
«Қайырымды істер марафоны» жалпыұлттық жобасы 
шеңберінде қыркүйекке арналған іс-шаралар* 

* әдістемелік құралмен «9 қыркүйек – Ұлттық Қайырымдылық күні Нұсқаулығы», 
«Қайырымдылық кеңестері» бірге беріледі

«Ең мейірімді бизнес» номинациясы:



    Конкурсқа 2021 жылдың басынан бастап «Қайырымды істер марафоны» 

шеңберінде іс-шараларға бастамашылық еткен, оларға қатысқан жеке 

компаниялар қатыса алады.


Қатысу мысалдары: халықтың әлеуметтік аз қамтылған санатына көмек көрсету 

(баспана беру, қажетті құрылғылармен жабдықтау және тағы басқа); өңірге 

және оның халқына қаржылық, гуманитарлық көмек (ақшалай жәрдемдесу, 

азық-түлік себеттері және тағы басқа) және басқа да қайырымдылық 

акциялары мен мейірімді істер.


Іріктеу талаптары: іс-шараларды қамту, өткізілген іс-шаралардың жүйелілігі, 

сонымен қатар өткізілген, ұйымдастырылған іс-шараларды БАҚ-та және/

немесе әлеуметтік желілерде тарату.

      Қыркүйек айынан бастап төрт конкурс бойынша тізіп қалыптастырылады. 

Олар:

 «Ең мейірімді бизнес».

 «Ең мейірімді ұжым».

 «Ең мейірімді ауыл».

 «Ең мейірімді аула».


     Ұсынылған өтінімдердің нәтижесі бойынша ұйымдастырушы комитет 

іріктеу өткізіп, ең мейірімді өңір таңдалып алынады. Қатысуға өтініпді 

аймақты ЖАО-лар қалыптастырып, бағыттайды. Өтінімдер, 

таныстырылымдық/видео материалдар 2021 жылдың 1 қыркүйегі мен 29 

қазаны аралығында . Электронды мекенжайы 

бойынша қабылданады.

dobryhdelmarafon@gmail.com
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«ҚАЙЫРЫМДЫ ІСТЕР МАРАФОНЫ» ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ 
ЖОБАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ ІС-ШАРАЛАРДЫ ӨТКІЗУ 

ЖӨНІНДЕГІ


2021 ЖЫЛДЫҢ ҚЫРКҮЙЕГІНЕ 
АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Конкурстарға қатысуға өтінімдер өңірлік ЖАО-дан 
келесі форма бойынша қабылданады:
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№ Атауы Марафонға 
қатысудың 
сипаттамасы  
(іс-шараның, 
акцияның атауы)

«Ең мейірімді 
бизнес» (өңірдің 
кем дегенде  
10 ұйымы)

1

2

3

4

«Ең мейірімді 
ұжым» (өңірдің 
кемінде 10 өкілі)

«Ең мейірмді 
ауыл»

«Ең мейірімді 
аула»

Ұйымдастырылған 
іс-шаралардың/
акциялардың 
нәтижелері 
(қамтылуы, сандық 
және сапалық 
көрсеткіштері)

Номинанттың 
байланыс 
нөмірі

Марафон аясында 2021 жылдың қыркүйек айына 
ұсынылатын іс-шаралар күнтізбесі
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Дата Наименование Описание

Бұл күні қайырымдылықтың кез келген 
актілері атап өтіледі, сондықтан өз 
таңдауыңыз бойынша бір ізгі іс жасауды 
ұсынамыз: сенбілік өткізіңіз, 
зейнеткерлерге азық-түлік сатып алуға 
көмектесіңіз, сүйікті дәмханаңызға 
жағымды пікір жазып қалдырыңыз, 
зооқорғаушыларға көмектесу және т.б.

Фото немесе видеоесепті әлеуметтік 
желілерде 


 

хештегтерімен жариялау керек.

#МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ, 

#ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ. 


Біздің елде туыстық қарым-қатынастар мен 
отбасы құндылықтары жоғары бағаланады, 
бірақ көп адам өз өмірінде мұндай қолдауға 
ие бола бермейді. Қандай да бір 
себептермен жанұясыз қалған жандарға 
көмек көрсетуге бағытталған белсенділіктің 
екі нұсқасын ұсынамыз: 

 1. Балалар үйіне барып, балалармен 
әңгімелесу, оларға ойыншықтар немесе 
жаңа киім сыйлау

 2. Жалғызбасты қарттарға барып, 
олардың үй шаруасына көмектесу, шәйға 
арналған тәтті- дәмдімен қуанту. 


Халықаралық 
қайырымдылық күні

Отбасы күні

05.09.2021

12.09.2021

Марафон аясында 2021 жылдың қыркүйек айына 
ұсынылатын іс-шаралар күнтізбесі
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Дата Наименование Описание

Дүниежүзілік тазалық сақтау күніне әлемнің 
157 елінен миллиондаған волонтерлер 
қатысады. Эстониядағы санкцияланбаған 
қоқыстардан елді тазарту жөніндегі 
қарапайым азаматтардың бастамасынан 
басталған ауқымды акция бүкіл жер 
шарына тарады. Аталмыш акцияның 
Қазақстандағы ресми өкілі «Let’s do it Qazaq 
Eli» ҚБ болып табылады.

«Дүниежүзілік тазалық сақтау күні» аясында 
«Ең мейірімді ЖОО», «Ең мейірімді мектеп» 
номинациялары бойынша іріктеу өткізіледі.

Фото немесе видеоесепті әлеуметтік 
желілерде 


хештегтерімен жариялау керек.

#МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ, 

#ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ. 


Шкафтарыңызда бәлкім сіз көптен бері 
оқымаған ескі кітаптарыңыз жатқан шығар. 
Ендеше, неліктен оларды басқа адамға 
беріп, кітаптарға екінші өмір сыйламасқа? 
Өз ұжымыңуызда қажетсіз кітаптардың 
қорабын жинап алып, жергілікті кітапханаға 
өткізіңіз.

Фото немесе видеоесепті әлеуметтік 
желілерде


хештегтерімен жариялау керек.

#МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ, 

#ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ.


Дүниежүзлік тазалық 
сақтау күні


(World CleanUp Day)

"Кітап сыйла" 
акциясы

17.09.2021 - 
18.09.2021* 




*күні түзетуге 

жатады


12.07 - 16.07

Марафон аясында 2021 жылдың қыркүйек айына 
ұсынылатын іс-шаралар күнтізбесі
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Дата Наименование Описание

9 қазанда – елдің бүкіл аймағы Ұлттық 
қайырымдылық күнін атап өту үшін бірігеді. 

Марафон стилистикасында көркемделген 
инстляцияларды орналастыруға кеңес 
беріледі. Онда «қайырымдылық кеңестері» 
бар карточкалар орналастырылады.

Акцияға ниет білдірген кез келген азамат 
қатыса алады: ол үшін инсталяциядан 
«қайырымдылық кеңестері» бар карточканы 
алып, онда көрсетілген қайырымды істі 
орындап, оны Марафонның ресми 
парақшасын атап өтіп және тэгтеп, 
әлеуметтік желілерде бөлісу қажет.

Фото немесе видеоесепті әлеуметтік 
желілерде 


хештегтерімен жариялауға болады.

#МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ, 

#ҚАЙЫРЫМДЫІСТЕРМАРАФОНЫ.


Ұлттық 
қайырымдылық күні

09.10.21

Екі құжат бірге беріледі

 Ұлттық қайырымдылық күнін мерекелеудің нұсқаулығы – 9 қазан

 Карточкаларға арналған қайырымдылық кеңестері

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

«Ең мейірімді ұжым» номинациясы:





    Конкурсқа «Қайырымды істер марафоны» шеңберінде қайырымдылық, 

волонтерлік және басқа да іс-шараларға белсенді түрде қатысқан, өз атынан 

акцияларға бастамашылық еткен және оны ұйымдастырған мемлекеттік және 

мемлекеттік емес ұйымдардың ұжымдары қатыса алады. 


Қатысу мысалдары:

 Өңірде қан өткізу бойынша акция («Донор бол» акциясы);

 Қайырымдылық акцияларына қажетті заттаржы жинау (заттармен, 

техникамен жәрдемдесу және т.б);

Өңірді көгалдандыруға атсалысу және тағы басқа іс-шаралар;
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«Ең мейірімді ауыл» номинациясы:



    Конкурсқа «Қайырымды істер марафонына» белсенді қатысқан, әртүріл 

ауқымдағы іс-шараларға бастамашылық еткен және оларды ұйымдастырған, 

өңір тұрғындарына гуманитарлық, қайырымдылық көмек көрсеткен, өңірді 

көркейту және көгалдандыру бойынша іс-шараларды өткізген өңірлік 

елдімекен пункттері (ауылдар, қалалық типтегі кенттер, аудан орталықтары) 

қатыса алады.

«Ең мейірімді аула» номинациясы» :



    Конкурсқа 18 жасқа толған және көппәтерлі тұрғын үйлерде тұратын, 2021 жыл 

бойы жобаларға, іс-шаралар мен акцияларға қатысқан Қазақстанның барша 

азаматтары қатыса алады. Номинанттар 2021 жылдың 1 қыркүйегінен 31 

қазанына дейін әлеуметтік желілерде жобаның әлеуметтік желілердегі 

аккаунтын белгілей отырып, хэштег қою арқылы жарияланым қалдыруы тиіс.

Әрқашан айналаңыздағы адамдардан 

қалай көмектесе алатыныңызды сұрап 

жүріңізКейде адамның өзін жақсы 

сезінуі үшін бір ғана сұрақтың өзі 

жеткілікті болады.

Всегда спрашивайте окружающих, чем 

вы можете им помочь.Иногда даже 

одного вопроса достаточно, чтобы 

человек уже почувствовал себя лучше.

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

14

Мұны біреудің өміріне қуаныш сыйлау 

үшін жасаңыз. Бүгін басқа адамның 

тағдыры не болатынын біз нақты біле 

алмаймыз, мүмкін сіздің азғантай 

сыйлығыңыз оның өмірінің бір күнін 

әлдеқайда жарқын әрі шуақты ететін 

шығар.

Сделайте это, чтобы подсластить чью-

то жизнь. Мы не можем точно знать, 

что сегодня произойдет у другого 

человека и возможно ваш маленький 

подарок сделает его жизнь гораздо 

ярче и лучше.

Көршілеріңізбен достасыңыз! Әжеңіздің 

рецептісі бойынша дайындалған 

шарлоткадан немесе өз қолыңыздан 

пісірген бәліштен дәм татқызыңыз.

Подружитесь с вашими соседями - 

угостите их домашней шарлоткой по 

рецепту вашей бабуленьки или 

пирожками собственного 

приготовления.

Жүргізушілік қызығушылығыңызды 

тежеп, екінші жолдан келе жатқан 

автокөліктерді сіздің қатарыңызға 

тұруына мүмкіндік беріңіз. Сонда олар 

көліктің «апаттық белгісімен» сізге 

міндетті түрде алғыс білдіреді.

Умерьте свой водительский пыл и 

позвольте машинам со второстепенной 

дороги встроиться в ваш ряд. Они 

обязательно поблагодарят вас, моргнув 

«аварийкой».

Егер сіз көшеден бос пластик бөтелке 

немесе кәмпит қағазын көрсеңіз – оны 

қоқыс жәшігіне апарып салыңыз. Сонда 

көшелер таза әрі көрікті болмақ.

Если вы увидели пустую пластиковую 

бутылочку или фантик на улице - 

донесите его до урны. Так на улицах 

станет чище и красивее
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Өзіңізге ұнаған кітапты теміржол 

вокзалында немесе әуежайда кішігірім 

жазбамен қалдырыңыз.


Кітап сіздің жолыңызды қысқартып, 

уақытыңызды қызықты етті, енді басқа 

жолаушыларды да қуантатын болсын.

Оставьте понравившуюся книгу 

вместе с запиской на вокзале или в 

аэропорту.


Книга скрасила вам часы в дороге, 

теперь пусть порадует других 

пассажиров.

Курьерлер – бүгінгі күні көзге 

көрінбейтін батырлар. Пандемия және 

карантин кезінде сіз бен біздің азық-

түлік пен қажетті заттарға қол 

жеткізуіміз үшін олар аянып қалмады. 

Бұл – өте күрделі әрі ауыр жұмыс.

Курьеры - незаметные герои нашего 

дня. Во время пандемии и карантина 

они трудились изо всех сил, чтобы у 

нас с вами были продукты или нужные 

вещи. Это сложная и тяжелая работа.

Үндеуді ізгі тілектермен бірге басып 

шығарып, оны кіреберістегі арнайы 

тақтаға қалдырыңыз. Көршілеріңіз 

немесе өтіп бара жатқан адамдар 

күлімсіреп, бір күн бойы керемет көңіл-

күйде жүреді.

Распечатайте обьявление с 

пожеланиями и оставьте его на 

спецаильной доске у подъезда. Пусть 

ваши соседи или прохожие улыбнутся 

и получат отличное настроение на 

весь день.

Ай сайын 1000 теңгеден аударыңыз, 

өйткені тұрақтылық сіз жіберген ақша 

көлемінен де маңызды. Үнемі 

жасалатын қайырымдылық – қорларға 

көптеген мәселелерді шешуге 

мүмкіндік береді.

Переводите 1000 тенге в месяц, ведь 

регулярность важнее, чем сумма. 

Регулярные пожертвования 

позволяют фондам брать на себя 

обязательства по решению большего 

количества проблем.

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Кітаптарыңызды мұқият қарап, ең 

қызықты дегендерін таңдаңыз. Ондағы 

керемет оқиғаларды тарататын уақыт 

келді. Кітаптарды кіреберістегі терезеге 

назар аудартар жазбамен қалдырыңыз. 

Осылайша көршілеріңіз сіздің сүйікті 

авторларыңыздың оқырманына 

айналсын.

Посмотрите внимательно на свои 

книги и выберите самый интересные. 

Пора передать эти классные истории 

дальше. Оставьте книги на 

подоконнике в подъезде с милой 

запиской - пусть соседи станут 

фанатами ваших любимых авторов.
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Жазбаның астына пікір қалдырып, 

репост жасаңыз және өз қалаңыздағы 

қайырымдылық қоры немесе қарттар үйі 

жөнінде жазыңыз. Бұл ұйымдарды қалай 

қолдау керек екенін көп адам білуі тиіс. 

Сізге бұл әрекет еш қиын емес, себебі 

оның пайдасы ұшан-теңіз болмақ.

Напишите пару слов под публикацией, 

сделайте репост и расскажите о 

благотворительном фонде или приюте 

в вашем городе - пусть больше людей 

узнает, как можно поддержать эти 

организации. Вам не сложно, а пользы 

масса.

Азық-түлік, дәрі-дәрмек сатып алу 

немесе шаруашылыққа көмектесу 

туралы ұсыныспен хабарландыру 

жазыңыз. Әсіресе, қазіргі уақытта 

қарттарға оңай емес. Тіпті, олардың 

дүкенге барып келуінің өзі қиын әрі 

қауіпті болуы мүмкін.

Напишите милое объявление с 

предложением купить продукты, 

лекарства или помочь по хозяйству - 

пожилым людям сейчас особенно 

тяжело. Прогулка в магазин может 

быть опасной и тяжелой.

Бұл сіздің қоршаған ортаға - көрікті 

әлемге үлес қосуға мүмкіндік беретін, 

айқын әрі қарапайым экологиялық 

қадамдардың бірі. Себебі ағаштар, 

сөзсіз, ғаламшардың өкпесі іспетті, олар 

көмірқышқыл газын сіңіріп қана 

қоймай, өмірімізге қажетті оттегіні де 

шығарады.

Очевидный и простой экологический 

шаг, который позволит вам внести 

свою лепту в здоровый и зелёный 

окружающий мир. Ведь деревья — это, 

без преувеличения, лёгкие Планеты, 

которые не только абсорбируют 

углекислый газ, но и выделяют 

необходимый для жизни кислород.

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Жеңілдікті бөлісіңіз


Жеңілдігі бар артық купоныңыз болса, 

оны пайдалануыңыз екіталай болса, 

соған мұқтаж адамға беріңіз. Босқа 

тастайтын уақытты күтпеңіз.

Делитесь скидками


Если у вас появились лишние купоны 

на скидку, которыми вы вряд ли 

воспользуетесь, отдайте их тем, кто в 

них нуждается. Не храните до 

последнего, чтобы потом выкинуть.
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Артта қалған өкпе-ренішті жүректе 

сақтаудың қажеті не? Жағдайды көңілге 

алмаңыз – сізді ренжіткен адамды 

кешіріп, оған жақсылық пен бақыт 

тілеңіз. Ол амалыңыз сізге жүз еселеп 

қайтады.

Зачем держать в себе старые обиды? 

Отпустите ситуацию - простите 

обидчика и пожелайте ему добра и 

счастья. 


Все вернется стократно ;)

Пандемия өршіп, карантин күшейген 

кезде жақын адамың шалған қоңырау 

күні бойы көңіліңізді көтеруі мүмкін. 

Әжеңіздің қал-жағдайын білу үшін 10 

минут уақытыңызды аямаңыз. Сондай-

ақ телесериалдағы сүйікті кейіпкері 

бүгін не істегенін сұрауды ұмытпаңыз

Во время пандемии и постоянного 

карантина звонок от близкого человека 

может поднять настроение на весь 

день! Не пожалейте 10 минут своего 

времени, чтобы узнать у бабуленьки как 

ее дела и что делал сегодня ее 

любимый герой телесериала.

Барлық адамның киім сөресінде көптен 

бері киілмеген футболкалар мен 

жемпірлер бар. Оларды жинап, тазалап, 

үтіктеп, қайырымдылық қорына 

тапсырыңыз. Ол әрекетіңіз әлдекімнің 

көңіл-күйін көтеріп, қуаныш сыйлайды!

У всех в шкафу есть тайные стопки с 

футболками или свитерами, которые 

давно уже не "выходили в свет". 

Соберите их, проследив, чтобы вещи 

были чистыми и выглаженными, и 

отправьте в благотворительный фонд. 

Кому-то они здорово поднимут 

настроение!

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Нан қалдығын мұқият дорбаға салып, 

көшедегі қоқыс бөшкесінің жаңына іліп 

кетіңіз. Үй-күйсіз жанның бірі қоқысты 

ақтармай ілулі тұрған дайын нанды 

талғажау етсін.

Аккуратно сложите остатки хлеба в 

пакет и повесьте около уличных 

мусорных баков. Какому-то 

бездомному человеку не нужно будет 

долго копаться в мусоре, чтобы найти 

пищу, можно будет просто взять 

пакетик.

Біреу абайсызда қолғабын немесе 

басқа да бір затын түсіріп алса, міндетті 

түрде назарын бұрып, түсірген затына 

нұсқаңыз. Ал жақын тұрсаңыз, иіліп 

алып, өзіне беріңіз.

Если кто-то уронил перчатку или ещё 

что-то, обязательно окликните 

человека и укажите ему на потерю. А 

если вы стоите неподалёку, то 

поднимите вещь и подайте ему в руки.
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Туристерді суретке түсіруге өзіңіз ниет 

білдіріңіз


Көшеде суретке түскелі жатқан 

туристерді көріп қалсаңыз, өзіңіз қол 

созып, көмек ұсыныңыз. Ешкім өзі түскен 

суретте адамдардың беті көрнекі 

нысаннан үлкен боп түскенін, 

ғимараттардың құлақтың тасасында 

қалғанын қаламайтын шығар.


Если вдруг увидите на улице туристов, 

которые пытаются сфотографировать 

себя сами на вытянутой руке, 

предложите им помощь. Наверняка 

никто не хочет, чтобы все их 

фотографии были как одна: огромные 

лица и крохотные 

достопримечательности где-то на 

заднем плане в районе уха.

Бұл бірнеше минут қана алады, есесіне 

әріптесіңізді қуантасыз. Өйткені жаңа 

жұмыста жаңа тәсілді меңгерді. 

Қолыңыздан іс келетін болса, өзгелерге 

үйрете жүріңіз.

Это займет несколько минут, но 

коллега будет счастлив, что теперь 

сможет использовать такой удобный 

инструмент. Если вы в чём-то профи, 

научите других тому, что знаете.

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Сауда үйінің маңына көлік қаңтару оңай 

емес. Әсіресе, мереке күндері 

кәдімгідей проблемаға айналады. Егер 

көлігіңізбен шыққалы жатсаңыз, орын 

іздеп жүрген көлік иесіне өз 

орныңызды нұсқаңыз. Ол бос орын 

іздеп әуре болмай, сіздің 

шыққаныңызды күтетін болады.

Припарковаться где-нибудь у 

торгового центра — это настоящая 

проблема, особенно в праздничные 

дни. Если вы собираетесь уезжать и, 

подходя к своей машине, обратили 

внимание на водителя, который 

подбирает себе место для парковки, 

укажите ему, что вы сейчас уедете, 

чтобы он мог притормозить и встать на 

ваше место.
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Орынды жасы үлкенге ғана беру керек 

деген қағида жоқ. Қасыңыздағы адамның 

аяқта тұруы қиын екенін немесе қатты 

шаршағанын, ауырып тұрғанын көрсеңіз, 

жүгі ауыр болса, орныңызды беріңіз.

Тут дело касается не только пожилых 

людей, которым, само собой, следует 

уступить место. Уступите, если вы 

видите, что человеку, который 

находится рядом с вами, тяжело стоять, 

он слишком устал, ему нездоровится 

или у него тяжёлые сумки.

Кезекте тұрғанда алдыңыздағы 

адамның 100 теңгесі жетпей қалса 

немесе ұсақ ашқасы болмаса, сіз 

ұсыныңыз. Ол ақшаңыз қайтпайтыны 

түсінікті. Бірақ ол көп ақша емес қой. 

Есесіне бір адамның қажет заттан бас 

тартуына жол берген жоқсыз. Сізден 

кейін кезекте тұрғандар да риза 

болады. Кассир тауарды кері 

қайтарғанша, уақыт созылып кетер еді.

Если вы стоите за кем-то в очереди в 

кассе и у человека вдруг не хватает сто 

тенге, чтобы оплатить покупку, или нет 

мелочи, чтобы отдать без сдачи, 

одолжите ему их. Понятно, что денег 

он вам не вернёт, но ведь это и не 

такая уж большая ценность, а человека 

вы избавите от необходимости 

отказываться от одной из своих 

покупок. Да и очередь позади вас 

будет благодарна за то, что вы не 

заставили ждать, пока кассир оформит 

отмену товара.

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Себетіңізге азық-түлікті толтырып 

алдыңыз делік. Ал артыңызда бір құты 

су ұстаған адам ширығып тұрса, асығып 

тұрмасаңыз неге өткізіп жібермеске? Ол 

бұл ісіңізге таңғалып қана қоймайды, 

риза боп алғыс жаудырады.

Если у вас полная корзина продуктов, 

а за вами в очереди томится 

покупатель с единственной бутылкой 

воды, почему бы не пропустить его 

вперёд, особенно если вы не слишком 

торопитесь. Он будет не только очень 

удивлён, но и очень вам благодарен.

Подъезге жаңа көрші келді ме? Ең әуелі 

амандық сұрасқан артық болмайды. 

Көшуге көмектесіп, білмегенін айтып 

жіберу, сұрағына жөнді жауап қату да 

көрші қақысына жатады. Қарапайым 

ғана әрекеттер көршіңізбен жылы 

байланыс орнатып, жаңа дос табуға да 

көмектесуі мүмкін.

В ваш подъезд переезжают новые 

соседи? Неплохо бы для начала с 

ними поздороваться. Предложить 

помощь в переезде, возможно, 

подсказать что-то, ответить на 

вопросы. Несколько простых 

действий, которые помогут вам 

укрепить добрососедские отношения, 

а может, и найти новых друзей.
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Неге таңертең әріптестеріңізге тәттіден 

дәм татқызбасқа? Мысалы, торт әкеліп 

бөліп жеуге болады. Бәрінің көңіл-күйі 

көтерілетіні анық

Почему бы утром не угостить своих 

коллег? Почему бы не притащить в 

офис тортик, например, и не съесть его 

всем вместе? Настроение, 

несомненно, улучшится у всех.

Мейрамды күтудің қажеті жоқ. Көңіл-

күйіңіз жақсы болса, соның құрметіне 

басқа қалада тұратын досыңызға 

сыйлық жолдауыңызға болады. Кітап 

сыйлаңыз немесе жай ғана ашықхат 

жіберіңіз. Сәлем-сауқат әрдайым 

жағымды әсер сыйлайды!

Не нужно ждать праздников. Просто в 

честь хорошего настроения отправьте 

другу, который живёт в другом городе, 

книгу или какую-то безделушку, да 

хотя бы просто открытку. Получать 

посылки всегда так радостно!

Мейрамды күтудің қажеті жоқ. Көңіл-

күйіңіз жақсы болса, соның құрметіне 

басқа қалада тұратын досыңызға 

сыйлық жолдауыңызға болады. Кітап 

сыйлаңыз немесе жай ғана ашықхат 

жіберіңіз. Сәлем-сауқат әрдайым 

жағымды әсер сыйлайды!

Не нужно ждать праздников. Просто в 

честь хорошего настроения отправьте 

другу, который живёт в другом городе, 

книгу или какую-то безделушку, да 

хотя бы просто открытку. Получать 

посылки всегда так радостно!

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Қан тапсырыңыз


Егер қан тапсыру бекетіне бір рет 

баруға уақыт пен жігер тапсаңыз, 

біреудің өмірін құтқардым деп 

есептеңіз.

Сдайте кровь


Если вы не поленились один раз 

дойти до пункта сдачи крови, вы уже 

спасли чью-то жизнь.

Өзіңіз жақсы көретін дәмхана туралы 

жылы лебіз жазып қалдырыңыз.


Сізге белгілі бір мейрамхана немесе кез 

келген орын ұнап қалса, сол туралы 

жылы лебіз қалдырыңыз. Ол сондай көп 

уақыт алмайды да. Есесіне дәмханада 

жаңа келушілер пайда болады. 

Достарыңыз да сіз айтқан дәмханада 

тамаша кеш өткізіп, пайдалы кеңесіңіз 

үшін алғыс айтуы мүмкін.

Оставьте положительный отзыв о 

своём любимом кафе


Если вам понравилось кафе или ещё 

какое-то заведение, оставьте о нём 

положительный отзыв. У вас не займёт 

это много времени, а кафе приобретёт 

несколько новых посетителей. Да и 

ваши друзья наверняка поблагодарят 

вас за совет о хорошем месте, где они 

провели прекрасный вечер.
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О, бұл оңай емес. Қарттар үйінде 

бірнеше сағат болып, мүлде жақыны жоқ 

немесе туысқандарын мезі еткен 

қариялардың көңілін табу үшін де мінез 

бен жүрек керек. Олармен сөйлесіп 

немесе ойын ойнап өткізген сол бірнеше 

сағат қарттардың көңілінде көпке дейін 

қалатыны анық. Егде жандардың бір-

бірінен айнымайтын күндер тізбегін үзіп, 

ерекше әсер сыйлай алсаңыз, үлкен 

шаруа тындырғаныңыз.

О, это непросто. Нужно обладать 

определённым складом характера, 

чтобы провести хотя бы несколько 

часов в доме престарелых, где 

находятся в основном пожилые люди, 

которые, наверное, слишком 

обременяют своих близких или у 

которых совсем нет близких. 

Несколько часов, проведённых с ними 

за беседой или какой-то игрой, 

запомнятся им, ведь это будет для 

стариков целое событие в череде 

довольно скучных дней.

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Егер супермаркетте сондай 

мүмкіндігіңіз болса – арбаның 

қабылдауындағы тиынды алмаңыз. 

Келесі сатып алушы таң-тамаша болып 

қалсын ;)

Если в супермаркете есть такая 

возможность - не забирайте монетку 

из приемника в тележке. Пусть 

следующий покупатель приятно 

удивится ;)

Орын бәріне жетеді, ал сіз, бәлкім, жаңа 

дос табасыз немесе өтіп бара жатқан 

адамның малмандай су болуына жол 

бермейсіз ;)

Места хватит всем, а вы, возможно, 

приобретете нового друга или просто 

не дадите промокнуть прохожему ;)

Мүмкін сіздің жолаушыңыз жұмыстан 

қатты шаршаған болар немесе ұзақ 

жолды жаяу жүріп келген шығар, ал сіз 

бәрібір сол адаммен бір жаққа бара 

жатырсыз. Бұл жомарттығыңыз жайлы 

әрі күтпеген тосын сый болсын.

Возможно ваш попутчик сильно устал 

на работе или уже очень долго идет 

пешком, а вам все равно по пути. Пусть 

это будет приятным и неожиданным 

сюрпризом.
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Бір қарағанда қарапайым ғана 

сыпайылық болып көрінуі мүмкін. Бірақ 

адамдардың көбі асығыс жүріп осы 

қарапайым ишараны естен шығарып 

алады. Соңыңызда келе жатқан адам 

сіздің бір секунд болсын аялдап, есікті 

өзі үшін ұстап тұрғаныңызды дұрыс 

бағалайтыны даусыз.

Казалось бы, простое правило 

вежливости, но как много людей в 

спешке забывают об этой простой 

мелочи. А человек, идущий за вами, 

непременно оценит то, что вы на 

секунду остановились и придержали 

дверь для него.

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Бұл – өз қуанышыңызды бөлісудің ең 

қарапайым әрі ерекше амалы. Ол қалай 

жұмыс істейді? Бариста екі (немесе одан 

да көп) шыны аяқ кофеге тапсырыс 

алады. Оның бірін сатып алушы алса, 

екіншісі аз қамтылғандар мен жағдайы 

төмен адамдарға қалады. Өзі сатып ала 

алмайтын кез келген адам кафеге келіп, 

«ілулі кофе» бар-жоғын біліп, оны тегін 

ала алады.

Самый простой и оригинальный 

способ поделиться своей радостью. 

Как это работает? Бариста получает 

заказ на две (или больше) чашки кофе, 

одну из которых получает покупатель, 

а вторая остается «в запасе» для 

бедных и нуждающихся. Любой, кто не 

может позволить себе этот напиток, 

может прийти в кафе, спросить, есть 

ли у них «подвешенный кофе», и 

получить его бесплатно.
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Анаңызға немесе әкеңізге хат жазыңыз: 

оларды қалай жақсы көретіндеріңізді 

және оларға не үшін алғысыңыз шексіз 

екенін айтып беріңіз.


Махаббат пен алғысқа толы сөзді 

айтудың өзі екінің бірінің қолынан 

келмейді. Біз кейде ұялатын да 

секілдіміз, алайда ата-аналарымыз 

біздің қаншалықты қатты жақсы 

көретінімізді білуі керек. Ата-анаға хат – 

көңіліңіз бен алғысыңызды білдіретін 

жан тебірентер әрі нәп-нәзік жолдау.

Напишите письмо вашей маме или 

папе: расскажите о том, как вы их 

любите и за что особенно благодарны.


Не у каждого получается произнести 

слова любви и благодарности. 

Почему-то мы стесняемся, а ведь 

родителям важно знать, как сильно мы 

их любим. Письмо родителям – 

трогательное и нежное послание, 

которое может выразить 

признательность и благодарность.


Оны жасау үшін қыста күтудің қажеті жоқ 

– құстардың астауы жылдың барлық 

мезгілінде керек. Құстарға жем берудің 

өзі керемет. Барлық жағынан да. 

Балалар үшін ерекше – осылайша, ол 

табиғатты зерттеп, жақсылық пен 

жауапкершілікті үйренеді әрі әлбетте, 

ересектер де, балақайлар да мұндайда 

жақсы сергіп қалады.

Это необязательно делать зимой - 

кормушки для птиц нужны в любое 

время года. Кормить птичек – это 

здорово. Со всех сторон. Для детей 

особенно - тут и изучение природы, и 

воспитание в ребёнке доброты и 

ответственности, и, конечно, отличное 

развлечение для взрослых и малышей.

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Кейде олар тым ұсақ әріптермен немесе 

ұғынықсыз жазылуы мүмкін – ал бұл өте 

маңызды әрі керекті ақпарат. Сіз үшін 

бұл түкке тұрмайды, ал қайырымды іс 

жасалған болып есептеледі ;)

Иногда они напечатаны очень мелко 

или неразборчиво - а это важная и 

необходимая информация. Вам это 

ничего не будет стоить, а доброее дело 

будет сделано ;)

Бейтаныс компанияда сөз бастау 

немесе әңгіме-дүкен құру өте қиын. 

Бірінші болып бастаңыз – мейманның 

қал-жағдайын біліп, оның кешін жайлы 

әрі жағымды етіңіз.

В незнакомой компании бывает очень 

сложно начать разговор или завязать 

беседу. Будьте первым - спросите как 

дела у гостя и сделайте его вечер 

приятным и теплым.
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Тағдырымыздың тәлкегі ме екен, 

әйтеуір, өзімізге туыс әрі ең жақын 

адамдарымызды біз өте сирек еске 

аламыз. Жұмыс, шаруа, қайдағы бір 

күнделікті мәселелер – оқиғалар желісі 

созылып, аптасына бір рет болсын бір 

минутын қиып, әкесіне, анасына, 

ағасына, әпкесіне, інісіне, атасына, 

әжесіне қоңырау шалуға уақыт 

таппайды. Бұл үзілісті тоқтатып, таныс 

нөмірді бірден теріңіз.

Ирония нашей жизни в том, что о 

самых родных и близких людях мы 

зачастую вспоминаем очень редко. 

Дела, заботы, какие-то повседневные 

проблемы — водоворот событий 

затягивает, и многие даже не находят 

минутки, чтобы раз в неделю 

позвонить папе, маме, брату, сестре, 

племяннику, бабушке, дедушке. 

Разорвите этот круг и наберите 

занкомый номер.

Лоторейлік билетті сыйлау – адамға 

сәттілікті және бақты тарту еткенмен 

бірдей. Ол бәлкім, шынында да бақытты 

адам болып шығуы да мүмкін.

Подарить лотерейный билетик - как 

подарить удачу и везение человеку. 

Хотя бы потому, что он и правда может 

оказаться счастливым.

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Жаяу жүргіншілер жолынан өтіп бара 

жатқанда су шашып кетпес үшін көліктің 

тежегішін басыңыз.


Бұл – автокөлік иелерінің бәрі де 

сақтайтын қарапайым ғана ереже. Жаяу 

жүргіншілер оны байқап, әрекетіңізді 

қоштайтынына сеніңіз ;)


Притормозите в мокрую погоду, 

проезжая мимо пешехода, чтобы не 

забрызгать его.


Это простое правило, которое нужно 

соблюдать всем автолюбителям. 

Поверьте, пешеходы ценят и замечают 

ваш поступок ;)


Өзіңіз оқыған мектепке кіріп, сіз үшін 

еңбек еткен жақсы мұғалімдерге алғыс 

айтып шығыңыз. 


Сіз мұнда өміріңіздің ең көңілді әрі 

қызықты шағы болған қаншама уақытта 

осында өткіздіңіз. Мектепке бас сұғып, 

алған біліміңіз үшін мұғалімдердің 

бәріне алғыс айтыңыз – олар қатты 

қуанып қалары анық.

Зайдите в школу, в которой вы 

учились, и поблагодарите любимых 

учителей за то, что они сделали для 

вас. Вы провели здесь немало 

времени, которое возможно стало 

самым веселым и интересным в 

жизни. Загляните в школу и 

поблагодарите ваших учителей за 

полученные знания - им будет очень 

приятно.
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Егер жұмыста қиындық туындаса, одан 

қалай қашып өтуді анық білесіз – 

әріптесіңізге көмектесіп, өз кеңесіңізді 

ұсыныңыз немесе жұмысты бірге 

атқарыңыз.

Если в работе возникают сложности, а 

вы точно знаете как их избежать - 

помогите своему коллеге и 

предложите ему свой совет или 

сделайте работу вместе.

Қызметтер нарығында жұмысшылар өте 

көп, бірақ кімнің адал және жақсы 

жұмыс істейтінін, ал кімнің өз міндетін 

орындай алмайтынын қалай білуге 

болады? Егер сізде кәсіби мамандардың 

байланыс нөмірі болса, аямай бөлісе 

біліңіз. Өйткені біреуге шынында керек 

болуы мүмкін.

На рынке услуг столько работников, но 

как узнать, кто сделает все честно и 

хорошо, а кто не справится со своими 

обязанностями? Если у вас есть 

контакты профессионалов, не жалея 

делитесь ими с тем, кому это 

действительно необходимо.

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Ондай орындарды волонтерлер мен 

сондағы қызметкерлер күш-құралымен 

ұстап тұр. Мұнда жануарларға арналған 

азық, медикаменттер мен басқа да 

заттар қашан да керек. Аз ғана 

ақшаңызды жұмсап, тіршілік иелеріне 

көмектесіп жіберіңіз.

Приюты содержатся силами и 

средствами волонтеров и его 

сотрудников. Здесь постоянно 

требуются корма, медикаменты и 

другие вещи, необходимые для 

животных. Потратьте немного денег и 

помогите нашим братьям меньшим.

Әрбір адам өзіне лайықты қарым-

қатынас жасалғанын күтеді, өзін және 

әрекеттерінің бағалануынан үміттенеді. 

Жақсы қарым-қатынас бәріне де 

ұнайды. Егер сіз адамдарға шынайы әрі 

жақсылықпен қарасаңыз, оны 

көрсетуден тартынбасаңыз, бұл сіздің 

ұсақ істердің бәріне назар аударып, 

шынында да қызығушылық 

танытатыныңызды білдіреді. 

Не секрет, что каждому человеку 

приятно, когда к нему относятся так, 

как он ожидает, ценят его самого и 

поступки. Всем нравится, когда к ним 

хорошо относятся. Если вы искренне с 

добротой общаетесь с людьми и не 

стесняетесь это демонстрировать, это 

лишь укажет на то, что вы внимательны 

к деталям и действительно проявляете 

интерес.
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Сыйлықтар – адамдар ойлап тапқан ең 

керемет заттардың бірі. Туған-

туыстарыңыз бен жақындарыңызды 

қуанту үшін табуға болатын себеп көп. 

Бұл бәлкім, өзіңіздің махаббатыңыз бен 

симпатияңызды білдірудің ең оңай 

амалы болар. Себепті күтпей, досыңызға 

дәл бүгін сыйлық сыйлаңыз;)

Подарки – одни из самых прекрасных 

вещей, что придумали люди. 

Множество поводов можно найти для 

того чтобы принести радость родным 

и близким. Это, пожалуй, самый 

простой способ выразить свою любовь 

и симпатию. Не ждите повода и 

подарите другу маленький подарочек 

прямо сегодня;)

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Қаланың метросы мен картасын 

түсініңкіремей қарап жатқан туристерге 

көмек ұсыныңыз.


Сіз қаланы туристерден гөрі жақсы 

білесіз! Қажетті локацияға қалай баруды, 

жетуді көрсетіп, күнінің сәтті өтуін тілеп 

қойыңыз – туристердің сіздің қалаңыз 

жайлы ең ыстық естелігі ойында 

жүрсін;)


Предложите помощь туристам, 

которые озабоченно разглядывают 

схему метро или карту города. Вы 

знаете город куда как лучше туристов! 

Подскажите как проехать или дойти к 

нужной локации и пожелайте 

удачного дня - пусть у туристов 

останутся самые теплые 

воспоминания о вашем городе;)

Көзге көріне бермейтін мамандық 

иелерінің кез келгеніне: аула 

сыпырушыға, тазалықшыға, курьерге 

немесе консьержге жай ғана шоколад 

сыйлаңыз.


Аула сыпырушыға немесе тазалықшыға 

шағын ғана сыйлық жасасаңыз, алғысын 

алып, көңіліңіз көтеріледі. Бұл 

мамандықтар көзге көрінбейді, бірақ 

егер олардың жоқтығын бір сәт 

ойласаңыз, мұндай адамдар біздің 

өмірімізге қаншалықты үлес қосып 

жатқаны бірден белгілі болады.


Подарите шоколадку – просто так – 

любому представителю незаметных 

профессий: дворнику, уборщице, 

курьеру или консьержке.


Сделайте маленький подарок 

дворнику или удорщице и получите 

благодарность и позитив. Эти 

профессии считаются незаметными, 

но если представить, что их нет - сразу 

ясно, какой огромный вклад в нашу 

жизнь делают эти люди.
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Жол шетінде «апаттық» белгісі қосылып 

тұрған автокөлікті көрсеңіз, тоқтап, 

жағдайын сұраңыз.


Мүмкін сіз жүргізушіге көлікті жөндеуге 

көмектесіп, болмаса оны таяу жердегі 

жөндеу стансасына жеткізіп тастай 

алатын шығарсыз.

Увидев у обочины автомобиль на 

«аварийке», остановитесь, узнайте, все 

ли в порядке.


Вдруг в ваших силах помочь водителю 

с ремонтом или подбросить до 

ближайшей ремонтной станции. 

Карточкаларға арналған «Қайырымды істер» 
кеңестері

Акция: «Ұлттық қайырымдылық күні» 
Күні: 9 қазан 2021 ж. (сенбі)
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      Барлық өңірде жергілікті атқарушы органдармен Марафон стилистикасында 

рәсімделген инсталяциялар орналастырылған. 




      Инсталяцияларда «қайырымдылық кеңестері» бар карточкалар орналасқан. 

Акцияға ниет білдірген кез келген адам қатыса алады: ол үшін инсталяциядан 

«қайырымдылық кеңестері» бар карточканы алып, онда көрсетілген қайырымды 

істі орындап, оны Марафонның ресми парақшасын атап өтіп және тэгтеп, 

әлеуметтік желілерде бөлісу қажет.



      Жергілікті жерде акцияларды іске асыру үшін Қазақстанның Ақпарат және 

қоғамдық даму министрлігінің ведомстволық бағынышты ұйымдарын, жергілікті 

атқарушы органдарды, КӘЖ бен бизнес өкілдерін тарту жоспарланған.

Акция: «Ұлттық қайырымдылық күні» 
Күні: 9 қазан 2021 ж. (сенбі)
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1 нұсқа

Жалпы ұзындығы 17 м

Ағаш,

Металл құрылым

2 нұсқа

Жалпы ұзындығы 8,8 м

Ағаш,

Металл құрылым
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3 нұсқа

Жалпы ұзындығы 8,8 м

Ағаш,

Металл құрылым
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Ұлттық қайырымдылық күні


