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Еще 10 млн. долларов поступило в фонд «Birgemiz»
В общественный фонд «Birgemiz», учрежденный по инициативе Елбасы, Лидера партии
«Nur Otan» Нурсултана Назарбаева для поддержки социально уязвимых слоев населения,
поступило дополнительно ещё порядка 4 млрд. тенге, что позволит продолжить оказание
помощи наиболее нуждающимся семьям.
По информации председателя фонда Руслана Сакеева, средства поступили от четырех
неравнодушных граждан, пожелавших остаться неназванными. В целом, на счетах
общественного фонда «Birgemiz», благодаря меценатам, отозвавшимся на призыв
Елбасы, было собрано свыше 28,5 млрд. тенге.
За счет этих средств по поручению Первого Президента адресной поддержкой на сегодня
охвачено уже более 470 тысяч семей или 1,6 млн. казахстанцев. Единовременные
выплаты по 50 тысяч тенге получили наиболее нуждающиеся семьи из 23 городов и
близлежащих к ним сёл и населенных пунктов.
Также по 50 тысяч тенге из средств фонда получили более 2 тысяч медработников,
задействованных в борьбе с коронавирусом.
Волонтерами «Jas Otan» была осуществлена доставка 5 миллионов бесплатных защитных
масок 100 тысячам наиболее незащищенных семей, приобретенных на средства фонда
«Birgemiz».
Кроме того, по инициативе Нурсултана Назарбаева в Мактааральском районе
Туркестанской области ведется строительство новых домов для пострадавших от
подтопления жителей аула Достык.

«Birgemiz» қорына тағы 10 миллион доллар түсті
Елбасы, «Nur Otan» партиясының Лидері Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен
халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобына қолдау көрсету үшін құрылған «Birgemiz»
қорына қосымша тағы 4 млрд. теңге түсті. Бұл қаражат аса мұқтаж отбасыларға көмек
көрсетуді жалғастыруға мүмкіндік береді.
Қор төрағасы Руслан Сакеевтің мәлімдеуінше, қаражат қоғам өміріне бейжай қарамайтын
төрт азаматтан түскен. Олар өз есімдерін атамай-ақ қоюды қалаған. Жалпы, Елбасының
үндеуіне қолдау білдірген меценаттардың арқасында «Birgemiz» қорының есепшотында
28,5 млрд. теңгеден астам қаражат жинақталған.
Тұңғыш Президенттің тапсырмасы бойынша осы қаражат есебінен бүгінгі таңда 470
мыңнан астам отбасы немесе 1,6 млн. қазақстандық атаулы көмекпен қамтылды. 23
қаланың және оларға іргелес ауылдар мен елді мекендердің аса мұқтаж отбасылары 50
мың теңгеден біржолғы төлемақы алды.

Сонымен бірге коронавируспен күреске жұмылдырылған 2 мыңнан астам медицина
қызметкері де қор қаражатынан 50 мың теңгеден алды.
«Jas Otan» волонтерлары қорғанысы әлсіз 100 мыңнан астам отбасыға «Birgemiz»
қорының қаражатына сатып алынған 5 миллион масканы тегін жеткізіп берді.
Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша Түркістан облысының
Мақтаарал ауданында су басудан зардап шеккен Достық ауылының тұрғындарына
арналған жаңа үйлердің құрылысы жүргізіліп жатыр.

