
                № 4 қосымша 

                Грант беру шартына сәйкес  

                «27» ақпан 2020 жыл №17 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Алматы» студенттер Альянсы» КҚ 

Гранттың тақырыбы: Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдау 

Грант сомасы: 11 162 000 теңге 

  

1. Әлеуметік жоба аясындағы іс-шараларды сипаттаңыз  

Гранттық шарттың №3 қосымшасына сәйкес (әлеуметтік жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) әлеуметтік жобаны іске асыру 

шеңберінде өткізілген барлық іс-шаралар туралы мәліметтерді көрсете отырып, кестені толтыру қажет.: 
 

№ Іс-шараның атауы 

Өткізілетін 

күні 

 

Өткізілетін 

орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы) 

Қатысушы 

лар саны 

Қатысушылардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар 

Жоспарланған 

іс-

шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайтын 

құжаттары 

бар №___ 

қосымша 

1.  
Жобабойынша жұмыс 

тобын құрып, 

ақпараттық жұмыстар 

жүргізу. 

Наурыз, 

2020 жыл 

Алматы 

қаласы, 

Сатпаев 29 д, 2 

қабат, 207 

кабинет 

5 

 

14-29 жас 

аралығындағы 

жастар 

 

 

- 

Орындалды 

100% 

Қосымша 

№1 

2.  Ақпараттық қолдау 

жүргізу бойынша 

БАҚ өкілдері және 

ақпараттық 

порталдармен 

меморандумға отыру; 

Наурыз, 

2020 жыл 

 

Алматы 

қаласы 

 

10 

14-29 жас 

аралығындағы 

жастар 

 

- 

Орындалды 

100% 

Қосымша 

№2 



3.  NEET («Not in 

Employment, 

Education or 

Training») 

санатындағы жастарға 

қолдау мақсатында 

көрнекі үгіт 

(билбордтар), 

ақпараттық, вирустық 

бейнероликтерді 

дайындау және 

оларды жариялау 

Наурыз, 

тамыз, 2020 

жыл 

Алматы 

Нұр-Сұлтан 

Шымкент 

Петропавл 

Қарағанды 

Ақтау 

Семей 

Қостанай 

10 000 

қаралым 

14-29 жас 

аралығындағы 

жастар 

- 
Орындалды 

100% 

Қосымша 

№3 

4.  Жастар саясатындағы 

маңызды оқиғаларды 

жариялау мақсатында 

«Жастарды қолдау ел 

дамуына қосқан 

инвестиция» 

тақырыбында 

бейнесюжеттер (10 

бейнематериалдар) 

циклін өндіру; 

Наурыз-

қараша, 

2020 жыл 

Әлеуметтік 

желі 

100 000 

қаралым 

 

 

14-29 жас 

аралығындағы 

жастар 

 

 

- 

 

Орындалды 

100% 

 

 

Қосымша 

№4 

 

5.  Жаңа қазақстандық 

патриотизм рухында 

жастар туралы 

«Патриот болу-

парыз» атты 

әлеуметтік роликтер 

Наурыз-

қараша, 

2020 жыл 

Әлеуметтік 

желі 

50 000 

қаралым 

14-29 жас 

аралығындағы 

жастар 

 

 

- 

Орындалды 

100% 

Қосымша 

№5 



дайындау және 

орналастыру. 

6.  Еліміздің жастар 

саясаты бойынша 

жасалып жатқан 

жұмыстарынан 

мерзімді баспа 

басылымдарына 

ақпараттық PR 

материалдарын 

дайындау және 

орналастыру. 

Наурыз-

қараша, 

2020 жыл 

Мерзімді баспа 

басылымдары 
- 

14-29 жас 

аралығындағы 

жастар 

- 
Орындалды 

100% 

Қосымша 

№6 

7.  Өңірлердегі «Жастар 

саясаты 

басқармаларымен» 

тығыз қарым-қатынас 

орната отырып, 

интернет - 

ресурстарда 

жастардың өзекті 

мәселелері бойынша 

ақпараттық 

материалдарды 

дайындау және 

орналастыру. 

 

Наурыз-

қараша, 

2020 жыл 

14 облыс және 

3 

республикалық 

маңызы бар 

қалалар 

- 

14-29 жас 

аралығындағы 

жастар 

- 
Орындалды 

100% 

Қосымша 

№7 

8.  Жастарды 

мемлекеттік қолдау 

шаралары туралы 

ақпараттық портал 

Наурыз, 

2020 жыл 

Алматы 

қаласы 
500 

14-29 жас 

аралығындағы 

жастар 

- 
Орындалды 

100% 

Қосымша 

№8 



құру және оны жастар 

арасында кең 

қолдануға мүмкіндік 

беру. 

9.  

Жоба қорытындысы 
Қараша, 

2020 жыл 

Алматы 

қаласы 
30 

14-29 жас 

аралығындағы 

жастар 

 

- 

Орындалды 

100% 

Қосымша 

№9 

Гранттық шартқа №3 қосымшаға (жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу 

деңгейін көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде өткізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау 

және талдау қажет. 

 

Міндет 1. Жастардың әртүрлі санаттарын қолдауға бағытталған іске асырылатын мемлекеттік бағдарламалар туралы халықты 

ақпараттандыру жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу. 

 1 іс-шара. Жоба бойынша жұмыс тобын құрып, ақпараттық жұмыстар жүргізу. Жобаның сәтті жүзеге асуы үшін арнайы жұмыс 

тобы жасақталды. Арнайы бұйрық негізінде жұмыс тобы 4 адамды құрады. Олар: Қуандық Жасұлан Бостандықұлы – ұйым жетекшісі, 

Сандыбаева Сандуғаш –жоба бухгалтері, Батай Гауһар– жоба менеджері, Жақсыбай Жұлдыз – жоба координаторы. Жұмыс тобының әр 

мүшесімен жекелей шарт жасалып, өзара атқарылатын жұмыстардың функциялары  бөлінді.  Шетелдік жастар саясатын ақпараттық 

қолдауы зерттеліп, арнайы әдістемелік материалдар қолданды.  Жобаның бастау алғандығы туралы арнайы мақалар мен посттар 

дайындалып, арнайы мекемелер мен ұйымдарға хаттар жіберілді.Ақпараттық порталдар мен баспа басылымдарға мақалалар жарияланды. 

    2 іс-шара.  Ақпараттық қолдау жүргізу бойынша БАҚ өкілдері және ақпараттық порталдармен меморандумға отыру. 

Ақпараттық қолдау жүргізу бойынша БАҚ өкілдері, ақпараттық порталдар, сайттар арнайы пабликтер, блогерлер және газет-

журналдармен меморандумға отыру жұмыстары жүргізілді. «Алматы студенттер Альянсы» корпоративтік қоры «Қаратау Тәжі» 

республикалық апталық газеті, ТОО «Hola News», «Түркістан News» Бірінші түркістандық ақпараттық порталы, «News Room+ AA» 

ақпараттық порталы, «Bugin.kz» ақпараттық және танымдық бағыттағы медиаплатформасы,  «Сұңқар» студенттер мен магистранттар 

кәсіподағы» ҚБ ақпараттық сайты, Алматы қаласының жастар саясатын дамытудың мемлекеттік қоры, ТОО «Созақ үні», Блогер Жұлдыз 

Ақболат, «Dauletten.kz» ақпараттық порталдарымен Қазақстан Республикасы Конституциясы және «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 

Қазақстан Республикасының заңын негізге ала отырып ынтымақтастық жөніндегі меморандумға отырды. Меморандумның мақсаты – 

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ мемлекеттік гранты аясында «Мемлекеттік 

жастар саясатын ақпараттық қолдау» жобасы (бұдан әрі – жоба) шеңберіндегі жастардың мемлекеттік бағдарламалар туралы 

хабардарлығын арттыру. 

 

Міндет 2. Көрнекі үгіт (билбордтар), әлеуметтік, вирустық роликтер жасау және оларды республикалық телеарналарда, 

әлеуметтік желілерде және қоғамдық орындарда орналастыру/ротациялау. 



 1 іс-шара. NEET («Not in Employment, Education or Training») санатындағы жастарға қолдау мақсатында көрнекі үгіт 

(билбордтар), ақпараттық, вирустық бейнероликтерді дайындау және оларды жариялау.  NEET («Not in Employment, Education or 

Training») санатындағы жастарды қолдау бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр. Осы мақсатта жастарды жұмысқа тарту, олардың 

қызығушылығын ояту мақсатында мемлекеттік және орыс тілдерінде бейнероликтер дайындалып, қоғамдық орындарда, әлеуметтік 

желілерде, ақпараттық порталдарда жарияланды. Бейнероликтер «Найди свое призвание» және «Волонтер болу ерлікпен тең» 

тақырыптарында жасалынып, әлеуметтік желілерде көрсетілді. Сонымен қатар, 4 билборд үлгілері дайындалып, Алматы, Нұр-Сұлтан, 

Шымкент, Петропавл, Қарағанды, Ақтау, Семей, Қостанай қалаларында ілінді. Бұл қалаларды таңдалған себебі, NEET жастарының осы 

аймақтар бойынша үлесі 6,4%-12,7% аралығын құрайды.  

Міндет 3. Әлеуметтік желілер мен телеарналар үшін жастар саясаты саласындағы маңызды оқиғаларды жариялау бойынша 

бейнесюжеттер (10 бейнематериалдар) циклін өндіру.  

 1 іс-шара. Жастар саясатындағы маңызды оқиғаларды жариялау мақсатында «Жастарды қолдау ел дамуына қосқан 

инвестиция» тақырыбында бейнесюжеттер (10 бейнематериалдар) циклін өндіру.  Мемлекет тарапынан жасалынып жатқан жобалар 

мен бағдарламалар туралы «Ауылым алтын бесігім» тақырыбы («Дипломмен, ауылға!» жобасы бойынша), «Баршаға арналған тегін 

техникалық және кәсіптік білім» жобасы, «Ел болашағы жастардың қолында» тақырыбы («Жастар практикасы» жобасы бойынша), 

«Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін»), «Нұрлы жер» тұрғын үй бағдарламасы жұмыс істеп жатқан жастарға сатып алу 

құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент), «Жасыл Ел» бағдарламасы, «Жас маман» 

бағдарламасы, «Қайырымды ел тұрғындары» тақырыбы («Қоғамдық жұмыс» жобасы бойынша), «Білімдінің сөзі – ем, мейірімі көп, өзі 

кең!» тақырыбы («Болашақ» бағдарламасы бойынша), «Мемлекеттік жастар саясаты – Мемлекеттік саясаттың ажырамас бір бөлігі»  

(Жастарға арналған мемлекеттік бағдарламалар мен жобалар туралы) тақырыптарында бейнероликтер циклі дайындалды.  Дайындалған 

бейнероликтер әлеуметтік желілерде,қоғамдық орындарда, youtube желісінде жарияланды. 

  

Міндет 4. Жаңа қазақстандық патриотизм рухында жастар туралы әлеуметтік роликтерді дайындау және орналастыру. 

Роликтердің жалпы саны: кемінде 10 

 1 іс-шара. Жаңа қазақстандық патриотизм рухында жастар туралы «Патриот болу-парыз» атты әлеуметтік роликтер 

дайындау және орналастыру. Жаңа қазақстандық патриотизм рухында жастар туралы «Патриот болу – парыз» тақырыбында жас 

патриоттар туралы  «Туған жерім-туған өлкем» тақырыбы (туған жерге қолдау көрсету, жаңдандыру бойынша),«Патриот болу парыз» 

тақырыбы (жастар арасында патриоттыққа баулу), «Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі» тақырыбы (салауатты өмір салтын 

насихаттау), «Дәстүр, салтым-тамырым» тақырыбы (ұлттық салт-дәстүр туралы насихаттау), «Қазақ тілім -менің ұлттық мәртебем» 

тақырыбы (мемлекеттік тілді дәріптеу),«Саналы ұрпақ жарқын болашақ» тақырыбы (сапалы білім туралы), «Жастардың инновациялық 

белсенділігін дамыту» тақырында, «Цифрлы Қазақстан»-жаңғыруға бастайтын қадам» тақырыбы, «Жақсылық жасау өз қолыңда» 

тақырыбы (қайырымдылық туралы), «Имандылық – адамгершілік айнасы» тақырыбында (әділдік, адалдық және парасаттылық туралы) 

тақырыптарында бейнероликтер дайындалды. Дайындалған бейнероликтер әлеуметтік желілерде,қоғамдық орындарда, youtube желісінде 

жарияланды. 

 



Міндет 5. Мерзімді баспа басылымдарына ақпараттық PR материалдарын дайындау және орналастыру. Тапсырыс көлемі-

республикалық, 10 жергілікті титул бетінде кемінде 5 мақала. 

  1 іс-шара. Еліміздің жастар саясаты бойынша жасалып жатқан жұмыстарынан мерзімді баспа басылымдарына ақпараттық 

PR материалдарын дайындау және орналастыру. Еліміздің жастар саясаты бойынша жасалып жатқан жұмыстарынан мерзімді баспа 

басылымдарына ақпараттық PR материалдары дайындалды және оларды республикалық және жергілікті баспа басылымдарында 

жарияланды. «Талапкер, «Серпінмен» қанатыңды кең серпі!» тақырыбында «Egemen Qazaqstan» Республикалық қоғамдық-саяси газетінде 

182 000 таралыммен титулдық бетке шықты. «Дипломмен ауылға» кел, студент! тақырыбында «Қазығұрт тынысы» қоғамдық саяси апталық 

газетінде 5000 таралым санымен титулдық бетке шықты. Жастарға арналған мемлекеттік бағдарламалар туралы «Жастарға арналған 

бағдарламалар қалай жүзеге асып жатыр?» тақырыбында «Ұлан» Балалар мен жасөспірімдердің Республикалық газетінде 5000 таралым 

санымен титулдық бетте шықты. «Жасыл ел» жеміссіз емес, «Жұмыс іздеп жүрсеңіз», «Тегін білім алуға  мүмкіндік бар», «Жастарға қандай 

мүмкіндіктер қарастырылған» тақырыптағы мақалалар «Almaty aqshamy» қоғамдық-саяси газетінде 15 663 таралымнан шықты. 

«Жалдамалы пәтерден ұтасыз ба, ұтыласыз ба?», «Дипломмен ауылға» бардың ба?» тақырыптарында «Айқын» республикалық қоғамдық-

саяси газетінде 40 000 таралымнан шықты. 

 

Міндет 6. Интернет-ресурстарда (ақпараттық агенттіктерде)  жастардың өзекті мәселелері бойынша ақпараттық 

материалдарды дайындау және орналастыру. Тапсырысты орындау көлемі – 50 бірлік (ақпараттық хабарламалар) жыл бойы. 

 1 іс-шара. Өңірлердегі «Жастар саясаты басқармаларымен» тығыз қарым-қатынас орната отырып, интернет - ресурстарда 

жастардың өзекті мәселелері бойынша ақпараттық материалдарды дайындау және орналастыру.  Жоба басталған сәттен бастап, 

өңірлердегі жастар саясаты басқармаларына хат жіберіліп, «Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдау» жобасының 

басталғандығы туралы хабардар етілді. Сонымен қатар, үкіметтік емес ұйым мүшелеріне де хаттар жорлданып, мақалалр мен 

хабарландыру қабылдауға болатынын жеткізілді. Өңірлермен байланыс орната отырып, жергілікті атқарушы органдардан мәлімет 

жинақталып, 50 презентация жасалды. Жастар арасында онлайн сауалнама жүргізіді. Сауалнамаға жалпы саны 1500-ге жуық жастар 

қатысып, жастарға арналған мемлекеттік бағдарламалар туралы қаншалықты хабардар екендігі, бағдарламалар туралы ақпаратты қайдан 

алу ыңғайлы екендігі, өңірлер бойынша жастар саясаты бағалары туралы және  басқа да сұрақтарға жауап берді. Сауалнама бойынша  

талдау жұмыстары жүргізілді. Арнайы ақпараттар жинақталып, материалдар дайындалды. 

 

Міндет 7. Жастарды мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттық портал құру және сүйемелдеу.  

 1 іс-шара. Жастарды мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттық портал құру және оны жастар арасында кең 

қолдануға мүмкіндік беру. Сайттың концепциясы жасала келе, жастарға арналған мемлекеттік саясатты көрсете алатын 

www.jastar.online ақпараттық порталы құрылды. Жастар бұл сайт арқылы мемлекеттік бағдарламалар туралы, жастар саясатындағы 

жаңалықтар туралы хабардар бола алады. Сайт жобалар, жетістіктер тарихы, жаңалықтар, өзін-өзі дамыту, жастар ұйымдары, қызықты 

ақпарат, #birgemiz бөлімдерінен тұрады. Одан бөлек, мемлекеттік жастар саясаты және мемлекеттік бағдарламалар туралы арнайы 

http://www.jastar.online/


бөлімше бар. Сонымен қатар, Instagram және Telegram әлеуметтік желілерінде арнайы парақшалар ашылды. Сайт қолданушылар 

статистикасы негізінде Қазақстан бойынша статистика бойынша үздік 200 сайттың қатарына енді.  

 

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды көпшілік алдындағы презентациясы  

 1 іс-шара. Жоба қорытындысы. Шарт талаптарына сәйкес жобаның қалай өткендігі туралы көпшілік алдына қорытынды 

презентация жасалды. Қорытынды презентацияға үкіметтік емес ұйым мүшелері, белсенді жастар қатысты. Жасұлан Бостандықұлы 

жобаның 9 ай бойы қандай жұмыстар атқарылғандығына тоқталып, жобаның әлеуметтік әсерін жеткізді. Жоба бойынша қортынды 

бейнеролик көрсетіліп, жоба кеңінен таныстырылды. Әр іс-шараға жекелей тоқталып, атқарылған жұмыстар бойынша есеп берді.  

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жобаның мақсаты: 
Жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік бағдарламалар туралы жастардың 

хабардарлығын арттыру. 

Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесі: Мемлекеттік бағдарламалар туралы ақпараттандырылған жастар санын арттыру 

Міндет Міндеттің 

аясындағы іс-

шаралар 

 

Қысқа мерзімді қол 

жеткізілген нәтижелер (іс-

шараларға) 

Өнімдер мен индикаторлар 

(іс-шараларға) 

Индикаторлар 

жоспар іс жүзінде 

1. Жастардың 

әртүрлі 

санаттарын 

қолдауға 

бағытталған іске 

асырылатын 

мемлекеттік 

бағдарламалар 

туралы халықты 

ақпараттандыру 

жөніндегі іс-

шаралар 

кешенін өткізу. 

1. Жоба бойынша 

жұмыс тобын 

құрып, 

ақпараттық 

жұмыстар 

жүргізу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жоба бойынша жұмыс 

тобы құрылып, міндеттер 

бөлініп берілді. Шетелдік 

жастар саясатын ақпараттық 

қолдауы зерттеріп, арнайы 

әдістемелік материалдары 

қолданылды.  Жобаның 

бастау алғандығы туралы 

арнайы мақалар мен посттар 

дайындалып, арнайы 

мекемелер мен ұйымдарға 

хаттар жіберілді. 

Бекітілген жұмыс тобы; 

 

Әдістемелік материалдар;  

 

Мақалалар;  

 

Посттар;  

 

Хаттар жіберілген ұйымдар 

тізімі 

 

Хаттар үлгісі  

1 

 

5 

 

5 

 

20 

 

20 

 

2 

 

1 

 

5 

 

5 

 

20 

 

27 

 

3 

 



2. Ақпараттық 

қолдау 

жүргізу 

бойынша БАҚ 

өкілдері және 

ақпараттық 

порталдармен 

меморандумғ

а отыру; 

Ақпараттық қолдау 

жүргізу бойынша БАҚ 

өкілдері, ақпараттық 

порталдар, сайттар арнайы 

пабликтер, блогерлер және 

газет-журналдармен 

меморандумға жасалды. 

Меморандум орнатқан 

ұйымдар тізімі 

 

Меморандумдар 

 

Посттар 

 

Мақалалар 

 

1 

 

10 

 

10 

 

2 

 

1 

 

10 

 

10 

 

2 

2. Көрнекі үгіт 

(билбордтар), 

әлеуметтік, 

вирустық 

роликтер жасау 

және оларды 

республикалық 

телеарналарда, 

әлеуметтік 

желілерде және 

қоғамдық 

орындарда 

орналастыру/рот

ациялау 

NEET («Not in 

Employment, 

Education or 

Training») 

санатындағы 

жастарға қолдау 

мақсатында көрнекі 

үгіт (билбордтар), 

ақпараттық, 

вирустық 

бейнероликтерді 

дайындау және 

оларды жариялау  

 

 

 

 

 

NEET («Not in Employment, 

Education or Training») 

санатындағы жастарды 

қолдау бүгінгі күннің өзекті 

мәселесі болып отыр. Осы 

мақсатта жастарды жұмысқа 

тарту, олардың 

қызығушылығын ояту 

мақсатсында мемлекеттік 

және орыс тілдерінде 

бейнероликтер және 

билбордтар дайындалып, 

қоғамдық орындарда, 

әлеуметтік желілерде, 

ақпараттық порталдарда 

жарияланды.  

 

 

 

Билборд үлгілері 

 

Билборд таралымы 

 

Бейнеролик сценарийі 

 

Бейнероликтер 

 

Бейнероликті бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру көздерінің саны 

 

Қаралым саны 

 

Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар 

 

Фотолар 

 

Пікірлер 

2 

 

8 

 

2 

 

             2 

 

 

2 

 

 

       20 000 

 

          10 

 

 

5 

 

4 

4 

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

20 000 

 

10 

  

 

5 

 

12 



3. Әлеуметтік 

желілер мен 

телеарналар 

үшін жастар 

саясаты 

саласындағы 

маңызды 

оқиғаларды 

жариялау 

бойынша 

бейнесюжеттер 

(10 

бейнематериалд

ар) циклін 

өндіру 

Іс-шара 

Жастар 

саясатындағы 

маңызды оқиғаларды 

жариялау 

мақсатында 

«Жастарды қолдау ел 

дамуына қосқан 

инвестиция» 

тақырыбында 

бейнесюжеттер (10 

бейнематериалдар) 

циклін өндіру; 

 

 

 

Мемлекет тарапынан 

жасалынып жатқан жобалар 

мен бағдарламалар туралы 

бейнероликтер циклі 

дайындалды.  Дайындалған 

бейнероликтер әлеуметтік 

желілерде, қоғамдық 

орындарда, youtube желісінде 

жарияланды.  

 

 

 

 

Бағдарламалар тізімі 

 

Бейнесюжеттердің сценарийі 

 

Бейнесюжеттер саны 

 

Бейнероликті бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру көздерінің саны 

 

Қаралым саны 

 

Пікірлер 

 

Фотолар 

 

Әлеуметтік желі 

жарияланымдары 

1 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

100 000 

 

40 

 

20 

 

 

100 

1 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

120 170 

 

56 

 

20 

 

 

100 

4. Жаңа 

қазақстандық 

патриотизм 

рухында жастар 

туралы 

әлеуметтік 

роликтерді 

дайындау және 

орналастыру. 

Роликтердің 

жалпы саны: 

кемінде 10 

Жаңа қазақстандық 

патриотизм рухында 

жастар туралы 

«Патриот болу-

парыз» атты 

әлеуметтік роликтер 

дайындау және 

орналастыру. 

Жаңа қазақстандық 

патриотизм рухында жастар 

туралы «Патриот болу – 

парыз» тақырыбында жас 

патриоттар туралы 

бейнероликтер дайындалды. 

Дайындалған бейнероликтер 

әлеуметтік 

желілерде,қоғамдық 

орындарда, youtube желісінде 

жарияланды 

Концепция 

 

Бейнероликтер сценарийі 

 

Бейнероликтер саны 

 

Қаралым саны 

 

Пікірлер 

 

Түсірілім алаңынан фотолар 

 

Әлеуметтік желі 

жарияланымдары 

 

1 

 

10 

 

10 

 

50 000 

 

10 

 

20 

 

 

50 

 

1 

 

10 

 

10 

 

54 333 

 

12 

 

20 

 

 

50 



5. Мерзімді 

баспа 

басылымдарына 

ақпараттық PR 

материалдарын 

дайындау және 

орналастыру. 

Тапсырыс 

көлемі-

республикалық, 

10 жергілікті 

титул бетінде 

кемінде 5 мақала 

Еліміздің жастар 

саясаты бойынша 

жасалып жатқан 

жұмыстарынан 

мерзімді баспа 

басылымдарына 

ақпараттық PR 

материалдарын 

дайындау және 

орналастыру. 

Еліміздің жастар саясаты 

бойынша жасалып жатқан 

жұмыстарынан мерзімді 

баспа басылымдарына 

ақпараттық PR 

материалдарын дайындаймыз 

және оларды республикалық 

және жергілікті баспа 

басылымдарында 

жарияланды. 

Мақалалар тізімі 

 

Мақалалар саны 

 

Әлеуметтік желі 

жарияланымдары 

 

Жергілікті БАҚ-ға мақалалар 

саны 

 

Республикалық БАҚ-ға 

мақалалар саны 

1 

 

10 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

1 

1 

 

11 

 

 

20 

 

 

11 

 

 

1 

6. Интернет-

ресурстарда 

(ақпараттық 

агенттіктерде)  

жастардың 

өзекті 

мәселелері 

бойынша 

ақпараттық 

материалдарды 

дайындау және 

орналастыру. 

Тапсырысты 

орындау көлемі 

– 50 бірлік 

(ақпараттық 

хабарламалар) 

жыл бойы 

 

Өңірлердегі «Жастар 

саясаты 

басқармаларымен» 

тығыз қарым-

қатынас орната 

отырып, интернет - 

ресурстарда 

жастардың өзекті 

мәселелері бойынша 

ақпараттық 

материалдарды 

дайындау және 

орналастыру. 

Өңірлермен байланыс орната 

отырып, жергілікті атқарушы 

органдардан мәлімет 

жинақтап, жастар арасында 

онлайн сауалнама жүргізіп, 

ақпараттар жинақталып, 

материалдар дайындалып, 

жарияланады. 

Хаттар 

 

Сауалнама 

 

Сауалнама қорытындысы 

 

Презентация 

 

Посттар 

 

Мақалалар 

 

 

10 

 

50 

 

50 

 

           50 

 

50 

 

50 

10 

            50 

  50 

50 

55 

50 



7. Жастарды 

мемлекеттік 

қолдау 

шаралары 

туралы 

ақпараттық 

портал құру 

және 

сүйемелдеу. 

Жастарды 

мемлекеттік қолдау 

шаралары туралы 

ақпараттық портал 

құру және оны 

жастар арасында кең 

қолдануға мүмкіндік 

беру. 

Жастарға арналған 

мемлекеттік саясатты көрсете 

алатын ақпараттық портал 

құрылды. Ақпарттық 

порталда жастар 

саясатындағы маңызды 

ақпараттар салынып отырды. 

Сайттың концепция; 

 
Сайтты қолданушылар 

статистикасы; 

 
Пікірлер  

 

Әлеуметтік желі 

жарияланымдары 
 

Сайтта жарияланған мақалалар 

саны 

1 

 
 

1 

 
20 

 

 

30 
 

40 

1 

 
 

1 

 
20 

 

 

30 
 

40 

Шарт 

талаптарына 

сәйкес жоба 

нәтижелерінің 

қорытынды 

көпшілік 

алдындағы 

презентациясы 

Жоба қорытындысы Жобаны жүзеге асыру 

бойынша қандай жұмыстар 

атқараылып, қандай нәтижеге 

қол жеткізілгендігін 

қорытындылау. 

Презентация 

 

Қатысушылар саны 

 

Бейнеролик 

 

Қатысушылар саны 

 

Қаралым саны 

 

Әлеуметтік желі 

жарияланымдары 

 

1 

 

1 

 

1 

 

25-тен кем емес 

 

2000 

 

 

5 

1 

 

1 

 

1 

 

28 

 

2359 

 

 

5 

Келісімшартқа 

сәйкес жобаны 

жүзеге асыру 

бойынша 

ақпаратттық 

жұмыстар 

(айына кемінде 

2 басылым 

қажет) 

Жоба бойынша 

жарияланымдар 

Жобаның жүзеге асуы туарлы 

ай сайын ақпараттық 

материалдар мен 

жарияланымдар шығарылып 

отырады. 

Жарияланымдар тізімі 

 

Жарияланы саны 

1 

 

            18 

1 

 

18 

 



Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсету арқылы кестені толтырыңыз 

 

 Индикатор Өлшем бірлігі Жоспарланған деңгей Нақты деңгей 

1.  Тікелей бенефициарлар саны (оның ішінде 

халықтың әлеуметтік осал санаттары) 
адам 20 20 

2.  Жанама бенефициарлардың саны (БАҚ-та 

жариялау есебінен) 
адам 400 000 400 000 

3.  Штаттық қызметкерлер саны адам 4 4 

4.  Тартылған мамандардың саны (оның ішінде 

халықтың әлеуметтік осал санаттары) 
адам - - 

5.  Қамтылған ҮЕҰ саны Ұйым 50 50 

6.  Гранттың жалпы сомасынан еңбек ақы төлеу қоры тенге 2 692 000 2 692 000 

7.  Салықтар (тек штаттық қызметкерлердің ӘС, ӘА, 

МӘМС)  
тенге 188 199 189 900 

8.  Экономикаға салым (тауарлар мен қызметтерді 

сатып алу) 
тенге 8 220 000 8 220 000 

9.  Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және 

/ немесе жеке тұлғалар)  
Ұйым / адам 15 15 

Жоспардан жоба бойынша ауытқу негіздемесін сипаттаңыз: Жоспарланған шығынның нақты уақыттағы шығыннан төмен бағада 

болуы. 

2. Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): Жоба бойынша жоспарланған 

деңгейлер мен мақсатты индикаторларға толығымен қол жеткізілді. Жоба бойынша шетелдік жастар саясатын ақпараттық қолдауы зерттеріп, 

арнайы әдістемелік материалдарды қолдана отырып, жобаның бастау алғандығы туралы арнайы мақалар мен посттар дайындалып, арнайы 

мекемелер мен ұйымдарға хаттар жіберілді.  Ақпараттық қолдау жүргізу бойынша БАҚ өкілдері, ақпараттық порталдар, сайттар арнайы 

пабликтер, блогерлер және газет-журналдармен жалпы саны 10 меморандумға қол қойылды. Сонымен қатар, NEET («Not in Employment, 

Education or Training») санатындағы жастарды қолдау, жастарды жұмысқа тарту, олардың қызығушылығын ояту мақсатсында мемлекеттік 

және орыс тілдерінде 2  бейнеролик және республикалық маңызы бар 3 қала мен 5 облыс орталығына ақпараттық билбордтар жарияланды.   

Жоба аясында жастар саясатындағы маңызды оқиғаларды жариялау мақсатында «Жастарды қолдау ел дамуына қосқан инвестиция» 

тақырыбымен 10 бейнесюжет циклі өндіріліп келесі мемлеккеттік бағдарламалар мен жобалар қамтылды: «Ауылым алтын бесігім» тақырыбы 

«Дипломмен, ауылға!» жобасы бойынша, «Баршаға арналған тегін техникалық және кәсіптік білім» жобасы, «Ел болашағы жастардың 

қолында» тақырыбы «Жастар практикасы» жобасы бойынша, «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» «Серпін»,  «Нұрлы жер» тұрғын үй 

бағдарламасы жұмыс істеп жатқан жастарға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент), 

«Жасыл Ел» бағдарламасы,  «Жас маман» бағдарламасы, «Қайырымды ел тұрғындары» тақырыбы «Қоғамдық жұмыс» жобасы бойынша, 



«Білімдінің сөзі – ем, мейірімі көп, өзі кең!» тақырыбы «Болашақ» бағдарламасы бойынша, «Мемлекеттік жастар саясаты – Мемлекеттік 

саясаттың ажырамас бір бөлігі». Сонымен қатар,  жаңа қазақстандық патриотизм рухында жастар туралы «Патриот болу-парыз» атты 10 

әлеуметтік ролик «Туған жерім-туған өлкем» (туған жерге қолдау көрсету, жаңдандыру бойынша), «Патриот болу парыз» (жастар арасында 

патриоттыққа баулу), «Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі» (салауатты өмір салтын насихаттау), «Дәстүр, салтым-тамырым» 

(ұлттық салт-дәстүр туралы насихаттау), «Қазақ тілім -менің ұлттық мәртебем» (мемлекеттік тілді дәріптеу), «Саналы ұрпақ жарқын 

болашақ» (сапалы білім туралы), «Жастардың инновациялық белсенділігін дамыту», «Цифрлы Қазақстан»-жаңғыруға бастайтын қадам», 

«Жақсылық жасау өз қолыңда» тақырыбы (қайырымдылық туралы), «Имандылық – адамгершілік айнасы» тақырыбында (әділдік, адалдық 

және парасаттылық туралы) тақырыптарында дайындалып және орналастырылды. Еліміздің жастар саясаты бойынша жасалып жатқан 

жұмыстарынан мерзімді баспа басылымдарына соның ішінде 1 республикалық 11 жергілікті басылымдарға  ақпараттық PR материалдары 

орналастырылды. Жоба аясында жоспар бойынша өңірлердегі «Жастар саясаты басқармаларымен» тығыз қарым-қатынас орната отырып, 

мемлекеттік бағдарламалар туралы сауалнама 50 адамды қамту керек болса, нақты жағдайда 1500-ге жуық адамды қамтыды.  Жастарды 

мемлекеттік қолдау шаралары туралы www.jastar.online ақпараттық портал құрылып, жастар арасында кең қолдануға мүмкіндік берілді. 

Жоспарланған міндеттердің барлығы индикаторға сәйкес орындалды. Экономикалық тұрғыдан жоба қаражаты үнемделіп, нақты шығындар 

жоспарланған шығыннан төмен болды. Жобаны жүзеге асырудағы жоспарланған индикаторлар толықтай қол жеткізіліп, нақты деңгейде 

орындалды. 

 

3. Әлеуметтік жобаны іске асыру аяқталғаннан кейін және/немесе ішінде болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу 

(жоба аяқталған сәттегі жағдайды және жобалық жағдайға дейін салыстыру, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу 

дәрежесі): 

«Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдау» жобасы жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік бағдарламалар туралы 

жастардың хабардарлығын арттыру болды. Жоба аясында жастар үшін арнайы ақпараттық портал www.jastar.online және әлеуметтік желілерде 

арнайы парақшалар ашылды. Соныен қатар, NEET санатындағы жастарды қолдауға арналған екі бейнебаян және мотивациялық бейнероликтер 

дайындалды. Instagram парақшасында жастар арасында мемлекеттік бағдарламаларды кеңінен насихаттау барысында және жастардың рухын 

көтеру мақсатында ел арасындағы белді тұлғалармен тікелей эфирлер ұйымдастырылды. 

Сондай-ақ, табыс тарихында оның байланыс деректерін қоса отырып, нақты қызмет алушының пікірі болуы қажет:  

1. Бекзат Сұлтан, Алматы қаласы, 8 707 482 63 26  

Мемлекеттік бағдарламалар көмегімен қоғамдық жұмысқа орналасып, қазіргі таңда Алматы қаласы Алатау ауданы Жастар ресурстық 

орталығында жұмыс жасап жатыр. 

2. Жаннат Болатбековна, Түркістан қаласы, @zhannatbolatbekovna 

«Рахмет сіздерге! Таң атысымен жұмыспен қамту орталығына барамын.» 

 

 

 

http://www.jastar.online/
http://www.jastar.online/


4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бойынша статистикалық ақпарат (бағдарламалық аралық есепті ұсыну сәтінде): 

 

Гендерлік көрсеткіш: 

Жабаға қатысушылар саны, барлығы  Ерлер Әйелдер 

1367 563 804 

 

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе: 

Жобаға 

қатысушы

лар саны, 

барлығы 

Балалар 

(оның 

ішінде 

мүгедек-

балалар) 

Жастар 
Мемлекеттік 

қызметкерлер 

Бюджеттік 

ұйымдардың 

қызметкерле

рі  

Мүгедекте

р 

Үлкен 

жастағы 

адамдар 

(50 

жастан 

бастап 

одан 

жоғары, 

о.і.) 

Жұмыссызда

р 

Қоғамдық 

ұйымдардың 

өкілдері  

Бизнес-

сектордың 

өкілдері  

Басқа 

санаттар  

1367 - 1357 - - - - - 5 5 - 

 

Жас көрсеткіштері: 

Жабаға қатысушылар 

саны, барлығы 
13- 16 жас 17-22 жас 23-27 жас 28-32 жас 33-45 жас 46-58 жас 

59 жас және одан 

жоғары 

1367  1017 162 188    

 

 5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері: 

•  көрсетілген нысаналы топтармен әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алынған нақты нәтижелер (сандық көрсеткіштерді 

көрсете отырып, сапалық жылжуларды сипаттай отырып):  Жоба тікелей 600-ге жуық жасты қамтыды. Жоба аясында мемлекеттік 

бағдарламалар туралы сауалнамаға 1500-ге жуық адам қатысты. Нәтижесінде жастардың 45% жастарға қатысты мемлекеттік 

бағдарламалардан хабардар екені анықталды. 



• жобаны іске асыру барысында шешілетін мәселеге жобаның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы 

болжамды оң/теріс өзгерістердің негіздемесі): жобаны іске асыру барысында шешілетін мәселеге жобаның ұзақ мерзімді әсері 

(жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістердің негіздемесі)): жастар саясатын ақпараттандыру мемлекет 

алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі болғандықтан, осы бағыттағы іс-шаралар ұзақ мерзімді қамтиды. Жобадан жастар жұмысқа 

орналасу, баспана, кәсіпкерлік және мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан басқа мүмкіндіктер туралы хабардар бола алды. 

• әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы: әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы: 

жоба жастар арасында үлкен қызығушылықпен қабылданды. Жүргізілген сауалнама нәтижесі жобаның тұрақты болуын көрсетті. 

 

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруда қолдау көрсеткен әріптестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін 

талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-

қимылды қалай жалғастыру жоспарланып отыр? 

 

Жобаға еліміздің әр өңірлерінің жастар саясаты басқармалары, «Қаратау Тәжі» республикалық апталық газеті, ТОО «Hols News», «Түркістан 

News» Бірінші түркістандық ақпараттық порталы, «News Room+ AA» ақпараттық порталы, «Bugin.kz» ақпараттық және танымдық бағыттағы 

медиаплатформасы,  «Сұңқар» студенттер мен магистранттар кәсіподағы» ҚБ ақпараттық сайты, Алматы қаласының жастар саясатын 

дамытудың мемлекеттік қоры, ТОО «Созақ үні», Блогер Жұлдыз Ақболат, «Dauletten.kz» қолдау көрсетті. Өңірлердегі жастар саясаты 

басқармаларымен әріптестік сол өңірдегі жастар саясатын бағалауға, талдауға мүмкіндік берді. Қазіргі таңда жастардың көпшілігі әлеуметтік 

желіні белсенді қолданғандықтан, ақпараттық порталдардың қолдауы өте маңызды болды. Яғни ақпараттың кең таралуын күшейте түсті.  

 

 

 

Әлеуметтік жобаның серіктестері 

Қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін жобаны іске асыруға тікелей қатысатын ұйымдар. Логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. 

бойынша қызметтер көрсететін жеткізушілер серіктестерге жатпайды. 

Ұйымның атауы /әріптестің 

аты-жөні 
Жобадағы рөлі 

Ұйымның, серіктестің 

байланыстары 
Ескертпе 

«Bugin Association» ҚБ Ақпараттық қолдаушы, іс-

шараларда сарапшы қызметі 

8 747 083 13 55  

«Орал студенттер Альянсы» КҚ Ақпараттық қолдаушы 8 747 813 97 03  

«Жас Отан» Жастар Қанаты 

Алматы қалалық филиалы 

Видео түсіру алаңымен 

қамтасыз ету 

8 707 777 2632  



Алматы қаласының жастар 

саясатын дамытудың мемлекеттік 

қоры 

Ақпараттық қолдаушы +7 (727) 279-16-91  

Өңірлік Жастар ресурстық 

орталықтары 

Ақпараттық қолдаушы 8 702 295 75 98  

Dauletten парақшасы Ақпараттық қолдаушы 8 708 793 09 35  

«Алматы ақшамы» газеті Ақпараттық қолдаушы 292-74-14  

 

 

Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыптарына ұсыныстар:  

 

№ 
Жобаның 

атауы 

Орындылығын негіздеу 

(проблеманы сипаттау) 
Мақсаты Міндеттері 

Қысқаша 

сипаттамасы 

(жобаның негізгі 

бағыттары) 

Қажетті 

сома 

Іске асыру 

орны 

(жобаның 

географиясы) 

Күтілетін 

нәтижелер 

Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау 

1 

Jastar.online 

бірыңғай 

жастар 

платформасы 

   

Мемлекеттік жастар 

саясатын ақпараттандыру 

мемлекеттің негізгі 

міндеті болып саналады. 

Осы тұрғыда жастарға 

арналған мемлекеттік 

бағдарламалар мен 

мүмкіндіктер туралы 

бірегей платформа құру. 

Жастарды 

мемлекеттік  

бағдарламалар 

туралы 

ақпараттандыру 

- Жастарға 

арналған 

мемлекеттік 

бағдарламалар 

туралы 

жастарды 

кеңінен 

ақпараттандыру

  

Мемлекеттік 

бағдарламалар мен 

мүмкіндіктер 

туралы Jastar.online 

ақпараттық порталы 

сияқты бірегей 

платформа құру 

және Instagram, 

Facebook, Telegram 

әлеуметтік желілері 

көмегімен жастарға 

ақпарат тарату. 

15 000 000 

14 облыс және 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы, 

Шымкент 

қалалары 

Мемлекеттік 

бағдарламалар 

туралы жастар 

көптеп және 

толығырақ 

хабардар болады. 

 

 

 

 

tel:+7%20(727)%20279-16-91


Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды 

көрсетіңіз. 

 

Мемлекеттік органдар  Ұсынымдар  Әзірленген ұсынымдарды жіберу 

туралы хаттың нөмірі мен күні  

(қосымшалары бар хаттардың 

көшірмелерін осы есеппен бірге ұсыну 

қажет) 

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігі 

Жастар саясатын мемлекеттік 

бағдарламалар мен мүмкіндіктер туралы 

ақпараттандыруды кеңінен насихаттау және 

қаржылай қолдауды көбейту керек;  

15.11.2020 күнгі №351 шығыс құжаты 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

 

 

Атқарушы директор /____________/ Қуандық Ж.Б. 

  

Толтырылған күні ____________  

     

Мөрдің орны 

 

 

 

 


