mambetova@gmail.com  

лер үшін оқыту бағдарла-

маларын әзірлеу және 

ұйымдастыру 

430.   «YOUTHART» қоғамдық қоры Бекмурзаева  

Кристина  

Юрьевна 

Алматы қ, Depo Evolution Park , 

Байтұрсынов көшесі 22/1,3 

қабат 

Ұялы тел.: 8 777 482 99 99 

e-mail: deputatova.kr@mail.ru  

2018 Жастар арасында мәдениет 

пен өнердің дамуы 

431.  «Денис  Тен атындағы қор» 

қоғамдық қоры 

Тен Оксана  

Алексеевна 

Алматы қ,Заңды мекенжай: 

Бостандық ауданы,  Көктем-1 

ықшам ауданы, 11 

ф.мекенжай: Құлжын тракты 2, 

Halyk Arena  спорт кешені 

ғимаратында 

тел.:8(727) 328 03 14;  

315 70 07 

info@denistenfoundation.org 

@denistenfoundation 

www.denistenfoundation.org/ru 

2018 Талантты жастарды қолдау 

мақсатында спортсмен 

Денис Тенді еске алуға 

арналған қор. 

Денистің жеке жобалары 

мен Қазақстандағы 

мәнерлеп сырғанауды 

дамыту. 

432.   «MAR'S PRO»  қоғамдық қоры Омаров Рүстем 

Егеубекұлы 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 777 008 22 50 

e-mail:mukanov_ilyas_k@mail.ru 

2018 Мәдениет пен өнерді  

дамыту. 

433.   «Scandinavian Council» қоғамдық 

қоры 

Салагдинова  

Евгения  

Дмитриевна 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 777 809 90 06 

e-mail: 

welcome@sc.org.kz 

www.sc.org.kz  

Facebook.com 

@ScandinavianCouncil 

2015 Елдер арасындағы берік 

қарым-қатынасты күшей-

тіп, жобалар мен бастама-

ларды (машықтану, жат-

тығу, жарияланымдар, көр-

мелер және басқа да 

бағдарламалар), арқылы 

mailto:janna.mambetova@gmail.com
mailto:deputatova.kr@mail.ru
mailto:info@denistenfoundation.org
https://www.instagram.com/denistenfoundation/
http://www.denistenfoundation.org/ru
mailto:mukanov_ilyas_k@mail.ru
mailto:welcome@sc.org.kz
http://www.sc.org.kz/
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 Қазақстан мен Солтүстік 

Еуропа елдері арасындағы, 

білім беру, мәдени және 

кәсіби алмасуды (Ислан-

дия, Дания, Норвегия, 

Швеция және Финляндия) 

насихаттау. 

434.  «Ермек Серкебаев атындағы мәде-

ниет және өнер қолдау қоры» жеке 

қоры 

Серкебаева  

Камила 

Байғалиқызы 

Алматы қ, 

E-mail:  

info@serkebayev.com 

www.serkebayev.com  

Facebook.com 

@serkebaevfoundation 

 

 

2015 Дарынды жас су-

ретшілерді, олардың 

шығармашылық дамуына 

және оқуына жәрдемдесу, 

жүлделер мен стипендия-

лар құру, Қазақстанда 

және шет елдерде қоғам-

дық концерттерді әлемдегі 

Қазақстанның мәдени 

ықпалын күшейту мақса-

тында ұйымдастыру. 

435.  Гете-Институт Қазақстан Ева Шмидт Алматы қ, 

Наурызбай батыр  31 көшесі, 

«Premium» БО 

тел.: 8(727) 279 79 04 

279 80 12, 279 8234, 

279 78 99, 279 82 41 

e-mail: 

info-almaty@goethe.de 

Aliya.bissenova@almaty.goe-

the.org  

www.goethe.de/almaty  

2004 Қазақстанда неміс мәдени-

етін көрсететін түрлі 

мәдени іс-шараларды 

ұйымдастырады , қол-

дайды, мәдениет сала-

сындағы неміс-қазақ алма-

суына жәрдемдеседі. 

mailto:info@serkebayev.com
http://www.serkebayev.com/
mailto:Aliya.bissenova@almaty.goethe.org
mailto:Aliya.bissenova@almaty.goethe.org
http://www.goethe.de/almaty
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436.  «Social Development Center» 

қоғамдық қоры 

Қазтұрғанов 

Біржан  

Нұрманұлы 

Алматы қ, Төле  би 155 көшесі,  

605 кеңсе 

тел.: 8(727)341 04 14 

ұялы тел.: 8 702 231 93 93 

ұялы тел.: 8701 755 97 97 

e-mail: 

sdcenter.fund@gmail.com 

2017 Қоғамның жан-жақты да-

муына бағытталған 

әлеуметтік жобаларды іске 

асыру. 

437.   «Белый тюрк» қоғамдық бірлестігі Шапенов Әлібек 

Төлегенұлы 

Алматы қ,  

Дөнентаев көшесі 12в,  

ұялы тел.:8 708 522 1050, 

8 701 300 0201,  

e-mail: 

bostybai@mail.ru, 

ak_turk@mail.ru    

2017 Мәдени-этнографиялық іс-

шараларды, 

автоэкспедициялар мен 

түркі халықтарының 

жақындасуын 

ұйымдастыру. 

438.   «ЖАНДАНУ ӘЛЕМІ» жеке қор Исаханов Мұрат 

Болатұлы 

Алматы қ,  

Достық даңғылы 341 

тел.: 8 (727) 229 2577 

ұялы тел.: 8 701 225 6627 

ұялы тел.:8 705 296 51 67 

e-mail: 

art_uka@mail.ru 

murat1@mail.ru  

2015 Мәдениет пен өнерді  

дамыту. 

439.  «Астана» әлеуметтік-жаңашылдық 

қоры» қоғамдық қоры 

Ахметов 

Абулхаир 

Алматы қ,  

Жароков көшесі 272 Б,   

тел.:8 (727) 355 53 91 

т.ф.: 8(727) 355 53 94, 96 

e-mail: 

info@capitalholding.kz 

www.capitalholding.kz  

2015 Адам қасиеттері мен 

қабілеттерін арттыруға 

бағытталған, мәдени, білім 

беру, әлеуметтік, қайы-

рымдылық және басқа да 

әлеуметтік маңызды 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asdcenter.fund@gmail.com
mailto:bostybai@mail.ru
mailto:ak_turk@mail.ru
mailto:art_uka@mail.ru
mailto:murat1@mail.ru
mailto:info@capitalholding.kz
http://www.capitalholding.kz/
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бағдарламаларды пайда-

лану арқылы Қазақстан ха-

лықтарының өркендеуіне 

жәрдемдесу. 

440.   «Комунитиплюс» «Мәдени, 

әлеуметтік және білім беруді дамыту 

қоры» қоғамдық қоры 

 

 

Құрманов 

Мейіржан 

Мұратұлы 

Алматы қ, 

Заңды мекенжай: Бостандық ау-

даны,  

Гагарин даңғылы 111, 23 пәтер 

ф.мекенжай: Темірязев көшесі 

42, «Атакент» ҚІЫО, №10 

павильон,  F блогы,2 қабат 

тел:  8 701 727 76 97 

е-mail:  tookomuniti@gmail.com  

https://www.komuniti.kz/ 

@ komuniti_kazakhstan 

2017 Қазақстандағы әлеуметтік, 

мәдени және білім беру 

жобаларын дамыту және 

қолдау. Республикалық, 

аймақтық ,әлеуметтік-

ағартушылық саясатты 

жүзеге асыруға 

жәрдемдесу; 

 

441.   

«Қазақстандық және ішкі туризм 

қауымдастығы» ЗТБ 

Гук Наталья 

Юрьевна 

Алматы қ, 

Қонаев көшесі, Құрманғазы 

көше қиылысымен 171/31 

тел.: 8(727) 279 14 39,  

ұялы тел.:  8 771 000 711, 

e-mail: 

info.kita@gmail.com 

dansar87@gmail.com 

http://www.kaztour-associa-

tion.com/index.htm 

 

2013 Ұлттық мәдени дәстүрлер 

мен қазақтардың рухани-

адамгершілік 

құндылықтарын және 

Елбасының «Мәңгілік Ел» 

идеяларын насихаттау. 

Қазақстан 

Республикасының туристік 

имиджін жақсарту. 

442.   «Туризм, аңшылық және балық 

аулау» ҚБ 

Аманжаров 

Нұржан  

Нүрсапайұлы 

Алматы қ, 

Жандосов –Манас көшелері, 

10/55 үй, 8 пәтер 

2019 Туризм дамыту. 

mailto:tookomuniti@gmail.com
https://www.komuniti.kz/
mailto:info.kita@gmail.com
mailto:dansar87@gmail.com
http://www.kaztour-association.com/index.htm
http://www.kaztour-association.com/index.htm
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https://www.facebook.com/Nurzh

an.Amanzharov  

443.   

«Qadam Intech» қоғамдық қоры 

Дуйсепаев 

Мақсат Абзалұлы 

Алматы қ,  

Бальзака 8 көшесі, 

Ұялы тел.: 8 701 999 78 98 

e-mail: 

qadam.fund@gmail.com  

http://qadam.fund/  

2017 Қоғамның дамуы, 

технологиялық 

модернизация. 

444.   «Адырна» «Ұлттық этнографиялық 

бірлестік» қоғамдық бірлестігі  

Әубәкір Арман 

Серікұлы 

Алматы қ, Абай даңғылы,  

157 үй, 25 кеңсе 

тел.: 8(727)339 01 07 

ұялы тел.: 8 702 270 21 02,  

ұялы тел.:8 707 270  21 02  

e-mail:adyrna@bk.ru 

www.adyrna.kz   

2011 Қазақтың ұлттық 

дәстүрлерін, 

мәдениетін,ұлттық 

музыкасы мен тарихын 

насихаттау. 

445.   «Мәңгілік Казақстан» қоғамдық 

қоры 

Абшеев Нұрқанат 

Нұрахметұлы 

Алматы қ, Бостандық ауданы,  

Темірязев көшесі, 42 

Ұялы тел.: 8 747 271 08 95 

e-mail: adyrnafund@gmail.com  

2018 Мәдени-ағартушылық, 

әлеуметтік,қайырымдылық 

немесе маңызды іс-

шараларды өткізу. 

446.  «Қазақстан Республикасының 

Бейбітшілік қоры» Алматы қалалық 

қайырылымдылық қоғамдық қоры 

Шайх 

Қазыбек  

Альтайұлы 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 777 22 777 20 

vip@viplisting.biz 

1951 Қазақстан халықтары ара-

сындағы бейбітшілікті 

сақтау. Қазақстанда қоғам-

дық дипломатия қағидат-

тарын ілгерілету. 

447.  «Жаухар» ұлттық салт-дәстүрді 

қолдау қоры» қоғамдық қоры 

Идрисова Жұлдыз Алматы  қ, Абай даңғылы 143, 

517 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 747 852 40 71 

e-mail:of.zhauhar@mail.ru  

2009 Мәдениет, білім. 

https://www.facebook.com/Nurzhan.Amanzharov
https://www.facebook.com/Nurzhan.Amanzharov
mailto:qadam.fund@gmail.com
http://qadam.fund/
mailto:adyrna@bk.ru
http://www.adyrna.kz/
mailto:adyrnafund@gmail.com
mailto:vip@viplisting.biz
mailto:of.zhauhar@mail.ru
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448.  Республикалық «Бәйдібек - Баба» 

қоғамдық қоры 

Жарылқасынұлы 

Әділқасым 

 

Алматы қ, Достық даңғылы, 

Сәтпаев көше қиылысымен 114, 

71 кеңсе  

тел: 8 (727) 264 22 63 

Ұялы тел.:8 778 219 99 48 

 8 708 152 29 40  

 8701 959 63 63 

e-mail: adikan_ardager@mail.ru  

2001 Қор ғылымды, ұлттық ру-

хани мұра мен мәдениетті 

насихаттау және дамыту, 

сондай-ақ Қазақстан мен 

басқа да мемлекет азамат-

тары халқының мәдени 

қажеттіліктерін қанағат-

тандыру мақсатында 

бекітілді. 

449.  «Бақыт» сәндік-қолданбалы өнер ор-

талығы» қоғамдық қоры 

Әбдікәрім Бахыт 

Әбдухалиұлы 

Алматы қ, 

Абай даңғылы 56- а 

тел.: 8 (727) 375 56 55; 

 e-mail:  Bakhyt_09@mail.ru  

1998 «Орталық Азияның сәндік 

және қолнабалы өнері» 

қолөнер жәрмеңкесі және 

журнал шығару көрмесі. 

450.  «Көшпелі өркениет мұрасы» 

халықаралық қоғамдық қоры  

Сейдомар 

Батыржан 

Алматы қ, 

Шевченко көшесі 167, 84 пәтер 

Ұялы.:8 707 905 36 95 

e-mail:   

greatnomads@mail.ru  

https://www.facebook.com/Great-

nomads  

https://vk.com/greatnomads  

 

2011 Ұлттық мәдениет пен 

қазақ тілін дамыту туралы 

Қазақстан мемлекеттік 

саясатты қолдау және іске 

асыру. Қазақ ұлттық 

мәдениетін, әдет-ғұрпын 

мен Қазақстанның барлық 

ұлттар өкілдерінің 

дәстүрлерін одан әрі 

дамыту және насихаттау 

451.  «Ұлы Дала Әлемі — Мир Великой 

Степи» қоғамдық бірлестігі 

Набиев Жауга-

шты Жоланұлы 

Алматы қ, Сейфуллин көшесі 

404-б, 2 қабат, 6 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 705 218 13 57 

e-mail:  info@dalaruh.kz 

www.dalaruh.kz  

 Әдеби-этнографиялық 

қызмет. 

mailto:adikan_ardager@mail.ru
mailto:Bakhyt_09@mail.ru
mailto:greatnomads@mail.ru
https://www.facebook.com/Greatnomads
https://www.facebook.com/Greatnomads
https://vk.com/greatnomads
http://www.dalaruh.kz/
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452.  «Қайым Мұхамедханов атындағы 

білім мен мәдениет орталығы» 

қоғамдық қоры 

Мұхамедхан Дина 

Каюмқызы 

Алматы қ, 

Самал 2 ықшам ауланы, 75 үй, 

12 пәтер 

тел.: 8 (727) 264 30 53 

ұялы тел.: 8 705 230 19 56 

e-mail: dmukhamedkhan@mail.ru  

fond.km@mail.ru  

2008 Мәдениет, білім және 

жастар патриотизмін арт-

тыру жөніндегі оқу мате-

риалдарын әзірлеу. 

Мәдениет мекемелерінің, 

білім беру, үкіметтік емес 

ұйымдар, Қазақстан мен 

басқа да елдермен 

ынтымақтастық. 

Қоғамдағы 

кәсіпқойлықтың, 

отаншылдықтың және 

мәдениеттің жақсартуына 

ықпал ететін Қор 

жарияланымдарын тарату 

және дайындау. 

453.  «ҚОРҚЫТ» қоғамдық қоры Мейірбекова Дана 

Ордабекқызы 

Алматы қ, 

Жандосов көшесі 61 Г,  

17 кеңсе 

тел.: 8 (727) 394 68 11 

ұялы тел.: 8 701 384 59 34  

e-mail: 

dana-meirbekova@mail.ru  

2001 Мәдениет. Тарихи орын-

дарда қазақ мәдениеті 

қатысуымен мәдени іс-ша-

ралар ұйымдастыру. 

454.  «Өнерлэнд» қоғамдық қоры Жүнісов Нығмет 

Оралұлы 

Алматы қ,  

Словацкий көшесі 1б,  4 пәтер 

тел.: 8 (727) 394 57 09, 

 394 55 00, 

Ұялы тел.:8 707 831 32 81 

e-mail: culturmultur@mail.ru  

2014 Мұражайландыру және ту-

ризм нысанын ұйымда-

стыру үшін Қазақ 

хандығының негізін 

қалаушы Хан Керейдің 

mailto:dmukhamedkhan@mail.ru
mailto:fond.km@mail.ru
mailto:dana-meirbekova@mail.ru
mailto:culturmultur@mail.ru
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nyga300@mail.ru  жерлеу жері туралы дерек-

терді растау үшін археоло-

гиялық және этнографи-

ялық барлау ұйымдастыру. 

455.  «Әділет» өз еркімен тарихи ағарту 

Қазақстандық қоғамы 

Абжанов 

Ханкелді 

Махмұдұлы 

Алматы қ, 

Шевченко 28 көшесі, 207 

кабинет, «Ғылым Ордасы» 

ғимараты 

Ұялы тел.: 8747 725 17 56 

e-mail: 

baizhan1977@mail.ru 

kazhistiry@bk.ru  

www.iie.kz  

 

1993 Қазақстанда қуғын-сүргін 

тарихын зерттеу, қуғын-

сүргін және ашаршылық 

құрбандарын еске алуын 

қалпына келтіру, қуғын-

сүргін құрбандарын 

жерлеу орындарында 

ескерткіштерді құру, 

Қазақстан тарихындағы ақ 

дақтарды ашып көрсету, 

қуғын-сүргінге 

ұшырағандарға құқықтық 

көмек көрсету. 

456.  «АРТиШОК» эксперименттік театр 

қоғамдық қоры 

Пьянова Галина 

Николаевна 

Алматы  қ, 

Қонаев көшесі, 49/68 үй 

тел.: 8 (727) 972 03 64 

ұялы тел.: 8 776 628 26 25 

ұялы тел.: 8 708 972 03 64 

ұялы тел.: 8 777 227 48 37 

ұялы тел.: 8 701 756 51 23 

e-mail: 

teatr.artishock@gmail.com 

www.artishock.kz 

2001 Спектакль жазамыз. Өзекті 

драматургия, заманауи 

және әлемдік  

mailto:nyga300@mail.ru
mailto:kazhistiry@bk.ru
http://www.iie.kz/
mailto:teatr.artishock@gmail.com
http://www.artishock.kz/
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457.  «Өрлеу» - Әйткеш Толғанбайұлы» 

жеке қоры»  

Толғанбаева  

Саулета  

Айткешқызы   

Алматы қ, 

Бальзак көшесі, 2 үй, 20 кеңсе 

тел.: 8 (727) 260 81 85 

ұялы тел.: 8 777 239 76 54  

ұялы тел.: 8 700 428 18 25 

e-mail:gaalmaty@mail.ru 

2004 Қоғамдағы әлеуметтік 

және демократиялық 

құрылым көріністерін 

құрал ретінде мәдениет 

пен өнер мәселелеріне 

қоғамның назарын аудару. 

458.  «Жерұйық» қоғамдық бірлестігі Төлепбергенов 

Болатбек 

Көпербайұлы 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 777 555 50 01 

e-mail: tolepbergen74@mail.ru 

2006 Мәдени - тәрбие жұмысы 

459.  «Тенгри-Умай» қоғамдық қоры» Филатов 

Владимир 

Аркадьевич 

Алматы қ, 

Панфилов көшесі, 103 үй  

тел.: 8 (727) 273 56 55;  

 273 57 66,             

e-mail: tu@tu.kz 

www.tu.kz 

www.tengriline.kz 

1998 Мәдениет және өнер жоба-

ларын ұйымдастыру, театр 

және музыка, мәдени және 

білім беру бағдарлама-

лары. 

460.  Надиров Н.К. академигінің ха-

лықаралық гуманитарлық қоры 

Надиров Надир 

Каримович 

Алматы қ, 

Бөгенбай батыр көшесі, 80 үй, 

401 кеңсе 

тел.: 8 (727) 291 31 71 

e-mail:  

nnk32@mail.ru 

2004  

Ғылыми-зерттеу орта-

лығы, гуманитарлық жоба-

лар 

461.  «Вигус» авторлық ән театры Гусар 

Владимир 

Иванович 

Алматы қ, Жетісу 1,  28 үй, 36 

кеңсе 

Тел.: 8(727)3735694 

Ұялы тел.: 8 701 725 87 00  

8 777 005 7436 

e-mail: vgusar@bk.ru 

antbard@mail.ru, www.bard.kz 

2000 Авторлық ән театры . 

Фестиваль, концерт, 

корпоротивті  кеш 

ұйымдастырумен 

айналысамыз. 

mailto:tolepbergen74@mail.ru
mailto:tu@tu.kz
http://www.tu.kz/
http://www.tengriline.kz/
mailto:nnk32@mail.ru
mailto:e-mail:%20vgusar@bk.ru,
mailto:antbard@mail.ru


138 

 

462.  «Қазақстан филателистер одағы» 

қоғамдық бірлестігі 

Доронина Ольга 

Ивановна 

Алматы қ, 

Қабанбай батыр көшесі, 89 үй, 

кіру Абылай хан көшесі жақтан. 

тел.: 8 (727) 261 74 44 

1992 Маркаларды, монетала-

рды, белгілерді жинау. Ну-

мизматика бөлімі. 

463.  «АЛТЫН АРКАУ» мәдени және 

этнографиялық әйелдер қоғамдық 

бірлестігі 

Айуп 

Ғалия 

Қайдауылқызы 

 

Алматы қ, 

Қарыпжанов көшесі, 3 үй 

тел.: 8 (727) 271 78 14  

ұялы тел.: 8 707 830 73 93  

e-mail: kimeshek@mail.ru 

2002 Рухани-мәдени даму, 

мәдени-әлеуметтік іс-ша-

ралар ұйымдастыру және 

өткізу, баспа қызметі. 

464.  «Этнос –Форум Қазақстан» 

қоғамдық қоры 

Нұраділ Ғабит 

Нұраділұлы 

Алматы қ,  

Мақатаев көшесі, 3а үй 

тел/ф: 8 (727) 397 54 04 

e-mail: nuradil.g@mail.ru 

 

2007 Мәдени даму, іс-шаралар 

өткізу. Мәдениет және ана 

тілі дәстүрлерін дамыту 

ұлтаралық келісімді 

нығайту. 

465.  «Қазақстан қолөнершілер одағы» 

заңды тұлғалар  және жеке 

кәсіпкерлер бірлестігі  

Беккулова Айжан 

Абдыманапқызы 

Алматы қ,  

Қазыбек би көшесі 85,  26 кеңсе 

тел.  8(727) 273 48 67 

ұялы тел.:8 775  4630772, 

8 7011795303 

e-mail: 

kz.unionartisans@gmail.com 

aizhanbekkulova@mail.ru  

n_sad@mail.ru 

Unionartisans_aizhan@gmail.ru  

2012 Мәдениеті және қолөнер 

дамуын қолдап жаңғырту, 

қолөнершілер арасында 

кәсіпкерліктің дамуын 

арттырып мәртебесін 

көтеру, шетелде Қазақстан 

қолөнерін насихаттау. 

466.  «Журналистер қолдау орталығы 

«Мінбер» қоғамдық қоры 

 

Есенгүл Кәпқызы Алматы қ, 

Брусиловский көшесі 30/33 

Ұялы тел.:  8 707 705 57 99 

e-mail:   

info@minber.kz  

2009 Тәуелсіз, кәсіби, белсенді 

журналистерді дайындау 

және бұқаралық ақпарат 

құралдар секторын қолдау. 

Азаматтық сектор мен 

mailto:kimeshek@mail.ru
mailto:nuradil.g@mail.ru
mailto:kz.unionartisans@gmail.com
mailto:aizhanbekkulova@mail.ru
mailto:n_sad@mail.ru
mailto:Unionartisans_aizhan@gmail.ru
mailto:info@minber.kz
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yesengul@gmail.com 

www.minber.kz  

бұқаралық ақпарат 

құралдарының өзара іс-

қимыл қалыптастыру. 

467.  «Төле би» қоғамдық қоры Масатбаев 

Оралжан 

Жақайұлы 

Алматы қ, 

Самал 1 ықшам ауданы,  21 үй,  

2 пәтер. 

тел.: 8 (727)  972 37 29  

ұялы тел.: 8 777 385 56 39 

e-mail: 1923279@mail.ru 

1992 Б.Момышұлы 

шығармашылық мұрасы 

және жаңа қазақстандық 

патриотизмді 

қалыптастыру. Тарих және 

қазақстандық ғылымның 

шежіресі. Қазақстан 

Республикасының тілдерді 

дамыту мемлекеттік 

бағдарламасының 

тиімділігі. 

468.  «Жанашыр» халықаралық 

қайырымдылық қоры» қоғамдық 

қоры  

Апетова Жаныл 

Амантаевна 

 

Алматы қ, 

 Абай даңғылы 143,403 кеңсе 

тел.: 8 (727) 

ұялы тел.: 8 700 973 85 33,   

8 707 324 01 76 

e-mail:  

apetova_zh@mail.ru  

zhanashyr@mail.ru 

1997 Қазақ халқының дәстүрін, 

мәдениетін және тарихын 

насихаттауға арналған іс-

шаралар өткізу.Отанда-

стармен және оралмандар-

мен жұмыс істеу. 

Ұлттық- мәдени орталықтар 

469.  «Жарасым» республикалық жастар 

ұйымы» Қазақстан халқы Ассамбле-

ясының қоғамдық бірлестігі   

Ахметов Расул 

Сурмалиұлы 

Алматы қ, 

 Құрманғазы көшесі 40, 

Бейбітшілік үйі ,26 кабинет 

Ұялы тел.: 8 701 279 12 07, 

8 701 998 64 36  

Zharasym14@mail.ru 

2014 Қазақстан халқының 

ұлттық бірлігі негізінде 

түрлі этникалық 

топтардағы жастарды 

біріктіру және дамыту. 

mailto:yesengul@gmail.com
http://www.minber.kz/
mailto:1923279@mail.ru
mailto:apetova_zh@mail.ru
mailto:zhanashyr@mail.ru
mailto:Zharasym14@mail.ru
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470.  «Ирныхас» осетин этномәдени білім 

беру орталығы» қоғамдық бірлестігі 

Мамсуров Казбек 

Владимирович 

Алматы қ, 

Қалдаяков көшесі 24 а 

Офицерлер үйі, 304 кабинет, 

Бейбітшілік үйі  29 кабинет 

тел.: 8 (727)  291 68 67;  

255 79 90 

Ұялы тел.: 8 777 249 25 39 

e-mail: mkv1940@mail.ru  

2010 Оқу-мәдени іс-шаралар  

471.  «Ниневия» Ассириялық мәдени 

орталығы 

Бит-Сулейман 

Нелли 

Нумурудовна 

Алматы қ, 

Панфилов көшесі, 57 үй, 57 

пәтер 

тел.: 8 (727) 271 38 57 

2001 Оқушыларға ана тілін 

үйрету. 

472.  «Қарашай және балқар- Бірлік» 

Республикалық қоғамдық бірлестігі 

Бабаев Мустафир 

Магомедович   

Алматы қ, 

Құрманғазы  көшесі 40, 

Бейбітшілік үйі , 

Бостандық ауданы, «Нұрлы 

Тау» БО, Жібек жолы көшесі 

27. 

тел.: 8(727)297 70 28;29 

ұялы тел.: 87023325568 

e-mail: leila_0407@mail.ru 

too_monolit@mail.ru   

2002 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

473.  «Ильдаш» татар гуманитарлық даму 

орталығы қоғамдық бірлестігі 

Ниязова Нурия 

Исмагиловна 

Алматы қ, 

Жібек Жолы даңғылы 13/5 ,39 

пәтер 

Ұялы тел.: 8 727 3822741, 

2277977 

e-mail: 

clinikamtnuriya@gmail.com   

1998 Дәстүрлерді, әдет-

ғұрыптарды, тілдерді және 

мәдениетті сақтау. 

Халықтың әлеуметтік 

қорғалмаған топтарына 

қайырымдылық көмек 

көрсету. 

mailto:mkv1940@mail.ru
mailto:leila_0407@mail.ru
mailto:too_monolit@mail.ru
mailto:clinikamtnuriya@gmail.com
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474.  «Қазақстанның дунгандар 

қауымдастығы» республикалық 

қоғамдық бірлестігі 

Войнце 

Абубакир 

Вайцырович 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 40 

Ұялы тел.: 8 777 811 50 00 

e-mail: 

vabubakir_1704@mail.ru 

 

1999 Халықтың тілін, дәстүр-

лерін сақтау 

475.  «Щинсын» Дунган мәдени орта-

лығы» қоғамдық бірлестігі 

Абубекерова 

Зухра  

Хакимовна 

Алматы қ, 

«Шығыстың таңы» ықшам 

ауданы 

Ұялы тел.: 8 701 727 07 36  

e-mail: Mariam.ru@mail.ru 

1989 Халықтың тілін, 

дәстүрлерін сақтау 

476.  Алматы қ. бойынша «Дунгандар 

қазақ қоғамында» қоғамдық 

бірлестігі филиалы 

Аюбов Ромазан 

Кериевич 

Алматы қ, 

Райымбек даңғылы 221  

Ұялы тел.: 8 777 111 11 88  

e-mail: 01425@mail.ru  

2001 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

477.   «Горец» Дағыстандық этномәдени 

бірлестік 

Увайсова 

Хадижат  

Мусанниповна 

Алматы қ,   

Құрманғазы  40, Бейбітшілік 

Үйі ,     

Заңды мекенжай –Манас көшесі 

7б, 43 кеңсе 

тел. : 8 (727) 273 32 93  

ұялы тел.: 8 7017447467 

e-mail: musannip@rambler.ru 

2006 Халықтың тілін, 

дәстүрлерін сақтау 

478.  Алматыдағы корей ұлттық орталығы Шин Бронислав 

Сергеевич  

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі 145, 

М.Ғабдуллин көшесі, 203 

кабинет 

тел. 8(727) 292 05 74, 

1989 Дәстүрлерді, әдет-

ғұрыптарды, тілдерді және 

мәдениетті сақтау. 

mailto:vabubakir_1704@mail.ru
mailto:Mariam.ru@mail.ru
mailto:01425@mail.ru
mailto:musannip@rambler.ru
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e-mail: ooaknc@gmail.com  

479.  «Қазақстан кәрістерінің жастар 

қозғалысы» қоғамдық бірлестігі 

Ли Игорь  

Константинович 

Алматы қ, 

Гоголь көшесі , 2  үй, 6 кеңсе 

Тел.: 8(727) 291 52 63 

Ұялы тел.: 87089439903 

e-mail: almatymdk@mail.ru 

1998 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

480.   «Қазақстан кәрістерінің бірлестігі» 

ЗТБ 

Огай Сергей  

Геннадьевич 

Алматы қ, 

Гоголь көшесі 2, Корей орта-

лығы, 7 кеңсе                       

тел.: 8(727) 293 96 90 

e-mail: 

roo_akk@mail.ru 

1989 Халықтың тілін, дәстүр-

лерін сақтау 

481.  «Алматы қ. татарлар этномәдени бір-

лестігі» қоғамдық бірлестігі 

Габитов  

Турсунтай  

Салихович 

Алматы қ,  

Байтұрсынов көшесі 145, 

Ғабдуллин көше қиылысымен, 

207 кабинет. 

Ұялы тел.: 8701 111 26 70 

e-mail: 9505002@gmail.com  

2000 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

482.  «Қырым татарларының «Ватандаш» 

мәдени орталығы» Алматы қ. қоғам-

дық бірлестігі 

Бабалиев Сеит 

Умерсенович 

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі 145, 

Ғабдуллин көше қиылысымен, 

211 кеңсе  

Ұялы тел.: 8 707 682 06 54 

e-mail: seit_babaliev@mail.ru 

2010 Қырым татарларының 

мәдениетін, тілін және 

әдет-ғұрпын дамыту және 

насихаттау. Алматыдағы 

ҚХА жұмысына қатысу. 

483.  «Саяны» Бурят мәдени орталығы Габдуллина  

Августина  

Апполоновна 

Алматы қ, 

Ұялы тел.: +77475003535 

 

2003 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

mailto:ooaknc@gmail.com
mailto:almatymdk@mail.ru
mailto:roo_akk@mail.ru
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484.  «Венгер мәдени орталығы» қоғам-

дық бірлестігі  

Папп  

Александр  

Адальбертович  

Алматы қ, 

Бөкейхан көшесі, 233 үй  

«Келет» АҚ ғимаратында. 

Құрманғазы көшесі 40, 

Бейбітшілік үйі 

тел.: 8 (727) 298 95 74;  

258 45 11, 298 83 65 

Ұялы тел.:8 705 333 95 27 

e-mail: info@kelet.kz 

morika_papp@mail.ru  

1996 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

485.  Алматы қаласының  «Эос» грек этно-

мәдени бірлестігі  

Космериди 

Спиридон 

Георгиевич 

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі, М. 

Ғабдуллин көше қиылысымен 

Ұялы тел.: 8 777 370 34 06, 

8 705 977 6777;  

e-mail: kfs_all6@mail.ru  

1989 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

486.  «Филия» Қазақстандағы грек 

қоғамдарының қауымдастығы ЗТБ 

Феодориди Павел 

Иванович 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 40, 

Бейбітшілік үйі 

тел.: 8(727) 2670746 

ұялы тел.: 87772147037 

p_feodoridi@mail.ru  

1996 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

487.  «Вошил» - «Братство» («Бауырла-

стық») ингуш мәдени орталығы 

Оздоев Сұлтан 

Мажитұлы 

Алматы қ, Қабанбай батыр 

көшесі, 246 кеңсе 

тел.: 8 (727) 291 83 05 

ұялы тел.: 8 701 318 56 60 

e-mail: ozdoyevsultan@mail.ru  

1995 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

488.  «Бумба» Қалмақ мәдениет орталығы 

қоғамдық бірлестігі 

Мамошина Раиса 

Манджиевна 

Алматы қ, 

Күнжарыс 20 көшесі  

2002 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

mailto:info@kelet.kz
mailto:morika_papp@mail.ru
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тел. 8(727)227 91 52, 227 94 07, 

Ұялы тел.: 8 777 228 20 38 

e-mail: mrm100@mail.ru 

489.  «Мурас» қырғыз этномәдени бір-

лестігі» қоғамдық бірлестігі 

Мамыров Руслан 

Кыдырұлы 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 40, 27 кеңсе 

Ұялы тел.: 8 707 288 83 12 

e-mail: ruslan.k.818@mail.ru  

1996 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

490.  «Грузия этномәдени бірлестігі» 

қоғамдық бірлестігі 

Липартэлиани 

Эмзари 

Жорданиевич 

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі 145, 

М.Ғабдуллин көше 

қиылысымен, 209 кабинет 

Ұялы тел.:8 771 474 17 77  

e-mail: Newcity45@mail.ru 

aemzar@mail.ru   

2002 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

491.  «Қазақстан ұйғырларының 

республикалық мәдени орталығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Нурумов 

Шаймардан 

Усаинович 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 40, 

Бейбітшілік үйі 

Ұялы тел.: 8 701 288 75 55,  

8 777 965 65 88 

zamirabaudinova@mail.ru  

2003 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

492.  «Ұйғыр мәдени орталығы» қоғамдық 

бірлестігі 

Убулов Усманжан Алматы қ, 

Бөгенбай батыр көшесі 256а, 

305, 312 кеңселер 

тел.: 8 (727) 266 98 24 

ұялы тел: 8 701 406 87 00 

e-mail: yigur_gks@mail.ru  

1996 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

493.  «Авиценна» тәжік мәдени орталығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Ташпулатов  

Шухрат  

Ташпулатович 

Алматы қ, 

Бейбітшілік үйі 

1999 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

mailto:mrm100@mail.ru
mailto:ruslan.k.818@mail.ru
mailto:Newcity45@mail.ru
mailto:aemzar@mail.ru
mailto:zamirabaudinova@mail.ru
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Құрманғазы көшесі  40 ,19 

кеңсе 

Ұялы тел.: 8 705 419 62 15 

kcavicena@mail.ru  

494.  «Алматы қ. және Алматы 

облысының түрікмен әлеуметтік-

мәдени орталығы» этномәдени 

бірлестігі 

Аннакулиева 

Гульнара Атаевна 

Алматы  қ, 

Бейбітшілік үйі, Құрманғазы 

көшесі 40, 2 кабинет 

тел.: 8 (727) 273 94 37 

ұялы тел.: 8 701 223 78 10 

e-mail: agagulnar@mail.ru, 

agagulnar@rambler.ru 

aqaqulnar@rambler.ru  

1995 Қазақ, түрікмен және елдің 

барлық этникалық топта-

рының мәдениеттерінің да-

муын қолдау 

495.  «Суоми» ұлттық мәдени орталығы 

қоғамдық бірлестігі (Карело-фин ор-

талығы) 

Смирнов 

Александр 

Борисович 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 40, 39 

кабинет. 

тел: 8 (727) 275 45 20 

ұялы тел.: 8 701 733 08 35, 

8777 658 62 17, 

87014229594 

e-mail: 

alex_sab_fin@list.ru 

2002 Қоғам және мәдениет сала-

сында 

496.  «Ариана» ауған орталығы» қоғамдық 

бірлестігі 

Ахмадулла  

Васток 

Алматы қ, Байтұрсынов көшесі 

145, М.Ғабдуллин көше 

қиылысымен,206 кабинет 

Ұялы тел.: 8 777 220 92 44, 

8 707 220 92 44 

e-mail: vostok-999@mail.ru 

2009 Білім беру және мәдени іс-

шаралар; 

Ауған диаспорасының 

азаматтарына заңды және 

құқықтық көмек 

497.  «Өзбек этномәдени орталығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Уралбаев  

Абдухалил  

Алматы қ, Бейбітшілік үйі, 

Құрманғазы көшесі 40,26 каб. 

2005 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

mailto:kcavicena@mail.ru
mailto:agagulnar@mail.ru
mailto:agagulnar@rambler.ru
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Абдураимович Ұялы тел.: 8 702 237 85 25 

e-mail: 

uralbayevhalil@gmail.com  

www.uzbekcenter.kz  

498.   «Вензь» польшалық мәдени 

орталығы 

Червинский Олег 

Чеславович 

Алматы қ,  

«Таугүл-3» ықшам ауданы,  

Нұрмаханов көшесі 12.  

Ұялы тел.: 8 701 716 10 00  

e-mail: ochervinskiy@gmail.com  

oleq_terra@mail.ru 

 

1992 Мәдени және білім беру 

кеңістігін, қайырымдылық, 

мәдени-ағартушылық 

қызметін дамытуға 

жәрдемдесу. Польшада 

қазақ мәдениетін, 

Қазақстанда польша 

мәдениетін насихаттау, екі 

ел арасындағы мәдени-

гуманитарлық қарым-

қатынасты дамыту. 

499.  «Озан» әзірбайжан қоғамы» 

қоғамдық бірлестігі 

Мамедгасанов  

Эйбаз  

Иманбердиевич 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 40ғ  

Бейбітшілік үйі , 40 кабинет 

тел: 8 (727) 294 28 87, 294 24 12, 

ұялы тел.: 8 701 711 34 66 

e-mail: elnyra-91@mail.ru  

1996 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

500.   «Әзірбайжандықтар қауымдастығы» 

республикалық қоғамдық бір-

лестігінің филиалы 

Мамедгасанов 

Эйбаз  

Иманбердиевич 

Алматы қ, 

Абдуллиндер көшесі,70 үй  

Ұялы тел.: 8 707 583 40 00  

  

1996 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

501.  «Стругураш» молдова мәдениет 

орталығы» қоғамдық бірлестігі 

Елгельдиева 

Тамара 

Николаевна 

Алматы қ, 

Бейбітшілік үйі 

Құрманғазы көшесі 40 , 13 

кеңсе 

2006 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

mailto:uralbayevhalil@gmail.com
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тел.: 8 (727) 248 25 99 

ұялы тел.: 8 777 791 87 37 

e-mail: strugurash_kz@mail.ru 

502.  «Ертіс» мәдени орталығы» қоғамдық 

қоры 

Адильжанова 

Люция 

Равильевна 

Алматы қ, 

Тулебаев көшесі 142, «Алмалы» 

ықшам ауданы 

тел.:8(727)272 78 59; 

e-mail: fond.irtysh@gmail.com  

www.irtysh-center.kz  

Facebook.com 

@centroirtysh 

 

 

 

 

2007 Конференциялар, семинар-

лар, сарапшылар, үйірме-

лер, театр қойылымдары, 

қыздарға арналған 

клубтар, жазғы лагерьлер, 

білім беру курстары, кон-

церттер ұйымдастыру, та-

мақтану сабақтары және 

әртүрлі тілдерді оқыту 

сияқты түрлі мәдени іс-ша-

раларды өткізу. 

503.  «Ахыска» түрік ұлттық орталығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Касанов 

Зиятдин  

Исмиханович 

Алматы қ, 

Тәтібеков көшесі, 61 үй, 

Құрманғазы көшесі 40, 

Бейбітшілік үйі 

тел.: 8 (727) 234 58 30 

ұялы тел.: 8 701 750 07 15, 

8 701 211 77 55 

e-mail:  

ahiskatmm@mail.ru; 

kassanova_hussein@mail.ru  

1991 Бейбітшілік пен келісімді 

нығайту және сақтау, 

дәстүрлерді жандандыру 

504.  Алматы қаласының «Барбанг» күрт-

тер қауымдастығы» қоғамдық бір-

лестігі 

Набиев Вакил Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 40, 

Бейбітшілік үйі 

тел.: 8(727) 267 07 49 

1993 Қоғамдық іс-шаралар 

mailto:strugurash_kz@mail.ru
mailto:fond.irtysh@gmail.com
http://www.irtysh-center.kz/
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ұялы тел.: 87017224081 

e-mail:  

dr.knyaz@mail.ru 

505.  «Наири» Қазақстан 

Республикасының армян мәдени 

орталықтары қауымдастығы» ЗТБ 

Карапетян 

Артуш 

Месропович 

Алматы қ,Райымбек батыр 

көшесі  509/1, Құрманғазы 

көшесі 40, Бейбітшілік үйі 

Ұялы тел: 8 701 111 79 44 

тел.:8 (727) 381 50 01  

e-mail: winnac-com-

merce@mail.ru 

nanosha83@mail.ru 

1999 Ұлттық дәстүрлерді сақтау 

506.  «Луйс» армян мәдени орталығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Оганджанян 

Гарник 

Гаспарович 

Алматы қ, Ақан Сері көшесі, 

15 үй  

Ұялы тел.: 8 701 111 14 62 

1999 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

507.  «Возрождение» Қазақстандық 

немістердің қоғамдық 

бірлестігітерінің қауымдастығы» 

ЗТБ 

Редлер Дмитрий 

Викторович 

Алматы қ, «Самал-3» ықшам 

ауданы,  9 үй, «Немес үйі» 

тел.: 8 (727) 263 58 01; 12 

т.ф.: 8 (727) 263 58 19 

ұялы тел: 8 705 872 48 83 

e-mail:  

manager@wiedergeburt.kz 

www.wiedergeburt.kz 

1996 

 

ҚР неміс азаматтарының 

мүдделерін қорғау және 

ұсыну. Әлеуметтік-

экономикалық, мәдени-

ағартушылық, жастармен 

жұмыс істеу және 

ынтымақтастықты 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік органдарымен 

ұйымдастыру. 

508.  «Алматы қаласының неміс мәдени 

орталығы» қоғамдық бірлестігі 

Эзау 

Виктор 

Аронович 

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі 145, 

Ғабдуллин көше қиылысымен, 

107 кабинет 

2002 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 
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Ұялы тел.: 8 701 255 84 50  

e-mail: ms.anelina@mail.ru  

509.  «Қазақстанның румын-молдаван 

қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі 

Васильев 

Владимир 

Алексеевич 

Алматы қ,Құрманғазы көшесі 

40, Бейбітшілік үйі 

Ұялы тел.: 8701 111 22 99,  

8777 791 87 37 

email:struqurash_kz@mail.ru 

2002 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

510.  «Алматы қаласының түркі 

халықтарының мәдениет қоры» 

қоғамдық қоры 

Жүнісова Дариға 

Искандирқызы 

Алматы қ, 

Байтұрсынов көшесі 145, 

М.Ғабдуллин көше 

қиылысымен 

Ұялы тел.: 8 702 525 54 69 

e-mail: 

ahmetdagduran@hotmail.com 

1999 Түркі халықтарының 

мәдени дамуы 

511.  «Даймохк» Чечено-Ингуш мәдениет 

орталығы» қоғамдық бірлестігі 

Хажалиев 

Абу-Касим 

Айдрусович 

Алматы қ, 

Васнецов көшесі ,27/92 үй  

Ұялы тел.: 8 702 352 38 39 

e-mail: too.tulpar@mail.ru  

1989 Қоғамдық-мәдени 

іс-шаралар 

512.  «Алматы және Алматы облысының 

Беларустық этномәдени орталығы» 

облыстық қоғамдық бірлестігі 

Питаренко  

Леонид  

Николаевич 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 40 

Бейбітшілік үйі, 35 кеңсе 

тел.: 8 (727) 263 04 39 

ұялы тел: 8 701 414 55 81, 

8701 739 56 46 

e-mail an44v@mail.ru  

www.belarus.kz  

o-konl@yandex.ru  

2008 Беларусь халқының 

мәдени мұрасын және 

дәстүрлерін сақтау, білім 

беру қайырымдылық 

қызметін жүзеге асыру, 

Қазақстан халқы ассамбле-

ясының іс-шараларына 

қатысу. 

513.  «Украин мәдени орталығы» қоғам-

дық бірлестігі 

Агапова Тамара 

Алексеевна 

Алматы қ, 1989 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

mailto:ms.anelina@mail.ru
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Құрманғазы көшесі 40, 

Бейбітшілік үйі, 25 кабинет 

тел.: 8 (727) 264 77 80 

ұялы тел.: 8 777 585 04 25 

e-mail: agaole@mail.ru  

514.  «Қазақстанның орыс, славян және 

казак ұйымдарының қауымдастығы» 

заңды тұлғалар бірлестігі  

Божко Владимир 

Карпович 

Алматы қ, 

Құрманғазы көшесі 40, 35 кеңсе 

тел.:  8 (727) 272 59 58 

e-mail: arsk-kz@mail.ru 

2001 Славяндардың мәдениетін, 

тілін және салт-дәстүрін 

сақтау және насихаттау, 

ұлтаралық келісімнің 

нығаюы, Қазақстанда тұра-

тын барлық этникалық 

топтардың арасындағы әл-

ауқат 

515.  «Жетісу казактары одағы» облыстық 

қоғамдық бірлестігі 

Шихотов  

Владимир  

Семенович 

Алматы қ, 

Масанчи 97 көшесі,3 пәтер 

Ұялы тел.: 8 707 766 89 43,  

8 701 766 89 43 

e-mail: shihotov.v@mail.ru  

1995 Білім беру және мәдени іс-

шаралар. Этносаралық 

келісімді нығайту. 

Дәстүрлерді, әдет-

ғұрыптарды және 

мәдениетті жандандыру. 

516.  «Қазақ-орыс мәдени орталығы» 

қоғамдық бірлестігі 

Лукашёв  

Всеволод  

Анатольевич 

Алматы қ, Байтұрсынов 145, 

М.Ғабдуллин көше 

қиылысымен, 209 каб. 

ұялы.: 8 707 212 51 57  

e-mail: sevavip@mail.ru  se-

vavip@rambler.ru  

1996 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

517.  Координационный совет русских, ка-

зачьих, и славянских организаций 

Казахстана. 

Захаров Юрий 

Филиппович 

 

Алматы қ, 

Латиф Хамиди көшесі 29 

Ұялы тел.: 8 777 215 10 10, 

8 777 718 10 27, 

1994 Қызметтің негізгі мақсаты 

- оның мүшелерінің 

әлеуметтік-саяси 

қорғалуы, сондай-ақ 

mailto:agaole@mail.ru
mailto:arsk-kz@mail.ru
mailto:shihotov.v@mail.ru
mailto:sevavip@mail.ru
mailto:sevavip@rambler.ru
mailto:sevavip@rambler.ru
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8 777 215 69 35 (хатшы) 

e-mail:  3977648@mail.ru  

Қазақстан аумағында орыс 

және басқа славян 

халықтарының еркін және 

тең құқылы дамуына 

жағдай жасау, олардың 

мәдениетін және 

сәйкестігін сақтау.. 

518.  Алматы қаласының «Шалом» еврей 

мәдени орталығы 

Чугайнова Инесса Алматы қ, 

Ұялы тел.: 8 777 017 76 50 

e-mail: area71@mail.ru  

2003 Білім беру және мәдени іс-

шаралар 

519.   «Мицва бірлестігі» ЗТБ түрінде Барон Александр 

Иосифович 

Алматы қ, Мақатаев көшесі, 88 

үй,22 кеңсе 

тел: 8 (727) 273 04 11; 273 54 49                   

e-mail: contact@mitsva.kz 

1993 ҚР-дағы еврей мәдениеті 

мен дәстүрлерін жаңғырту 

және дамыту 

520.  «Римон» еврей қоғамдық орталығы Барон Александр 

Иосифович 

Алматы қ, Мақатаев көшесі,88 

үй,1 кеңсе 

тел: (727) 273 54 49 

т.ф.: 8 (727) 273 12 49 

e-mail:  jcc_almaty@mitsva.kz  

1993 Еврей халқының үй-

лесімділігін дамыту 

521.  «Хэсэд Полина – Қамқорлық 

орталығы» республикалық еврей 

қайырымдылық қоғамдық бірлестігі 

Барон 

Александр  

Иосифович 

 

Алматы қ, Мақатаев көшесі 88, 

35 кеңсе 

тел: 8 (727) 273 04 11; 

273 54 49; 273 11 63 

e-mail: contakt@mitsva.kz 

davar@mitsva.kz 

1997 Іс-шараларды ұйымда-

стыру кезінде еврейлерге 

әлеуметтік көмек 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 

522.  «Менеджментті дамыту Қазақстан-

дық қоры» қоғамдық қоры 

Амребаева  

Жылдыз  

Токонқызы 

Алматы қ, Розыбакиев көшесі 

227 ,  241 кеңсе 

2015 Қазақстанда менедж-

менттің сапасын арттыру; 

Бизнес пен менеджментті 

mailto:3977648@mail.ru
mailto:area71@mail.ru
mailto:contact@mitsva.kz
mailto:jcc_almaty@mitsva.kz
mailto:contakt@mitsva.kz
mailto:davar@mitsva.kz
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тел.: 8 (727) 313 28 79 (591 ішкі) 

ұялы тел.: 8 701 759 66 30 

e-mail: ansh13@mail.ru 

n.alzhanova@almau.edu.kz 

әртүрлі салаларында оқы-

туды өзара әрекеттесу 

үшін менеджментті да-

мыту желісін құру. 

523.  Қазақстанның Тағам кәсіпорындары 

одағы (ҚТКО) 

Попелюшко 

Анатолий 

Висханович 

Алматы қ,  

Сейфуллин даңғылы 498, 

Бөгенбай батыр көше қиылысы, 

«Алтын Заман» БО, 4 қабат, 402 

кеңсе 

Тел.: 8 (727) 971 67 06  

Ұялы тел.: 8 708 971 67 06 

e-mail: info@sppk.kz; 

sppk@sppk.kz 

www.sppk.kz 

 

1992 Қазақстанда азық-түлік 

кәсіпорындарының 

мүдделерін қорғау және 

қорғау; Тамақ өнімдері 

мен сусындардың 

қауіпсіздігіне арналған 

ХАССП стандарттарын 

енгізу бойынша 

консультативтік және 

сараптамалық көмек 

көрсету, оның мүшелеріне 

жан-жақты қолдау 

көрсету; 

524.  «Қазақстан Республикасының жеңіл 

өнеркәсіп кәсіпорындарының 

қауымдастығы» қауымдастық ЗТБ 

түріндегі  

Худова Любовь 

Николаевна 

Алматы қ,  

Фуркат көшесі  348/4,107 кеңсе 

Тел/ф: (727) 396 71 43 

aplp@aplp.kz 

www.aplp.kz 

 

 

1999 Жеңіл өнеркәсіп. Заңнама-

лық актілерді жетілдіру, 

тауарлардың сұраныссыз 

импортынан ішкі 

нарықтың қорғалуы, 

әріптестерді іздестіру, 

өнімдерді сыртқы нарыққа 

шығару, халықаралық көр-

мелерге қатысу және 

ұйымдастыру. Маман-

дарды даярлау сапасын 

арттыру. 

https://e.mail.ru/compose?To=ansh13@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=n.alzhanova@almau.edu.kz
mailto:info@sppk.kz
mailto:sppk@sppk.kz
http://www.sppk.kz/
mailto:aplp@aplp.kz
http://www.aplp.kz/
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525.  «Қазақстанның әлеуметтік кәсіпкер-

лер бірлестігі» ЗТБ 

Амантурлина 

Гульзира  

Аманбергенқызы 

Алматы қ, 

Қазақфильм ықшамауданы, 18-

10 

Тел.:  

ұялы тел.: 8 777 279 80 80 

e-mail:   

agulzira@yahoo.com  

2014 Әлеуметтік кәсіпкерлік. 

Оқытулар, консультация-

лар, тренингтер. Заң 

шығару қызметі 

526.   «Әлеуметтік инновациялар мен 

технологияларды дамыту орталығы» 

ҚБ 

Оразбаева Сәуле  

Күйшібайқызы 

Алматы қ, 

Абай даңғылы 115 , 214а кеңсе 

тел: 8 (727) 225 71 15; 

e-mail:  saule_urazba-

yeva@mail.ru  

2010 ҚР өзекті мәселелерін 

сапалы әлеуметтік 

жарнамалар мен маркетинг 

арқылы шешуге ықпал ету. 

527.   «Кәсіпкерлерді дамытатын қор» 

қоғамдық қор 

Демахметов Даир 

Болатпекұлы 

Алматы қ, 

Достық даңғылы 97,48 кеңсе 

тел: 8 (727) 264 67 40 

e-mail: fondrp@bk.ru  

2015 Кәсіпкерлердің құқығын 

қорғау және қолдау. 

528.   «Қазақстан көшбасшыларының 

әлеуметтік-қоғамдық қоры» 

қоғамдық қор 

Хамитов Алим 

Надимович 

Алматы қ, Жандосов көшесі 

55/4 , 2 қабат,3 шыңы кеңсе 

MOST бизнес-инкубаторы,  

тел.: 8 (727) 

ұялы тел.: 8 707 917 71 55 

e-mail:  

hello@most.com.kz  

www.most.com.kz    

2004 Жастар кәсіпкерлігін да-

мыту, жаңашыл шарала-

рды іске асыру. 

529.  «Қазақстан ұйымдарының Мик-

роқаржыландыру қауымдастығы» 

ЗТБ  

Омарханов Ербол 

Секенұлы 

Алматы қ, 

Гоголь көшесі 111, 610 кеңсе 

тел. ф: 8 (727) 279 18 06;   390 

76 42 

e-mail:mail@amfok.kz 

2004 

 

 

Микроқаржыландырудағы 

озық тәжірибені енгізу 

арқылы, Қазақстандағы 

микроқаржылық 

ұйымдарды басқарудың 

mailto:agulzira@yahoo.com
mailto:saule_urazbayeva@mail.ru
mailto:saule_urazbayeva@mail.ru
mailto:fondrp@bk.ru
mailto:info@demolink.org
http://www.most.com.kz/
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www.amfok.kz  жоғары кәсіби 

стандарттарына қол 

жеткізу. 

530.  Қазақстан Республикасы жұмыс бе-

рушілердің конфедерациясы ЗТБ 

Байкенов Қадыр 

Каркапатұлы 

Алматы қ, 

Радостовца көшесі,212 үй 

тел: 8 (727) 390 17 14;  

т.ф.: 8 (727) 395 66 58; 

e-mail: krrk@krrk.kz 

www.krrk.kz 

1999 Кәсіпкерлер үшін қолайлы 

жағдай жасау 

531.  Қазақстандағы отбасылық бизнес 

қауымдастығы 

 

Исакова Яна  

Валерьевна 

Алматы қ, 

Қазыбек би көшесі,176 үй, 4 

кеңсе 

тел.: 8 (727) 378 97 15 

ұялы тел: 8 701 477 32 56 

e-mail: info@fba.kz  

 fba_kaz@mail.ru www.fba.kz 

2013 Жан-жақты қолдау: Отба-

сылық бизнестің өкілдері, 

ақпарат, кеңес беру, кәсіби 

және т.б. Жобаның 

қызметі отбасылық 

бизнесті насихаттауға 

және отбасының 

мүдделерін ескере отырып, 

бизнесті жүргізуге 

бағытталған. Жоба 

аясында отбасылық 

бизнес-форум өткізілді. 

532.  «Қазақстан-Германия кәсіпкерлер 

қауымдастығы» қауымдастық 

түріндегі заңды тұлғалар бірлестігі 

Дедерер  

Александр  

Фёдорович 

Алматы қ,  

«Самал-3» ықшам ауданы, 9 үй. 

Неміс үйі 

тел.: 8(727) 263 58 09 

8(727) 299 34 29 

Ұялы тел.: 87058724883 

e-mail: info@dkau.de  

aldederer@web.de  

2013 Қауымдастық мүшелерінің 

Қазақстандағы және 

шетелдегі кәсіпкерлік 

қызметін дамытуға және 

Қазақстан-Германия 

экономикалық және 

ғылыми-техникалық 

http://www.amfok.kz/
mailto:krrk@krrk.kz
http://www.krrk.kz/
mailto:info@fba.kz
mailto:fba_kaz@mail.ru%20www.fba.kz
mailto:info@dkau.de
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 ынтымақтастықтағы 

рөліне ықпал ету. 

Халықаралық ұйымдар 

533.  АҚШ-тың халықаралық даму 

жөніндегі агенттігі 

(ЮСАИД/USAID) 

Джатиндер Чима Алматы қ, 

Қазыбек би көшесі, 41үй 

т.: 8 (727) 250 76 12;  17 

т. ф.: 250 76 35;  36 

e-mail: infoalmaty@usaid.gov 

www.usaid.gov/ru/kazakhstan 

1992 Денсаулық сақтау және 

білім беру, демократиялық 

үдерістер мен институттар 

салаларының экономика-

лық дамуы 

534.  «Сорос-Қазақстан Қайырымдылық 

Қоры» Корпоративтік Қоры 

Айдарқұлова 

Аида Еділқызы 

Алматы қ,  

Желтоқсан көшесі 111а, 9 кеңсе 

тел.:8 (727) 258 13 54  

 250 38 11; 

Т.ф.: 8(727) 250 38 14; 

e-mail: sfk@soros.kz  

www.soros.kz  

1995 Әлеуметтік әріптестік 

арқылы қоғамның түрлі са-

лалардағы әлеуметтік 

мәселелерді шешу; 

535.  Қазақстан Республикасындағы ха-

лықаралық коммерциялық емес 

құқық орталығы (ICNL) 

Бонвич Пол 

 

Қаптаева Айгул 

Бақытжанқызы 

 

Алматы қ,  

Гоголь көшесі , 86 үй ,206 кеңсе 

тел: 8 (727) 266 81 40 

e-mail: assistant@icnl.org.kz, 

carlawyer@icnl.org.kz  

kuzhukeyeva@icnl.org.kz 

www.icnl.org 

1995 Коммерциялық емес сек-

тордың тиімділігін арт-

тыру. Азаматтық қоғамды 

дамытуға және бүкіл 

әлемде бірлестіктер 

бостандығын дамытуға 

жәрдемдесу және 

техникалық көмек көрсету. 

536.  Қазақстанның Қызыл Жарты айы Арғымбаев Ерке-

бек Қамбарұлы 

 

Алматы қ, 

Қонаев көшесі ,86 үй  2 қабат. 

тел: 8 (727) 291 62 91 (қабылдау 

бөлімі) 

т.ф.: 8(727) 291 81 72 

1992 Гуманитарлық іс, бүкіл 

әлемде адамның қадір-

қасиетін және бей-

бітшілігін нығайту 

mailto:infoalmaty@usaid.gov
http://www.usaid.gov/ru/kazakhstan
mailto:sfk@soros.kz
http://www.soros.kz/
mailto:assistant@icnl.org.kz
mailto:carlawyer@icnl.org.kz
http://www.icnl.org/
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e-mail: info@redcrescent.kz  

secretariat@redcrescent.kz   

www.redcrescent.kz    

537.  Еуропалық Одақтың Қазақстан Рес-

публикасындағы өкілдігі 

Свен-Олов 

Карлссон 

Нұр-Сұлтан қ, 

Космонавтов көшесі 62,  

(7 қабат) 

тел.:8(7172) 97 45 40 

т.ф.: 8(7172) 97 45 41 

e-mail: delegetaion-kazakh-

stan@eeas.europa.eu 

Delegation-Kazakhstan-HRFO-

CALPOINT@eeas.europa.eu 

www.eeas.europa.eu  

1994 Саяси, экономикалық және 

сауда ынтымақтастығы са-

ласындағы екі жақты 

қарым-қатынастар 

бойынша қызметті жүзеге 

асырады 

538.  Ислам даму банкінің аймақтық 

өкілдігі  

Кайед Абдул Хак Алматы қ, 

Әйтеке би  көшесі, 67 үй 

тел: 8 (727) 272 70 00 

272 02 12; 250 13 03 

e-mail: idbroa@isdb.org  

www.isdb.org 

1997 

 

 

Дипломатиялық өкілдік. 

Мемлекеттік жобаларды 

қаржыландыру. ИДБ жеке 

және заңды тұлғаларды 

қаржыландырмайды 

539.  Британдық Кеңес (British Council) Джим Буттери Алматы қ, Самал-2 

Жолдасбеков көшесі, 97 үй 

«Самал Тауэрс» блок А-2 

(11 қабат) 

тел.: 8 (727) 244 41 44 

т.ф.: 8 (727) 244 41 45 

e-mail: info@kz.britishcoun-

cil.org 

www.britishcouncil.kz 

1995 Білім беру мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ету және 

мәдени байланыстарды да-

мыту. 

mailto:info@redcrescent.kz
mailto:secretariat@redcrescent.kz
http://www.redcrescent.kz/
mailto:delegetaion-kazakhstan@eeas.europa.eu
mailto:delegetaion-kazakhstan@eeas.europa.eu
mailto:DELEGATION-KAZAKHSTAN-HRFOCALPOINT@eeas.europa.eu
mailto:DELEGATION-KAZAKHSTAN-HRFOCALPOINT@eeas.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/
mailto:idbroa@isdb.org
http://www.isdb.org/
mailto:info@kz.britishcouncil.org
mailto:info@kz.britishcouncil.org
http://www.britishcouncil.kz/
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540.  Алматыда төтенше жағдайлар және 

апаттар қаупін төмендету орталығы 

Петров Валерий 

Викторович  

Алматы қ, 

Амангелді көшесі 73, 

тел.:8 (727) 220 73 31 

тел.:8 (727) 220 73 32 

cesdrr@cesdrr.org 

www.cesdrr.org  

2016 Табиғи апаттар қаупін 

азайту, төтенше жағдай-

лардың алдын-алу және 

жою саласындағы ынты-

мақтастықты дамыту; 

табиғи апаттар қаупін 

азайту, бірлескен 

халықаралық жобаларды 

әзірлеу және жүзеге асыру 

үшін халықаралық және 

коммерциялық емес 

ұйымдардың гранттарын 

тарту; 

541.  Еуропа қайта құру және даму банкі 

(ЕҚҚДБ) 

Джанет Хэкмэн Алматы қ, Қазыбек би көшесі, 

41 үй, 3 подъезд , 3 қабат 

тел: 8 (727) 332 00 00;  

258 14 31; 258 14 22; 

 258 14 23; 258 14 76 

www.ebrd.com 

1991 Жобаларды қаржылай қол-

дау, Орталық Азия, Түркия 

және Шығыс Еуропа ел-

деріне нарықтық экономи-

каға көшу кезінде көмек 

көрсету. 

542.  Дүниежүзілік банк (Өкілдік) Ато Браун Алматы қ, Қазыбек би  көшесі, 

41а үй 4 қабат. 

тел: 8 (727) 377 82 20 

www.worldbank.org.kz  

www.wordbank.org 

1994 Ең кедей топтарға және ке-

дей елдерге көмектесу 

543.  «Орталық Азияның Еуразия қоры» 

КҚ (ОАЕҚ) 

Темирбеков  

Ринад Сабырұлы 

 

 

Алматы қ, 

Жароков көшесі 284/3, тұрғын 

үй емес мекеме 74 

тел.: 8 (727) 250 18 10; 

т.ф.: 8 (727)250 18 11 

2006 Мемлекеттік және жеке 

қорларды жұмылдырады, 

жергілікті қоғамдастықты 

mailto:cesdrr@cesdrr.org
http://www.cesdrr.org/
http://www.ebrd.com/
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL3d3dy53b3JsZGJhbmsub3JnLmt6Cmh0dHA6Ly9zdGF0LmFwaS4yZ2lzLnJ1CnsicHJvaiI6NjcsImlzZCI6IjIwMTkwNTE2IiwiZXZlbnQiOiI3OTc3NGE0ZC05M2I3LTQ0NDUtYjkzZS1kMzc0NWU2Yzg2MWUiLCJ0eXBlIjoxLCJ0cyI6MTU1ODAwMTk2NTk4MSwidXRjT2Zmc2V0IjoiKzA2OjAwIiwiYWRkIjp7Imhhc2giOiJjNzQ3NmM2Ny05NGVmLTRhMmMtOWY0NC1lZjA0NTc1NzUwODMiLCJiYyI6MiwiYnJhbmNoIjoiOTQyOTk0MDAwMDc5NDIwOSIsIm9yZyI6Ijk0Mjk5NDg1OTA3Mjg4MDEiLCJydWJyIjoiMjUwIiwiYWRzIjowLCJ0eXMiOjEsInMiOiIxIiwiYWRzdCI6MTU1ODAwMTk1MCwicGxhY2UiOjF9LCJ2IjoyLCJwcm9kIjoxMCwia2V5IjoicnV0bnB0MzI3MiIsImxhbmciOiJydV9LWiIsInVzZXJhZ2VudCI6Ik1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzIE5UIDEwLjA7IFdpbjY0OyB4NjQpIEFwcGxlV2ViS2l0LzUzNy4zNiAoS0hUTUwsIGxpa2UgR2Vja28pIENocm9tZS83NC4wLjM3MjkuMTMxIFNhZmFyaS81MzcuMzYiLCJpcCI6IjIxNy4xMS42NS4xMCIsImtleXN0YXR1cyI6MSwidXNlciI6ImJmODk4NDI0LTk0YWUtNDlkNC04OTI2LTUyYjBkOWI2OWFkMCIsInNpZCI6IjliOGMzNGNmLTAwN2UtNGU5NC1hYzNmLTQ1Y2RjZmU1YjFiZSIsInNodiI6IjE5MDUxMy0xMzA2NSJ9
http://www.wordbank.org/
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e-mail: 

almaty@ef-ca.org 

www.ef-ca.kz 

www.csrkz.org 

нығайтады және азамат-

тарға өз болашағын құруға 

белсенді қатысады. 

544.   «Транспаренси Казақстан» 

(Transparency International 

Kazakhstan) қоғамдық қоры 

Шиян Ольга  

Владимировна 

Алматы қ, 

Х.Досмуамедов көшесі 89, 

308/2 кеңсе, « Каспий» БО  тел.: 

8(727) 292 09 70        

e-mail:  

transparencykazakh-

stan@gmail.com  

info@tikazakhstan.org  

www.tikazakhstan.org  

1999 Әлем бойынша 

жемқорлықпен күресетін 

халықаралық ұйым.  

Демократиялық реформа-

ларды ілгерілету, мемлекет 

пен қоғамның ашықтығын 

қамтамасыз ету және сы-

байлас жемқорлықты 

азайту. 

545.   

Жастар білім беру қоры, 

Академиялық алмасу неміс қызметі 

(DAAD)       

Бартоломеус 

Миньковски 

Алматы қ, 

Пушкин көшесі 111/113 

Тел.: 8 (727) 293 90 35  

т.ф.: 8 (727) 293 89 23 

e-mail: info@daad.kz 

www.daad.kz/ru  

 

1993 Халықаралық студенттер-

мен және ғалымдармен, 

ғылыми қызметкерлермен 

алмасуды қолдайтын әлем-

дегі ең ірі ұйым. 

Германистиканы және 

неміс тілін оқытуды 

қолдайды, Германияда 

зерттеу жүргізу және 

зерттеу мүмкіндіктеріне 

жағдай жасайды, сондай-

ақ неміс жоғары оқу 

орындарының 

халықаралық деңгейін 

және беделін арттыруға 

көмектеседі. 

mailto:almaty@ef-ca.org
http://www.csrkz.org/
mailto:transparencykazakhstan@gmail.com
mailto:transparencykazakhstan@gmail.com
mailto:info@tikazakhstan.org
http://www.tikazakhstan.org/
mailto:info@daad.kz
http://www.daad.kz/ru
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546.  Қазақстандағы Халықаралық 

ынтымақтастық бойынша неміс 

қоғамы (GIZ) 

Йорг Пуделька Алматы қ, 

Әл-Фараби даңғылы 5, «Нұрлы 

Тау» БО 

Блок 1 A, 402 кеңсе 

Тел.: +7 727 2 777 008 

Факс: +7 727 2 777 007 

www.giz.de  

1994 Жоғары білікті кадрларды 

даярлау, қоршаған ортаны 

және климатты қорғау, 

мемлекеттік басқарудың 

дамуын қолдау көрсету. 

547.  Халықаралық миграция ұйымы 

(ХМҰ) 

Деян Кесерович Алматы қ, Зверев көшесі,  6А 

үй 

тел: 8 (727) 291 39 73; 

291 71 18; 258 10 31, 227 59 30,   

т.ф: 8 (727) 258 22 40 

e-mail: iomalmaty@iom.int 

www.iom.kz 

1998 Мемлекеттік органдармен 

тығыз ынтымақтастықты 

қамтамасыз ету 

548.  Қазақстандағы Азия Даму Банкі 

 (АБВ) 

 

Джованни  

Копаннелли 

 

 

Алматы қ, Қазыбек би көшесі 

20а, БЫ «Арай», 2 қабат 

тел.: 8 (727) 312 31 00 312 31 01, 

312 01 02; 

т.ф.: 8 (727) 312 31 10 

е-mail: adbkarm@adb.org 

www.adb.org 

www.adb.org/countries/kazakh-

stan/main  

1990 Осы аймақтарға тікелей 

несие беру және 

техникалық көмек арқылы 

Азия мен Қиыр 

Шығыстағы экономикалық 

өсуді ынталандыру. 

http://www.giz.de/
mailto:iomalmaty@iom.int
http://www.iom.kz/
mailto:adbkarm@adb.org
http://www.adb.org/
https://www.adb.org/countries/kazakhstan/main
https://www.adb.org/countries/kazakhstan/main
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549.  Еуропадағы қауіпсіздік және ынты-

мақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ) 

 

Дьердь Сабо  Нұр-Сұлтан қ. 

Бейбітшілік көшесі 10  

тел. 8 (7172) 58 00 70 

факс: 8 (7172) 32 83 04 

astana-kz@osce.org  

www.osce.org/astana 

 

1992 Тұрақты бейбітшілікті 

қамтамасыз ету үшін 

жағдай жасау; Халықара-

лық шиеленісті бәсеңде-

туді қолдау; Еуропада 

және әлемде бейбітшілік 

пен қауіпсіздіктің өзара 

тығыз байланысын тану. 

550.  Алғашқы медициналық көмек 

көрсету Еуропалық орталығы Еуро-

палық аймақтық бюро Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) 

Хуан Телло Алматы қ, 

Төле би көшесі 88  

(С.Д.Асфендияров атындағы 

Қазақ ұлттық медициналық 

университет) 

тел: 8 (727) 338 70 75 

eurocphc@who.int  

1994 Денсаулық сақтау мәселе-

лері.Қазақстан Республи-

касы Денсаулық сақтау 

министрлігімен бірге 

қызмет жасау. 

551.  Еуразиялық даму банкі Бельяминов Ан-

дрей Юрьевич  

Алматы қ, 

Достық көшесі 220  

тел.ф:8 (727) 244 40 44 

244 05 45 (вн. 6147) 

т.ф.: 8 (727) 244 65 70 

e-mail: info@eabr.org 

pressa@eabr.org  

www.eabr.org 

 

2006 

 

Банкке қатысушы мемле-

кеттердің нарықтық эконо-

микасын дамытуға 

жәрдемдесу, олардың эко-

номикалық өсуі және олар-

дың арасындағы инвести-

циялық-экономикалық 

қатынастарды кеңейту. 

mailto:astana-kz@osce.org
http://www.osce.org/astana
mailto:eurocphc@who.int
mailto:info@eabr.org
mailto:pressa@eabr.org
http://www.eabr.org/
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552.  «Eurasian Media Forum» ХҚҚ Жанков Руслан 

Сергеевич 

Алматы қ,  

Республика Алаңы 13,  508 

кеңсе 

Тел.: (727) 250 65 04; 05 

Факс: (727) 250 65 14 

E-mail: office@eamedia.org  

www.eamedia.org  

2002 Әлемдік медиа кеңістіктегі 

ең маңызды тұлғалардың, 

пікір қайраткерлерінің 

және әртүрлі салалардағы 

танымал мамандардың 

қатысуымен қазіргі заман-

ның ең өзекті тақы-

рыптары бойынша ха-

лықаралық пікірталас 

алаңы. 

553.   «Д.А.Конаев атындағы халықаралық 

қор» қоғамдық қоры 

Байболов Болат 

Жұмағалиұлы 

 

Алматы қ,Панфилов көшесі 99, 

Жібек жолы көше қиылысымен 

тел.: 8(727) 271 01 02 

ұялы.: 8 708 341 34 12 

E-mail: info@ikf.kz  

almaterra@mail.ru  

almaterra8@gmail.com 

http://www.ikf.kz  

1993 Ұлыбританиядан келген, 

өз тілінде емін-еркін 

сөйлейтін ұстаздар арқылы 

студенттерді кәсіби 

деңгейде оқыту. 

554.  ҚР Халықаралық Аралды құтқару 

қоры 

Бекнияз Болат 

Қабыкенұлы 

Алматы қ, 

Абай даңғылы 153А 

тел: 8 (727) 250 19 90; 

394 33 20 

e-mail: info@ifas.kz 

www.ifas.kz 

1992 Су ресурстарын басқару 

және дамыту, трансшека-

ралық сулардағы табиғи 

және гидроэкологиялық 

процестердің тұрақты-

лығын қамтамасыз ету. 

555.  Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім 

шаралары жөніндегі кеңестің 

хатшылығы (АӨСШК) 

Бакытбекқызы 

Анель  

Нұр-Сұлтан 

А.Мамбетов көшесі 26 

тел: 8(7172) 57 65 10 

e-mail: s-cica@s-cica.kz  

www.s-cica.kz 

1992 Аймақтағы тұрақтылық 

пен қауіпсіздікті қамтама-

сыз ету үшін Азия мемле-

кеттерінің өзара қарым-

қатынасын нығайту. 

mailto:office@eamedia.org
http://www.eamedia.org/
mailto:info@ikf.kz
mailto:almaterra@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=almaterra8@gmail.com
http://www.ikf.kz/
mailto:info@ifas.kz
http://www.ifas.kz/
http://www.s-cica.org/page.php?page_id=6180&lang=2
mailto:s-cica@s-cica.kz
http://www.s-cica.kz/
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556.  БҰҰ Даму Бағдарламасы (Алматы 

қ.) БҰҰДБ  

Якуп Бериш Адматы қ,  

Байзаков көшесі 303 

тел: 8 (727) 258 26 43 

т.ф.: 8(727)258 26 45 

e-mail: registry.kz@undp.org 

yakup.beris@undp.org 

vitalie.vremis@undp.org 

www.kz.one.un.org  

http://www.kz.undp.org/con-

tent/kazakhstan/ru/home.html  

1992 Халықаралық бейбітшілік 

пен қауіпсіздікті қолдау 

және нығайту, мемлекет-

тер арасындағы ынты-

мақтастықты дамыту. 

557.  Біріккен Ұлттар Ұйымының Балалар 

қоры (ЮНИСЕФ) Қазақстандағы 

өкілдігі  

Оксамитный 

Юрий  

Викторович 

Алматы қ, 

Байзаков көшесі 303 

тел.: 8(727) 258 26 43,  

258 26 37 

e-mail: astana@unicef.org  

https://www.unicef.org/kazakh-

stan/  

1946 

 

Ана мен баланың денсау-

лығын қорғау, балалардың 

қауіпсіздігі, дені сау, 

бақытты балалық шақта-

рын қорғау және қолдау. 

558.  Біріккен Ұлттар Ұйымы Білім, ғы-

лым және мәдениет мәселелері 

жөніндегі (ЮНЕСКО) ЮНЕСКО-

ның Алматыдағы бюросы 

Криста Пиккат Алматы қ, 

Байзаков көшесі 303 

тел: 8 (727) 258 26 43 

(қабылдау бөлімі) 

т.ф.: 8(727) 279 48 53 

т.ф.: 8 (727) 258 26 45 

e-mail: almaty@unesco.org 

www.unesco.org/almaty 

www.ru.unesco.kz  

1994 

 

Білім беру, ғылым және 

мәдениет саласында мем-

лекет пен халықтар ара-

сындағы ынтымақта-

стықты кеңейту арқылы 

бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті насихаттау. 

mailto:registry.kz@undp.org
mailto:norimasa.shimomura@undp.org
mailto:norimasa.shimomura@undp.org
http://www.kz.one.un.org/
http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home.html
http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home.html
mailto:astana@unicef.org
https://www.unicef.org/kazakhstan/
https://www.unicef.org/kazakhstan/
mailto:almaty@unesco.org
http://www.unesco.org/almaty
http://www.ru.unesco.kz/
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559.  «Қазақстан Ұлттық ЮНЕСКО 

клубтар федерациясы» қоғамдық 

бірлестігі (республикалық мәртебе) 

Акчулаков 

Болат 

Уралұлы 

Алматы қ,  

Абай даңғылы, 159,  

тел.: (727) 375 89 22 

394 32 32 

E-mail: kazfuca@gmail.com  

www.kazfuca.kz 

1994 Білім, ғылым, мәдениет, 

коммуникация және ақпа-

рат арқылы адам дамуына 

үлес қосу. 

560.  Орталық Азия аймақтық өкілдігі 

БҰҰ  

Босқындар ісі жөніндегі жоғарғы ко-

миссарының басқармасы (БҰҰ 

БЖКБ) 

Филиппо Гранди Алматы қ, 

Байзаков көшесі 303 

тел: 8 (727) 258 45 98; 

258 39 82; 

e-mail: 

kazal@unhcr.org 

www.unhcr.kz 

1995 Босқындарға халықаралық 

қорғауды қамтамасыз ету 

және босқындар мәселесін 

түпкілікті шешу. 

Қазақстанда азаматтығы 

жоқтығын азайту және 

алдын алу. 

561.  Біріккен Ұлттар Ұйымы Есірткі 

және қылмыс жөніндегі басқармасы 

Сапрыкин  

Филипп  

 

 

Алматы қ, 

Байзаков көшесі 303 

тел: 8 (727) 258 45 98; 

258 39 82; 

e-mail: unodc.almaty@undp.org 

www.unodc.org 

2006 

 

Халықаралық бейбітшілік 

пен қауіпсіздікті қолдайды 

және бейбітшілікке қауіп-

қатерді болдырмау және 

жою үшін тиімді ұжымдық 

шараларды қабылдайды. 

Агрессия актілерін немесе 

бейбітшілікте басқа да 

бұзушылықтарды 

болдырмау. 

562.  Фридрих Эберт атындағы 

Қазақстандағы қор (Friedrich Ebert 

Stiftung) 

Кристоф Мор 

(жергілікті 

директор) 

 

 

Алматы қ, 

Бөгенбай батыр 42а   

Тел.:.:8(727) 291 41 08 

Тел.:8(727) 291 41 08 

Т.ф.: 8(727) 291 03 64 

1993 Қор әлеуметтік 

жанжалдарды, ең алдымен 

еңбек қатынастары 

саласындағы мәселелерді 

шешудің тетіктерін 

жетілдіруге күш салуда. 

mailto:kazfuca@gmail.com
http://www.kazfuca.kz/
mailto:kazal@unhcr.org
http://www.unhcr.kz/
mailto:unodc.almaty@undp.org
http://www.unodc.org/
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Үмбеталиева 

Толғанай 

(Алматыдағы 

кеңсе бастығы) 

Ұялы тел.: 8 701 351 76 91 

Christoph.Mohr(at) fes.kz 

e-mail: fes.almaty@fes.kz  

http://www.fes-centralasia.org/ru/   

ҰЕҮ қолдау. 

563.  «Internews Kazakhstan» КЕҰ 

 

 

 

 

Кациев Олег  

 

Бигалиев Марат  

Алматы қ,Мәметова көшесі 76А 

тел.: 8(727) 270 41 30,  

т.ф.: 8(727) 270 41 39 

e-mail: office@internews.kz 

oleg@internews.kz 

bmarat@internews.org 

www.internews.kz  

Facebook.com 

@InternewsKazakhstan 

1995 Internews Network ха-

лықаралық коммерциялық 

емес ұйымының 

Қазақстандағы өкілдігі ел-

дегі тәуелсіз бұқаралық 

ақпарат құралдарына қол-

дау көрсетеді. 

564.  Туберкулезбен күрес жөніндегі Ко-

рольдік Нидерланды Орталық бір-

лестігінің (KNCV) Орталық 

Азиядағы өкілдігі 

Пак Светлана 

Родионовна 

Алматы қ, 

Бөгенбай батыр көшесі 62/2 

тел.: 8(727) 292 04 85; 

www.kncvtbc.org  

 

2006 Қордың жұмысы туберку-

лезбен күрестің жаһандық 

стратегиясына сәйкес ке-

шенді күтімге және 

науқастарға алдын-алуға 

негізделген бағыт. 
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Алматы қаласының қоғамдық кеңесі 
 

Қазақстан Республикасында Қоғамдық кеңестер 2016 жылдан бастап жұмыс істей бастады, сонымен қатар, Алматы 

қаласындағы Кеңес 2016 жылдың наурыз айынан бастап жұмысын бастады. «Қоғамдық кеңестер туралы» ҚР Заңымен реттелетін 

қызметінің мақсаты әлеуметтік маңызды мәселелер бойынша азаматтық қоғамның пікірін білдіру болып табылады. 

Қоғамдық кеңестердің: 

1) мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары қызметінің тиімділігін, ашықтығын және айқындығын арттыру; 

2) қоғамдық мүдделерді қорғауға бағытталған азаматтық бастамаларды іске асыру; 

3) азаматтардың мемлекет пен оның органдарының, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметіне сенім деңгейін арттыру, 

қоғам мен мемлекет арасында қайтымды байланысты қамтамасыз ету, әлеуметтік шиеленістердің алдын алу және оларды шешу; 

4) халықты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл процесіне тарту мақсатында қоғамдық бақылау жүргізуге өкілеттігі бар. 

Қоғамдық кеңестер өз қызметін қоғамдық бақылаудың төрт нысаны бойынша жүзеге асырады: 

1. Қоғамдық мониторинг-мемлекеттік органдардың қызметін қоғамдық бақылау субъектілері тарапынан бақылауды білдіретін 

қоғамдық бақылау рәсімі. 

2. Қоғамдық тыңдаулар - мәселелерді, сондай-ақ мемлекеттік органдардың олардың қоғамдық мүдделерге сәйкестігі туралы 

әлеуметтік маңызды шешімдерін талқылау үшін жиналыс арқылы жүзеге асырылатын қоғамдық бақылау рәсімі. 

3. Қоғамдық сараптама – азаматтардың өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау, сондай-ақ жеке тұлғалардың, 

елді мекендердің және өндірістік объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жағымсыз факторларды болғызбау жөніндегі 

қоғамдық мүдделерді сақтау тұрғысынан зерттеу, талдау және бағалау үшін арнайы білімді және (немесе) тәжірибені қоғамдық 

бақылау субъектілерінің пайдалануына негізделген қоғамдық бақылау рәсім. 

4. Мемлекеттік орган жұмысының нәтижелері туралы есепті тыңдау қоғамдық бақылау рәсімі болып табылады және Қоғамдық 

кеңестің отырысында мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының 

мәселелер бойынша қызмет нәтижелері туралы қоғамдық талқылауды ұсынады. 

Facebook.com ресми парақшасында (Алматы қаласының Қоғамдық кеңесі - @almatykenes қараңыз) қаланың бей-жай емес 

азаматтары Алматы қаласының әлеуметтік маңызды мәселелері бойынша өз өтініштерін, шағымдарын, ұсыныстары мен 

ұсынымдарын орналастыра алады. 

Алматы қаласы Қоғамдық кеңесінің қызметі туралы, оның қазіргі жұмысы, жоспарлары, сапалық құрамы, мемлекеттік 

органдардың есептері және жасалған ұсыныстар және т.б. туралы толық ақпаратты http://almatykenes.kz сайтынан алуға болады. 
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Алматы қаласының  

қоғамдық кеңесі  

Байланыс ақпараттары 

Алматы қ, Жамбыл қөшесі 114/85 Литер А, 1 қабат,113 кеңсе 

тел.:8(727)292 10 02 

e-mail: info@almatykenes.kz   

web-сайт: www.almatykenes.kz  

Facebook-https://www.facebook.com/almatykenes/     

 

 

№ Алматы қаласы Қоғамдық кеңесі комиссияларының атауы 

1.  Экономика және жергілікті мемлекеттік басқару мәселелері жөніндегі Комиссия 

2.  Қалалық жайлы орта мәселелері жөніндегі Комиссия 

3.  Кәсіпкерлік, экология және қалалық ұтқырлық мәселелері жөніндегі Комиссия 

4.  Әлеуметтік әл-ауқат мәселелері жөніндегі Комиссия 

5.  Қоғамдық даму, мәдениет және спорт мәселелері жөніндегі Комиссия 

6.  Энергия тиімділігі және инфрақұрылымдық даму мәселелері жөніндегі Комиссия 

7.  Заңдылық және құқықтық тәртіп мәселелері жөніндегі Комиссия 

 

 

 

 

mailto:info@almatykenes.kz
http://www.almatykenes.kz/
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Алматыда Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық келісім Кеңесі Алматы қаласының сегіз ауданында 

құрылған және қызметін жүргізеді 

Қазақстан халық Ассамблеясының Қоғамдық келісім кеңестері Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан халық Ас-

самблеясының Төрағасы Н.Ә. Назарбаевтің бұйрығымен құрылды. Қазақстан халық Ассамблеясының Қоғамдық келісім кеңестерінің 

қызметі әртүрлі әлеуметтік топтарды, мемлекеттік емес ұйымдарды қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті құру мен күшейту үрдісіне 

тартуға, қоғамның тұрақты дамуын қамтамасыз етуге, қайырымдылықты, делдалдықты және қоғамдық басқару жүйесін дамытуға 

бағытталған. 

 Алматы қаласының қоғамдық келісім кеңесінің жұмысы үш бағытты шешуге бағытталған: 

Бірінші бағыт: 

Қаладағы әлеуметтік және басқа жанжалдарды алдын алу мен шешу, қала тұрғындары арасында наразылық көңілдерін саралау 

мен санын төмендету. 

Бірінші бағыт бойынша ҚХА Қоғамдық келісім кеңесі келесілермен өзара әрекеттеседі және қызметтеседі: 

1) Алматы қ. Республикалық Достық үйінің негізіндегі, ҚР Президентінің РКМ «Қоғамдық келісім» Медиация кабинеті. 

 «Қоғамдық келісім мен бірлікті күшейтуде медиацияның рөлі туралы», «Әлеуметтік, еңбек даулары мен жанжалдары: түп 

негізі, көрінісі, алдын алу немесе оқшаулау тәсілдері», «Мектеп ортасындағы жанжалдарды алдын алу тәсілдері» тақырыптарына 

жүйелік негізде презентациялар, семинарлар мен тренингтер өткізіледі, «Жастар арасында жанжалдарды алдын алу мен шешу» 

тақырыбында ЖООның негізінде студенттер жастары арасында семинарлар өткізіледі, «Делдалдықтың тәсілдері мен түрлері, 

діниаралық жанжалдар» тақырыбында имамдармен бірге семинарлар өткізіледі. 

Этномәдени бірлестіктердің кәсіби емес медиаторлары өткізетін медиацияларының сапасын көтеру мен дау-жанжалдарды 

сәтті шешу мақсатында, медиаторлар үшін, «Халықаралық құқыққорғау орталығы» ҚҰ директоры – медиатор Ж.Жакуповамен бірге 

үйретуші семинарлар өткізілуде. Диалогтық алаңды құру мен өзекті мәселелерді талқылау, медиация механизмдерін қолданып 

оларды шешу жолдарын табу мақсатында МЕҰ, Алматы қ. ҚХА Аналар кеңесі, жергілікті атқарушы органдар, сот, құқыққорғау, 

мемлекеттік органдардың қатысуымен дөңгелек үстелдер өткізілуде. 
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Қала тұрғындарының өзекті мәселелерін шешу бойынша Алматы қ. «Нұр Отан» партиясының өкілдерімен бірлескен жұмыс 

жүргізілуде. Алматы қ. Мәслихат депуттарының қатысуымен «Нұр Отан» партиясының қабылдау бөлемелеріне тұрғындарды 

қабылдауды ұйымдастыру жүзеге асырылуда. 

Қазіргі сәтте медиация кабинетінің Алматы қ. ҚХА ҚКК мүшелерімен біріктірілген тәжірибелік жұмысты ұйымдастыру 

бойынша мәселе шешілуде: тұрғындарды біріктіріп қабылдау, өтініштер бойынша медиация өткізу, этномәдени бірлестіктермен, 

ҚХА қоғамдық құрылымдарымен, медиаторлар ұйымдарымен өзара әрекеттестік. 

1) Алматы қаласының үкіметтік емес ұйымдарымен өзара қатынасы: 

Алматы қ. ҚХА Қоғамдық келісім кеңесінің, еңбек ұжымдарына бару арқылы, қала тұрғындарын ақпараттандыруды жүзеге 

асыру жоспары аясында, Алматы қ. ҚХА ҚКК Алматы қ. кәсіподақтар одағымен бірге өзара әрекеттеседі қызметтеседі. Барлық ірі 

стратегиялық маңызды мекемелерде, ұйымдарда, ЖООда және мектептерде ҚХА Қоғамдық келісім кеңестері жасалды. Жылдың 

аяғына дейін қамту 50 еңбек ұжымдарынан кем емес. Ұйымдарда ҚР жаңа Еңбек кодексі мен «ҚР зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» заңнамасының өзгерістерін түсіндіру жайлы 20-дан астам кездесулер өткізілді. 

ҚХА ҚКК мүшелері үшін еңбек заңнамасының құқық қолдану тәжіребесі жайлы, ұйымдарда өндіріс кеңестері мен келістіруші 

комиссияның қызметі мен оларды жасау жайлы, келіссөздерді жүргізу жайлы, медиацияның көмегімен дауларды шешу жайлы 5 

семинар өткізілді. Еңбек ұжымдарында ең өзекті мәселелер қарастырылды. Олар ең алдымен, материалдық көмек, басқа мамандық 

бойынша дипломдары бар қызметкерлер мен жұмысшыларды бейімдеу және жұмысқа орналастыру. 

Ұйымдарда еңбек заңнамасын сақтауға, соның ішінде еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техинакасын сақтауға қоғамдық басқару 

жүзеге асырылып жатыр. Кәсіподақ комитеттері Алматы қ. ҚХА ҚКК бірге еңбек жанжалдарын сотқа дейін алдын алу мен шешу 

бойынша жұмыстарды жүргізіп жатыр. 

Алматы қ. ҚХА Қоғамдық келісім кеңесі, Алматы қ. Достық үйінде Медиация кабинетінің әдістемелік рәсімдеуін жасаған, 

мемлекеттік қызмет ету мен жемқорлыққа қарсылық Агенттігінің Департаментісімен, «Альтернатива» медиация мен бітімгершілік 

орталығы» ҚБ директоры, Данилина Анна Викторовнамен, Алматы қ. бойынша «Медиацияны дамыту орталығы» директоры, 

Родионова Ирина Трофимовнамен, «Халықаралық құқыққорғау орталығы» Қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры, 

Заманбекова Аида Орысбаевнамен, «Қоғамдық жоба» мекемесінің директоры, Братенков Александр Ивановичпен қызметтеседі. 

Екінші бағыт: 
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Алматы қ. этномәдени бірлестіктерімен өзара әрекеттесу мен қызметтесу. 

Алматы қ. ҚХА Қоғамдық келісім кеңесінің тиімді жұмыс жасау мақсатында, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар 

арасында диалогтік алаң ретінде, 2 жұмыс топтары жасалды: 

1) мемлекеттік органдармен, құқыққорғау органдарымен, ҰҚКД, Алматы қ. ІІМ өзара әрекеттесу бойынша. Жұмыс 

тобының аса маңызды бағыттарының бірі – бұл жастарды, моральдық-өнегелілік пен мәдени құндылықтарға негізделген, 

отансүйгіштілікпен тәрбиелеу. Экстремизм мен терроризмді қабылдамайтын сана-сезімді қалыптастыруға бағытталған жұмыстарға, 

электронды және баспа БАҚ, соның ішінде Интернет-ресурстарындағы жастарды тарту. Күрделі әлеуметтік топтарды қадағалауды 

күшейту. 

2) үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс атқару бойынша жұмыс тобы. Топтың жұмысы Алматы қаласының этномәдени 

бірлестіктер қызметінің институционалдық және қаржылық тұрақтылығына бағытталған. Оның қызметі мемлекеттік тендерлерге 

қатысу арқылы, әлеуметтік тапсырыс беру мен гранттар арқылы, Алматы қ. ҚХА Қоғамдық келісім кеңесінің қайырымдылық 

қызметін дамыту арқылы жүзеге асады. 

Алматы қ. Қазақстан халқы Ассамблеясының Аналар кеңесімен өзара әрекеттесу мен қызметтесу. 

Алматы қ. Қазақстан халқы Ассамблеясының Аналар кеңесімен тығыз өзара әрекеттесу арқылы, әлеуметтік мәселелерді 

шешуге бағытталған, бірнеше жобалар жүзеге асуда. Алматы қ. ҚХА қайырымдылық бағытында Алматы қ. ҚХА Аналар кеңесімен 

қарым-қатынас жасайды. Өзара бірігіп қаланың 8 ауданынан көпбалалы, дәулетсіз, әлеуметтік мұқтаж отбасылар қатарынан 2000-

нан астам балалардың дерекқоры құрылды. Сонымен қатар жалғыз тұратын әлеуметтік көмекке мұқтаж ардагерлер, зейнеткерлердің 

дерекқоры құрылды. Және де Алматы қаласының орта және ірі бизнес қаржы институттары қатарынан дерекқор құрылып жатыр. 

Алматы қ. әкімі аппаратының «Қоғамдық келісім» КММ бірге және Алматы қ. ҚХА Аналар кеңесінің көмегімен Алматы 

қаласының студенттері қатарынан «ОҚУ ЖАРЫҚ ШЫРАҒЫ» волонтерлік орталығы құрылды, бұл волонтерлік қозғалыс Алматы қ. 

ҚХА Аналар кеңесі мен ҚХА ҚКК активінің мүшесі – Ольга Сергеевна Колесникованың жетекшілігімен құрылды.  Орталықта 

Алматы қ. ЖОО студенттері волонтерлік қызметтің қағидаларына сүйене отырып, ата-ананың қамқорысыз қалған және 

мүмкіндіктері шектеулі балаларға саналы түрде және риясыз көмек көрсетіп, факультативтер арқылы білім беру сапасын жақсарту. 

Факультативтер аптасына 2 рет Алматы қаласының балалар үйі мен жасөспірімдерді бейімдеу орталықтарында өтеді. 

 «Қарттар күні» акциясы аясында  Алматы қ. ҚХА Қоғамдық келісім кеңесі және ҚХА жанындағы Аналар кеңесі өзара бірігіп, 

және Алматы қ. әкімі аппаратының «Қоғамдық келісім» КММ қолдауымен демеуші ретінде  «Delta Bank» АҚ тапты. Қайырымдылық 
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акция өткізу және Алматы қ. 8 аудандарындағы жалғыз тұратын және мүмкіндікетрі шектеулі зейнеткерлерге 50 азық-түлік себетін 

сатып алу мақсатында демеушіден 250000 теңге қаржы бөлінді. 

Сонымен қатар, Алматы қ. Қазақстан халқы Ассамблеясы жанындағы Қоғамдық келісім кеңесі Аналар кеңесі көмек сұраған 

жеке отбасылар мен тұрғындардың мәселелерін шешеді. 

Үшінші бағыт: 

Қазақстан халқы Ассамблеясының мақсаттары мен міндеттерін орындауға бағытталған азаматтық қатысуды, қоғамдық 

бастамаларды, әлеуметтік маңызды жобалар мен бағдарламаларды қолдап, дамыту. 

Тұрғындарды құқықтық сауаттандыру және мүмкін болатын әлеуметтік шиеленісті төмендету мақсатында этномәдени 

бірлестіктер арасында, еңбек ұжымдарында, қала кәсіпорындарында жаңа қабылданған заңдарды түсіндіру семинарлары, кездесулер, 

лекциялар өткізілуде. 5 институционалды реформалар аясындағы заңдар және Қазақстанның мемлекеттік бағдарламалары: 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік», «100 нақты қадам» ұлт жобасы, «Стратегия-2050», ҚР 

Конституциясының жобасы, «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» ҚР Заңы, «ҚР Еңбек заңнамасы», «ҚР 

зейнетақы жүйесінің реформасы», «Бірыңғай салық декларациясы», «Қазақстандағы жер реформасы». 

Өзінің құзыреті аясында Алматы қ. ҚХА Қоғамдық келісім кеңесі жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен қарым-қатынас 

жасайды, жергілікті орындарда мемлекеттік органдармен әлеуметтік-экономикалық дамыту іс-шараларының өткізілуін қоғамдық 

бақылап, тұрғындар мәселелерін қарастырады. 

Жергілікті тұрғындар мүдделерін толыққанды ескеру үшін, Алматы қ. 8 ауданында ҚХА Қоғамдық келісім кеңесі құрылған, 

және олар жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен бірлесе отырып, қиын мәселелерді шешеді, соның ішінде азаматтардың 

сұрауымен. Сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылық пен аймақты жайландыру бойынша бірлескен іс-шаралар, тұрғындар 

жиналысын өткізуде, жергілікті орындарда медиаторлармен жұмыс істейді, қоғамдық маңызды жобаларды демейді.   

Тоқсан сайын Алматы қ. ҚХА Қоғамдық келісім кеңесі аудандық Қоғамдық келісім кеңестеріне барып, жиналыс 

ұйымдастырады. Ол жерде қиын мәселелер қаралып, аудан ҚХА ҚКК төрағалары мен мүшелерінің есеп беруін қабылдайды. 

Алматы ҚХА ҚКК практикалық қызметі БАҚ-ның назарынан тыс қалмайды. 
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Қазақстан халқы Ассамблеясының 

қоғамдық келісім кеңесі, 

 Алматы қаласы 

Байланыс 

Алматы қаласының ҚХА қоғамдық келісім Кеңесінің төрайымы – Исматуллаев Аб-

дулла Жапарұлы 

тел.: 8(727) 384 82 78 
 

Алматы қаласы ҚХА жанындағы Қоғамдық келісім кеңесінің 

ҚҰРАМЫ 

 

Кеңес Төрағасы: 

1.  Шардинов  

Ахметжан Бакримұлы 
- «Қазақстанның ұйғырлар мәдени республикалық орталығы» құрметті төрағасы 

 

Кеңес Төрағасы орынбасары: 

2.  Нұраділ  

Ғабит 

- «Этнос форум»  ҚҚ төрағасы 

3.  Мамсуров  

Қазбек Владимирович 

- «Ирныхас» Осетин мәдени ағарту орталығының төрағасы 

4.  Войнце  

Абубакир Вайсырович 

- «Қазақстандық дұнғандар қоғамы» ҚБ төрағасы 

 

5.  Асиев 

Шахисмаил Ахмедович 

- «Ахыска» түрік этномәдени орталығы» ҚБ төраға орынбасары 

6.  Светличная  

Ольга Александровна 

 

- Қазақстандағы орыс мәдениетінің орталығының төраға орынбасары 

Кеңес  хатшысы: 

7.  Ержан Асем Ануаркызы  АНК ҚХА хатшысы 

Кеңес мүшелері: 

8.  Исматуллаев  

Абдулла Жапарұлы 

- «Өзбек ұлттық мәдени орталығы» ҚБ төрағасы 
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9.  Балғимбаев 

Назар Албанұлы 

- Алматыдағы Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары, Хатшылық 

меңгерушісі 

10.  Абдушкуров  

Мұрат Мұхтарұлы 

- Ауғанстандағы соғыс ардагерлері мен мүгедектері қоғамдық бірлестігінің үйлестіру 

кеңесінің төрағасы 

11.  Абдухалил 

Долкунтай 

- «Metall Prom Group» ЖШС бас директоры 

12.  Аюбов  

Ромазан Киреевич 

- «Қазақстандық дүнгендер қоғамы» қоғамдық бірлестігінің Алматы қаласындағы 

филиалының төрағасы 

13.  Ананьева 

Светлана Виторовна 

- Алматы қаласы Қазақстан халқы Ассамблеясының ғылыми-сараптамалық тобы 

төрағасының орынбасары 

14.  Ауганбаева 

Алма Құрманқызы 

- Алматы қаласы Мемлекеттік жастар саясатын дамыту қорының директоры 

15.  Асиев 

Шахисмаил Ахмедович 

- «Ахыска» түрік ұлттық орталығының төрағасы  

16.  Альтекова Нұрсәуле 

Абдикадирқызы 

- Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» РМУ Алматы 

қаласы Достық үйінің қолдау қызметінің аға сарапшысы 

17.  Бабалиев  

Сеит Умерсенович 

- Қырым татар этномәдени бірлестігінің төрағасы 

 

18.  Багаева 

Джульетта Герасимовна 

- Осетин этномәдени бірлестігі төрағасының орынбасары 

19.  Байрамуков  

Ислам Ильясұлы 

- Алматы қаласы мәслихатының депутаты 

 

20.  Батталханов  

Болысбек Заманбекұлы 

- Д.Қонаев атындағы Еуразия заң академиясы, Қазақстан халқы Ассамблеясы 

кафедрасының меңгерушісі 

21.  Бойсаев 

Адам Имранович 
- Шешен этномәдени бірлестік төрағасы 

 

22.  Васток Ахмадулла - Алматы қаласының  «Ариана» ауған орталығының орынбасары  

23.  Войнце Абубакир Вайсырович - «Қазақстандық дүнгендік қоғам» қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
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24.  Елгизек  

Ақберен Елгизекұлы 

- Қазақстан Жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары 

25.  Кан  

Георгий Васильевич 

- Корей этномәдениет бірлестігінің төраға орынбасары 

 

26.  Касимов  

Казахбай Таштемирұлы  

- «Ахыска» түрік ұлттық орталығы төрағасының орынбасары  

27.  Көбеева 

Алтынай Орманқалиқызы 

 

- «Ақпараттық-ресурстық орталықтардың ұлттық желісі» заңды тұлғалар бірлестігінің 

төрағасы, Алматы қаласындағы Қазақстан халқы Ассамблеясы қоғамдық келісім 

кеңесінің мүшесі 

28.  Лукашев   

Всеволод Анатольевич   

- Қазақстандағы орыс мәдениетінің орталық төрағасы 

29.  Набиев Вакиль Гусейнович - ҚР «Ассоциация Барбанг» ҚБ төрағасы 

30.  Ни  

Любовь Августовна 

- Мемлекеттік Республикалық кәріс музыкалық комедия театрының директоры  

31.  Ниязова  

Нурия Исмагилқызы 

- Алматы қ.ҚХА жанындағы Аналар кеңесінің төрағасы.  

32.  Мамедгасанов  

Эйбаз Иманбердиевич 

- Әзірбайжан этномәдениет бірлестігінің төрағасы  

33.  Мамсуров  

Казбек Владимирович 

- Осетин этномәдениет бірлестігінің төрағасы 

34.  Мамыров  

Руслан Кыдырович 

- Қырғыз этномәдениет бірлестігінің төрағасы 

35.  Оздоев  

Илез Султанович 

- Ингуш этномәдениет бірлестігінің төраға орынбасары 

36.  Оспанов 

Болат Мусағажинұлы 

- Алматы қаласы маслихатының депутаты 

 

37.  Папп  

Мария Стефановна 

- Венгрия этномәдени бірлестігі төрағасының орынбасары 
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38.  Серазетдинов 

Александр Дугласович 

- «DICOSTA TECHNOLOGIES LTD», «COMPUTER SERVICE LTD» компаниясының 

президенті  

39.  Тажмуратов 

Шоқан Ерболатұлы 

- «Қоғамдық келісім» КММ Алматы қаласы әкімдігі аппаратының директоры. 

40.  Увайсова  

Хадижат Мусанниповна 

- Дағыстан этномәдени бірлестігінің төрағасы 

 

41.  Умаров 

Шавкат Ниязович 

- Әуезов ауданының ҚХА ҚКК төрағасы;         Алматы қ. Маслихатының депутаты  

42.  Уралбаев  

Абдухалил Абдураимович 

- Өзбек этномәдени бірлестігі төрағасының орынбасары 

43.  Шихотов 

Владимир Семенович 

- Жетісу Казактары одағының төрағасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

№

№ 

Қазақстан халық Ассамблеясының Қоғамдық келісім 

кеңестері, Алматы қ. 
Контакты 

1 Алматы қ. Әуезов аудандық Қоғамдық келісім кеңесі 
Райымбеков Куат Оразбекұлы 

Тел.: 8(727)309 59 48 

2 Алматы қ. Алатау аудандық Қоғамдық келісім кеңесі 
Жадыраев Файзулла Абидуллаұлы 

Тел.: 8(727) 299 84 23, 299 84 19, 

3 Алматы қ. Алмалы аудандық Қоғамдық келісім кеңесі 

Шалабаев 

Кусман Каримұлы 

Ұялы тел.: 8 701 433 18 11 

4 Алматы қ. Бостандық аудандық Қоғамдық келісім кеңесі Байрамуков Ислам Ильясұлы 

5 Алматы қ. Жетісу аудандық Қоғамдық келісім кеңесі 
Парсалиди Светлана Анатольевна 

Тел.: 8(727) 291 40 66 

6 Алматы қ. Медеу аудандық Қоғамдық келісім кеңесі Миразова Аягуль Торекызы 

7 Алматы қ. Түркісіб аудандық Қоғамдық келісім кеңесі Петрухин Дмитрий Иванович  

8 Алматы қ. Наурызбай аудандық Қоғамдық келісім кеңесі 
Кушербаев 

Қуаныш Мухтарбекұлы 
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Алматы қаласының ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ республикалық 

әдістемелік медиация кабинеті 
 

Қазақстан халқы Ассамблеясы институты Қазақстандағы қоғамдық және ұлтаралық қатынастар саласындағы негізгі модера-

тор болып табылады. Қазақстанда медиация институтын дамыту Қазақстан халқы Ассамблеясының саясаты арқасында мүмкін 

болды. 

Ел басының тапсырмаларын орындай отырып, Медиация кабинеті Алматы қаласындағы Достық үйінің негізінде Қазақстан 

халқы Ассамблеясының XXII сессиясында ашылды. 2015 жылдың 23 желтоқсанында медиация кабинетінің тұсаукесері өтті. 

Медиация кабинетінің ашылуы аясында кітап көрмесі ұйымдастырылды, медиацияның негізгі ережелерін көрсететін плакаттар, 

медиация процесінің құқықтық негізі, мазмұны, көзқарастары мен сезімдері туралы слайдтар жасалды. Ашылу салтанатына 

Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері, қоғамдық орталықтың республикалық және қалалық этномәдени бірлестіктерінің 

төрағалары мен мүшелері Алматы орталығында,"Халықаралық құқық қорғау орталығы» қоғамдық бірлестігінің, «Альтернатива» 

медиация және бітімгершілік орталығының, «Қоғамдық жоба» мекемесі, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Іс-шара 

барысында спикерлер үйлестіру органын құруды, оның құқықтық негіздерін, болашақ үшін бірлескен жұмыс жоспарын әзірлеуді 

ұсынды. Барлық таныстыру рәсімі «Қазақстан», «Алматы» телеарналарында көрсетілген, іс-шараға қатысушылар сұхбат алады. 

Республикалық әдістемелік және медиация кабинеті республикалық қалалық этномәдени бірлестіктермен, мемлекеттік 

органдармен және Алматы қаласындағы ҚХА-ның қоғамдық келісімімен тығыз қарым-қатынас жасайды және бірлескен күш-жігерді 

жұмылдыру және ҚХА-да Медиация институтының рөлін арттыру. 

ҚР Президентінің «Қоғамдық келісім» РММ медиация республикалық әдістемелік кабинеті 050000, ҚР, Алматы қ., 

Құрмаңғазы к. 40. Тел:. 8 (727) 272-34-85, 8 (701) 711 83 02, 8 (775) 443 65 65. E-mail: mediation.almaty@mail.ru 
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Алматы қаласының азаматтық орталығы 

 

Алматы қаласының азаматтық орталығы 2018 жылы Алматы қаласының қоғамдық даму басқармасының қолдауымен 

құрылды. 2019 жылдан бастап жоба Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ гранттық қолдауына ие болды.  

Азаматтық орталық Алматы қаласының тұрғындарын қоғамның әлеуметтік маңызды мәселелерін шешуге белсенді тарту 

арқылы ұйымдастырушылық жетілдіруге ықпал ету және азаматтық қоғам институттарының тұрақтылығын нығайту мақсатында 

құрылды. 

Алматы қаласының Азаматтық орталығы қызмет көрсетеді:  

 ҮЕҰ азаматтық бастамаларын жинақтайтын бірыңғай ресурстық база ақпараттық көмек көрсетеді; 

 Бірыңғай әлеуметтік саясат жүргізу мақсатында мемлекеттік мекемелер мен халықаралық ұйымдар арасында операциялық 

ақпарат алмасу; 

 ҮЕҰ құру мақсатындағы сұрақтар және сол ҮЕҰ жұмысын іске асыру үшін консультациялық, әдістемелік,  оқытылым көмектерін 

көрсету. Сондай-ақ, ҮЕҰ арнап мәліметтер базасы, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды, мемлекеттік гранттар мен 

премияларды, «Атамекен» бағдарламарын қарастырады. 

 Коммерциялық емес секторда заңнама мен НҚА түсіндіруде көмек көрсету; 

 Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар және т. б. шеңберінде әлеуметтік жобаларды іске асыру 

бойынша конкурстарға қатысу мәселелері бойынша кеңес беру; 

 Алматы қаласының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы шеңберінде жобаларды іске асыру мониторингін жүргізу. 
 

Алматы қаласының азаматтық орталығы әлеуметтің мәселелеріне бей-жай қарамайтын барлық тұрғындарға көмектесуге 

әрдайым қуанышты. Алматы қаласының тыныштығына күш салатын барлық тұрғындармен бірлесіп жұмыс істеуге әрдайым дайын. 

 

Азаматтық орталықтың байланыс мәліметтері: Жамбыл көшесі 114/85, 109 кабинет, call-center: 8(727) 341 04 11, e-mail: 

info@civilcenteralmaty.kz, веб-сайт www.civilcenteralmaty.kz  
 

mailto:info@civilcenteralmaty.kz
http://www.civilcenteralmaty.kz/
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«Open Almaty» электронды порталы  

жобасы туралы ақпараттық мәлімет 

«Open Almaty» - екі кезеңмен жүзеге асырылатын күрделі жоба: Бірінші кезең - өмірлік жағдайлар open-almaty.kz порталын іске 

қосу. Екінші кезең - Ашық есік қағидаты бойынша қала әкімдігінің қоғамдық қабылдауын іске асыру және әкімшіліктің халыққа 

қолжетімділігі. Болжам бойынша, бұл қоғамдық қабылдау орталығы бір шаңырақтың астында әкімдіктің қоғамдық қабылдау 

орталығын, инвесторларға қызмет көрсету орталығын, туристік орталықты, МЖӘ орталығын, әкімшіліктің бірыңғай қоңырау-

орталығын, сондай-ақ азаматтардың өтініштерін қарайтын құзырет орталықтарын (сарапшылар) біріктіреді. 

Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін портал «Open Almaty» 3 пайдаланушылар санатына бөлінген: қала тұрғындары, қала 

қонақтары және бизнес. Портал қалалық билікпен бірыңғай байланыс орталығы ретінде ойластырылған. Құрылған бірыңғай 

өтініштер базасы, соның салдары ретінде, Алматы қаласы басқармасының азаматтардың өтініштерін қарау тәртібін бақылауды 

күшейтеді және тиімділігін арттырады. 

АҚ «Алматы қаласының даму орталығы» Алматы қаласының әкімдігінің қолдауымен өмірлік жағдайларды шешу жөніндегі 

жобаны іске асырды. «Open Almaty» Smart City концепциясын іске асыру шеңберінде басталды, деп Алматы қаласының даму 

орталығының баспасөз қызметі хабарлады. 

Жоба Алматы тұрғындарына, бизнеске және қала меймандарына өмірлік жағдайларды шешуге, тіркелмеген НҚА-ге көмектесуге 

арналған. Жобаның мемлекеттік органдар тарапынан дамып келе жатқан стандарттар мен нормативтік құқықтық актілерге деген 

көзқарасты өзгертеді деп күтілуде. Басқаша айтқанда, нормативтік актілер халықтың қажеттіліктеріне сәйкес болуы керек.  

Өтініштерді талдау халықтың өмір сүру жағдайларын қарауға ең өзекті және проблемалық мәселелерін анықтайды. 

Өмірлік жағдайларды шешу қадамдық нұсқаулықтары қарапайым тілде сипатталған және тым көп терминдері кездеспейді. 

Порталда көзделген неғұрлым жиі қойылатын сұрақтарға барлық бағыттар бойынша жауаптар және қызмет көрсету бойынша 

іздестіру қарастырылған. 

Порталдың пилоттық іске қосылуын назарға ала отырып, ол сондай-ақ сарапшылар мен қоғамды жобаға белсенді қатысуға 

шақырды және барлық ескертулер мен ұсыныстарды open-almaty@almatydc.kz электрондық мекенжайына жіберуді сұрады. 

«Open Almaty» порталы қол жетімді: www.open-almaty.kz 

http://www.open-almaty.kz/
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 «Almaty-Adaldyq Alany» жобалық кеңсе 

 

Жоба Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен 

және Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен жүзеге асырылады. 

 

Мақсат: сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету, сыбайлас жемқорлықты жалпыға бірдей қабылдамауды қалыптастыру, 

азаматтарды мемлекеттік мекемелерге сенімін ұлғайту. 

Міндеттері: 

 Тұрмыстық жемқорлықты жою; 

 мемлекеттік органдардың қызметіне қоғамдық бақылауды жетілдіру; 

 құқықтық білім мен сенімдерге негізделген халықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру; 
 

 

 «Almaty-Adaldyq Alany» 

Жобалық кеңсе 

Байланыс 

Жетекші – Братенков Александр Иванович 

Мекенжай: ҚР, 050040, Алматы қ, Әл-Фараби  даңғылы, 71, 201, 

кеңсе. 

Тел.:8(727) 983 14 24; 8 708 983 14 94,   

e-mail: almaty_adaldyq_alany@mail.ru  

www.facebook.almatyadaldyqalany 

  

 

 

 

 

 

mailto:almaty_adaldyq_alany@mail.ru
http://www.facebook.almatyadaldyqalany/
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 «Бақытты Отбасы»  көпбалалы аналарға арналған қалалық орталық 
 

Орталық 2019 жылы құрылды. «Бақытты Отбасы» бағдарлама аясында көпбалалы және аз қамтамасыз етілген отбасыларға 

қолдау мақсатында өз істерін жүргізеді. 

Орталықта заң кеңестері, психологиялық кеңестер алып, оңалту көмектерін алуға болады. Көпбалалы аналар жұмыспен 

қамтамасыз ете алады. Аналардың ыңғайына қарап орталықта кішігірім балабақша жұмыс істейді.  

Аналар Орталыққа келген уақыттан бастап тәрбиешілер балалармен түрлі ойындар мен мастер-класстар өткізеді.  Балаларға 

арнап үстел ойындары мен қозғалмалы ойындар ұйымдастырылған. Шахмат, ағылшыг тілі, сазды модельдеу үйірмелері де 

қарастырылған.Сонымен қатар, Орталық есебінен балаларды түрлі секциялар мен үйірмелерге қатыстырылады.  

«Бақытты Отбасы» өз бағдарламасына нақты 7 бағыттағы 13 шараларды қосады. Оның ішінде жеңілдетілген ипотека, қайта 

оқыту, жұмысқа орналастыру , шәкіртақылар мен тегін балабақшалар, жергілікті бюджеттен төленетін біржолғы төлемдердің ұлғаю 

кіреді. 
 

 

 

 «Бақытты Отбасы» көпбалалы 

аналарға арналған қалалық орталық 
 

Байланыс  

Жетекші – Байсакова Зульфия Мухамедбекқызы 

Алматы қ, Зенков көшесі, 15 ,Гоголь көше қиылысымен, 41  

тел.+7(727)248 51 15,  

e-mail: botbasy@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Центр-многодетных-

матерей-Бакытты-отбасы-402158760636677/ 

Telegram-bot@BaqyttyOtbasyBot 

Instagram @baqyttyotbasy.kz 

 

 

 

mailto:botbasy@gmail.com
https://www.facebook.com/Центр-многодетных-матерей-Бакытты-отбасы-402158760636677/
https://www.facebook.com/Центр-многодетных-матерей-Бакытты-отбасы-402158760636677/
https://www.facebook.com/Центр-многодетных-матерей-Бакытты-отбасы-402158760636677/
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Алматы қаласы мемлекеттік органдарының сенім телефондары 

Алматы қ. Мемлекеттік кірістер департаменті 8(727)279 29 56 

Алматы қ. Алматы қалалық соты 8(727)330 91 56 

Алматы қ. Ішкі істер департаменті Call-Center 1402 

Алматы қ. прокуратурасы  8 (727) 220 4522 

Алматы қ. Әділет департаменті 8(727)330 80 11, 330 80 02, 291 79 90 

Алматы қ. Төтенше жағдайлар департаменті 
Call-Center 112 

8(727)278 20 83, 278 20 84, 274 41 04  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының 

Алматы қ. бойынша департаменті 

Call-Center 1424 

8(727)278 73 00, 278 73 92 

Алматы қ. Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті 
Call-Center 110 

8(727)275 88 01 

 

ТӨТЕНШЕ ҚЫЗМЕТТЕР 

112 - құтқару қызметі 

109 - құтқару қызметі (бірыңғай кезекшілік - диспетчерлік қызмет)  

101 - өрт қауіпсіздігі 

102 - полиция  

103 - жедел жәрдем 

104 - газ авариялық қызметі 

165 - орталықтандырылған жөндеу бюросы 

171 - Қалааралық және халықаралық қоңырауларға тапсырыс беру 

118 - тегін анықтамалық қызмет көрсету 

169 - ақылы ақпараттық-анықтамалық қызметі 

150 - балалар мен жастарға арналған «сенім телефоны» 


