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Бала кезімізде саяхат, шытырман оқиғаларға толы
кітаптарды оқуға құмар едік. Кітап бетін ашқан
сәттен бастап қиялға шомып, ғажайып әлемге сапар
шегетінбіз. Кейбіріміз кейіпкерлермен бірге алыс
жағалауларға аттансақ, басқалары мұхит тұңғиығына
сүңгитін немесе жер кіндігіне сапар шегетін, ал енді
біреулері басқа әлемді бағындыру үшін ғарышқа
ұшатын. Кітаптағы оқиғалар бізді қай жаққа жетелесе
де, ең бастысы – шытырман оқиғалардың куәсі болуға
кіммен бірге аттанатынымыз еді.

Большинство из нас в детстве увлекались книгами о
путешествиях и приключениях. Одни отправлялись
с героями книг в плавание к дальним берегам, другие
исследовали глубины океана или спускались к центру
Земли, а третьи бороздили необъятный космос, покоряя ту или иную планету. Но куда бы нас не заносили
книжные сюжеты, главное было — с кем мы
отправляемся на поиски приключений.

Кітап бізге өз ортамызды таңдауға мүмкіндік берген
емес. Егер ондай мүмкіндік болса, қазынаны іздеуге
қандай жандармен аттанар едік, кімдерді өз кемеміздің
мүшесі етіп алар едік? Әрине, олар ержүрек, батыл әрі
өр мінезді болар еді. Өз капитанына қалтқысыз сенетін,
қауіп пен тәуекелге қарамастан соңынан еретін
адамдар, кез келген жағдайда жаныңнан табылатын,
сенімді ақтай білетін жандар. Ең маңыздысы –
топтасып жұмыс істей алатын азаматтар.

Книги, конечно, не давали нам возможности выбрать
команду самим. Но что если бы такая возможность все же
была, какую команду мы собрали бы на своем корабле,
отправляясь, например, на поиски сокровищ? Это,
однозначно, были бы смелые, сильные и амбициозные
люди, имеющие определенный опыт за спиной.
Люди, верящие в своего капитана, и смело идущие за
ним, несмотря на риски и опасности, ответственные,
на которых можно положиться в любой непростой
ситуации, и доверять которым можно, как самому себе.
И самое важное, умеющие работать в команде.

Әріптестер, біздің жолымыз болды. Кез келген
саяхатқа батыл аттануға болатын дәл осындай команда
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» туының
астына жиналып отыр.

Нам с вами повезло, коллеги. Ведь именно такая команда
собралась под флагом «Единого накопительного
пенсионного фонда», с которой не страшно отправиться
в любое уготованное нам путешествие.

Саяхаттың оңай болмайтынын бірден ескертеміз.
Біз басқа әлемді бағындырып, жер шетіне сапар
шекпейміз, Жер қойнауын да зерттемейміз, бірақ
біз салымшылармен бірге келешектегі қаржылық
еркіндікке қол жеткіземіз!

Сразу скажем, путешествие будет не самым простым. Да,
мы не будем покорять другую планету, не отправимся на
край света, не погрузимся в недра Земли, но мы будем
вместе с вкладчиками добиваться финансовой свободы
будущего!

Бұл
үшін
біз
жинақтаушы
зейнетақымен
қамсыздандыру жүйесінің сенімді операторы ретіндегі
өз брендімізге деген сенімді нығайтуға, халыққа
зейнетақы қызметін сапалы көрсетуге, барлық салымшылардың зейнетақы жинақтарын сақтап, көбейтуге
тиіспіз. Басқа сөзбен айтқанда, біз өз ісімізді асқан
шеберлікпен атқаруды жалғастыруға тиіспіз, алайда
тағы біраз құлшыныс пен ынта-жігер артықтық ете
қоймас. Өз ісіміздің майталманы болу – барлығымыз
үшін үлкен мәртебе!

Для этого нам нужно укреплять доверие к нашему
бренду как к надежному оператору системы накопительного пенсионного обеспечения, качественно оказывать пенсионные услуги населению, сохранять и
преумножать пенсионные накопления всех вкладчиков.
Иными словами, нам нужно продолжать делать то, что
мы умеем лучше всех, но, может быть, с чуть большей
самоотдачей и энтузиазмом. Ведь это самая лучшая
мотивация для нас всех – всегда оставаться лучшими в
своем деле!

Осы журнал қызығушылық тудырып қана қоймай,
Сізге және жұмысыңызға пайдасы тиер деген үміттеміз.
Іске сәт!

И мы надеемся, что журнал, который перед вами, будет
не просто интересен, но и полезен для вас и вашей
работы. Ну, что же, в добрый путь!

Құрметпен, сіздің редакцияңыз.

С уважением, ваша редакция.
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СЕО-мен
сұхбаттасамыз

Беседуем
с

CEO

Құрметті әріптестер, біздің Қор, өздеріңіз білесіздер,
Қазақстан Республикасының бүкіл зейнетақы
жүйесімен құрдас. Біз сонау қайнар көзінен бастау алып,
халық алдындағы үлкен жауапкершілікті арқалап,
нарықта жалғыз зейнетақы қоры болып қалдық.
Осы жылдар ішінде біз көп нәрсені бастан өткердік,
және алдымызды әлі талай тосынсый күтіп тұр.
Қордың қандай нәтижелерге қол жеткізгені, ары қарай
қай бағытта дамитыны, бүгінде нені білу керек, осы
және басқа да көптеген мәселелер туралы «БЖЗҚ» АҚ
Басқармасының төрағасы Ерденаев Руслан Серікұлымен
болған сұхбаттан оқыңыздар.
Наш Фонд, как вам известно, коллеги, ровесник
всей пенсионной системы Республики Казахстан.
Мы стояли у истоков и стали единственными на рынке,
неся большую ответственность перед населением страны.
За эти годы мы прошли через многое, и через многое
нам еще предстоит пройти. О том, каких результатов
достиг Фонд, в каком направлении он будет
развиваться дальше, что необходимо знать сегодня,
об этом и многом другом читайте в интервью
c Председателем Правления АО «ЕНПФ»
Ерденаевым Русланом Сериковичем.
СЕО (Chief Executive Officer) Басқарма төрағасы | Председатель Правления
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Бүгінгі таңда, Қор қызметінің нәтижелері туралы әңгіме
еткенде Сіз қандай көрсеткіштерді ерекше атап өтер едіңіз?

На сегодняшний день, говоря о результатах деятельности
нашего Фонда, какие показатели Вы бы выделили?

Ең алдымен, мен барлық зейнетақы активтерін бірыңғай Қорға
біріктіруді өте күрделі үдеріс деп атар едім, оны біз қысқа мерзімде
әрі сәтті аяқтадық. Бұл – барлық зейнетақы қорларындағы тоғыз миллионнан аса шотты шамамен жарты жыл уақыт ішінде
біріктірген бүкіл әлемдік тәжірибедегі бірегей оқиға. Бұл істегі
қиындық тудырған жәйттер Қорлардың есепке алу деректерін
әртүрлі бағдарламада жүргізгендігінде болды, ал біз олардың
барлығын салымшыларға ешбір зиянсыз бір жерге шоғырландыруға, яғни, барлық шоттарды, бүкіл тарихты және жеке деректерді сақтап қалуға тиіс едік. Деректердің арасында тек қағаз жүзінде
ғана сақталғандары да болған еді. Дегенмен де біз осы жауапкершілігі мол міндетімізді абыроймен атқарып шықтық, және соны
мақтаныш етеміз, мақтан тұтуға міндеттіміз!

Прежде всего, это достаточно сложный процесс объединения
всех пенсионных активов в единый Фонд, который мы
завершили успешно и в кратчайшие сроки. Это уникальный
случай во всей мировой практике, когда примерно за полгода
было объединено более девяти миллионов счетов из всех
пенсионных фондов. Сложность была еще и в том, что фонды
вели свои учетные данные в разных программах, и мы должны
были все консолидировать в одну без ущерба для вкладчиков
– сохранить все счета, всю историю и все персональные
данные. А ведь были и такие, которые хранились только на
бумажном носителе. Но мы с этой задачей справились, чем все
мы можем и должны гордиться!

Айтып өтетін екінші мәселе, бұл - БЖЗҚ құрылғаннан бері жүргізіліп келе жатқан үлкен заңнамалық жұмыс. Мысалы, біз
ұсынған актуарлық есептердің негізінде заңға түзетулер әзірленді, соған сәйкес 2018 жылы бізде жаңа шартты-жинақтаушы
құрамдауыш енгізілетін болады.
Толығырақ “Зейнетақы 5%-ға көбейеді” материалынан оқыңыз 12 б.
Сонымен қатар Қорымыздың өңірлік желісіне де тоқталып өткім
келеді. Қор құрылған кезде еліміздің тек ірі қалаларында ғана
емес, сонымен бірге шалғайдағы елді мекендерде де танымал болу
туралы мақсат қойылған болатын, оны да белгіленген мерзімде
орындап шықтық, бірақ бұл жерде сапалы қызмет көрсетудің кей
кездерде ақсап қалып отырғанын мойындау керек. Енді біз өңірлік
желіні дамытудың жаңа сатысына ауысамыз, оның мәні - саннан
сапаға ауысу. Біз өз кеңселеріміздің белгілі бір стандарттарға сәйкес
келуі үшін жұмыс жасап, яғни күту залдарының, пандустардың,
кезекті электрондық басқару жүйесінің және тағы басқаларының
болуына, сондай-ақ барлық стандартты операциялардың 5-10
минут аралығында жүргізілуіне күш салып отырмыз. Мұның
нәтижесін әзірден-ақ көре бастадық – салымшыларымыз ризашылығын білдіруде, кеңселерімізде шұбырған кезекті де көрмейміз.
Тағы бір айта кететін жәйт, Қорда барлық бизнес-үдерістер
автоматтандырылған және бірқатар қызметіміз электрондық арналар арқылы ұсынылып жатыр. Бүгінгі таңда клиенттеріміз үзінді
көшірмелерді біздің сайт пен электрондық үкімет порталы арқылы
алуға мүмкіндік алды, ал жақын арада қашықтан шарт жасау
және төлемге өтініш беру секілді қызметтерге де қол жеткізетін
болады. Бірақ дәл қазіргі уақытта клиенттерімізге электрондықцифрлық қолтаңбаны алу үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарына баруына, интернет-хабарландыру тәсілін таңдап, логин
мен парольді тіркету үшін біздің кеңселерімізге келуіне тура
келеді, бұл әрине өте ыңғайсыз. Сондықтан, пайдаланушыларды
электрондық қызметтерге ауыстыру үшін, биылғы жылдың аяғына
дейін көптеген екінші деңгейдегі ірі банктердің қызметтеріне
қосылу бағдарламасын қолданысқа енгізуді жоспарлап отырмыз.
Осылайша біз 100% әлеуетті пайдаланушыларға қызмет көрсетіп,
белсенді пайдаланушылар санын 17-ден 70%-ға дейін арттыра
аламыз. Бұған қоса, біз салымшылармен өзара қарым-қатынас
жасаудың жаңа арналарына бет бұрып, банкоматтар мен интернетбанкингтерге де қол жеткіземіз. Бұл жерде сәйкестендіру мен
қорғау банк құралдарының көмегімен, ал ақпарат алмасу
қорғалған арналар арқылы жүргізілетін болады. Міне біз өз
алдымызға осындай орасан зор жоспарлар қойып отырмыз!
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Второй момент, который мне хотелось бы отметить, это
большая законодательная работа, которая проводится с
момента создания ЕНПФ. Например, на основе наших
актуарных расчетов были подготовлены поправки в закон, в
соответствии с которыми у нас в 2018 году вводится новый
условно-накопительный компонент.
Подробнее читайте в материале «Пенсия увеличится на 5%» на стр.12

Также отмечу нашу региональную сеть. При создании Фонда
стояла задача быть представленными не только в больших
городах, но и в отдаленных поселках, что мы в установленные
сроки и сделали, но тут следует признать, что иногда в ущерб
качественному обслуживанию. Теперь же мы переходим
на новый этап развития нашей сети, который заключается
в переходе от количества к качеству. Мы стремимся сделать
так, чтобы все наши офисы соответствовали определенным
стандартам, таким как наличие залов ожидания, пандусов,
системы электронного управления очередью и так далее, а
все стандартные операции проходили от 5 до 10 минут. Мы
уже можем видеть результат – наши вкладчики довольны,
очередей в наших офисах практически нет.
Конечно же, следует отметить автоматизацию всех бизнеспроцессов в Фонде и предоставление все большего числа
наших услуг через электронные каналы. Наши клиенты
уже сегодня могут получать выписки через наш сайт
и через портал электронного правительства, но уже в
ближайшее время список пополнится еще и удаленным
заключением договора, и подачей заявления на выплаты.
Однако сейчас клиентам все равно требуется приходить в
ЦОНы, чтобы получить электронную цифровую подпись, и
в наши офисы, чтобы выбрать интернет-информирование,
а затем зарегистрировать логин и пароль, а это не совсем
удобно. Так вот, чтобы привлечь большое количество
пользователей в наши электронные сервисы, мы планируем
до конца года реализовывать программу подключения
к сервисам большинства крупнейших банков второго
уровня. Тем самым фактически мы будем иметь 100% охват
потенциальных пользователей и увеличение количества
активных пользователей с 17 до 70%. Кроме того, мы получим
новые каналы взаимодействия с вкладчиками – банкоматы
и интернет-банкинги. При этом идентификация и защита
будут проходить посредством банковских инструментов, а
обмен информации – по защищенным каналам. Вот такие
грандиозные планы мы перед собой ставим!
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Енді ағымдағы көрсеткіштер, статистика туралы сөз қозғасақ,
«статистика болмағанда жұмысымыздың жетістіктерін көре
алмайтын едік».

Давайте поговорим о текущих показателях, о статистике, ведь
«если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том,
как хорошо мы работаем».

Соңғы уақыттағы сандар жайында айту керек болса, бізге де,
салымшыларымға да маңызды көрсеткіш – зейнетақы жинақтарының сомасынан бастар едім. Биылғы жылдың бірінші
тоқсанындағы қорытынды бойынша ол 6,06 трлн. теңге болды.

Если говорить о последних цифрах, то хотелось бы начать с
важнейшего для нас и наших вкладчиков показателя – суммы пенсионных накоплений. По итогам первого квартала текущего года
она составила 6,06 трлн. тенге.

Зейнетақы жарналарының барлық түрлері бойынша шарттардың
жалпы саны 10,1 млн. бірліктен асып түсті, оның ішінде міндетті
зейнетақы жарналары бойынша – шамамен 9,7 млн, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың саны 396 150
бірлік, ал ерікті зейнетақы жарналары бойынша - 39 183 бірлік болды.

Общее количество договоров по всем видам пенсионных взносов
превысило 10,1 млн. единиц, из них по обязательным пенсионным взносам - порядка 9,7 млн. Количество вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 396
150 единиц, а по добровольным – 39 183.

Қор бөлімшелері қызметкерлерінің жұмысын да айта кеткен жөн
көремін, олар бірінші тоқсанда 1,8 млн. аса операция жүргізді.
Барлық операциялардың 26%-ы, яғни негізгі үлес хабарлау
тәсілін анықтау немесе өзгерту жөніндегі келісімді ресімдеуден
тұрады. Осы салымшылардың барлығы дерлік, яғни шамамен
95%-ы «Интернет-үзінді көшірме» қызметі, ұялы қосымша
немесе электрондық почта қызметі арқылы электрондық
хабарлау тәсілдерін таңдаған. Қор қызметтерінің бұрынғыдан да
қолжетімді болуын қамтамасыз ету мақсатында біз түрлі санаттағы
салымшыларға, ең алдымен мүмкіндігі шектеулі адамдарға қызмет
көрсету үшін «Мобильді кеңсе» көшпелі қызмет көрсету жобасын
енгіздік. Бірінші тоқсанда төлем алуға құқылы, бірақ Қорға
өтініш жасамаған I, II топтағы мүгедектігі бар 3 383 салымшымен
байланыс орнатылып, қызмет көрсетілді.

Также отмечу работу сотрудников отделений Фонда, которые в
первом квартале произвели более 1,8 млн. операций. Основная
доля, 26% всех операций, приходилась на оформление соглашений
по определению или изменению способа информирования. Практически все эти вкладчики, около 95%, выбирали электронные способы информирования: с помощью сервиса «Интернет-выписка»,
мобильного приложения или по электронной почте. А в целях обеспечения еще большей доступности услуг Фонда нами был внедрен
проект «Мобильный офис» по выездному обслуживанию различных категорий вкладчиков и, в первую очередь, людей с ограниченными возможностями. За первый квартал были установлены контакты с 3 383 получателями, являющимися инвалидами I, II
групп и имеющими право на получение выплат, но так и не обращавшихся в Фонд.

Айта келгенде 2016 жылдың бірінші тоқсанында біз кері байланыс арналары
арқылы 36 мыңнан артық өтініш алдық. Былтырғы жылы дәл осы уақыт
аралығында небәрі 23 950 өтініш алған болатынбыз.
“И, наконец, за первый квартал 2016 года мы получили более 36 тыс.
обращений по каналам обратной связи. Для сравнения за аналогичный период
прошлого года было получено всего 23 950 обращений”.
Қордағы тағы бір маңызды оқиға - еңбек сіңірген жылдары үшін
зейнетақы төлемдері толық көлемде тағайындалмаған әскери
қызметшілер сомаларын қайтару бойынша бірінші кезеңнің сәтті
аяқталуы. Бірінші тоқсандағы жағдай бойынша қайтару сомасы
шамамен 12 млрд. теңге болды.

Еще одним важным событием в Фонде стало успешное завершение
первого этапа по возврату сумм военнослужащим, которым пенсионные выплаты за выслугу лет были назначены в неполном объеме.
Сумма возврата по состоянию на первый квартал составила около
12 млрд. тенге.

Толығырақ «Зейнетақыға бой түзеу» материалынан оқыңыз 14 б.

Подробнее читайте в материале «Равнение на пенсию» на стр. 14

Айта келгенде 2016 жылдың бірінші тоқсанында біз кері байланыс
арналары арқылы 36 мыңнан артық өтініш алдық. Былтырғы жылы
дәл осы уақыт аралығында небәрі 23 950 өтініш алған болатынбыз.

И, наконец, за первый квартал 2016 года мы получили более 36 тыс.
обращений по каналам обратной связи. Для сравнения за аналогичный период прошлого года было получено всего 23 950 обращений.

Біз көрсетіліп отырған сандардың артында Қордың бүкіл
командасының үлкен еңбегінің тұрғанын білеміз, ал басшы ретінде
Сізге қандай проблемалар мен қиындықтар кездесті және оларға
қалай төтеп бердіңіз?

Мы знаем, что за этими цифрами кроется большой труд всей команды Фонда, а с какими основными проблемами и трудностями
приходилось сталкиваться Вам, как руководителю, и как Вы их
преодолевали?

Кез келген басшы өз жұмысында бетпе-бет келетін негізгі
мәселелер мен қиындықтар мамандарды басқаруда кездесетінін
айтар еді. Адамдарды жай басқару аздық етеді, оларды өз
соңыңнан ілестіріп, тіпті оларға үлгі бола білуің керек, «бір

Любой руководитель вам скажет, что основные проблемы и трудности, с которыми он сталкивается в своей работе, заключаются
в управлении персоналом. Мало просто управлять людьми,
надо вести их за собой, возможно даже быть примером, сделать
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жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып», әртүрлі адамдарды бір
жерге жұмылдырып бір мақсатқа бірге қол жеткізетін, Қорға
адал қызмет ететін ұжым жасауың қажет. Әрқашан біздің
бірлігімізде біздің күшіміз бен болашақ табысымыз жатқанын
естен шығармаған абзал, өйткені компания құрылымындағы
барлық бизнес-үдерістердің, механизмдердің бір арнаға
салынған жүйелі жұмысы болмаса ешқандай жұмыс алға
баспаса керек.
Бұдан бөлек, ұжымда міндетті түрде айқын иерархия түсінігі
болуы шарт. Кез келген топтық жұмыста басқару деңгейлерінің
болғаны дұрыс, және қойылған міндет барлық деңгейде де нақты
орындалу керек. Бірақ, бұл «басшының айтқанының бәрі рас»
деп қабылдау деген сөз емес, өйткені кейде ол да қателеседі.
Мәселен, мен де қатесін мойындай алатын басшылардың бірімін.
Егер менің қателерімді көрсетіп жатса, орын алған жағдайды
ушықтырмай, кері қайтып, қатемді түзетіп, қайта алға жылжуға
әрқашан да дайынмын.
Бүкіл ұжымның кәсіби шеберлігіне де көп нәрсе байланысты.
Қызметкерлердің барлығы бір кісідей білімге құштар болып,
үнемі өзін-өзі дамытуға талпыныс жасауы керек. Менің
тәжірибем бойынша мұндай ұжымда алға жылжуға талпыныс
жасау, биікке өрлеуге түрткі болады. Сондықтан біз Қорда
мамандарды оқыту мәселесіне айрықша көңіл бөлеміз.
Толығырақ «Үйрену қажет, ерінуге болмайды» материалынан оқыңыз 37 б.

Руслан Серікұлы, ақыры біз қызметкерлер туралы сөз
бастаған екенбіз... Өз қызметкерлеріңіздің бойындағы қандай
қасиеттерді бағалайсыз, және неліктен?
Ең алдымен мен қызметкерлердің бойындағы өзіне және
басқаларға деген адалдықты, әдептілікті, қарапайымдылықты
әрі кәсіпқойлықты бағалаймын сондай-ақ, жұмыс берушіге, елге
деген адалдықты да бағалаймын, себебі біз мемлекеттік ұйымда
жұмыс істейміз. Меніңше, еліне адалдығы жоқ адамға біздің
ұйымда жұмыс істеудің де керегі жоқ, мұны ашық айта алам әрі
мені көпшілігі түсінеді де. Жоғарыда атап өткен қасиеттердің
барлығы бір адамның бойында үйлескені дұрыс. Егер адам адал
және әділетті, бірақ өз ісінің кәсіпқойы болмаса, онда кешіріңіз,
бізбен қош айтысуына тура келеді. Немесе керісінше, кәсіпқой
бола тұра, әділетсіз әрі тәртіпсіз болып шықса, оның да мәселесі
осылай шешіледі.
«Жалғыз кісі жау алмас» демекші, жұмыста топпен жұмыс істей
білуді жоғары бағалаймын. Кез келген ұжымда әрдайым түрлі
адамдар болады, және барлық әріптестермен тіл табыса білу
керек. Егер адам басқалармен қарым-қатынас орнатып, олармен
бір топ болып жұмыс жасай алмаса, ол адам бізде ұзаққа шыдай
алмас. Жақсы ма, әлде жаман ба – бұл философиялық сауал,
бірақ нақты жұмысқа қатысты болса, бұл мүмкін жақсы шығар.
Енді Сіздің еңбек жолына аяқ басқан сәттен бастап басшы
лауазымына дейін көтерілген жолыңызды қайталағысы келетін
адамдар жайында айтайық. Сізде табысқа жетудің қысқаша
формуласы бар ма? Жастарға қандай кеңес берер едіңіз?
Табысқа жетудің қысқа әрі әмбебап формуласы жоқ, әр адамның
өз жолы, өз формуласы болады. Бірақ мен жас мамандарға
жұмысқа толығымен берілуге кеңес берер едім, өзі ісіңді жақсы
көруге тиіссің және жұмысыңа өмірдегі өткінші құбылыс ретінде
– «қазір осы жерде отыра тұрам, ал кейінірек басқа компанияға
ауысам» деп қараудан аулақ болған жөн. Олай ешқашан да
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так, чтобы сплотить различных людей в единую лояльную Фонду
команду, сосредоточенную на достижении результатов. Всегда
следует помнить, что в нашем единстве заключается наша сила
и наш будущий успех, ведь без слаженной работы всех бизнеспроцессов, механизмов в структуре компании ничего работать не
будет.
Кроме того, в коллективе обязательно должно быть понятие
четкой иерархии. В любой командной работе предполагается
наличие уровней управления, и все на любом уровне должны
четко выполнять поставленные задачи. Это, конечно, не значит,
что все сказанное руководителем должно восприниматься как
истина в последней инстанции, потому что иногда и он ошибается.
К слову, я один из таких руководителей, которые признают свои
ошибки. И если мне укажут на них, я всегда готов вернуться назад,
исправить их и пойти дальше, нежели усугублять ситуацию.
От профессионализма всего коллектива тоже многое зависит.
Важно, чтобы все сотрудники, как один, были жадными до
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знаний, постоянно стремились к саморазвитию. Развитие внутри
такого коллектива, по моему опыту, дает хороший стимул расти
дальше. Поэтому в Фонде мы большое внимание уделяем вопросу
образования персонала.
Подробнее читайте в материале «Учиться нельзя лениться» на стр. 37

Руслан Серикович, раз уж мы заговорили о сотрудниках. Какие
качества в своих сотрудниках Вы цените и почему?
Прежде всего, в сотрудниках я ценю честность по отношению
к себе и другим, порядочность, где-то скромность, лояльность к
работодателю, к стране – мы работаем в государственной организации – и, конечно же, профессионализм. Я считаю, что нелояльному к стране человеку не стоит работать в нашей организации, и
я откровенно об этом говорю, и многие это понимают. При этом все
перечисленные мною качества должны сочетаться. Если человек
честный и порядочный, но не профессионал, то извините, нам
придется расстаться. Или наоборот, он может быть профессионалом,
но абсолютно нечестным и непорядочным, то исход будет таким же.

PRO

В нашей работе «один в поле не воин», поэтому умение работать
в команде я очень ценю. В любом коллективе всегда есть разные
люди, и надо уметь находить общий язык со всеми коллегами.
И если человек не хочет выстраивать коммуникации, выступать
единой командой, то, наверное, он у нас не задержится. Хорошо
это или плохо – это философский вопрос, но, что касается
конкретно работы, наверное, это хорошо.
Давайте поговорим о тех, кто хочет повторить Ваш путь,
начиная с каких-то базовых позиций, достичь позиции топменеджера. Есть ли у Вас какая-то краткая формула успеха?
Какие шаги Вы советовали бы предпринять молодым?
Таких кратких и универсальных формул успеха не бывает, у
каждого свой путь и своя формула. Но я бы хотел посоветовать
молодым специалистам отдаваться работе полностью, любить то,
чем занимаешься, и не относиться к своей работе как временному
явлению в своей жизни – «сейчас тут отсижусь, а потом перейду
в другую компанию». Так никогда не стать успешным! Кроме
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табысқа жете алмассың! Оның үстіне басшылар мұндай адамды
мұғалімнің қай оқушының көшіретінін, ал қай оқушы адал
еңбекпен дайындалатынын білетіні сияқты бірден байқайды.

того, руководители такого человека видят сразу, как и учителя
видят, кто из учеников списывает, кто добросовестно занимается
и так далее.

Екінші кеңес – өзіңді ұзақ жұмысқа дайында. Қандай жағдай
болмасын, бір-екі жыл бас көтермей жұмыс істеуге, өзіңді
көрсетуге, кейде тіпті артық жұмыс жасауға тура келеді. Бұл
менің де, қазіргі әріптестерімнің де басынан өткен. Және бірден
нәтиже күтуге болмайды. Амбиция деген жақсы, бірақ жұмысқа
тұрып үлгермей жатып, екі-үш айдан соң қызметіңіздің көтерілуін күткен жағдайда емес. Ол мүмкін емес, биікке жол тек
көп еңбекті талап ететін жұмыс арқылы ғана ашылмақ. Бірақ
мен сіздердің еңбектеріңіздің еш кетпейтініне, және болашақта
міндетті түрде өз жемісін жегізетініне сендіргім келеді, ең
бастысы тоқтап қалмау керек.

Второй совет - настраивайтесь на длительную работу. Год,
два в любом случае нужно будет работать не покладая рук,
проявлять себя, где-то может даже перерабатывать. Я сам и
многие мои нынешние коллеги такое прошли. И не стоит ждать
немедленных результатов. Амбиции – это хорошо, но не в том
случае, когда вы не успели устроиться, и уже через два-три
месяца ждете повышения. Такого просто не может быть, путь
наверх лежит только через кропотливый труд. Но я вас уверяю,
все ваши старания не пройдут даром и обязательно принесут
свои плоды в будущем, главное не останавливаться.

Және соңғы кеңес – әрқашан жұмыстан, әріптестерден тек
жақсықасиеттерін алуға тырысу керек. Мен өзім де осы кеңеске
сүйенемін. Барлық саяси қайраткерлердің, қаржыгерлердің,
спортшылардың тек жақсы қасиеттерін бойыма сіңіруге
тырысамын.

И последний совет – всегда стараться брать от работы, от
коллег только лучшее. Я сам часто следую этому совету. И
от всех политических деятелей, финансистов, спортсменов я
всегда стараюсь выделять и перенимать только положительные
качества.

Сіз оқуға ұсыныс жасайтын қандай да бір кітап бар ма?

А есть ли у Вас какая-нибудь книга, которую Вы могли бы
рекомендовать к прочтению?

Соңғы кезде мен қазіргі уақытта GOOGLE компаниясының
техникалық директоры болып қызмет атқарып жүрген
америкалық ғалым Рэймонд Курцвейлдың «Transcend» атты
кітабын оқуға жиі ұсыныс жасап жүрмін. Бұл кітап технологиялар
мен технологиялық өрлеу туралы. Кітапта автор өз өзімен 20
жылдан соң, 30 жылдан соң тілдеседі, және осы уақыт ішінде
техникалық өрлеу қаншалықты алдыға қарыштап қадам жасап
кеткенін көрсетеді. Онда адамдардың белгілі бір жылға қарай
қартаю үрдісін жеңуді үйренетіндігі, ал тағы бірнеше жылдан соң
жастық шақты қайтара алатындығы туралы жазылған. Мұның
бәрі әбден мүмкін, себебі қазірдің өзінде технологиялық үдеріс
экспоненциалды түрде, яғни өте жылдам дамуда. Бүгінде көлемі
ұялы телефондай сыртқы қатты дисктер бар, онда бірнеше жыл
бұрын әлемнің бүкіл компьютерлерінде сақталған ақпараттардан
да көп дерек сақталған. Жақын уақытта біз өнімділігі жағынан
адам миын басып озатын компьютерлерге қол жеткіземіз. Одан
соң алғашқы толыққұнды жасанды зерде пайда болады. Бұл
кітапта сондай-ақ жүрек-қан тамырлары аурулары мен қатерлі
ісік сияқты көптеген қауіпті сырқаттарды адам ағзасына
нанороботтар енгізу арқылы жеңетініміз туралы айтылған.

В последнее время я чаще рекомендую книжку американского
ученого, который сейчас работает техническим директором
компании GOOGLE, Рэймонда Курцвейла «Transcend».
Эта книга о технологиях и технологическом прогрессе. В
книге автор общается сам с собой через 20, через 30 лет и
показывает, насколько скакнул технический прогресс за это
время. В ней расписывается, что люди уже к какому-то году
научатся побеждать процесс старения, а еще через несколько
лет смогут уже возвращать молодость. Это все возможно,
так как уже сейчас технологический процесс развивается
экспоненциально, то есть очень быстро. Сегодня есть внешние
жесткие диски размером с сотовый телефон, на которых
хранится информации больше, чем несколько лет назад
хранилось на всех компьютерах мира. В ближайшее время мы
получим компьютеры, которые по своей производительности
обгонят человеческий мозг. Затем уже мы получим первый
полноценный искусственный интеллект. В книге также
говорится о том, что многие серьезные болезни, такие как
сердечно-сосудистые и рак, в будущем будут побеждены за счет
вживления нанороботов в организм человека.

Мүмкін бұл бүгін күлкілі, оғаш көрінер, бірақ болашақта бұл
шындыққа айналады. Біз де өз жұмысымызда негізгі күшті барлық үдерістерді автоматтандыру мен IT-технологияға салу арқылы артта қалмауға тырысудамыз, себебі болашақ соның еншісінде. Егер біз олай істемесек, мүлдем артта қалып қоямыз, сондықтан бүгін жасау қажет, тек сонда ғана алға қарай жылжимыз.

И пусть сегодня это кажется смешным, неуклюжим, завтра
это будет уже реальностью. И мы в своей работе стараемся
не отставать, делая основной упор на IT-технологии и
автоматизацию всех процессов, потому что за этим будущее.
Если мы этого не сделаем, мы безнадежно отстанем, это надо уже
делать сегодня, чтобы быть в тренде.

Міне, соңғы сауалымыздың да кезегі келіп жетті, Сіз болшақта
Қорды қалай елестетесіз? Ел аузында осы ІТ технолгиясының
дамуы арқылы біраз уақты өткеннен кейін банк бөлімшелерінің
де қажет болмайтыны туралы айтылып жүр. Бұған келісесіз бе?

Вы потихоньку подошли к последнему нашему вопросу, каким
Вы видите Фонд в будущем? Многие говорят, что скоро
банковские отделения, например, не будут нужны, так как
будет развиваться именно IT. Согласны с этим?

Келісемін, солай болады да. Болашақта барлық қызметтердің 99,9
%-ы онлайн көрсетілетін болады, сондықтан бөлімшелерге деген
қажеттілік жоғалады. Қор көп ІТ мамандары барлық үрдістерге
қызметкөрсететінбасқаруаппаратыретіндежұмысістейтінболады.
Бірден ескерте кетейін, қазіргі әңгіме тек болашақтаң көрінісі,
біз ешкімді қысқартқалы отырған жоқпыз, өйткені бізде жылына

Согласен, так и будет. В будущем 99,9% всех услуг будут
оказываться онлайн и необходимость в физических отделениях
отпадет. Фонд будет представлен в виде аппарата управления
и большого количества IT-специалистов, которые будут
обслуживать все происходящие процессы. Оговорюсь сразу,
речь сейчас о перспективе на будущее, никого сокращать мы
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6 млн. астам операция жасалады және жыл өткен сайын оның саны да арта
түсуде. Дегенмен де, көптеген үдерістер автоматтандырылатын болады,
солай болу да керек. Одан ең алдымен біздің салымшы ұтпақ, себебі кез
келген қызмет қысқа мерзімде, қауіпсіз және ашық түрде көрсетілетін
болады. Болашақ адамына ешқандай құжаттың қажеті болмайды, ол тек
саусағын сканерлеп, сканды қорғалған арналар арқылы бізге жолдайды.
Қалғанын түгелдей дерлік біз өзіміз табамыз, себебі барлық деректер қорына
қосылғанбыз.
Алдында айтып өткенімдей, технология қарқынды дамып келеді, бізді
қоршаған әлем де өзгеруде, мұндай өзгерістердің кезкелгеніне біз де, біздің
бағдарламалық-ақпараттық кешендеріміз де дайын болуы керек. Бірақ
бұл егер клиентке біздің бірнәрсені өзгертуіміз қажет болса, оны дәл сол
уақытта өзіміздің бүкіл ІТ және бағдарламалық-ақпараттық кешендерімізді
адамдардың қажеттілігін қанағаттандыратындай етіп өзгерте алатындай
жасауға тиіспіз. Жақында мен Ресей Жинақ Банкінің басшысы Герман
Грефтің сөйлеген сөзін тыңдадым, ол өздеріндегі көп қолданылатын бағдарламаларға айына бірнеше жүздеген өзгерістер жасалатынына қарамастан,
amazon сияқты интернет-индустрияның ірі алпауыттарынан үмітсіз артта
қалып қойғандықтарын мойындады. Соңғы аталған amazon - да қолданыстағы база күніне бірнеше мың рет өзгертілуі мүмкін, бірақ одан бағдарламаның
жұмыс қабілеттілігі ешқандай зиян шекпейді. Оларда ІТ әзірлеушілердің
өзара байланысы жоқ бірнеше тобы жұмыс істейді, бірақ соған қарамастан
біреулер енгізген өзгеріс басқаларына кедергі келтірмейді. Ал бізде қазірде
басқалай жүйе қалыптасқан: сен алдымен бірнәрсені өзгертіп, сынақтан
өткізіп, өндірістік пайдалануға енгізуің керек, тек содан кейін ғана екіншісін
өзгертуге кірісе аласың. Мұндай бірсарынды әдіс бір мезетте бірнеше
өзгерістер жасауға мүмкіндік бермейді. Біз бұларды артта қалдырып, amazon
сияқты икемді және заманауи жүйелерге көшуіміз керек. Қорда біз жалпы
осындай жүйені қалыптастырып, осы тәрізді әдістәсілдерді ұстануға тиіспіз.

не планируем, поскольку у нас более 6 млн. операций в год, и каждый
год их число увеличивается. Но могу точно заявить, что многие процессы
будут и должны быть автоматизированы. От этого в первую очередь выиграет наш вкладчик, так как любая услуга будет оказываться в кратчайшие
сроки, безопасно и прозрачно. Человеку будущего не нужно будет никаких документов, он может просто отсканировать свой отпечаток пальца и
скан по защищенным канал направить нам. Мы все остальное находим
сами, так как уже подключены ко всем базам данных.
Технологии, как я уже отмечал, стремительно развиваются, а мир вокруг
нас меняется, и мы, и наши программно-аппаратные комплексы должны
быть готовы к любым этим изменениям. Но таким образом, чтобы если
клиенту нужно, чтобы мы что-то изменили, мы должны будем тут же
перестраивать все наши IT и программно-аппаратные комплексы на
удовлетворение потребностей людей. Недавно я слушал выступление
руководителя Сбербанка России Германа Грефа, который признался, что
несмотря на то, что у них происходит несколько сотен изменений боевой
программы в месяц, они безнадежно отстали от таких крупных гигантов
интернет-индустрии, как amazon. У последних в течение дня может
происходить до нескольких тысяч изменений боевой базы без ущерба для
работоспособности программы. У них работают несвязанные между собой
команды IT-разработчиков, но при этом изменения, внесенные одними,
не мешают другим. А у нас пока немного другая система: ты должен
сначала что-то одно поменять, оттестировать, ввести в промышленную
эксплуатацию, и потом только второе менять. И этот однопоточный
метод не позволяет одномоментно производить массовые изменения. Мы
должны от этого уходить и приходить к таким гибким и современным
системам, как у amazon. Вот такую систему надо настроить, такой подход
мы должны исповедовать в целом в Фонде.
Елнур Шалкибаев
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Зейнетақы
5%-ға көбейеді

Пенсия
увеличится на 5%
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының қосымша 5%-ын
белгілеу есебінен жаңа шартты-жинақтаушы зейнетақы жүйесін (ШЖЖ) енгізу қарастырылды. Анықтамасының өзі
анықтап тұрғандай, бұл салымдарды жұмыс беруші енгізеді,
сондықтан олар азаматтардың меншігі болмайды және мұраға
қалдырылмайды.
Осыған байланысты соңғы кездері халық арасында түсінбеушілік, одан қала сенімсіздік орын алуда. Оның себебі де
бар. Жұмыс істейтін азаматтардың көпшілігі 10% міндетті
зейнетақы жарналары болғандықтан, ЖМЗЖ-ның не үшін
енгізілетінін білмей дал болуда. Олардың көпшілігінде жаңа
өзгерістердің енгізілуіне орай жұмыс берушілер де жалақыны
дәл сол 5%-ға азайтуы мүмкін деген үрей бар.

С 1 января 2018 года в Казахстане предусмотрено введение новой
условно-накопительной пенсионной системы (УНС) за счет
установления дополнительных 5% обязательных пенсионных
взносов работодателя (ОПВР). Уже из определения понятно, что
эти вклады вносит работодатель, следовательно, они не являются
собственностью граждан и не наследуются.
В связи с этим среди населения страны в последнее время
стало возникать непонимание и, как следствие, недоверие.
Справедливости ради стоит отметить, что эти веяния возникли не
на пустом месте. Большинство работающих граждан не знают, для
чего вводится ОПВР, ведь есть 10% обязательных пенсионных
взносов. Многие боятся, что в связи с нововведением работодатели
намеренно будут уменьшать зарплату на те же 5%.

Халықтың бұлай үрейленуі еліміздегі азаматтардың қаржылық сауаттылығының әлі де болса төмен деңгейде болуына
байланысты. Ақпараттың қолжетімділігіне қарамастан,
елімізде салымшылардың инвестициялық табысын Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) алып отыр деп ойлайтын адамдар да кездеседі. Мұндай жаңсақ пікір қасақана
ниеттен емес, зейнетақы мен қаржы жүйесінің жұмысын
түсінбегендіктен туындап отыр.

В какой-то степени тревоги населения можно объяснить, поскольку, как это ни прискорбно, но уровень финансовой грамотности
казахстанских граждан пока оставляет желать лучшего. Несмотря
на доступность информации, все еще встречаются люди, которые
считают, что пенсионные фонды, в Казахстане это Единый
накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), якобы присваивают
себе инвестиционный доход вкладчиков. И идет эта неправильная
трактовка не от злого умысла, а от простого недопонимания работы
пенсионной и финансовой системы в целом.

Енді ШЖЖ енгізу мәселесін барынша қарапайым тілмен
түсінідіріп көрейік. Бүгінгі таңда зейнетақы үш бөліктен
тұрады, олар – базалық, ортақ және жинақтаушы.

Давайте разложим все по полкам и как можно проще проясним
вопрос с внедрением УНС. Начнем с того, что на сегодня пенсия
состоит из трех частей: базовой, солидарной и накопительной.

2016 жылы БАЗАЛЫҚ зейнетақы көлемі - 11 965 теңге.
Зейнетақының бұл бөлігі еңбек өтіліне қарамастан
зейнеткерлердің барлығына мемлекеттік қазынадан төленеді.
ОРТАҚ. Бұл зейнетақыны 1998 жылға дейін аз дегенде жарты
жыл еңбек өтілі болған адамдар алады (оған ЖОО-да оқыған
кезең де кіреді). Яғни зейнетақының бұл бөлігін 1979-1980
жылдары туылған азаматтар соңғы рет алатын болады.
Зейнетақының бұл бөлігі де бюджеттен беріледі.
Енді жинақтаушы зейнетақы бөлігіне ТОҚТАЛАЙЫҚ. Бұл
әлдеқайда жеңіл. Жинақтаушы жүйе дегеніміз салымшының
өзі аударатын жинақ бөлігі, басқа сөзбен айтқанда 1998 жылдан
бастап жалақыдан жеке зейнетақы шотына аударылып отыратын,
дәулетті кәрілікті қамтамасыз етуге арналған 10% зейнетақы.

БАЗОВАЯ пенсия в 2016 году составляет 11 965 тенге. Эта часть
пенсии выплачивается абсолютно всем пенсионерам, независимо
от трудового стажа, из средств государственной казны.
СОЛИДАРНАЯ. На нее могут претендовать только те, кто имеет
хотя бы полгода трудовой деятельности до 1998 года (обучение в
ВУЗе также в него входит). Получается, что последними получать
эту часть пенсии будут люди, родившиеся примерно в 1979-1980гг.
Эта часть также выделяется из бюджета.
Наконец пенсия НАКОПИТЕЛЬНАЯ. С ней все гораздо проще.
Накопительная пенсия – это та часть сбережений, которую
отчисляет сам вкладчик, иными словами, те 10%, которые с 1998
года переводятся с зарплаты на индивидуальный пенсионный счет,
предназначение которого - обеспечение достойной старости.

Бұдан «зейнетақы бір нәрседен болса да жиналуда, онда ШЖЖ
не үшін енгізу керек?» – деген сұрақ туындайды.

Тут возникает вопрос, зачем же тогда вводить УНС, если пенсия из
чего-то уже складывается? Но не все так просто.

Мұның сырын анықтау үшін ортақ зейнетақыға оралайық.
Сонау Кеңес одағы кезінде бір зейнеткер үшін төрт адам жұмыс
істеген. Төрт еңбеккер тиісті салығын төлеп отырса, бір адам
құрметті демалысының рахатын көріп отырған. Алайда, үкімет
құлап, дағдарыс орын алған кезде халықтың жұмыс істейтін
бөлігі айтарлықтай қысқарды, ал бұл мемлекет қазынасындағы
түсімге де әсерін тигізді. 1998 жылға қарай бір зейнеткерге 1,8
жұмыскерден келіп отырды.
Бұған қоса, сұрапыл соғыстан кейінгі 50-60 жылдары бала туу
өте жоғары деңгейді көрсеткен болса, 90-шы жылдары бала туу
деңгейі өте төмен көрсеткішке жеткен. Осыған орай, бүгінгі жұмыс
істейтін жастар (25-30 жас) зейнеткерлерді (65-75 жас) толық
көлемде қамтамасыз ете алмайды, себебі жұмыс істейтін халық
саны кеңес заманымен салыстырғанда екі есеге азайған. Бірақ
бүгінде бір зейнеткерге шаққанда жұмыс істейтін әрі зейнетақы
жарналарын үздіксіз аударатын адамдар саны 90-жылдардың
аяғына қарағанда біраз болса да көбейген - 2,2. Осы деректерді
және 1998 жылға дейінгі еңбек өтілінің барған сайын азайып
келе жатқанын ескере келіп, ортақ зейнетақы бөлігін біртіндеп
ауыстыру қажеттілігінің туындағанын көреміз.
Қазақстан халқының белгілі бір бөлігінің БЖЗҚ-ның үлгілі
салымшылары емес екенін ұмытпаған жөн, олар зейнетақы
аударымдарын өте сирек жасайды, не мүлде жасамайды. БЖЗҚдағы 10 миллион шоттың ішіндегі БЖЗҚ-ға үздіксіз жарналар
аударатын салымшылар саны 6,4 миллион адамды немесе
халықтың жұмыс істейтін бөлігінің 75%-ын құрайды. Қалған
белсенді, бірақ жарна аудармайтын тұрғындар да (ал ол 3,5
миллионнан асады) зейнет жасына толғаннан кейін «лайықты»
зейнетақысын алғысы келеді.

Чтобы понять, в чем же загвоздка, вернемся к солидарной
пенсии. Еще во времена Советского Союза, на одного пенсионера
приходилось четыре работающих человека, которые, собственно, его
и «спонсировали». Четыре труженика отчисляли соответствующие
налоги, а один наслаждался заслуженным отдыхом. Но произошел
развал, кризис и все вытекающие последствия, и работающая часть
населения значительно сократилась, что прямо пропорционально
отразилось и на поступлениях в казну государства. К 1998 году на
одного пенсионера приходилось 1,8 работающих.
Кроме того, как раз на 90-е годы, пришлась самая низкая
рождаемость, тогда как в послевоенные годы, т.е. в 50-60х гг. был
своего рода baby-boom. Таким образом, нынешняя работающая
молодежь (25-30 лет) не может в полной мере обеспечивать
пенсионеров (65-75 лет), так как количество работающего
населения по сравнению с советскими реалиями уменьшилось
более чем в два раза. Сейчас на одного пенсионера работающих,
регулярно перечисляющих пенсионные взносы, немногим больше,
чем в конце 90-х - 2,2. С учетом всех этих факторов, а также того,
что трудовой стаж до 1998 года становится все меньше, возникла
необходимость постепенного замещения солидарной части пенсии.
Не стоит забывать и о том, что определенная часть населения
Казахстана не является примерными вкладчиками ЕНПФ и
производит пенсионные отчисления либо очень редко, либо
не делает этого вовсе. Из почти 10 миллионов счетов в ЕНПФ
количество вкладчиков, регулярно перечисляющих взносы в
ЕНПФ, составляет 6,4 миллиона человек, или всего 75% от занятого
населения. Остальное активное, но не делающее взносы население
(а это более 3,5 миллионов), достигнув пенсионного возраста, тоже
хочет получать «заслуженную» пенсию.

Сондықтан жан-жақты есептеп, халықаралық тәжірибені игергеннен кейін ғана заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Оның ішінде базалық зейнетақы да бар. 2018 жылдан бастап
10 жыл және одан аз өтілі болған немесе өтілі мүлдем болмаған
жағдайда зейнетақы мөлшері ЕТК-ның 50%-на тең болады. Ол
әрбір келесі толық жыл үшін 2%-ға ұлғайып отырады. Яғни 20
жылдық өтіл болғанда, базалық зейнетақы 70%, 30 жыл болғанда
- 90%, ал өтіл 35 жыл және одан да көп болғанда 100% ЕТКны құрайтын болады. Бұған қоса өтіл еңбек кітапшасындағы
жазбалармен ғана емес, БЖЗҚ-ға тұрақты аударылған зейнетақы
жарналарымен де расталуы тиіс.
Зейнетақының жалпы сомасына жұмыс беруші есебінен төленетін
жарналар да қосылуы тиіс. Жұмыс берушінің жаңа 5% міндетті
зейнетақы жарналарының басты артықшылығы мынада: жұмыс
беруші осы жарналарды аударатын зейнеткер (5 және одан да көп
өтілі болғанда) өзінің шартты зейнетақы шотындағы қаражаты
таусылса да, осы құрамдауыштағы зейнетақыны өмір бойы алатын
болады. Жинақтар мұраға қалдырылмайтын болғандықтан, жүйеден
кеткен (қайтыс болған/басқа жаққа кеткен) адамдардың жинақтары басқа пулға қатысушылардың шоттарына бөлінеді.

Поэтому после тщательных расчетов и изучения международного
опыта и были введены в законодательство изменения и
дополнения. Они коснулись и базовой пенсии. С 2018 года ее
размер при стаже в 10 и менее лет или его отсутствии будет
равен 50% ПМ. А за каждый последующий полный год будет
увеличиваться на 2%. То есть при стаже 20 лет размер базовой
пенсии будет составлять 70%, 30 лет – 90%, а при 35-летнем
стаже и более - 100% ПМ. При чем стаж должен подтверждаться
не только записями в трудовой книжке, но и регулярными
пенсионными взносами в ЕНПФ.
Еще одним слагаемым в общей сумме пенсии должны стать
взносы за счет работодателя.
Главным преимуществом новых 5% обязательных пенсионных
взносов работодателя является то, что пенсионер, за которого
работодатель осуществлял эти взносы, будет получать пенсию из
этого компонента пожизненно, даже если средства на его условном
пенсионном счете будут исчерпаны (при условии стажа участия 5
и более лет). Так как накопления не наследуются, то накопления
покинувших систему (умерших/уехавших) перераспределяются
в счет остальных участников пула.

ШЖЖ үлгісі эксперимент үшін жасалған жаңа үлгі емес. Бұл
Швеция, Норвегия, Латвия секілді және т.б. батыс елдерінде
толыққанды жұмыс істеп келе жатқан зейнетақы үлгісі.
Зейнетақы жүйесі үздіксіз дамып отырады. Қазақстанның
зейнетақы үлгісінде үш тараптың: мемлекеттің, жұмыс беруші мен
салымшының қатысуы және олардың мүдделі болуы көзделген.
Мемлекет зейнетақының базалық деңгейіне, зейнетақы жинақтарының сақталу кепілдігіне және БЖЗҚ-ның қызметіне жауап
береді. Жұмыс берушіге және бәрімізге міндетті зейнетақы
жарналарын уақтылы әрі толық аудару мен қызметкердің
шартты-жинақтаушы шоттарын толықтыру жауапкершілігі
жүктелген. Өйткені бұл – БІЗДІҢ болашағымыз.

Модель УНС не является чем-то новым и экспериментальным. Это
полноценно работающая пенсионная модель таких западных стран
как Швеция, Норвегия, Латвия и др.
Пенсионная система постоянно развивается. Казахстанская
пенсионная модель предусматривает участие и заинтересованность
трех сторон: государства, работодателя и самого вкладчика. Государство берет на себя ответственность за базовый уровень пенсии,
гарантию сохранности пенсионных накоплений, деятельность
ЕНПФ. Но не меньшая ответственность лежит на работодателе за
своевременное и полное перечисление обязательных пенсионных
взносов и пополнение условно-накопительных счетов работника и
на каждом из нас. Ведь, в конечном итоге, это же НАШЕ будущее.
Салтанат Тулендинова
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Зейнетақыға
бой
түзеу!
равнение
на
пенсию!

Биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы Қарулы
күштерінің әскери қызметшілері және әлеуетті құрылымдарының
қызметкерлері толық мемлекеттік зейнетақымен қамсыздандыруға
ауысты.
С 1 января текущего года военнослужащие вооруженных сил и сотрудники
силовых структур Республики Казахстан переведены на полное
государственное пенсионное обеспечение.
Эти изменения в пенсионном законодательстве направлены на увеличение
размеров пенсий для военных и сотрудников силовых структур, чей срок
службы на начало 1998 года был менее 10 лет, или поступивших на службу
после января 1998 года.
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Зейнетақы заңнамасындағы бұл өзгерістер біріншіден екінші
санаттағы яғни қызмет ету мерзімі 1998 жылдың басында 10
жылдан аз болған әлеуетті құрылымдардың қызметкерлері мен
әскери қызметшілердің зейнетақы мөлшерін көбейтуге бағытталған. Бұрын олар мемлекеттік бюджеттен қамсыздандыруды
толық көлемде алмаған. Яғни олардың зейнетақы төлемдері
мемлекеттік бюджеттен толық көлемде қамсыздандырылатын,
10 және одан көп еңбек сіңірген жылы бар бірінші санаттағы
қызметтестеріне қарағанда төмен болған.

Ранее военные и сотрудники силовых структур, срок службы которых на начало 1998 года был менее 10 лет, имели право на получение
пенсии из государственного бюджета в «неполном» объеме и на
выплаты из пенсионных накоплений из ЕНПФ. Учитывая, что
средний размер их пенсии составлял порядка 50–60 тыс.тенге, их
пенсионные выплаты были значительно ниже, чем у сослуживцев,
имеющих на начало 1998 года выслугу 10 лет и более, которые
обеспечиваются из бюджета в «полном» объеме. Теперь размер
назначенных им пенсионных выплат будет пересчитан.

Екіншіден, толық мемлекеттік зейнетақымен қамсыздандыру
1998 жылғы қаңтардан кейін қызметке тұрған көптеген үшінші
санаттағы қызметкерлер үшін маңызды. Олардың зейнетақысының орташа мөлшері небары 3-5 мың теңге болды, өйткені,
құрметті демалысқа шығу кезінде оларға тек зейнетақы жинақтарынан ғана төлемдер тиесілі болды.

В свою очередь, военные и сотрудники (поступившие на службу
после января 1998 года) не имели право на пенсии из государственного бюджета, им полагались выплаты только из пенсионных накоплений. Средний размер их пенсии составлял всего 3-5 тысяч тенге.
На индивидуальные пенсионные счета указанных категорий военнослужащих и сотрудников силовых структур, из средств государственного бюджета осуществлялась уплата взносов в размере 20% от
дохода сотрудника (только 10% которых осуществлялась за счет дохода сотрудника). Поэтому условием для перевода указанных категорий военнослужащих и сотрудников на полное государственное
обеспечение было осуществление военнослужащим или сотрудником возврата взносов, ранее перечисленных за счет бюджета
государства.
Чтобы осуществить возврат, военнослужащему или сотруднику
следует подать письменное заявление, копию документа, удостоверяющего личность, и справку из ЕНПФ в соответствующий уполномоченный государственный орган, перечислявший пенсионные
взносы.

БЖЗҚ-ның басқа салымшыларына 10% төленіп тұрғанда, екінші
және үшінші санаттағы әлеуетті құрылымдардың қызметкерлері
мен әскери қызметшілердің жеке зейнетақы шоттарына мемлекеттік
бюджет есебінен қызметкер табысының 20%-ы мөлшерінде
жарналар төленіп тұрды. Енді оларға тағайындалған зейнетақы
төлемдері қайта есептелетін болады. Ол үшін бұрын аударылған
жарналардың жартысын 2016 жылғы тамызға дейін мемлекеттік
бюджетке қайтару керек. Қайтару үшін зейнетақы жарналарын
аударған тиісті уәкілеттік мемлекеттік органға жазбаша өтініш, жеке
басты куәландыратын құжат пен БЖЗҚ-дан анықтама беру керек.
Осылайша, құрметті демалысқа шығу кезінде еңбек сіңірген жылдары немесе 25 жыл және одан асатын жалпы еңбек өтілі (оның
ішінде 12,5 жыл үздіксіз қызметі) бар барлық әлеуетті құрылымдар
қызметкерлері мен әскери қызметшілер 1998 жылғы қаңтарға
дейінгі өтіліне қарамастан мемлекет есебінен лайықты зейнетақы
алатын болады, ал бұрын қазынадан аударылған қаражаттың жартысын бюджетке қайтарады. Қалған сома мен есептелген инвестициялық табысты олар зейнет жасына толған соң жалпы негіздер
бойынша алады. Зейнетақы жарналарын қандай да бір себептермен қайтармаған әскери қызметшілер де дәл осы талаптар бойынша
зейнетақы төлемдерін алатын болады.
Отставкадағы әскери қызметшілер мен әлеуетті құрылымдардың
қызметкерлері бұл жаңалықты қуана қабылдады. Өйткені ресми
статистика1 бойынша әлеуетті органдардың 73 000 адамы зейнеткер, ал оның ішінде 53 мың адамның 1998 жылғы 1 қаңтар бойынша
толық емес өтілі мен еңбек сіңірген жылдары бар. Медициналық
қызметтің запастағы подполковнигі Серік Садыров өзінің БАҚ-қа
берген сұқбатында: «Әскери қызметшілердің зейнетақыны толығымен мемлекеттік бюджеттен алуы сөзсіз дұрыс шешім. Мен зейнеткермін. Бірақ 1998 жылғы 1 қаңтарда еңбек сіңірген жылдарым
5 жыл болғандықтан зейнетақыны толық емес көлемде алып
отырдым. Енді қайта есептелгеннен кейін менің зейнетақы төлемдерім екі еседен артық, яғни 60 000 теңгеден 123 000 теңгеге дейін
көбейеді», - деп айтып өтті.
Кез-келген қағидалар секілді мұнда да өзіне тән ерекшеліктер
бар. Мысалы, зейнетақы заңнамасындағы түзетулердің мерзімді
қызметтегі әскери қызметшілерден басқа барлық әскери қызметшілерге қатысы бар. Сондай-ақ, заңнамалық актілерге сәйкес «әлеуетті құрылымдар» ұғымы на құқық қорғау органдары, ҚР Қорғаныс министрлігі, ҚР ІІМ, сыртқы барлау қызметі, мемлекеттік
күзет қызметі мен бас прокуратура кіреді, ал бұл ұғымға мемлекеттік табыс комитеті кірмейді. Бірақ онда қаржы полиция-сынан
ауысқан адамдар бар және олардың зейнетақыны қайта есептеуге
құқықтары қайта ұйымдастыру кезінде тіркелген.
1

– ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің вице-министрі Светлана

Жакупованың деректері бойынша (тамыз, 2015)
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Таким образом, все военные и сотрудники силовых структур, независимо от стажа до января 1998 года, будут получать достойную
пенсию за счет государства, а в бюджет вернут половину ранее
перечисленных из казны средств. Оставшуюся сумму они получат на
общих основаниях по достижении пенсионного возраста. Но военнослужащие и сотрудники силовых структур, возврат пенсионных
взносов которых по каким-либо причинам не был произведен,
будут иметь право на получение пенсии только за счет пенсионных
накоплений.
Военнослужащие и сотрудники силовых структур в отставке с
радостью встретили данную новость. И это неудивительно, ведь
официальная статистика1 гласит, что более 73 000 человек из силовых
органов являются пенсионерами, из них 53 тыс. имеют неполный
стаж и выслугу лет на 1 января 1998 года. «То, что военнослужащие
будут получать пенсию полностью из госбюджета, несомненно, правильное решение. Я – действующий пенсионер. Однако получал
пенсию в неполном объеме, так как выслуга на 1 января 1998
года у меня составляла почти 5 лет. Теперь после перерасчета мои
пенсионные выплаты увеличатся более чем в два раза – почти с
60 000 тенге до 123 000 тенге», - отмечает в интервью для СМИ
подполковник медицинской службы в запасе Серик Садиров.
Как и в любом правиле, здесь имеется ряд исключений. Например,
поправки в пенсионном законодательстве касаются всех военнослужащих, кроме военных срочной службы. Также согласно законодательным актам в понятие “силовые структуры” входят правоохранительные органы, сотрудники Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, службы внешней разведки, службы государственной охраны,
Комитета национальной безопасности, Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной
службы Республики Казахстан и Генеральной прокураторы, а сотрудники Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан к ним не относятся. Но там есть люди,
которые перешли из финансовой полиции и их право на перерасчет
пенсии зафиксировано на момент реорганизации.
– по данным вице-министра здравоохранения и социального развития РК Светланы
Жакуповой (август 2015)
1
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Біз ыңғайлы
болу үшін
өзгереміз

Алғысөз. Өткенге көз жүгірту.
Предисловие. Несколько ступеней назад.
Технологиялық өрлеу күн сайын біршама қашықтықты бағындыратын қарышты қадамдар жасап, адам үшін аса қажетті, бұрынғыдан да ыңғайлы құрылғылар мен қызметтерді жарыққа шығаруда.
Бүгінгі шындық сол, біз қарбаласта әбігерленіп жүріп, өз
уақытымызды бағалай түсеміз және әрбір бос минутымызды тек
vita contemplativai үшін арнағымыз келеді. Бүгінде біз терезеден
терезеге сандалу мен дәліздегі ұзын-сонар кезекте тұрып, естен
тану өткен ғасырдың еншісінде қалғанын мойындауымыз керек.

Технологический прогресс ежедневно преодолевает шаги в
несколько миль, рождая на свет все более и более удобные для
человека устройства и сервисы. Реальность сегодня такова, что
в суете сует мы все более начинаем ценить свое время и желаем
отводить свободные минуты исключительно на vita contemplativai. Сегодня мы имеем полное право признать – мытарство от
окошка к окошку и глубокое забвение в коридорных очередях
суть прошлый век.

1-тарау.

Мы меняемся
для
удобства

ХХI ғасыр.
Глава 1.

ХХI век.
Кейбір адамдардың көкейінде зейнетақы қоры мен заманауи
технологияның арасында қандай байланыс болуы мүмкін деген
сауал туындауы мүмкін. Ал қазіргі адам мен смартфон арасында
ортақ не бар? Сірә, жауап анық болар – бүгінде біздің өміріміз
осындай ақпараттар мекеніне еркін қол жеткізуге мүмкіндік беретін
интернет технологиялар мен құрылғыларға тығыз байланысты.
Букинист дүңгіршегіндегі көптомдық анықтамалықтар мен
энциклопедиялар адам саусағына зар боп, шаң басып жатқанда,
интернет бізге тек ақпарат көзіне ғана емес, сонымен бірге
көптеген қызметтер мен деректер қорына да жол ашып береді.
XXI ғасыр біздің өмірімізге қарыштап және «сұраусыз» енді.
Одан БЖЗҚ өмірі де шет қалған жоқ.

Кто-то спросит, что может быть общего между пенсионным
фондом и современными технологиями? А что же общего
между смартфоном и современным человеком? Пожалуй, ответ
очевиден – сегодня наша жизнь тесно связана с интернеттехнологиями и устройствами, которые позволяют получать
доступ к этой обители информации.
Не взирая на то, что многотомные справочники и энциклопедии
плачут по человеческим пальцам в лавке букиниста,
интернет открывает нам доступ не только к источникам, но и
многочисленным услугам и базам данных.
XXI век стремительно и без спроса вошел в нашу жизнь. Жизнь
ЕНПФ не является исключением.

2-тарау.

Esprit fortii.
Глава 2.

Esprit fortii.
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Адамзаттың технологиялық жаңалықтар ашудағы басты мақсаты
– адамдардың күнделікті өмірін жеңілдету. Жеңілдету, яғни
жақсарту. Жақсарту дегеніміз адамдардың өзін өзі дамытуға
талпынысы.
Бұдан әрі сылбыр шегініс жасаудың қажеті жоқ, Изиданыңii
жамылғысын серпе түретін кез жетті.

Все человеческое стремление в создании технологических
открытий преследует главную цель – сделать повседневную
жизнь людей проще. Проще значит лучше. Лучше есть рвение
людей к саморазвитию.
Более незачем делать длительных отсутплений и настало время
снять покрывало Изидыii.

ҰЯЛЫ ҚОСЫМША. Тек жеке басының ғана зейнетақы тарихын тануға мүмкіндік береді. Қордың электрондық қызметтерінің қандай да бір punctum saliensiv болып табылады. Зейнетақы жинақтарын бақылау және кез келген жерде, кез келген
уақытта үзінді көшірме алу сияқты негізгі міндетінен бөлек,
қосымша көпқырлы, әмбебап және пайдалы да қызықты
ақпараттардың қосындысы болып табылады. Мұның бәрін бір
минут та жоғалтпай on-the-gov алуға болады.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. Позволяет познать суть исключительно личной пенсионной истории. Является неким
punctum saliensiv электронных сервисов Фонда. Помимо основной функции – отслеживания пенсионных отчислений и получения выписки в любом месте в любое время – приложение
многогранно, универсально и является инкорпорацией полезной и интересной информации. Все это можно получить
on-the-gov, не теряя ни минуты.
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ВЕБ-САЙТ. Қордың еркін және күшті ойшылдарының a posteriorivi нәтижесінде жасап шығарған туындысы, соның арқасында
қызметтер көрсету мен ақпарат беру үшін түсінікті, ыңғайлы
да әдемі алаң пайда болды. Электрондық қызмет портфелінің
интернет-үзінді көшірме, зейнетақы калькуляторы, кері байланыс, онлайн қоңырау сияқты маңызды компоненттері үшін жауап береді. Сондай-ақ шұғыл түрде ақпарат алу да мифтік кейіпкер
емес, онлайн кеңесшінің көмегімен жүзеге асырылады.

ВЕБ-САЙТ. Творение свободных и сильных умов Фонда,
появившееся a posteriorivi, тем самым, создав понятную, удобную
и красивую площадку для предоставления услуг и информации.
Включает в себя важные компоненты портфеля электронных
сервисов: интернет-выписка, пенсионный калькулятор, обратная связь, звонок онлайн. Также получение оперативной информации предоставляется далеко не мифическим существом –
онлайн консультантом.

3-тарау.

Қандай уәде беруге болады.
Глава 3.

Что можно обещать.
Жоғарыда айтылғандардың бәрі де метафизикалық құбылыс
емес, және сол үшін де барлық физикалық денелер сияқты
даму үстінде болады. Қордың салымшыларына қызмет көрсету
үдерісін біршама жеңілдететін, көптеген қосымша электрондық
қызметтерді ұсынатын толыққанды жеке кабинет жасау
жоспарлануда. Шек болмайды және ұшқыр қиял шектеулерді
қабылдамайды. «Жалаң қол мен өз еркіне берілген ақыл-ес көп
күшке ие бола алмайды. Іс тек қарудың көмегімен жасалады»
(Фрэнсис Бэкон).

Все вышесказанное не представляется метафизическим
явлением и посему, как все физическое будет развиваться.
Планируется создание полноценного личного кабинета с
предоставлением множества дополнительных электронных
сервисов, упрощающих процесс обслуживания вкладчиков
Фонда. Границ не существует и воображение не принимает
ограничений. «Голая рука и предоставленный самому себе разум
не имеют большой силы. Дело совершается орудиями» (Фрэнсис
Бэкон).

i

Қиялшыл өмір (лат.).
Күшті ақыл (фр.).
iii
Изида жамылғысы (кітап) – құпия шымылдығы. Ежелгі Египет құдайы Изиданы табиғат құпиясын сақтаушы ретінде
қастерлейтін. Бұл түсінік күндегі тіршілікке Шиллердің «Саистағы жабық мүсін» өлеңі арқылы енген, онда абыз өз шәкіртіне құдайдың мүсінін жауып тұрған жамылғының астында ақиқат жасырынғандығын, оны тек Изиданың өзі ғана аша алатынын айтады.
iv
Негізгі тармақ, мән (лат.).
v
Жол үстінде (ағыл.).
vi
Кейінірек (лат.), яғни тәжірибе негізінде.

i

ii

ii

Созерцательная жизнь (лат.).
Сильный ум (фр.).
iii
Покрывало Изиды (книжн.) – завеса тайны. Древнеегипетская
богиня Изида почиталась как хранительница тайн природы.
Выражение вошло в обиход благодаря стихотворению Шиллера
«Закрытая статуя в Саисе», где жрец объясняет своему ученику,
что за покрывалом на статуе богини таится истина, но лишь
сама Изида может снять его.
iv
Основной пункт, суть (лат.).
v
На ходу (англ.).
vi
Из последующего (лат.), т.е. на основании опыта.
Максим Оларь
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Корпоративтік құндылықтар
корпоративные ценности

СЕНІМДІЛІК

НАДЕЖНОСТЬ

Біз қазақстандықтардың сеніміне ықыласпен
қараймыз және оны ақтауға ұмтыламыз. Біз әрқашан
өз міндеттерімізді толық, уақтылы және сапалы
орындаймыз. Біз өз салымшыларымыздың жеке
деректерінің қауіпсіздігіне және жинақтарының
сақталуына кепілдік береміз.

Мы бережно относимся к доверию казахстанцев
и стремимся оправдать его. Мы всегда полно,
своевременно и качественно выполняем свои
обязательства. Мы гарантируем безопасность
персональных данных и сохранность сбережений
своих вкладчиков.

АЙҚЫНДЫЛЫҚ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Барлық мүдделі тұлғалардың қор қызметі
туралы ақпаратты еркін алуы үшін біз барлық
қолжетімді ақпарат көздерін пайдалану арқылы
барынша ашықтық пен айқындылық
саясатын жүргіземіз.

Мы проводим политику максимальной открытости
и прозрачности с использованием всех доступных
источников информирования для свободного
доступа всех заинтересованных лиц к информации о
деятельности Фонда.

ТҰТЫНУШЫНЫҢ
КӨҢІЛІН ТАБУ

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Салымшылардың қажеттлігі – Қор бағытының
басты артықшылығы. Біз қызметтеріміздің Қазақстан
Республикасының кез-келген жерінде, тіпті шет
елде де қолжетімді, түсінікті және азаматтардың
көңілінен шығатындай болуы үшін қолдан
келгеннің бәрін жасаймыз.

Потребности клиентов являются главным
приоритетом направленности фонда. Сотрудники
филиалов - ключевое и приоритетное звено Фонда.
Транслируя потребности рынка, они встречают
полную и активную поддержку всех сотрудников.

Ілгерілеу және
өзін-өзі жетілдіру

Прогрессивность,
самосовершенствование

Біз қол жеткізген жетістігімізбен тоқтап қалмай,
әрдайым биіктерге ұмтыламыз. Біз әрқашан өз
алдымызға жаңа міндеттер қоямыз, бізді үздік болуға
жетелейтін жаңа технологияларды, әдістерді үйренуге,
енгізуге және қолдануға барынша күш саламыз.

Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и
всегда стремимся к большему. Мы постоянно ставим
перед собой новые задачи, стремимся изучать,
внедрять и использовать новейшие технологии,
методы, позволяющие нам быть лучшими.

ЖАУАПКЕРШІЛІК

do it yourself

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Біз мемлекет алдында қызметіміздің нәтижесі
үшін, ал салымшылар алдында сенімділік пен
қызмет сапасы үшін жауап береміз. Біз нәтиже
үшін жауапты болуға дағдыланамыз және Қордың
мақсаты мен міндеттерін әр қызметкер үшін
бірегей деп қабылдаймыз.

22

DIY

Мы несем ответственность перед государством за результаты деятельности, перед вкладчиками за надежность и качество услуг. Мы воспитываем
ответственность за результат и принимаем цель
и задачи Фонда как единые для каждого из
Сотрудников.
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Осы бетте орналасқан схеманы басып шығарыңыз.
Пішін бойынша мұқият қиып алыңыз да, шеттерін бүгіңіз.

24

Распечатайте схему, расположенную на этой странице.
Аккуратно вырежьте ее по контуру, затем согните все линии сгибов.
PRO

ЕНПФ

PRO

ЕНПФ
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HR қызықты статистикасы
Интересная статистика HR

ҚОРДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН АДАМ САНЫ:
В ФОНДЕ РАБОТАЮТ:

419
1 674

орталық аппаратта/
в центральном аппарате
филиал желісінде/
в филиальной сети

ҚОРДА КҮНДЕЛІКТІ ОРТА ЕСЕППЕН ШЫҒАРЫЛАТЫНЫ:
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ФОНДЕ В СРЕДНЕМ ИЗДАЕТСЯ:
кадрлар
бойынша
кадрлар
бойынша

22
40

бұйрық/
приказа по кадрам
әртүрлі құжат/
различных документов по кадрам

БІЗДЕГІ ЖАС ШАМАСЫ:
НАШ ВОЗРАСТ:

4%
30%
38%
27%
1%

18-24 жас аралығындағы қызметкерлер/
работников от 18 до 24 лет
24-30 жас аралығындағы қызметкерлер /
работников от 24 до 30 лет
30-40 жас аралығындағы қызметкерлер/
работников от 30 до 40 лет
40 жастан жоғары қызметкерлер/
работников старше 40 лет

жуырда зейнетке шығатын және зейнет
жасындағы қызметкерлер/
работников предпенсионного и
пенсионного возраста

ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕРДІҢ АРА ҚАТЫНАСЫ:
СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН:

27%

ерлер (ОА - 39%,
филиалдарда - 25%)/
мужчины (ЦА – 36%,
филиалы – 25%)

73%

әйелдер (ОА - 64%,
филиалдарда - 75%)/
женщины (ЦА – 64%,
филиалы – 75%)

ҚОРДАҒЫ ӨМІР:
ЖИЗНЬ ФОНДА:

21

зейнетке шығарып салғанымыз
(ОА - 3, филиалдардан 18)
(3 - ЦА/18 - филиалы)
проводили на пенсию

238

еңбек демалысында
демалғандар/
отдохнули в трудовом отпуске

120
66
236

іссапарға шыққандар/
выезжали в командировки

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӨТІЛІ:
СТАЖ СОТРУДНИКОВ:

72%
2%

қызметкерде қорда 3 жылдан кем/
работников в Фонде менее 3 лет

қызметкерде қорда 10 жылдан артық/
работников в Фонде более 10 лет

декреттік демалысқа жіберілгені/
отправили в декретный отпуск

26

PRO
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декреттік демалыста жүргендер/
находятся в декретном отпуске

2016 жылдың 1-тоқсаны үшін статистика.
Статистика за первый квартал 2016 года.
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Өзіңмен тең адамдардың арасында қалай
бірінші болуға болады? Қалай екі еселік сыйақы
алуға және журнал бетіне шығуға болады?
Осы туралы төменнен оқи отырайық.

РегиON.
начало

РегиON.
БАСЫ

Міне, бір күні «ЕНПФия» патшасы жарлық
шығарып, онда мыналарды көрсеткен:

Елестетейік, зейнетақы қоры – бұл «ЕНПФия» қияли әмірлігі, ал
филиалдар – бұл әр континентте тұрып жатқан 18 түрлі халық.
Біреулері «Вкладвуд» құмдарында, екіншісі «Добровольдорф» тауларында, ал үшіншілері алыс және зерттелмеген «Выплатшир»
ормандарын мекен етеді. Тұрғындардың әрқайсысы да бір әмірліктің
игілігі үшін және «Пенсифония» – қор салымшыларының тәуелсіз
жерлерінің тұрғындарының алаңсыз қарттығы үшін еңбек етеді.

«Ел тұрғындары!
Мен - «ЕНПФия» патшасы, қаулы етемін:
Иә, барлық континенттердің жүгірісі басталсын!
Және, иә ол тоқсан күнге созылсын!
Араларыңыздан мақсатқа бірінші
болып жеткендер, қасиетті Граальды –
«СЫЙЛЫҚАҚЫ» алады!
Жарлық етемін!
Сізге көмекке жүгінгендерді жылы сөздеріңізден
алаламаңыздар (салымшылармен жұмыс);
Барлық жаршыларға «Пенсифония» өмірінің
кереметтілігі туралы айтып беру
(БАҚ арқылы жұмыс істеу);
Халыққа қызмет көрсетушілерді айналып өтпеу
(мемлекеттік органдармен жұмыс істеу).
Кім екінші, үшінші және одан кейінгі орындарда
келсе, олар өздерінің сіңірген еңбектеріне қарай
алтын алатын болады.
Ондай болса, ең мықты жеңіске жететін
болсын!
Және қасиетті Грааль «СЫЙЛЫҚАҚЫ»
сіздердің араларыңыздағы ең үздіктеріңізге
тиесілі болсын!»

Келесі шығарылымнан бастап, журналдың редакциясы “РегиON”
айдарында сайыс қорытындыларын, ең үздік БЖЗҚ аймағының
қызметкерлерінің фотосуреттерін және жетекшісімен жүргізілген сұхбатты жариялап отыратын болады.
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1) Қызметтің барлық түрлері бойынша құжаттарды қабылдау сапасының көрсеткіші;
2) Сервистік қызметке түсетін арыз-шағымдар мен наразылықтардың санының көрсеткіші;
3) Ақпараттандырудың электрондық әлісімен жасалған шарттардың санының көрсеткіші;
4) Көшірмелерді алу үшін электрондық қызметті пайдаланушылардың санының арту көрсеткіші (2015 жылғы шарттар және
ҚК бойынша);
5) Көшірмелерді алу үшін электрондық қызметті пайдаланушылардың санының арту көрсеткіші (жаңа шарттар бойынша);
6) ЭАЖ-не ауыстырылған салымшылардың санының көрсеткіші;
7) Қызметтерді алушы ХӘТӘТ, салымшыларының санының
көрсеткіші;
8) Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету көрсеткіші;
9) Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі бөлігі бойынша ІНҚ талаптарын сақтау көрсеткіші;
10) Бухгалтерлік есеп пен есептілік сапасының көрсеткіші;
11) Тиімділік коэффициенті/кадрларды таңдау нәтижелілігі;
12) Тегін жарияланымдар санының көрсеткіші;
13) Үкіметтің атқарушы органдарымен және қоғамдық бірлестіктермен жұмыс істеу көрсеткіші.

ЕНПФ
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Ертеңгі күніңді ертерек ойла!
Бір салымшы туралы

Как стать первым среди равных? Как
получать двойную премию и попасть на
страницы журнала?
Об этом читаем ниже.

Думать о завтра нужно вчера!
История одного вкладчика

И вот однажды король ЕНПФии издает указ, в
котором изрекает:

Представим, что пенсионный фонд – это мифическое королевство
ЕНПФия, а филиалы – это 18 народностей, которые живут на разных континентах. Одни в песках «Вкладвуд», вторые в горах
«Добровольдорфа», а третьи в далеких и неисследованных лесах
«Выплатшира». Каждый из жителей трудится на благо единого
королевства и ради беззаботной старости жителей независимых
земель «Пенсифонии» – вкладчиков Фонда.

«Жители страны!
Я – король ЕНПФии, постановляю:
Да начнется забег всех континентов!
И да продлится он девяносто дней!
Те из вас, кто первым придет к цели, получит
святой Грааль – «ПРЕМИЮ»!
Указываю!
Не обделять словом добрым тех, кто обратился
к вам за помощью (работа с вкладчиками);

20 ЖАС. Мен студентпін. Маған жұмыс туралы,
әсіресе зейнетақы туралы ойлаудың қажеті жоқ.

25 ЖАС. Мен жұмыс істеймін. Егер конверттегі
жалақыға келіспегенде, бұдан да аз алатын едім.

20 ЛЕТ. Я студент. Мне не нужно пока думать о
работе, и тем более беспокоиться о пенсии.

25 ЛЕТ. Я работаю. И если бы не согласился на
зарплату в конверте, то получал бы еще меньше.

45 ЖАС. Бірнеше компанияны ауыстырып үлгердім. Сонда да аударымдарды ұстап қалмайтын
компанияда жұмыс істегенді жөн көремін.

63 ЖАС. Мен зейнеткермін. Бірақ алатын зейнетақым өте аз. Шіркін-ай, зейнетақы туралы
ертерек ойлағанымда ғой

45 ЛЕТ. Сменил уже несколько компаний. Но предпочитаю работать там, где не удерживают отчисления.

63 ГОДА. Я пенсионер. Но получаю такую маленькую пенсию, что ее еле-еле хватает. Эх, надо было
раньше задумать о пенсии.

рассказывать всем глашатаям о красотах жизни
в «Пенсифонии» (работа со СМИ);
не обходить стороной слуг народа (работа с
государственными органами).

Лишь те из вас, кто выполнит все
13 подвигов ЕНПФии, смогут побороться за
святой Грааль!
Кто придет вторым, третьим и далее получат
золота по заслугам своим.
Так пусть победит сильнейший!
И да достанется святой Грааль «ПРЕМИЯ»
лучшим из вас!»

Начиная со следующего выпуска, редакция журнала в рубрике
«РегиON» будет объявлять результаты турнира с фотографиями
сотрудников и интервью руководителя лучшего региона ЕНПФ.

1) Показатель качества приема документов по всем видам услуг;
2) Показатель количества жалоб и претензий на сервис;
3) Показатель количества заключенных договоров с электронными способами информирования;
4) Показатель роста числа пользователей электронной услугой
для получения выписки (по договорам и ДС 2015 года);
5) Показатель роста числа пользователей электронной услугой
для получения выписки (по новым договорам);
6) Показатель количества переведенных вкладчиков на ЭСИ;
7) Показатель количества вкладчиков СУСН, получивших
услуги;
8) Показатель обеспечения информационной безопасности;
9) Показатель соблюдения требований ВНД в части охраны труда и пожарной безопасности;
10) Показатель качества бухгалтерского учета и отчетности;
11) Коэффициент эффективности/результативности подбора
кадров;
12) Показатель количества бесплатных публикаций;
13) Показатель работы с исполнительными органами власти и
общественными объединениями.

Салтанат Тулендинова
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Қазақстан Республикасындағы зейнетақы жүйесі мынадай ұстанымдардан құрылған. Мемлекет азаматтарды базалық зейнетақы
төлемдерінің белгілі бір деңгейімен қамтамасыз етеді (ол биылғы
жылы 11 965 теңге болды) әрі еңбек өтіліне және ресми жалақысына қарай ортақ зейнетақы төлейді. Мемлекеттік зейнетақының
үстінен жүретіндердің барлығын азаматтардың өздері зейнетақы
аударымдары есебінен құрайды. Сондықтан да “конверттегі” жалақы сіздің болашақтағы қаржылық ахуалыңызға зиянын тигізетін
болады.
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Пенсионная система Республики Казахстан построена по следующему принципу. Государство обеспечивает гражданам определенный уровень базовой пенсионной выплаты, который в этом году
составляет 11 965 тенге, и платит солидарную пенсию, зависящую
от трудового стажа и официальной заработной платы. Все, что идет
сверх государственной пенсии – формируется самими гражданами
за счет пенсионных отчислений. Поэтому зарплата «по-черному» в
конвертах вредит вашему финансовому благосостоянию в будущем.

ЕНПФ

Елнур Шалкибаев
31

АҢЫЗДАН
АРЫЛУ
1. БЖЗҚ-да иесіз шоттарда миллиардтан астам
иесіз ақша жатыр...

Бұл журналистердің айтуымен пайда болған ұғым және нақты
болмағанына қарамастан, сіңісіп кетті де. Шындығында, бұлар
– жинақтаушы зейнетақы жүйесі іске қосылған кезде 1998-2003
жылдар аралығында автоматты түрде ашылған шарттары жоқ
шоттар (техникалық шарттармен шоттар).
Бұл шоттар БЖЗҚ әзірге иесін таба алмай отырған шоттар не
кәсіпорындардың бухгалтерлері төлем құжаттарын қолмен толтырған 1998-2003 жылдар аралығында қызметкерлердің тегін, атын
және деректемелерін қате жазған, жеке деректері қате шоттар.
Әңгіме БЖЗҚ құрылымындағы активтердің азғантай – 1%-дан
кем бөлігі туралы болып отыр.
Қазір БЖЗҚ оларға қатысты үлкен жұмыс атқарып жатыр:
салымшыларды іздестіруде, шоттарды біріктіру рәсімін қарапайымдандыру үстінде. Салымшылардың Қорға келіп не нотариусқа
барып техникалық шоттардың өздеріне тиесілі екенін дәлелдеп
жатпауы үшін биылғы жылдың өзінде барлығы автоматты түрде жасалуы тиіс. Қазір мұндай шоттардың саны 500 мыңнан сәл
артық, біріктіру сәтінде олар 700 мыңнан астам болған. Техникалық шоттарды тазарту жұмысы барлық активтерді БЖЗҚ-ға
біріктірген соң, ортақ база жасалып, ЗТМО-мен салыстыру мүмкіндігі пайда болған соң ғана жемісін беріп отыр. Жыл соңына дейін бұл шоттар саны тағы да азаяды, ал келесі жылдың басында
техникалық шарттарға қатысты мәселе түпкілкті шешіледі деген
үлкен үміт бар.

2. БЖЗҚ қаражатымен банктерге қолдау көрсетіліп жатыр ...
Инвестициялық декларацияға сай екінші деңгейдегі банктерге
жіберілген зейнетақы активтерінің бір бөлігін инвестициялауды
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банктерге қолдау көрсету немесе қаржылық көмек беру деп
айтуға келмейді. 2016 жылғы 1 маусымда екінші деңгейдегі
банктердегі депозиттер үлесі – 6,3%. Оның үстіне, БЖЗҚ қоржынында банк секторының басқа да құралдары бар, атап айтқан-да
облигациялар, акциялар. Қоржындағы банк секторы құралдарының барлық үлесі 1 маусымда 31,9 % болды.
2016 жылы шамамен 600 млрд теңгені екінші деңгейдегі банктерге
және Ұлттық холдингтерге келісілген құралдар, яғни қатаң
түрде кейіннен қазақстандық компанияларға инвестициялауға
арналған құралдар түрінде жіберу көзделген.
Ұлттық банк бағдарламаға нарықтық талаптарда банктердің
барлығына қатысуды ұсынып отыр. Бірақ барлығы бірдей шағын
және орта бизнеске (ШОБ) кредит берумен айналыспайды,
қаржылық қызметтің басқа саласымен айналысатындары да
бар. БЖЗҚ-дан бөлінген қаражат үшін жауапкершілік деңгейі
өте жоғары болғандықтан, банктердің өздері де бағдарламаға
қатысуға салмақты қарайды. Бірқатарлары депозиттер бойынша
пайыздық мөлшерлеме жоғары болғандықтан немесе басқа да
себептермен бас тартады.
Бүгінде банктар жалпы сомасы 94,4 млрд теңгеге қаржыландырылды. Зейнетақы активтерінің есебінен ШОБ субъектілері
үшін арзан кредит ресурстарының қолжетімділік мәселесі шешілуде. Осылайша, екі міндет орындалуда – зейнетақы активтерін құнсызданудан төмен емес деңгейде сақтап, көбейту және
ШОБ-ты дамыту. Банктер зейнетақы активтерін орташа алғанда
жылына 15%-ға жуық жоғары пайызбен алады, бірақ ШОБ-қа
кредит аз пайызбен беріледі. Айырмасын мемлекет өз есебінен субсидиялайды. ШОБ-қа кредит беру бағдарламасы сәуір
айының аяғында ғана басталды, бірінші транштар кетті, жуырда
кімге және қанша берілгені туралы ақпарат болады. Қазір банктер
әлеуетті заемшыларды, олардың жобаларының қаншалықты
жүзеге асып, қаншалықты өміршең болатынын бағалап жатыр.

ЕНПФ

Разрушение
мифов

1. В ЕНПФ более миллиарда бесхозных денег на
бесхозных счетах……

Это выражение появилось с легкой руки журналистов и, не
смотря на свою неточность, прижилось. На самом деле это счета,
у которых нет договоров (счета с техническими договорами),
открытые автоматически с 1998 по 2003 годы при запуске
накопительной пенсионной системы.
Это счета, хозяев которых ЕНПФ пока не может найти, либо
счета с ошибками в персональных данных, допущенными
бухгалтерами предприятий как в фамилиях, именах, так и в
реквизитах работников с 1998 по 2003 годы, когда платежные
документы заполняли вручную. Речь идет об очень небольшой
доле активов во всей структуре ЕНПФ - меньше 1%.
Сейчас ЕНПФ проводит по ним большую работу: разыскивает
вкладчиков, упрощает процедуру объединения счетов. Уже в
этом году все должно происходить в автоматическом режиме,
чтобы вкладчики не приходили ни в Фонд, ни к нотариусу и не
доказывали, что технические счета действительно принадлежат
им. Сейчас таких счетов чуть больше 500 тысяч, на момент
объединения их было больше 700 тысяч. Работа по расчистке
технических счетов стала успешной только после объединения
всех активов в ЕНПФ, когда была создана единая база и появилась
возможность проводить сверку с ГЦВП. Есть большая надежда,
что до конца этого года количество этих счетов еще снизится, а
в начале следующего года вопрос с техническими договорами
решится окончательно.

2. Из средств ЕНПФ оказывается поддержка банкам…
Нельзя сказать, что это поддержка или финансовая помощь
банкам, это инвестирование части пенсионных активов, которые
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направлены в банки второго уровня согласно Инвестиционной
декларации. На 1 июня 2016 года доля депозитов в банках второго
уровня составила 6,3%. Кроме этого, в портфеле ЕНПФ есть другие инструменты банковского сектора, в частности, облигации,
акции. Всего доля инструментов банковского сектора в портфеле
на 1 июня составила 31,9 %.
В 2016 году предусмотрено направить порядка 600 млрд тенге в
банки второго уровня и Национальные холдинги в виде обусловленных инструментов, то есть инструментов, строго предназначенных для последующего инвестирования в казахстанские компании.
Национальный банк предлагает участвовать в программе
на рыночных условиях всем банкам. Но не все занимаются
кредитованием малого и среднего бизнеса (МСБ), есть те, которые
занимают другую нишу в финансовой деятельности. Поскольку
уровень ответственности за средства, выделенные из ЕНПФ,
очень высок, то и подход самих банков к участию в программе
серьезный. Некоторые отказываются из-за высоких процентных
ставок по депозитам или по другим причинам.
На сегодня банки уже профинансированы на общую сумму 94,4
млрд тенге. За счет пенсионных активов решается проблема
доступности недорогих кредитных ресурсов для субъектов
МСБ. Таким образом выполняются две задачи — сохранность и
приумножение пенсионных активов на уровне не ниже инфляции
и развитие МСБ. Банки берут пенсионные активы под высокие
проценты — в среднем около 15% годовых, но МСБ кредитуется
под меньшие проценты. Разницу субсидирует государство за свой
счет. Программа кредитования МСБ только началась с конца
апреля, первые транши пошли, скоро будет информация о том,
кому и сколько было выдано. Сейчас банки производят оценку
потенциальных заемщиков, насколько их проекты реальны и
жизнеспособны.

ЕНПФ

Марина Акмаева
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Денсаулық –
зор байлық!

Здоров по
собственному
желанию

Өмірде әр адамның, мәдени, гендерлік немесе әлеуметтік ерекшеліктерінен басқа төрт түрлі басты қажеттілігі бар, олар: денсаулық,
қарым-қатынас, мәнсап және қаржылық тәуелсіздік. Адам үшін ең
маңыздысы – оның денсаулығы, себебі оны сатып ала алмайсың,
іздеп таба алмайсың, тіпті ақша сияқты жинай да алмайсың.

У каждого человека, вне зависимости от культурных, гендерных
или социальных различий, есть четыре основных потребности
в жизни: здоровье, отношения, карьера и финансовая
независимость. Но главным, конечно же, остается здоровье, так
как его нельзя приобрести, встретить или накопить.

Біз тым көп жұмыс істейміз, сол үшін де өз денсаулығымызға
қарауға уақытымыз жетпей жатады. Соның салдарынан көп ауырып,емделу үшін көп ақша жұмсаймыз,кейде қаражатымыздыүнемдеу үшін емделіп бітпестен, қайтадан жұмысқа шығып кетіп
жатамыз.Бұдан тек өзіміз ғна емес, жұмыс беруші де зиян шегеді,
өйткені ауырып отырып істеген жұмыс өнбейді. Осындай Осыған
орай біздің Қор қызметкерлердің денсаулығын ойлап, емделуге
жұмсайтын шығыстарын азайту мақсатында медициналық
сақтандырумен қамтамасыз етіп отыр.

Мы много работаем, и часто нам не хватает времени заниматься
своим здоровьем. Как результат - мы болеем чаще. Соответственно,
тратим больше денег на лечение, а стараясь сэкономить, не
лечимся, как положено, и продолжаем ходить на работу.
Однако от этого страдаем и мы, и наш работодатель, так как
эффективность работы во время болезни близка к нулю. Поэтому
Фонд старается заботиться об охране здоровья персонала, в
частности, предоставляя нам с вами медицинскую страховку,
способную покрыть большую часть расходов на лечение.

Медициналық сақтандыру қордың әлеуметтік пакетіне кіреді,
дегенмен сақтандыруға қатыстытүпкілікті шешімді қызметкердің
өзі қабылдайды. Бірақ бізсақтандыру бағдарламасына қосылуға
кеңес береміз. Өйткені біріншіден, біздегі сақтандыру жеке
полис сатып алғаннан гөрі арзанға түседі және қандай да бір
сақтандырусыз алдағы уақытта дәрігерлік кеңес алуға, емделуге
және дәрі-дәрмектерге жұмсалатын шығындармен салыстырғанда
алдеқайда үнемді болады, ал екіншіден сақтандыру арқылы Сізге
кез-келген уақытта кәсіби медициналық қызмет көрсетіледі.

Медицинское страхование входит в социальный пакет Фонда,
однако окончательное решение застраховаться принимает
сам сотрудник. Но мы все же рекомендуем присоединиться
к программе страхования. Во-первых, это намного дешевле,
чем если бы вы покупали индивидуальный полис, и, конечно,
намного дешевле дальнейших трат на консультации, лечение и
медикаменты без какой-либо страховки. Во-вторых, благодаря
страховке вы сможете получать профессиональное медицинское
обслуживание в любое удобное для вас время.

ішкі
полис

полис
изнутри

Сақтандырылушылар үшін тәулік бойы кеңес беретін диспетчерлік қызмет пен қала шегінен 5 шақырымға дейінгі
аумақты қамтитын жекеменшік жедел медициналық көмек
көрсету қызметі ұсынылған. Қызметкерлер емханаларда
немесе кеңсе-лерде қызмет көрсететін отбасы дәрігерлерінен
ем қабылдайды, әр диагностикалық зерттеу (соның ішінде
КТ, МРТ) үшін 3-4 маркерге дейін қосатын амбулаторлықемханалық көмек алады. Сақтандырылған әр қызметкер
сақтандыру бағдарламасы бойынша белгіленген лимит
шегінде тегін стоматологиялық ем қабылдап, кейбір дәрілерді
тегін алады. Сондай-ақ 10 сеанс жалпы денеге жасалатын
массаж бен 20 сеанс дененің әр бөлігіне жасалатын массаж да
алуға болады. Жылыны бір рет ҚР аумағында рұқсат етілген
тұмаудан қорғайтын мерзімдік вакцинадан өтуге болады.

Для застрахованных доступна круглосуточная консультационнодиспетчерская служба и служба собственной скорой медицинской
помощи с радиусом обслуживания до 5 км от границ города. Сотрудники автоматически подключаются к системе семейных врачей, которые обслуживают в условиях клиники или в офисе, и
могут рассчитывать на амбулаторно-поликлиническую помощь,
включающую до 3-4 маркеров на каждое диагностическое
исследование (в том числе и КТ, МРТ). Каждый застрахованный
сотрудник получает возможность покрыть затраты на стоматологическую помощь и покупку лекарственных препаратов
в рамках установленного лимита по программе страхования, и
может рассчитывать минимум на 10 сеансов общего массажа
и 20 сеансов массажа по зонам. Также раз в год в офисе фонда
можно проходить сезонную вакцинацию от гриппа препаратами,
разрешенными на территории РК.

Мұнымен біткен жоқ. Сақтандырудың барлық мән-жайын
түсініп, сақтандыру бағдарламасына тіркелу үшін Қызметкерлерді басқару департаментіне хабарласуыңызға болады.
Медициналық сақтандыруға бір жыл ішінде кез келген
уақытта қосылуға боладыәрі қосымша ақы төлей отырып, өз
туыстарыңызды да сақтандыра аласыз.
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Это далеко не все возможности. Для уточнения всех деталей и
прикрепления к страховой программе необходимо обратиться
в Департамент управления персоналом. Отметим, что подключиться к медстрахованию можно в любое время в течение года и
за отдельную плату прикрепить к полису своих родственников.
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Ауырып ем іздегенше,
ауырмайтын жол ізде!

На страховку полагайся,
но и сам не плошай

Денсаулығын күту әр адамның өз қолында, сақтандыру полисіне
сеніп, денсаулыққа салғырт қарауға әсте болмайды. «Дені саудың
жаны сау, жаны саудың тәні сау» демекші, мүмкіндігінше
денсаулығымызға аса мән беріп, аурудың алдын алғанымыз жөн.
Сіздердің назарларыңызғакеңсе қызметкерлері жиі шалдығатын
ауру түрлерін және олардың алдын алу жолдарын ұсынамыз.

Но стоит помнить, что забота о своем здоровье — это, в первую
очередь, ответственность каждого отдельно взятого человека и
никак иначе. И всегда лучше предупредить болезнь, чем позже
лечить ее. Предлагаем вашему вниманию топ-3 офисных болезней
и рекомендации по их профилактике.

Оқудан жалықпаңыз
Учиться нельзя лениться

Жиі кездесетін
“Кеңсеқызметкерлерінің аурулары”
АУРУ

БЕЛГІЛЕРІ

ТУЫНДАУ СЕБЕБІ

АЛДЫН АЛУ

ҚҰРҒАҚ КӨЗ СИНДРОМЫ

Көздердің қызаруы және құрғауы, көздің ашып және түйіліп ауруы (құм түсіп кеткендей)

Салқындатқыш орнатылған бөлмеде көп уақыт болу, компьютерде ұзақ жұмыс жасау салдарынан көздерге артық күш түсу

Әр 45 минут сайын үстелден
тұрып, қозғалыс жасаңыз, көз
жаттығуын жасаңыз, мүмкіндік
болса таза ауаға шығыңыз

КОМПЬЮТЕРЛІК
ВАРИКОЗ

Аяқтардың ауырлап, ұйып
қалуы, бұлшық еттердің ауруы

Үнемі отырып жұмыс істеу,
әсіресе аяқтарды бірінің үстіне
бірін шығарып, айқастырып
отыруға әдеттенгендіктен тамырлардың қысылуы,

Көп қимылдаңыз, аяқтарыңызды уқалаңыз, лифттің орнына
баспалдақты пайдаланыңыз

СКОЛИОЗ ЖӘНЕ
ОСТЕОХОНДРОЗ

Жотаның ауруы, «мойын
омыртқаның ауруы»

Үнемі отырып жұмыс істеу,
омыртқаға күш түсіру

Арқаны түзу ұстаңыз, басыңыздың қалпын қадағалаңыз, үнемі жаттығу жасап жүріңіз

Абай болыңыз!

Топ-3
“офисных заболеваний”
ЗАБОЛЕВАНИЕ

СИМПТОМЫ

ПРИЧИНА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

СИНДРОМ СУХИХ ГЛАЗ

Красные и сухие глаза, жжение и резь в глазах (как будто
песка насыпали)

Долгое нахождение в помещении
с кондиционерами, напряжение
глаз из-за долгой работы с компьютером

Вставайте каждые 45 минут изза стола, двигайтесь, делайте зрительную гимнастику, при возможности выходите на свежий
воздух

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ВАРИКОЗ

Чувство тяжести и усталости в
ногах, онемение, боли в икрах

Сидячий образ жизни, зажим
вен, особенно от привычки сидеть нога на ногу

Больше двигайтесь, разминайте
ноги, вместо лифта пользуйтесь
лестницей

СКОЛИОЗ И
ОСТЕОХОНДРОЗ

Боль в спине, «исчезновение
шеи»

Сидячий образ жизни, нагрузка
на позвоночник

Держите спину ровно, контролируйте положение головы,
регулярно делайте гимнастику

Берегите себя!
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Бір күні американдық бизнестің аңызына айналған Джек Уэлчтан
өз қызметкерлеріңізді оқытудан қорықпайсыз ба, себебі олар кетіп
қалуы мүмкін ғой деп сұраған екен. Бұл сұраққа ол: «Қорқам, әрине.
Бірақ мен оларды оқыта алмай, олардың қалып қойғанынан одан
да қатты қорқам»,-деп кемеңгерлікпен жауап берген екен.

Однажды легенду американского бизнеса Джека Уэлча
спросили, не боится ли он обучать своих сотрудников, так
как они могут потом уйти. На это он гениально ответил:
“Боюсь, конечно. Но я ещё больше боюсь, что я их не обучу, а
они останутся”!

Шынында, бизнесте ешнәрсе жасамай, қол қусырып қарап отырғаннан гөрі ақша мен күшті мамандарды дамытуға салған әлдеқайда пайдалы. Қызметкерлерді оқыту мамандарды қалыптастырып, олардың үнемі «жұмыс тонусында» болуына қолдау көрсетуге, еңбек өнімділігін көтеруге және компанияның жалпы тиімді
қызмет атқаруына көмегін тигізеді. Оның дамуына компанияның
ресурстары жұмсалып жатқанын түсінген қызметкер өз жұмыс
орнында жоғары өнімділікке қол жеткізуге, өзінің алдына
қойылған мақсаттарға жету үшін жаңа амал-тәсілдер іздеуге
және тың ойларын түрлендіруге тырыса бастайды.

Действительно, для бизнеса куда выгоднее вкладывать деньги
и силы в развитие персонала, чем не делать этого. Обучение
сотрудников помогает формировать и поддерживать кадры
в “рабочем тонусе”, повышать производительность труда и
эффективное функционирование компании в целом. Понимая,
что в его развитие вкладываются ресурсы компании, работник
начинает стремиться к максимальной производительности
на своем рабочем месте, искать новые подходы к решению
поставленных перед ним задач и стараться генерировать новые
идеи.

Өз жұлдызыңызды
жағыңыз

Разбудите
в себе звезду

Біздің қорда бұл мәселені жақсы түсінеді, сондықтан сіз бен біздің
дамуымыз үшін үлкен көңіл бөлінеді. БЖЗҚ-да оқу үшін біздің
әріптестеріміздің күші, білімі мен тәжірибесінің арқасында қол
жеткізген вебинарлар, семинарлар, курстар мен тренинигтер тәрізді ішкі мүмкіндіктермен қатар, әр қызметкер өзіне қажет курстан,
семинардан бөгде ұйымдарда қордың қаражаты есебінен оқи
алатыны сияқты сыртқы мүмкіндіктер де баршылық.Жанжақты даму үшін жасалатын мұндай қолайлы жағдайлардың көп
болуы барлық компанияларда кездесе бермейді, сондықтан бұл
мүмкіндікті пайдаланбау өз болашағың үшін жасаған қылмыспен тең. Мұндай жағдайда алатын қосымша білім карьера баспалдағымен жоғарыға басқан қосымша қадаммен тең, сол үшін де біз
бұл қадамдарды жасауға қатаң ұсыныс жасаймыз!

У нас в Фонде это прекрасно понимают, поэтому нашему
с вами развитию уделяется большое внимание. В ЕНПФ
много как внутренних возможностей учиться – вебинары,
семинары, курсы и тренинги, доступные благодаря усилиям,
знаниям и опыту наших коллег, так и внешних – каждый
сотрудник может пройти необходимый ему курс, семинар у
сторонних организаций за счет средств Фонда. Такое обилие
благоприятных условий для развития присутствует далеко не
во всех компаниях, так что не использовать этот шанс просто
преступление против своего будущего. Дополнительные
знания в этом случае, как дополнительный шаг вверх по
карьерной лестнице, поэтому мы настоятельно рекомендуем
делать эти шаги!

Бірақ сізге қандай білім қажет екенін қалай білуге болады?
Өзіңіздің кәсіби біліктілігіңізге ішкі аудит жүргізіп, қажет
дағдылармен салыстырыңыз (кесте):

Но как же узнать, какие знания вам необходимы? Провести
внутренний аудит своих профессиональных навыков и сравнить
их с требующимися (таблица):
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Қандай дағдыларды меңгергенсіз?
+
+
+
-

Жұмыста қандай дағдылар қажет?
+
+
+
+
+
Дереккөз: бейімдеу курсы

Қажеттіліктер бағанына, сонымен қатар, өз ісіңізде үздік болу үшін сізге қандай дағдылар
көмектеседі, кәсіби өсуіңіз үшін қандай біліктілік керек екенін және т. б. көрсетуге болады.
Екінші бағандағы тармақтардың бәрі сіздің кестеде бірінші баған-да болуына талпыну
керек. Бірақ өзіңізге әрдайым қатал, тіпті аздап сыншыл болға-ныңыз жөн, ол сіздің
жіберген кемшіл тұстарыңызды дер кезінде байқап, орнын толтыруға көмектеседі. Сондайақ, сіз өзіңіздің қазіргі қызметіңіз үшін “артық” көптеген дағдыларды меңгергендігіңізді
байқауыңыз мүмкін, бірақ, ол үшін қам жемеңіз – ол сіздің бәсекелестік артықшылығыңыз,
және, олар сіздің болашақтағы бұдан жоғары лауазымыңызда іске асуы әбден мүмкін.
Қызметінің бағыты мен атқаратын лауазымына қарамастан, әр қызметкер үшін тілдерді
жақсы меңгеру, яғни ауызша және жазбаша дағды өте маңызды болып есептеледі. Қазіргі
уақытта біздің қызметкерлеріміздің арқасында орыс тілінен де (“ЛикБез” бағаны),
мемлекеттік тілден де (“Қазақша Friday” бағдарламасы) білімімізді арттыра түсуге
мүмкіндік туындап отыр. “Қазақша Friday” мен “ЛикБез” сабақтарын сіздер Битрикс24
корпоративтік порталынан таба аласыздар: “Сервис” (сол жақтағы мәзір) қосымша бетіндегі
“Оқу” пәрменін таңдау қажет. Жаңа білім алуға аттанбас бұрын мұғалімдермен танысып
алыңыздар: Нурпеисова Саида Олеговнажәне Исабекова Ақлима Дүрәшқызы.
Бізге өз бастамаңыз туралы баяндап берсеңіз, алдыңызға қандай мақсаттар қойдыңыз
және қоясыз, өзіңіздің оқыту жобаларыңызды іске қалай қостыңыз?
Исабекова Ақлима: Қазақстан Республикасының әрбір азаматы үшін мемлекеттік тілді білу
парыз. Сол себепті 2015 жылдың наурыз айында Қор Басқармасының ұсынысы бойынша

Какими навыками обладаете?
+
+
+
-

Какие навыки требуются в работе?
+
+
+
+
+
Источник: адаптационный курс

Можно в колонке требований также указывать, какие навыки помогут вам быть лучшим
в своем деле, какие необходимы для вашего профессионального роста и т.д. Необходимо
стремится к тому, чтобы у вас в первой колонке были все пункты из второй. Но стоит
помнить, что надо быть объективным к себе, может даже, слегка критичным, чтобы
вовремя заметить пробелы и заполнить их. Также, возможно, вы заметите, что вы
обладаете многими “лишними” для вашей текущей деятельности навыками, но не стоит
расстраиваться – это ваши конкурентные преимущества, и, наверняка, они пригодятся
вам в будущем на должности выше.
Независимо от направления деятельности и занимаемой должности важными для каждого
сотрудника остаются хорошее знание языков: устные и письменные навыки. В данный
момент благодаря нашим сотрудникам у нас есть возможность подтянуть свои знания как
русского языка (колонка “ЛикБез”), так и государственного (программа “Қазақша Friday”). Уроки “Қазақша Friday” и “ЛикБез” вы можете найти на корпоративном портале
Битрикс24: необходимо во вкладке “Сервис” (меню слева) выбрать “Обучение”. Прежде
чем вы отправитесь за новыми знаниями, предлагаем вам познакомиться с учителями:
Нурпеисовой Саидой Олеговной и Исабековой Аклимой Дүрәшқызы.
Расскажите нам о своей инициативе, какие цели вы ставили и ставите перед собой, как
запускали свои обучающие проекты?
Исабекова Аклима: Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является владение
государственным языком. Поэтому в марте 2015 года по рекомендации Правления Фонда
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“Қазақ-ша Friday” қазақ тілін меңгеру жөніндегі бағдарлама
іске қосылды. Бағдарламаның басты мақсаты Қор қызметкерлерінің ауызекі мемлкеттік тілде сөйлесу кезіндегі белсенділігін
арттыру болып табылады. Бағдарлама теориялық және тәжірибелік
екі топтамадан тұрады. Бірінші топтамаға Оқыту орталығы апта
сайын дайын-дайтын оқу-танымдық материал жатады, және ол
әдеттегідей үш бөлімнен тұрады: жаңа сөздер, сөйлемдер және/
немесе қағидалар, өткен материалды қайталау үшін қызықты
және танымдық контент пен тапсырмалар. Бағдарламаның
тәжірибелік топтамасы Қор бойынша мемлекеттік тілде сөйлесу
күні болып жарияланған жұма күні іске асырылады. Бұл күні
әріптестер арасында қазақ тілінде «жаңа сөздер», соның ішінде
Оқу орталығынан жолданған жіберілімдегі сөздерді пайдалана
отырып, кем дегенде 10 сөз орамын қосып мемлекеттік тілде
сөйлесу қошеметтеледі. Жұма күні Қор қызметкерлерінен ауызекі
мемлекеттік тілде сөйлесу тәжірибесінде белсенділік, және кем
дегенде сәлемдесу, алғыс білдіру мен қоштасу сөздері күтілетіндігін
айта кету керек. Тілді жаңадан меңгерушілерге қате айтудан қорқу
немесе акцент салдарынан сөйлесу қиын болатындықтан, біз осы
бағдарламаны іске қоспай тұрып, тіл білетін әріптестерімізден оларға
күлмеуді, кекетпеуді, шыдамды болып, қолдау көрсетуді және есіне
сап жіберуді, ал егер түзету керек болса, оны тек асқан әдептілікпен
жасауды өтінген едік. Ал тілді мүлде білмейтіндерге аздан бас-тап,
қорықпау керек екендігін ескерткен болатынбыз. Оқыту орталығы корпоративтік мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін бөлімшелердің бірі ретінде осы бағдарлама арқылы БЖЗҚ-ның
корпоративтік құндылықтары мен дәстүрлерін дамытуға өз үлесін
қосып келеді.

была запущена программа по изучению казахского языка
“Қазақша Friday”. Основной целью программы является
повышение активности работников Фонда в практике
разговорного государственного языка. Программа включает
в себя два блока – теоретический и практический. К первому
относится учебно-познавательный материал, который на
еженедельной основе подготавливается Центром обучения и
состоит, как правило, из трех частей: новые слова, выражения
и/или правила, интересный и познавательный контент и
задания для повторения пройденного материала. Практический
блок программы реализовывается в пятницу, объявленную
в Фонде днем общения на государственном языке. В этот
день приветствуется общение между коллегами на казахском
языке, используя не менее 10-ти фраз с «новыми словами», в
том числе представленными в рассылке от Центра обучения.
Следует отметить, что в пятницу от работников Фонда ожидается
активность в практике разговорного государственного языка и,
как минимум, слова приветствия, благодарности и прощания.
Понимая, что начинающим сложно практиковать язык из-за
страха говорить неправильно или из-за акцента, мы с самого
начала запуска данной программы попросили коллег, владеющих
языком не смеяться, не иронизировать, быть терпеливыми,
поддерживать и подсказывать, а если и поправлять, то только
тактично. Тем же, кто не владеет языком - начинать с малого
и не бояться. Центр обучения как одно из подразделений,
способствующих формированию корпоративной культуры, в
том числе данной программой вносит вклад в развитие системы
корпоративных ценностей и традиций ЕНПФ.

Саида Нурпеисова: Мен аудармашымын. Қызмет барысында
редакторлық түзету енгізуді қажет ететін мәтіндер жиі кездесіп
жатады. Көп адамдар өз саласының жақсы маманы бола тұра өз
ойларын сауатты және түсінікті түрде жеткізе алмайды. Бір күні
мен бастауыш пен баяндауыштың арасында ешнәрсе болмаса, үтір
қоюға болмайтыны туралы жазуға шешім қабылдадым. Бұл менің
жан дауысым болатын. Бұл дауыс естілді, және маған жиі кездесетін
қателерді талқылауға болатын бағана ашуға ұсыныс жасады.
Кейінірек мен өз сабақтарыма орыс тілімен байланысты қызықты
ақпараттарды – кейбір сөздер мен фразеологиялық орамдар
этимологиясын да қосатын болдым. Мәселе көп адамдардың
жазбаша және ауызша тілде батыл пайдаланатын кейбір сөздердің
мағынасына үңілмейтіндігінде. ЛикБез сабақтарында мен әлемге
әйгілі еткелі отырған нәрсені нақты ұсыну, және оқырмандарды
құрметтей білу және өз ойыңды түсінуге қолайлы болатындай
қалыпқа келтіру керектігін түсіндіруге тырысамын. Сонымен
бірге дұрыс таңдалып, қатесіз жазылған сөздерден оқушы
немесе тыңдарман өз күші мен уақытын мағынасын іздеуге
жоғалтпайтындай дұрыс сөйлемдер құрастыру қажет екендігін де
естен шығармаған абзал. ЛикБез курсында осылар туралы әңгіме
қозғалады. Ол аяқасты, жоспардан және кестеден тыс пайда болды,
бірақ біздің Қордағы өміріміздің ең маңызды бөлігіне айналды,
және бұл мені үлкен қуанышқа бөлейді.

Саида Нурпеисова: Я - переводчик. По долгу службы сталкиваюсь с текстами, которые очень часто нуждаются в редакторской правке. Многие люди, будучи хорошими специалистами в
своей области, не умеют грамотно и доступно излагать свои
мысли. И вот однажды я решила написать о том, что нельзя
ставить запятую между подлежащим и сказуемым, если между
ними ничего нет. Это был крик души. Этот крик был услышан,
и мне предложили сделать колонку, где можно разбирать
часто встречающиеся ошибки. Потом я стала добавлять в свои
уроки интересную информацию, связанную с русским языком
- этимологию некоторых слов и фразеологических оборотов.
Дело в том, что многие люди не озадачиваются смыслом слов,
которые они имеют смелость использовать в своей письменной
и устной речи. На уроках ЛикБеза я стараюсь объяснить, что
нужно четко представлять то, о чем собираешься поведать миру,
а также проявить уважение к читателям и облечь свои мысли в
приемлемую для понимания форму. Нужно помнить еще и том,
что правильно написанные и подобранные слова необходимо
правильно сложить в предложение, чтобы читатель или
слушатель не тратил силы и время на поиск смысла. Обо всем
этом и идет речь в курсе ЛикБез. Он появился стихийно, вне
планов и графиков, но стал очень важной частью нашей жизни
в Фонде, чему я очень рада.

Кез келген оқытушы үшін өз жұмысының нәтижесін көру маңызды.
Өз «оқушыларыңыздан» кері байланысты жиі аласыз ба?

Для любого преподавателя важно видеть результаты своей работы.
Часто ли вы получаете обратную связь от своих “учеников”?

Исабекова Ақлима: Бізді әріптестерімізден жазбаша және ауызша
нысандағы тілектер мен пікірлердің толассыз түсіп отыратындығы
қатты қуантады. Әр ұсынысқа назар салып, одан кейінгі әрбір
жіберілімге түзету жасап, өзгеріс енгізіп отырамыз. Бізге келіп
түскен пікірлерден осы ісіміз әріптестердің жүрегінен жылы
орын тауып, көңілдерінен шыққандығын түсінеміз! Кейбір
қызметкерлеріміздің материалды шығарып алып, тіпті үйінде
дайындалатындығы көңіл қуантады.

Исабекова Аклима: Очень приятен тот факт, что мы получаем
от коллег отзывы и пожелания, как в письменном виде, так и
в устной форме. Прислушиваемся к каждой рекомендации и
корректируем содержание последующих рассылок. Из отзывов
понятно, что наша работа находит положительный отклик в
сердцах коллег! Приятно слышать, что некоторые коллеги
распечатывают материал и занимаются по нему иногда даже
дома.

Саида Нурпеисова: Өзімнің жасап жатқан ісімнің пайдалы екендігін, және әріптестерімнің, одан әрі соңғы нәтиже ретінде Қордың
дамуына қызмет ететінін сезіну мен үшін, оқытушы ретінде өте
маңызды. Менің педагогикалық білімім болса да, оқытуға тура
келеді деп ешқашан ойламаған едім. Бірақ мен өз әріптестерімнен
алғыс сөздер естіген кездерімде сабақты қызықты етіп жасауға
күшімді бос жұмсамағанымды түсінемін. ЛикБез сабақтарын менің
кейбір әріптестерім шығарып алып, үйіндегі өз балаларына алып
барады. Және бұл маған екі есе қуаныш сыйлайды. Біріншіден, біз
өз қызметкерлеріміздің сауаттылығын көтереміз, бұл жалпы Қор
қызметіне жақсы әсерін тигізбек. Екіншіден, өскелең ұрпаққа әсер
етудеміз, бұл болашақта міндетті түрде өз жемісін берері хақ. Кері
байланыс ЛикБез сабақтарының тақырыптарын түрлендіре түседі.

Саида Нурпеисова: Знать, что то, что ты делаешь, полезно
и служит развитию коллег, а значит в конечном итоге и
развитию Фонда, очень важно для меня, как для любого
преподавателя. Хотя у меня и есть педагогическое образование,
я никогда не думала, что буду учить. Но когда я получаю слова
благодарности от коллег, я понимаю, что не зря я стараюсь
сделать урок интересным. Уроки ЛикБеза некоторые наши
коллеги распечатывают и несут домой своим детям. И это
радостно вдвойне. Во-первых, мы повышаем грамотность своих
сотрудников, что благоприятно сказывается на деятельности
Фонда в целом. Во-вторых, влияем на подрастающее поколение,
что непременно даст свои результаты в будущем. Обратная связь
также очень разнообразит тематику уроков курса ЛикБез.

Өз «оқушыларыңызға» қандай тілек айтар едіңіз?

Что вы можете пожелать своим “ученикам”?

Исабекова Ақлима: Әлемдегі ең әдемі тілдердің бірі – біздің
еліміздің мемлекеттік тілін меңгеруге талпынған, сондай-ақ осы
тілді жетік меңгеріп, сол тілде бұрынғыдан да сауатты әрі таза
сөйлеуге тырысатын әрбір азаматқа алғыс айтамыз! Тілді оқыту
мәселесінде жүйелілік пен тәжірибе үлкен маңызға ие, сондықтан
бұдан әрі де бірге жылжуға ұсыныс жасаймыз, апта сайын
әріптестермен әңгімелескен кезде жаңа сөздерді көп қолдануға
тырысқан жөн. Біз бірге жылжимыз, бірақ әркімде өзіндік нәтиже
болмақ. Біраз уақыт өткен соң жемісін жинай аламыз. Ағымдағы
уақытты мен бәрімізге ортақ тамаша бақта біздің әрқайсымыз өз
ағашымызды отырғызып жатқандай елестетуді ұсынамын. Және
өз ағашын кімнің және қалай күтетініне байланысты ол не үлкен
болып өсіп, жеміс береді, не құрғап, кеуіп кетеді де, тек өкініштің
бір бөлшегін қалдырады. Бірінші нұсқаны таңдауға кеңес береміз.

Исабекова Аклима: Благодарим каждого, кто стремится двигаться в
сторону изучения одного из красивейших языков мира - государственного языка нашей страны, а также тех, кто владеет языком, и
старается говорить на нём всё более грамотно и чисто! Хотелось бы
отметить, что в вопросе обучения языку очень важна регулярность
и практика, поэтому призываем двигаться и дальше вместе, каждую неделю стараться использовать новые слова в разговорах с
коллегами. Мы двигаемся вместе, а результат у каждого будет свой.
Пройдёт время, и мы сможем собрать плоды. Я бы предложила
представить текущее время, как время, когда каждый из нас
занят посадкой собственного дерева в общем прекрасном саду. И
в зависимости от того, кто и как ухаживает за своим деревом, - оно
либо вырастет и будет плодоносить, либо засохнет, и оставит лишь
дольку сожаления. Предлагаем заточиться на первый вариант.

Саида Нурпеисова: Өзімнің құрметті «оқушыларыма» мен әрдайым
өздері қолданатын сөздерге зейін салып қарауды тілеймін. Егер
мағынасын толық түсінбесең, сәнді сөзді мүлде қолданбаған дұрыс.
Сөздікке үңілуден ерінбе. Елдің күлкісін келтіріп, түсінбеушілікке
жол бергенше, екі минутыңды қиып, мағынасын меңгерген абзал.
Ең жеңілі – өзіңді ұнамсыз кейіпте қалдырасың, ал ең ауыры –
Қордың беделіне нұқсан келтіресің. Әрқашан осыны есіңде сақта!

Саида Нурпеисова: Своим уважаемым “ученикам” я всегда желаю
вдумчиво относиться к словам, которые они используют. Лучше
не использовать модное словечко, если не до конца понимаешь его
смысл. Не ленитесь заглянуть в словарь. Лучше потратить пару
минут на изучение, чем вызвать недоумение и смех. В лучшем
случае можно выставить себя в нежелательном свете, в худшем навредить репутации Фонда. Всегда помните об этом!

Әлі де «сіздің пәнді» меңгерушілер қатарына қосыла қоймағандарға қандай ұсыныс жасар едіңіз?

Чтобы вы рекомендовали тем, кто еще не вступил в ряды
изучающих “ваш предмет”?

Исабекова Ақлима: Біз оқуға күштеудің қажеті жоқ екенін
түсінеміз, адам алдымен тіл меңгеруді өзі қалауы керек. Және
осы тұста өзін өзі уәждеу мәселесі туындайды. Өздеріңіз ойлап
көріңіздерші, құрметті әріптестер, еліміздің бас тілін меңгеруде Сіздерге не кедергі келтіреді, және ненің көмегі тиеді. Өзіңізді бір сәтке
мемлекеттік тілде еркін сөйлей алатындай етіп елестетіп көріңізші,
оның Сізге қалай ұнайтынын сезініп көріңіз. Өз табысыңызды
жоспарлап алыңыз: нақты мерзімдер жазып, өз-өзіңізге кезекті
кезеңнен өткеніңіз үшін сыйлықтар ойлап табыңыз. Осылайша
бізге қосылыңыз, қордың бастамасына қолдау көрсетіңіз!

Исабекова Аклима: Мы понимаем, что нельзя заставлять
обучаться, человеку нужно самому захотеть овладеть языком.
И тут встаёт вопрос о самомотивации. Подумайте, уважаемые
коллеги, что мешает Вам в овладении главным языком страны, и
что Вам помогает в изучении языка. Представьте себя свободно
разговаривающим на государственном языке, почувствуйте
каково это, как Вам это нравится. Запланируйте свой успех:
напишите конкретные сроки и придумайте подарки самим себе
за прохождение очередного этапа! И присоединяйтесь к нам,
поддержите инициативу Фонда!

Саида Нурпеисова: Мен әлі менің «оқушым» болып үлгермегендерге маған “оқушы” болуға кеңес беремін. Тіпті сіз сөздерді дұрыс
жазатыныңызға сенімді болсаңыз да, біліміңізді бір сергітіп
алудың еш зияны жоқ. Сонымен қатар, мен бөлімшелер мен
филиалдардың басшыларына бұл курсты барлық қызметкерлердің
оқуы қажетті етіп жасау керек деген кеңес беремін. Тәжірибе
көрсеткендей, қазір қатемен жазатындар өте көп. ЛикБез курсы
жол берілетін қателердің санын азайтуға мүмкіндік береді.

Саида Нурпеисова: Я рекомендую всем, кто еще не является
моим “учеником”, стать им. Даже если вы уверены в
правильности написания слов, освежить свои знания никогда
не вредно. Более того, я советую руководителям подразделений
и филиалов сделать этот курс желательным к прочтению всеми
работниками. Опыт показывает, что сейчас пишут с ошибками
очень многие. Курс ЛикБез позволяет уменьшить количество
допускаемых ошибок.

Барлық ұсынылған әдіс-тәсілдерден бөлек өзін өзі оқытумен
де айналысуға болады. Қазір, интернеттің арқасында өзімізге
ыңғайлы уақытта және тегін оқуға мүмкіндіктер өте көп.

Кроме всех предложенных вариантов можно заниматься и
самообразованием. Сейчас, благодаря интернету, есть возможность учиться в удобное для нас время и совершенно бесплатно.
Елнур Шалкибаев
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бір сөз
одно слово

Ескеалайық!
Давайте вспомним!

`
Эвдемонизм

(ежелгі грек тілінен аударғанда eudaimonia — бақыт деген мағына береді)
адамның бақытқа ұмтылуын адамгершілікпен адам мінезінің арқауы деп
танитын этикалық бағыт. Бақыт жолында қол жеткізу керек игілік ретінде
жан рахатына бөлену ғана қарастырылатынын ескерте кетейік.
Мысалы:
Сократ эвдемонизмінің мәні – данышпандық басты орында тұрған,
бұлжымайтын мәңгілік құндылықтарға негізделген ғибрат.

(от древнегреческого eudaimonia— счастье) этическое направление,
признающее критерием нравственности и основой поведения человека
его стремление к достижению счастья. Стоит отметить, что в качестве благ,
к которым нужно стремиться в погоне за счастьем, фигурируют только
возвышенные душевные наслаждения.
Пример:
Сутью сократовского эвдемонизма является мораль, построенная на
неизменных и вечных ценностях, главной из которых есть мудрость.
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Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде не достар
арасындағы әңгімеде өткен күндерімізді аңсап,
интернет пен гаджетті білмейтін бақытты балалық шағымызды, мектеп қабырғасындағы көңілді күндерімізді сағына еске аламыз, студенттік
өмірімізге қайта оралып, алып ұшқан асқақ сезіміміз бен дүрсіл қаққан жүрегіміз, алғашқы
табысымыз еріксіз еске түседі. Неткен күндер
десеңші!
Бүгінде өміріміз зулап өтіп жатыр, бәріміз бірдей
бір жаққа асығамыз да тұрамыз, кейде өткен өміріміздің жым-жырт жағалауына жүзіп барып,
тынығып алуды аңсайсың. Осы жолдарды оқып
отырып, кейбіріміздің көз алдымызға “өткен
өмір суреттері” тізбектеліп келіп, көңіліміз
жайланған да шығар.
Біз сондай бақытты сәттерді қайта сезіну үшін
ұжымда бірге өткізген “Наурыз”, “Отан қорғаушылар күні”, “Ұлы Жеңіс күні” мерекелеріндегі
қуанышты сәттерді еске алуды жөн көрдік.
Әз Наурызды қуана қарсы алып, шаттана тойладық. Мейрам қарсаңында Құжаттамалық
қам-тамасыз ету басқармасы Орталық аппарат
пен Қор филиалдарында жұмыс істейтін
бойжеткендер арасында “Наурыз аруы” атты
шығармашылық фотобайқау өткізді.

В последнее время в социальных сетях или в
разговорах с друзьями мы часто ностальгируем
о прошлом: вспоминаем, как было здорово в
детстве без интернета и гаджетов, как весело
проводили время за школьной партой, возвращаемся в памяти в свои студенческие годы,
вспоминаем первую любовь, свидание и поцелуй, свои первые в жизни заработанные деньги.
Эх, ностальгия…
Современная жизнь быстротечна, мы все кудато спешим и торопимся, а иногда так хочется
причалить к тихой гавани прошлого, где мы
когда-то уже были и отдохнуть. Читая все это,
наверняка, у многих перед глазами пролетели
эти “фотокарточки из прошлого”, и как-то сразу
тепло на душе стало, спокойно.
Мы предлагаем вам вновь пережить счастливые
моменты из жизни нашего с вами коллектива,
вспомнить, а может и узнать, как встречали
“Наурыз”, “День защитника отечества” и “День
Победы” ваши коллеги.
Как и положено, праздник весны мы встречали с
размахом, душевно и по-семейному. Кроме того,
к празднику Департамент документационного
обеспечения провело творческий фотоконкурс
“Наурыз Аруы” среди молодых сотрудниц
Централь-ного аппарата и филиалов Фонда.
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Орталық аппараттағы нәзік жанды әріптестеріміз ұжымдағы еразаматтарды Отан қорғаушылар күнінде ерекше құттықтады. Әскер қатарына қабылдар алдындағы медкомиссияны қызықты етіп
ұйымдастырып, нағыз жорық асханасынан дәм татқызды.
PRO

Сотрудницы Центрального аппарата нестандартно поздравили
мужскую половину коллектива с Днем защитника Отечества, организовав креативную призывную медкомиссию и самую настоящую
полевую кухню.
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Ағашы бар планета, маска киген адамдардан жақсырақ.
Лақтырмаңыз – қайта өңдеңіз.
Планета с деревьями лучше, чем люди в масках.
Не выбрасывайте – перерабатывайте.

Ұлы Жеңіс күнінің 71 жылдығын атап өту барысында Қор қызметкерлері ардагерлерімізді шын жүректен құттықтап, сыйқұрмет
көрсетті.
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В честь празднования 71 годовщины со дня Победы в Великой
Отечественной Войне сотрудники Фонда поздравили ветеранов.

ЕНПФ

PRO

ЕНПФ

49

“БЖЗҚ” АҚ – есеп берушілік, айқындылық, этикалық тәртіп,
мүдделі тұлғалардың мүдделерін құрметтеу, заң басымдылығын
сақтау, еліміздің жұмыс істейтін тұрғындары қатысушылар
болып табылатын адам құқықтарын сақтау қағидаттарын
ұстанатын әлеуметтік жауапты ұйым.
АО “ЕНПФ” – это социально ответственная организация,
соблюдающая принципы подотчетности, прозрачности, этичного
поведения, уважения интересов заинтересованных сторон,
соблюдения главенства закона, соблюдения прав человека,
участниками которой является всё работающее население страны.

www.enpf.kz

