
                 

 

 

 

 

 

 

БАСПА-РЕЛИЗ 
 «АЯЛА» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚОРЫ МЕН  ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ БАЛАЛЫҚ 

«АЛАТАУ» САНАТОРИЯСЫНА ОЙЫН АЛАҢДАРЫН САЛЫП БЕРДІ  

Алматы, Қазақстан –Бүгін республикалық балалық клиникалық «Алатау» санаториясының 

территориясында балалық ойын алаңдарды ашу рәсімі болып өтті. Халықаралық балалар 

қорғау күніне қарсаң бұндай сыйлықты мекеме үшін «АЯЛА» қайырымдылық қоры мен 

Қазақстан Халық банкі бірігіп жасап берді. 

 «АЯЛА» қайырымдылық қоры, міне, бірнеше жылдан бері «Менің балалық шағымдағы 

аула» жобасын іске асырып келе жатыр. Осы жоба шектеуінде мектеп-интернат, балалық 

ауруханалар, санаториялар, перзентханалар және басқа медициналық мекемелердің 

территорияларында балалық ойын алаңдар салынып жатыр. Олардың көбінің 

территорисында балаларға далада бос уақыттарын қызықты етіп және пайдалы өткізуге 

көмектесетін ешбір ойын бұйымдары қарастырылмаған. Алаңдар Алматы, Астана, Семей, 

Өскемен, Талдықорған, Теміртау, Петропавловск, Атырау қалаларындағы балалық білім 

беру және медициналық мекемелерінде салынып қойылған. «АЯЛА» қорымен барлығы 23 

ойын алаңы салыныпты.  

Республикалық балалық клиникалық «Алатау» санаториясы көпсалалы сауықтыру 

медициналық мекемесі болып табылады. Ол Іле Алатауының тау етегіндегі Кішкентау 

Алматылық аңғарда орналасқан, және таулы-климаттық курорт болып саналады. Жыл 

сайын осында 3-тен 14 жасқа дейінгі 1 600 балалардың шамасында Қазақстанның барлық 

түкпірінен келген   ішек-қарын жолы, демалуы мен несеп-жыныстық жүйесінің аурулары 

және кардиоревматология аурулары бар, онкогемотологиялық пациенттер сауықтыру 

курсын алып жатады. Емдегі негізгі орын климатық терапияға беріледі (таза ауада 

серуендеу және дем алуға). Санаторияның бірталай үлкен территориясы бар, онда ескірген 

балалық алаң орналасып тұр. Балалар үшін серуендеуді қызық тартымды болдыру үшін 

санатория территориясын замануи, жоғары сапалы және қауіпсіз балалық алаңымен 

жабдықтау шешілген болатын.  

 «Менің балалық шағымдағы аула» жобасының бұл кезеңінің демеушісі болып «АЯЛА 

қорының» тұрақты серіктесі Қазақстан Халық банкі шықты. Бұл жобадан басқа, Қазақстан 

Халық банкі «Тыныс ал, балақай», «Ұлт денсаулығы босану үйінен басталады», «Өмірге дем 

салайық» сияқты жобалар және тағы басқа «АЯЛА» қорының медициналық және 

гуманитарлық жобаларын іске асыруға көмек көрсеткен болатын.   

Бүгінгі күні балалық «Алатау» санаториясында салтанатты ашылуы болған балалық алаң 

бағасы 2 202 000 теңге болды. Оның біреуі бүлдіршін балалар ойындарына арналған, 

екіншісі – олардан үлкенірек балаларға арналған. 

 «2012 жылда болған дауылдан кейін құлаған ағаштарды, қираған үйшіктерді көру қиын 

ауыр, біздің жеріміз уайымды болып қалды. Қазақстан Халық банкі мен «АЯЛА» 

қайырымдылық қорына біздің сұранысымызға қол ұшын жалғаған үшін, оларға үлкен 

рахметімізді айтқымыз келіп отыр. Біздің санаторияда Қазақстанның барлық түкпірінен 

Әрі қарай керек ақпарат үшін: 

Ксения Манджгаладзе, 

 «АЯЛА» қайырымдылық қорының әлеуметтік жобалар кураторы 

тел.: +7 (727) 356 17 38, +7 777 030 09 66 
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келген балалар денсаулықтарын жөндейді, ал, енді, олардың демалулары одан да қызық 

болатын болды», - деді «Алатау» санаториясының директоры Қаншайым Қайырлыевна 

МУСАЕВА. 

 «АЯЛА» қорымен алты жылдық жемісті ынтымақтасымыздың ағымында бізбен «Тыныс ал, 

балақай», «Ұлт денсаулығы босану үйінен басталады», «Өмірге дем салайық» сияқты 

жобалар және басқа да медициналық және гуманитарлық жобалар іске асырылды, - деді 

«Қазақстан Халық банкі» АҚ басқармасының төраға орынбасары Станислав КОСОБОКОВ, - 

Және осы кезде, біздің ынтымақтасу тәжірибемізді, және «АЯЛА» қорының іске асырылып 

жатқан әлеуметтік жобаларының сапалығы мен тиімділігін басқа ала отыра, қордың жаңа 

бастауын – балалық алаңдар салу жөніндегі «Менің балалық шағымдағы аула» жобасын 

қолдайық, деп шештік. Барлық ынтымақтасу жылдар арасында «АЯЛА» қорының 

жобаларын іске асыруға 60 млн.-нан астам теңге жіберілді». 

 «Қазақстан Халық банкі тағыда өзінің халық деген атын ақтап шықты. Банк маңызды 

әлеуметтік мәні бар қайырымдылық жобаларды үнемі қолдап отырады. Ал, «Менің 

балалық шағымдығы аула» жобасы өте жағымды, мейірімді және жарқын күйге келтіретін 

жоба. Біздің қордың барлық қамқорындағыларының аттарынан Халық банкіне көмек 

бергені үшін тағыда бір разылық білдіремін», - деп белгіледі «АЯЛА» қайырымдылық 

корының вице-президенті Жангелді САРСЕНОВ. 

 

### 

 
 «АЯЛА» қайырымдылық қоры 2007 жылдың наурызында құрылған. Қор әрекетінің негізгі бағыты балалық білім беру және 

денсаулық сақтау мекемелеріне – ауруханаларға, емханаларға, босану үйлеріне, санаторияларға, сауықтыру орталықтарына, 

балалық үйлеріне, мектеп-интернаттарға, бала бақшаларға көмек көрсету болып табылады. Қордың миссиясы – Қазақстан 

Республикасындағы қайырымдылықтың дәстүрі мен мәдениетін қалыптастыру. www.ayala.kz  

 
 «Қазақстан Халық банкі» АҚ ең үлкен клиенттер базасы мен тарату торабы бар Қазақстандағы озат қаржылық топ болып 

және озат бөлшек сауда банкі болып  табылады. Банк қызмет көрсетудің (банктік, зейнеткерлік, сақтандыру, лизинг  жөніндегі 

қызметтер, делдалдық және активтерді басқару жөніндегі қызметтердің ) өзінің жеке клиенттеріне, шағын және орта бизнес 

клиенттеріне, және корпоративтік клиенттерге кең спектрін ұсына, әмбебап қаржылық топ ретінде дамып келе жатыр. Банк 

және өз операцияларын Ресейде, Грузияда және Қырғызстанда жүзеге асырады.  www.halykbank.kz  

http://www.ayala.kz/
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