
Құрметті достар! 

Үстіміздегі жылдың 14 – мамырда өтетін Болашақ Қауымдастығы 

мүшелерінің Жалпы жиналысында «Болашақ» Қауымдастығы Кеңесі 

құрамының кезекті сайлауына «Болашақ» Қауымдастығы Кеңесінің мүшесіне 

үміткер ретінде өз кандидатурамды ұсынамын.  

Сондықтан, сіздерге өзімнің Сайлауалды бағдарламамды ұсынамын. 

 

1. Қауымдастық қызметінің негізгі бағыттары жайлы көзқарастары; 

A. Қауымдастықтың жұмысын толық қолдаймын 

B. Осы жылдардағы атқарылған жұмыстың санқырлылығын сезіне 

отырып, Қауымдастың жұмысын ілгерілету мен белсендендіру. 

C. Қауымдастық ішінде кәсіпкерлер мен белсенді азаматтардың көптеп 

орын алуы өз кезегінде ел экономикасына айтарлықтай үлес қосып келе 

жатыр 

D. Қауымдастықтың ұйытқы болуымен жасалған шаралардың барлығы өз 

деңгейін жоғалтпай келеді 

 

2. Қауымдастықты әрі қарай дамыту жөнінде нақты ұсыныстар 

(ұсыныстарды іске асырудағы өзінің жекелей қатысуын көрсете 

отырып); 

A. Биылғы жыл Қауымдастық үшін мүшелтой. Қауымдастықтың барлық 

іс-шараларына белсенді түрде қатысу және барлық күш-жігерімді салу 

B. Қауымдастың әлеуметтік мәселелер бойынша жүргізіліп отырған іс-

шараларының ішінде халық денсаулығын жаксарту мақсатында жұмыс 

істеу. 

C. Халық арасында қоғамдық денсаулық сақтауды түсіндіру жұмыстарын 

жүргізу және осы тұрғыдағы іс-шараларды ұйымдастырып, халық 

арасындағы кәсіпкерлікті тарту арқылы Қауымдастықтың жұмыс аясын 

кеңейту. 

D. Халықтың белсенділігі артқан сайын оның денсаулық сақтау қызметіне 

деген сұранысы арта түседі. Денсаулық сақтау қымбатқа түсетін 

стационарлық емге емес, аурудың алдын алуға бағытталуға тиіс. 

Салауатты өмір салтын насихаттай отырып жастардың репродуктивті 

денсаулығын қорғауға және күшейту жолында жұмыс жасау 

E. Мемлекет үшін қымбатқа түсетін диспансерлік ем қолданудан 

негізгі созылмалы аурулардың диагностикасын жасап, асқынуларының 

алдын алуда жұмыстар жүргізу 

F. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметіне сәйкес өлім мен 

мүгедектіктің негізгі себебі жүрек-қантамыр аурулары екендегі белгілі. 

Осы орайда туа және жүре пайда болған ауруларды анықтап, ем 

жоспарларын жасап, операция жасап және сауығуына атсалысу  

G. Денсаулық сақтау саласында жастардың күш-жігерлері мен 

тәжірибесін біріктіру, халық денсаулығының тұрақтылығын 



қамтамасыз ету үшін еліміздегі жастардың салауатты өмір салтын 

қалыптастыруда белсенділігін арттыру 

H. Қауымдастық өмірінде денсаулық сақтау саласын қолға ала отырып 

мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен меморандум жасау 

 

3. Үміткердің Кеңесте мүшелік етуінен Қауымдастық үшін күтілетін оң 

әсер;  

A. Қауымдастықтың қоғамдағы рөлі мен аясын кеңейеді, оның ішінде 

әлеуметтік мәселелер бойынша 

B. Жоғарыда аталған мәселер бойынша кәсіпкерлерді  тарту 

C. Қауымдастық өмірінде денсаулық сақтау саласын қолға ала отырып 

мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен меморандум жасау  

D. Түлектердің жұмысқа орналасуына ықпал ету 

 

4. Қауымдастық қызметіндегі әлеуетті жетекшілік ететін бағыттары.  

A. «Болашақ» қауымдастығында әлеуметтік мәселер бойынша оның 

ішінде денсаулық сақтау саласы және салауатты өмір салты.  

B. Қауымдастық тарапынан денсаулық сақтау саласында жеке немесе 

мемлекеттік ұйымдармен бірлесіп жұмыс істеу 


