
               № 4 қосымша 

                Грант беру шартына сәйкес  

                «27» ақпан 2020жыл № 43 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Лұғат» қоғамдық қоры 

Гранттың тақырыбы: ҮЕҰ  арасында мемлекеттік тілді ілгерілету бойынша іс-шараларды ұйымдастыру. 

Грант сомасы: 4 814000 

  

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 

300ҮЕҰ 

Қатысушы

лардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар  

Жоспарланған 

іс-шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайтын 

құжаттары бар 

№1  қосымша 

1.  Шығыс 

Қазақстан 

облысындағы 

оқыту іс-

шарасы 

26 мамыр Шығыс 

Қазақстан об. 

Онлайн 

вебинар 

Ұйым 

дар 

өкілдер

і 

ҮЕҰ 

қызметкерле

рі және 

волонтерлар 

Ж. Жақсыбеков 

О. Әбутәліп 

толық №1  қосымша 

(14-21 беттер) 

(51-53 беттер) 

(79-231 беттер) 

85 85 

2.  Батыс 

Қазақстан 

облысындағы 

оқыту іс-

шарасы 

26 мамыр Батыс 

Қазақстан об. 

Онлайн 

вебинар 

7 50 ҮЕҰ 

қызметкерле

рі және 

волонтерлар 

Ж. Жақсыбеков 

О. Әбутәліп 

толық №1  қосымша 

(35-38 беттер) 

(54-56 беттер) 

(80-82 беттер) 

(88-93 беттер) 

(232-351/1 

беттер) 

3.  Ақтөбе 

облысындағы 

оқыту іс-

шарасы 

26 мамыр Ақтөбе 

облысы  

Онлайн 

вебинар 

100 100  

ҮЕҰ 

қызметкерле

рі және 

волонтерлар 

Ж. Жақсыбеков 

О. Әбутәліп 

толық №1  қосымша 

(21-29 беттер) 

(57-60 беттер) 

(80-82 беттер) 



 

 

 
 

(88-93 беттер) 

(651-923 беттер) 

4.  Солтүстік 

Қазақстан 

облысындағы 

оқыту іс-

шарасы 

30 маусым  Солтүстік 

Қазақстан 

Онлайн 

вебинар 

10 55 ҮЕҰ 

қызметкерле

рі және 

волонтерлар 

Ж. Жақсыбеков 

О. Әбутәліп 

толық №1  қосымша 

(32-35 беттер) 

(61-63 беттер) 

(80-82 беттер) 

(88-93 беттер) 

(352/1-650 

беттер) 

5.  Павлодар 

облысындағы 

оқыту іс-

шарасы 

24 маусым  Павлодар 

облысы 

Онлайн 

вебинар 

20 50 ҮЕҰ 

қызметкерле

рі және 

волонтерлар 

Ж. Жақсыбеков 

О. Әбутәліп 

толық №1  қосымша 

(29-32 беттер) 

(64-67беттер) 

(80-82 беттер) 

(88-93 беттер) 

(924-1046 

беттер) 



 

 

 
 

 

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. 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің 2019 жылғы 25-желтоқсандағы №507 бұйрығымен бекітілген 

«2019 жылға Үкіметтік емес ұйымдарға гранттарды ұсыну» жоспарына сәйкес «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының» 

тапсырмасымен «Лұғат» қоғамдық қоры 2020 жылы үкіметтік емес ұйымдардың қызметінде мемлекеттік тілдің қолданылуын 

арттыру мақсатында еліміздің 6 өңірінде – Батыс Қазақстан, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстары 

мен Алматы қаласында оқыту семинарларын жүргізді. Семинар «Іс-қағаздарды мемлекеттік тілде жүргізу және Іскерлік әлемдегі 

тілдік коммуникация» тақырыбында өтті.Семинар бес өңірде елімізде енгізілген карантин талаптарына сай zoom бейнебайланысы 

арқылы ұйымдастырылып, 8 сағаттық онлайн сабақтар жүргізілді. Әдістемелік құралдар таратылып, электронды тест алынды. Ватсап 

әлеуметтік желісінде екі күн бойы қатысушылармен кері байланыс орнатылып, қосымша ақпарат берілді. Алматы қаласында 

23.11.2020 жылы семинар офлайн түрде өткізіліп, 80 үкіметтік емес ұйымды қамтыды. Осы 6 өңірге өткізілген оқу семинары 

03.11.2020. Алматы қаласы, «Уют» қонақ үйінің мәжіліс залында қорытындыланып, мәресіне жетті. Өтілген жалпы іс-шаралар 

6.  Алматы 

қаласындағы 

оқыту іс-

шарасы 

23  қазан Алматы 

қаласы Гоголь 

көшесі, 127/1 

«Уют»  қонақ 

үйінің мәжіліс 

залы  

80 80 ҮЕҰ 

қызметкерле

рі және 

волонтерлар 

Ж. Жақсыбеков 

О. Әбутәліп 

толық №1  қосымша 

(38-44 беттер) 

(68-76 беттер) 

(80-82 беттер) 

(1049-1318 

беттер) 

7.  Алматы 

қаласында 

жоба 

нәтижелерін 

қорытындылау 

қоғамға 

таныстыру 

3 қараша Алматы 

қаласы Гоголь 

көшесі, 127/1 

«Уют»  қонақ 

үйінің мәжіліс 

залы 

- 20 БАҚ 

өкілдері, 

қоғам 

белсенділері 

т.б. 

- толық (1319-1329 

беттер) 



 

 

 
 

бойынша 3 бейнеролик түсірілді. 300дана әдістемелік құрал шығарылып, 6 өңірге таратылды. 12-ден астам мақалалар жазылып, 6 

пост жарияланды. Қоғам қайраткеркері Оразкүл Азанғазы  мен танымал блогер Айнұр Бұлақбайдың парақшасында «Лұғат» қоғамдық 

қорының ұйымдастырумен өткен іс-шаралардың  хабарландыруы мен бейнероликтер халыққа таныстырылып отырды.  

1 міндет. 

1 іс-шара. Шығыс Қазақстан облысындағы оқыту іс-шарасы 

2 іс-шара. Батыс Қазақстан облысындағы оқыту іс-шарасы 

3 іс-шара. Ақтөбе облысындағы оқыту іс-шарасы 

4 іс-шара. Солтүстік Қазақстан облысындағы оқыту іс-шасы 

5 іс-шара. Павлодар облысындағы оқыту іс-шарасы 

6 іс-шара . Алматы қаласындағы оқыту іс-шарасы 

7 іс-шара. Алматы қаласында жоба нәтижелерін қорытындылау қоғамға таныстыру 

 

 

 

 

 

 

2 міндет. 

 

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жобаның мақсаты: 
Үкіметтік емес ұйымдар арасында мемлекеттік тілді дамыту, ҮУҰ қызметінде мемлекеттік тілдің 

маңыздылығын арттыру. 

Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесі: Жобаларды, конкурстық өтінімдерді іске асыруға қатысу, әлеуметтік жобаларды іске асыруда 

серіктестік дағдыларын дамыту үшін кемінде 300 қазақ тілінде жұмыс жасайтын ҮЕҰ әлеуетін 

арттыру. 

Міндет Міндеттің 

аясындағы іс-

шаралар 

 

Қысқа мерзімді қол 

жеткізілген нәтижелер (іс-

шараларға) 

Өнімдер мен индикаторлар 

(іс-шараларға) 

Индикаторлар 

жоспар іс жүзінде 

1 міндет (ҮЕҰ Мемлекеттік тілде Әдістемелік құрал (100 бет Әдістемелік құралда қазақ 1 дана 1 дана  



 

 

 
 

мемлекеттік 

тілде жұмыс 

жасауына 

әдістемелік 

қолдау көрсету) 

әдістемелік 

құралдарды 

дайындау және 

тарату 

түрлі-түсті жұмсақ мұқаба, 

пішімі 60х84. 1/16) 

ісқағаздарын жүргізуге 

қатысты нормативтік-

құқықтық құжаттарға  талдау 

жасалып, ісқағаздарын 

жүргізудің нормативтік 

әдістемелік  негіздері 

ұсынылған. ҮЕҰ өкілдері 

үшін конкурстық өтінімдерді, 

жобаларды мемлекеттік тілде 

жазу сауаттылығын арттыру, 

сондай-ақ ҮЕҰ өкілдерінің 

әлеуметтік  саладағы 

жұмыстарын, оның ішінде 

ауылдық жерлердегі халықпен  

жұмыс  жүргізуінде 

қолданылатын әдіс-тәсілдерін 

(технологияларын) жетілдіру 

бойынша материалдар 

берілген.  

 

 

Таратылуы 300 

дана  

 

 

Таратылу 

көздері 6 дан 

кем емес 

 

 

Эксперттік 

қорытынды 2 

кем емес  

 (45-бет конверт) 

 

300 дана 

(46-49 беттер) 

 

 

6 аймаққа 

таратылды 

 (50-76 беттер) 

 

 

Эксперттік 

қорытынды -2 

(77-78 беттер) 

2 міндет ( ҮЕҰ 

мемлекеттік 

тілде жұмыс 

жасауға әлеуетін 

арттыру 

бойынша  

жұмыстар 

жүргізу) 

Шығыс Қазақстан, 

Батыс Қазақстан, 

Солтүстік Қазақстан, 

Ақтөбе облысы, 

Павлодар облысы, 

Алматы 

қаласындағы оқыту 

іс-шарасы 

ҮЕҰ өкілдерінен деңгейлік 

және бітіру тесттері алынып, 

мемлекеттік тілде 

ісқағаздарды жүргізу 

сауаттылығына сараптама 

жасалды. 

Білікті жаттықтырушыларды 

тарта отырып, ҮЕҰ өкілдері 

үшін конкурстық өтінімдерді, 

жобаларды мемлекеттік тілде 

жазу бойынша өңірлік оқыту 

іс-шаралары 

ұйымдастырылды, әлеуметтік 

саладағы жұмыс 

технологияларына, оның 

ішінде ауылдық жерлерде 

халықпен жұмыс жүргізетін 

аудандардағы  мекеме 

мамандарын  оқыту семинары 

жүргізілді. 

Қатысушылар 

саны 300 ден 

кем емес  

 

 

Іс-шара 

бағдарламасы  

 

 

 

 

 

 

 

300 ҮЕҰ  

( 14-44 беттер) 

 

 

 

ШҚО (79-бет) 

БҚО (132 бет) 

СҚО (352/1 бет) 

Ақтөбе (651 бет) 

Павлодар (бет) 

Алматы қ. (бет) 

 

 

 



 

 

 
 

8 сағаттық 

біліктілікті 

арттыру 

курсының 

бағдарламасы 

 

 

Хабарландыру 

6-дан кем емес; 

Хабарландыру 

тарату көздері 

12 ден кем емес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қатысушылард

ың деректері 

көрсетілген 

тізім  

(80-82 беттер) 

 

 

 

 

 

 

Хабарландыру 

тарату көздері 

15 дана: 

ШҚО  

(83-87 беттер) 

 

БҚО (233-239 

беттер) 

 

СҚО (353/1-

358/1 беттер) 

 

Ақтөбе (652-657 

беттер) 

 

Павлодар 

(беттер) 

 

Алматы қ. 

(беттер) 

 

 

ШҚО  

(14-21 беттер) 

 

БҚО (35-38 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іс-қағаздарын 

Мемлекеттік 

тілде жүргізуге 

арналған 

әдістемелік 

құрал тарату 

300 дана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

беттер) 

 

СҚО (32-35 

беттер) 

 

Ақтөбе (21-29 

беттер) 

 

Павлодар 

(беттер) 

 

Алматы қ. 

(беттер) 

 

 

300 дана 

таратылды: 

ШҚО  

(51-53 беттер) 

 

БҚО (54-56 

беттер) 

 

СҚО (61-63 

беттер) 

 

Ақтөбе (57-60 

беттер) 

 

Павлодар 

(беттер) 

 

Алматы қ. 



 

 

 
 

 

 

 

Жаттықтыруш

ылардың 

түйіндемесі 2 

ден кем емес 

 

 

Кері байланыс 

талдауы (6 

өңір) + ТЕСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

беру 50 дана 

 

 

 

(беттер) 

 

 

Әр оқыту 

семинарында 2 

жаттықтыруш

ы (88-93 беттер) 

 

 

ШҚО  

(94-220 беттер) 

 

БҚО (240-340/1 

беттер) 

 

СҚО (359/1-639  

беттер) 

 

Ақтөбе (658-

беттер) 

 

Павлодар 

(беттер) 

 

Алматы қ. 

(беттер) 

 

 

Әр өңірге 50 

данадан : 

ШҚО  

(221-228 беттер) 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотосурет 5 

дана 

БҚО (341/1-

348/1 беттер) 

 

СҚО (640-647 

беттер) 

 

Ақтөбе (беттер) 

 

Павлодар 

(беттер) 

 

Алматы қ. 

(беттер) 

 

 

Әр өңір 

бойынша 5 дана 

ШҚО  

(229-231 беттер) 

 

БҚО (349/1-

351/1 беттер) 

 

СҚО (648-650 

беттер) 

 

Ақтөбе (беттер) 

 

Павлодар 

(беттер) 

 

Алматы қ. 

(беттер) 



 

 

 
 

3 міндет (ҮУҰ 

өкілдері үшін 

конкурстық 

өтінімдерді, 

жобаларды 

мемлекеттік 

тілде жазу 

бойынша 

өңірлік оқыту 

шараларын 

қоғамға 

насихаттау) 

Бейнеролик 

дайындау         

( мемлекеттік тілде) 

1- Бейнеролик 

2- Бейнеролик 

3- Бейнеролик 

Әрқайсысы 3 

минуттан тұратын 

бейнеролик түсірілді. 

3 бейнеролик 6 жерде 

жарияланды, әрқайсысы 300 

ден аса қаралым және әр 

видеоролик 6 дан аса пікір 

жинады. 

Бейнеролик 

сценарийі 3-тен 

кем емес 

 

 

 

Бейнеролик 

саны 3-тен кем 

емес 

 

 

 

Бейнероликтер

ді жариялау 

көздері 6-дан 

кем емес 

 

 

 

Бейнероликтер

дің қаралым 

саны 300 ден 

кем емес 

 

Пікірлердің 

болуы 6 дан 

кем емес 

 

3  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

652 қаралым 

2067қаралым 

1042 қаралым 

 

 

18 пікір 

6 пікір  

 

SMM арқылы 

мемлекеттік 

тілді насихаттау 

және дамыту  

Ақпараттық 

ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде 

белгілі блогерлерді 

тарту арқылы 

насихаттау 

Жариялынымдар 

каналы  

Мақалалар 

Пост 

БАҚ құралдарына, сайттар 

мен әлеуметтік желілерге іс-

шараның өтетіндігі және 

өткендігі туралы 15 мақала 

жарияланды. 6 дан аса посттар 

жазылып, блогер Айнұр 

Жариялынымд

ар каналы 6 дан 

кем емес 

 

Мақала 12 ден 

кем емес  

15 

 

 

 

15 

 



 

 

 
 

жұмыстарын жүргізу Бұлақбай парақшасында 

посттар 18 ден аса қаралым 

жинады.  

Пост 6 дан кем 

емес 

 

Блогерлер 

тізімі  

 

 

 

1 

 



 

 

 
 

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 300 440 

2.  Жанама бенефициарлардың саны (БАҚ-та жариялау 

есебінен) 

адам 1000 1000 

3.  Штаттық қызметкерлер саны адам 5 5 

4.  Тартылған мамандардың саны (оның ішінде 

халықтың әлеуметтік осал санаттары) 

адам 6 6 

5.  Қамтылған ҮЕҰ саны Ұйым 300 300 

6.  Гранттың жалпы сомасынан еңбек ақы төлеу қоры тенге 1125000 1125000 

7.  Салықтар (тек штаттық қызметкерлердің ӘС, ӘА, 

МӘМС)  

тенге 118688 118688 

8.  Экономикаға салым (тауарлар мен қызметтерді 

сатып алу) 

тенге 1889930 1889930 

9.  Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / 

немесе жеке тұлғалар) 

Ұйым / адам 12 2 

 

 

Жоспардан жоба бойынша ауытқу негіздемесін сипаттаңыз:  :  Жоспарға сәйкес іс-шараға әр өңірден 50 Үкіметік емес ұйымдарды 

қамту қажет болған. Бірақ кейбір өңірлерде Батыс Қазақстан 7 ұйым 50 адам, Солтүстік Қазақстан 10 ұйым 55 адам, Павлодар облысы  20 

ұйым 50 адам қамтылса, Ақтөбе облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Алматы қаласы  80, 100 ұйымға дейін қамтыды . Барлық өңірді қоса 

есептегенде 300 Үкіметтік емес ұйым, 440 ұйым өкілдері тіркелді. Елімізде енгізілген карантиндік шектеулерге байланысты оқыту 

семинарлары zoom бейне байланысы арқылы еліміздің  бес өңірде онлайн вебинар түрінде  өтті.  Алматы қаласында  оқыту іс-шарасы мен 

қорытынды шара барлық карантин талаптарын сақтай отырып офлайн өткізілді. 

 

2. Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): Мақсатқа қол жеткізу үшін курстың 

мазмұнын талапқа сай құрдық. ҮЕҰ өкілдері үшін конкурстық өтінімдерді, жобаларды мемлекеттік тілде жазу және әлеуметтік ортадағы 

жұмыста тілдік қарым-қатынас технологияларын меңгеру бойынша әдістемелік нұсқаулықты әзірлеп шарттық талаптарда көрсетілгендей 



 

 

 
 

300 дана етіп шығарып тыңдаушылардың барлығына тараттық. Бұл өз кезегінде курсқа қатысушыларддың  осы саладағы жұмысына 

нұсқаушы бағдар бола алады. 

 

3. Әлеуметтік жобаны іске асыру аяқтағаннан 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): 

«Табыс тарихы» -бұл әлеуметтік жоба қандай да бір нақты жеке жағдайда қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) 

мысалы (нақты қызмет алушының өмірінде); 

Табыс тарихы басылымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін одан әрі ұзақ мерзімді қадағалау үшін пайдаланылуы 

мүмкін. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөліктерден тұруы тиіс: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;  

әлеуметтік жобаның жағдайға әсері; 

әсер ету нәтижесі. 

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

Алты  өңірден семинарға 300 ҮЕҰ  өкілдері қатысуы қамтамасыз етіліп, оларға сабақ беруге еліміздегі ең танымал деген спикерлерді 

шақырдық. 

Шараны насихаттау бойынша шарт талаптарында көрсетілген барлық индикаторлар орындалды:  

-әдістемелік құрал дайындалып, таратылды. 

- 3 бейнеролик түсіріліп 6 жерде жарияланды 

- өңірлер бойынша іс-шара бағдарламасы дайындалды. 

-8 сағаттық біліктілікті артыру курсының бағдарламасы дайындалды 

- қатысушылар тізімі жасалды 

- хабарландырулар берілді 

- жаттықтырушылар шақыртылды 

- тест алынды 

-сертификаттар таратылды 

-Фотосуреттер жинақталды 

ҮЕҰ өкілдері негізінен конкурстық құжаттаманы орыс тілінде толтыратын еді. Бұрын құжаттарды мемлекеттік тілде толтыруына 

қатысты кеңестер берілді, конкурстық құжаттардың орысша-қазақша  үлгілері әдістемелік нұсқаулықта таратылып берілді. Ол үлгілер 

ҮЕҰ – ға алдағы жұмысына көмегі тиеді. 



 

 

 
 

Семинар барысында әлеуметтік ортада мемлекеттік тілді қолдану технологиялары түсіндірілді. Қарым-қатынас әдептері  үлгісі семинар 

барысында көрсетілді. Қазір қоғамдағы әлеуметтік топтар негізінен қазақ тілді екендігі дәлелденген. ҮЕҰ өкілдері коммуникация кезінде 

негізінен мемлекеттік тілге көшуі тиіс екендігін семинарға қатысушылар толық мақұлдады.  

 

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

 

Гендерлік көрсеткіш: 

Жабаға қатысушылар саны, барлығы  Ерлер Әйелдер 

440 216 224 

 

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе: 

Жабаға 

қатысушы 

адам 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  

440 жоқ 120 жоқ жоқ жоқ 83 жоқ 300 жоқ жоқ 

 

Жас көрсеткіштері: 

Жабаға қатысушы адам 

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 

440 жоқ 13 57 92 190 80 8 

 

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері: 



 

 

 
 

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

көрсете отырып, сапалық жылжуларды сипаттай отырып): 

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

болжамды оң/теріс өзгерістердің негіздемесі) 

• әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы  

Үкіметтік емес ұйымдардың көбісі  негізінен орыстілді. Бірақ қоғамдық тілі қатты қазақыланып келеді. Әсіресе әлеуметтік демеуге 

зәру қоғам негізінен қазақ тілді. Сондықтан ҮЕҰ басшыларына ( жалпы саны 300) осы жағдай жан-жақты негізделіп түсіндірілді, 

мемлекеттік тілде сөйлесу керек екендігі дәлелденді. Халықпен мемлекеттік тілде қарым-қатынс жасаудың тиімділігі дәлелденіп, 

жазу және сөйлеу үлгілері көрсетілді. ҮУҰ өкілдері болашақта  мемлекеттік қызмет те, азаматтық қоғам да қазақ тіліне көшу керек 

екендігін жете түсінеді.  Мемлекеттік тілді ілгеілету шаралары үнемі әрі үздіксіз жүре беруі тиіс. Бұл іс осындай шараларды үздіксіз 

ұйымдастыруды қажет етеді. 

 

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? 

ҮЕҰ өкілдері негізінен конкурстық құжаттаманы орыс тілінде толтыратын еді. Бұдан былай құжаттарды мемлекеттік тілде  толтыруына 

кеңестер берілді. Конкурстық құжаттардың орысша-қазақша  үлгілері  әдістемелік нұсқаулық  арқылы түсіндірілді. Ол үлгілер ҮЕҰ  

жұмысына  көмегі тиеді.  

Семинар барысында әлеуметтік ортада мемлекеттік т ілді қолдану технологиялары түсіндірілді. Қарым-қатынас орнату үлгілері семинар 

түрінде көрсетілді.  Мемлекеттік тілді ілгерілету болғандықтан  бұл жергілікті органдардағы тіл басқармалары, Қазақ тілі қоғамы және 

өзге де азаматтық ұйымдар барынша ат салысты. Мемлекеттік тілді дамыту жұмыстарына бұл әріптес ұйымдар алдағы уақытта да ат 

салысатын болады. 

 

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 

Қазақ тілі қоғамы  ұйымдастыруға көмектесті 87756681853  Осы бағытта өткізілетін іс-

шараларды атқарысуға үнемі  дайын 

Алматы қаласы Тілдерді дамыту Тыңдаушылар жинауға ат 87013447733 Осы бағытта өткізілетін іс-



 

 

 
 

басқармасы салысты шараларды атқарысуға  үнемі  

дайын 

 

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 

(Сіз ұсынған грант тақырыбына сәйкес келетін грантты ұсыну бағытын таңдаңыз) 

      1) білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 

      2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау; 

      3) қоршаған ортаны қорғау; 

      4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 

      5) демография проблемаларын шешу; 

      6) гендерлік проблемаларды шешу; 

      7) халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз тобын қолдау;  

      8) жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға көмек; 

      9) азаматтарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; 

      10) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау; 

      11) мәдениет пен өнерді дамыту; 

      12) тарихи-мәдени мұраны қорғау; 

      13) Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту; 

      13-1) пробация қызметіне олардың есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде жәрдемдесу; 

      13-2) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу 

  

 



 

 

 
 

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) 

Алматы қаласы Тілдерді дамыту 

басқармасы 

Тіл саясатына қатысты нақты практикалық 

ұсыныстар 

№13 04.09.2020 

Мәдениет және спорт министрлігінің Тіл 

комитеті 

Оқу орталықтарының құрылымын жетілдіру 

туралы ұсыныстар 

№13 04.09.2020 

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Мемлекеттік тілдің қоғамдағы қолданысы 

жөнінде 

№13 04.09.2020 

 

 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

  Лауазымы, басшының, немесе орынбарасының Аты-жөні (болған жағдайда)  

  

 Толтырылған күні ____________  

     Мөрдің орны 

 

 

 

 

Таныстым 

 

 

________________   

      ( қолы, МО) 


