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2015 жыл, 2-4 наурыз           Алматы қ. 

 
2015 жылы 2-4 наурыз аралығында Алматы қаласында əумесерлік мінез-құлықтары бар балаларға 

арналған жабық мекемелердің қызметкерлеріне  арналған «Балалар мен жасөспірімдердің девиантты мінез-
құлықтары: дербес жəне топтық кеңес беру» тақырыбында тренинг өткізіледі. Тренинг Еуропалық Одақ 
қаржыландыратын жəне Қазақстанда, Қырғызстанда жəне Тəжікстанда жүзеге асырылатын PRI «Орталық 
Азиядағы бас бостандығынан айрылған балаларға қатысты зорлық-зомбылықты біртіндеп жою» жобасы 
шеңберінде ұйымдастырылған.  

Тренингке балаларға арналған жабық мекемелердің қызметкерлері: əумесерлік мінез-құлықтары бар 
балаларға арналған мектептердің директорлары, балаларға арналған пенитенциарлық мекемелердің 
қызметкерлері қатысады.  

Бүгінгі таңда Қазақстанда түзету мекемелерінде 95 жуық кəмелеттік жасқа толмаған балалар жəне 
əумесерлік мінез-құлықтары бар балаларға арналған арнайы мамандандырылған мектептерде – 167 бала 
бар. 

  «Қазіргі қоғамда орын алып отырған саяси жəне əлеуметтік-экономикалық өзгерістер жағдайында 
балалар мен жасөспірімдердің дене, психикалық жəне əлеуметтік саулығының нашарлауы байқалады. 
Əумесерлік мінез-құлық – бұл психикалық саулық нормаларынан ауытқыған немесе қандай да бір 
əлеуметтік, мəдени, құқықтық жəне рухани-əдепнамалық нормаларды бұзатын балалар мен 
жасөспірімдердің əрекеттері. Əумесердік мінез-құлықтары бар балалар мен жасөспірімдерге 
психологиялық көмек көрсетудің əсерлі əдісі психологиялық кеңес беру болып табылады, оның тиімділігі 
көп жағдайда кеңес берушінің коммуникациялық қасиеттеріне байланысты», - дейді балалар психиатриясы, 
психотерапиясы жəне медициналық психология саласындағы халықаралық сарапшы Ирина Никольская. 

«Құқық бұзушылық əрекет жасаған балалармен ұзақ уақыт бойы жұмыс жасау қажет, осы уақыт 
ішінде олар қоғамға қайта оралуға əзірленеді, бұл үшін олармен жұмыс жасайтын қызметкерлерді арнайы 
дайындау керек. Бұдан басқа отбасына оралғаннан кейін олардың содан арғы психоəлеуметтік ахуалы 
мəселелерінің шешімін табу керек, - деп «Кредо» қоғамдық ұйымының директоры, профессор  Надежда 
Вениаминовна түйіндейді, - Сол себепті тренинг шеңберінде біз қызметкерлерге адам құқықтарының 
заманауи ұстанымдарына сəйкес балалармен жұмыс жасаудың нəтижелі əдістерін ұсынамыз». 

Тренингті халықаралық сарапшылар - Игорь Добряков жəне Ирина Никольская - балалар 
психиатриясы, психотерапиясы жəне медициналық психология саласындағы мамандар мен Юрий Гусаков - 
адам құқықтарын қорғау саласындағы ұлттық сарапшы өткізеді. 

Қазақстанда жобаны «Кредо» қоғамдық ұйымы жəне Орталық Азиядағы «Penal Reform 
International» (PRI – Халықаралық түрме реформасы) өкілдігі жүзеге асырады. 
Анықтама: Қазіргі таңда Қазақстанда құқық бұзған балалар ер балаларға арналған тəрбиелеу 
колониясында, əйелдер колониясындағы жеке бөлімдерде жəне əумесерлік мінез-құлықтары бар балаларға 
арналған сегіз арнайы мектепте тəрбиеленеді.  
Тренингтің өткізілетін орны:  Алматы қ., «КазЖол» қонақ үйі, Гоголь к. 127/1, «Байқоңыр» 
конференц-залы 

 

Қосымша ақпарат алу үшін PRI жобаларының координаторы Ильяс Нурмағанбетовқа +7 (7172)79-88-84 тел/факсы немесе 
inurmaganbetov@penalreform.org  электронды поштасы арқылы жəне «Кредо» ҚҰ директоры Надежда  Вениаминовна 
Козаченкоға +7 (7212) 42-31-83 тел/факсы немесе  credokrg@mail.ru электронды поштасы арқылы хабарласуға болады. 

 
Жобаны жүзеге асыратын 
мекеме:    
 
Penal Reform International 
Орталық Азиядағы кеңсе 
Астана, Қазақстан, Қабанбай 
батыр к.7/1 ВП 20. 
+7 (7172) 79 88 84 
www.penalreform.org  
 
 «Кредо» ҚҰ 
Қарағанды қ. 
Ерубаев к., 34-422 
 

 

 
Жобаны Еуропалық Одақ 
қаржыландырады 
 

Қазақстан Республикасындағы Еуропалық Одақ өкілдігі 
Космонавттар к., 62 
Каскад БО 
Телефон: +7172-971040 
http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/index_ru.htm  
 
 

 
Еуропалық Одақ өз халықтарының озық жетістіктерін, 
ресурстары мен тағдырын біріктірген 28 мүше-мемлекетті 
біріктіреді.  60 жыл бойы бірлескен күш-жігер арқылы олар 
баяндылық, демократия жəне тұрақты даму аймағын 
қалыптастырып, мəдени əр алуандықты, жеке еркіндік пен 
төзімділік ахуалын орнатып келе жатыр.  Еуропалық Одақ өзінің 
жетістіктері мен құндылықтарын өз шегінен тыс орналасқан 
халықтар мен мемлекеттерге тапжылмай беруге жəне жеткізуге  
тырысады. 

 


