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қаржыландыру процесін  толық автомат-
тандыру болып табылады. Біз Орталықты одан 
әрі дамытуға және барлық мүдделі тараптармен 
өзара іс-қимылды нығайтуға бағытталатын 
барлық күш-жігерімізді саламыз.

Қазақстан Республикасы Ақпарат және  
қоғамдық даму министрлігі ақпарат, мемлекет  
пен қоғамның өзара іс - қимылы салаларында  
басшылықты жүзеге асырумен ғана емес,  
сонымен қатар қоғамдық сананы жаңғырту,  
өңірлік және этносаралық келісім, жастар және  
отбасы саясаты мәселелерімен де айналы-
сатынын атап өту қажет.  Бұдан басқа,  
Министрлік азаматтық бастамаларға белсенді  
қолдау көрсетуде, бұған ұзақ мерзімді  
жобалардың жаңартылған және кеңейтілген  
тізімі дәлел бола алады. Өз жұмысымызда біз  
республика азаматтарының мақсатты және  
маңызды мәселелерін шешуге бағытталған  
әлеуметтік жобалардың тұрақтылығын  
қамтамасыз етуге баса назар аударамыз.  
Осындай жобалардың бір бөлігі жастар жылы  
аясында іске асырылды. Бұдан басқа,  
Министрлік алдағы уақытта олардың санын  
арттыруды жоспарлап отыр, бұл ҮЕҰ  бастама-
ларын қолдауды  көрсетеді.

Сонымен қатар, қоғамдық өкілдерден тұратын  
сараптау комиссиясы құрылды, онда әркім өз  
ұсыныстарын енгізе алады немесе қандай да  
бір жобаларды іске асыру жөнінде ескертулер  
жасай алады. Гранттарды бөлу және жоба-
ларды іске асыру мониторингі бойынша  
өкілеттіктер, КЕАҚ-ға берілгендіктен, гранттық  
қаржыландыру шеңберінде Азаматтық 
бастамаларды қолдау орталығы грант алушы-
лардың қызметіне көшпелі мониторинг  
жүргізді. Бұл бізге бюджет қаражатының  
жұмсалуын бақылауды қамтамасыз етуге  
мүмкіндік берді, ал ҮЕҰ — өздеріне бөлінген  
қаражатты өз қызметінің мақсаттарына сәйкес  
барынша тиімді және нәтижелі пайдалануға  
мүмкіндік берді. Бұл тәжірибе ҮЕҰ секторы  
өкілдерінің пікірін ескере отырып, өз дамуын  
табады деп  күтілуде.

Сондай-ақ «Азаматтық бастамаларды қолдау  
орталығы» КЕАҚ транспаренттілік міндеттеріне  
үлкен көңіл бөлуде. Қоғам және үкіметтік емес  
сектор өкілдерімен бірлесіп, біз гранттарды  
бөлу рәсімдерінің одан әрі ашықтығы мен  
баршаға қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін  
жағдай жасау бойынша жұмыс жүргізудеміз.  
Сонымен, КЕАҚ сайтынан грант алушылардың  
барлық өтінімдерін, аралық және қорытынды  
есептерін, сондай-ақ әлеуметтік жобаларды 
іске асыру шеңберінде алынған барлық  
нәтижелерді табуға  болады.

Болашақта біздің басты міндетіміз — тапсырыс  
беруден бастап есеп беруге дейін гранттық 

Данияр Нурашевич Есин

Қазақстан Республикасының Ақпарат  
және қоғамдық даму вице-министрі,
«Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығы» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 
төрағасы  

Құрметті әріптестер мен серіктестер!
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Батима Куанышевна Мукина 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 
Басқарма төрағасы

Орталық биылғы жылы Жалғыз акционер - 

бірегей мүмкіндік  алды.
Біз өз стратегиямызды әзірлеу бойынша жұмыс  
істей бастадық. Стратегияның басымдығы  
грант алушылармен өзара іс-қимыл болады. 
Біз  қазірдің  өзінде  Компанияны  трансформа-
циялауды бастадық. Гранттық жобалардың 
тиімділігін арттыру мақсатында гранттық 
жобалардың іске асырылуы барысына 
қаржылық мониторинг қағидаттары енгізілді. 
Қоғамдық бақылауды дамыту мақсатында 
гранттарды іске асыру мониторингі үшін 
сарапшылар тартылды. Келесі жылдан бастап  
есептілік нысандары жеңілдетіледі және  
оңтайландырылады. Компанияның бизнес-
процестерін автоматтандыру бойынша жұмыс  
басталды, электронды құжат айналымы,  
бюджетті жасау және орындау енгізілді. 
Өтінімдерді электронды беруді енгізу  жоспар-
лануда.
Компания Жарғысына және Жалғыз акционер  
белгілеген міндеттерге сәйкес инвестициялар  

тартуды кеңейту бойынша жұмыс істейді.  
Ағымдағы жылы Нұр-Сұлтан қаласындағы  
Ұлыбритания Елшілігімен бірлесіп ҮЕҰ әлеуетін  
арттыру жөніндегі бастама іске асырылды. Іс-  
шараны еліміздің әр аймағынан келген  
қатысушылар жоғары бағалады. Дәстүрлі  
түрде The Coca-Cola Inc. «ASAR» үш жақты  
әріптестіктің Республикалық Форумын өткізуді  
қолдайды. Сондай-ақ жоғарыда аталған  
форумды  ERG  Kazakhstan  қолдады.

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі  
қойған асқақ міндетін орындады. Гранттық  
қ а р ж ы л а н д ы р у  ш е ң б е р і н д е  ж о б а л а р 

Мен  біздің әріптестерімізге бірлескен жобалар  
мен бастамаларға қолдау көрсеткені және  
қосқан үлесі үшін алғысымды білдіргім келеді.  
Өз қызметкерлеріме ерекше ризашылығымды  
білдіргім келеді, себебі олар Компанияның  
басты және бағалы ресурсы болып табылады.  
Олар Жалғыз акционер мен басқа да мүдделі  
тараптар алдындағы міндеттемелерді табысты  
орындады. 2020-жылы табысты жұмысты  
жалғастыруды асыға  күтемін!

табысты іске асырылды. Серіктестік қарым-  
қатынастарды орнатудың оң қарқыны  
байқалады. Ағымдағы жылы «Қазпошта» АҚ-  
мен ынтымақтастық туралы Меморандум  
жасалды. Осы Келісімнің негізінде грант  
алушылар гранттық жобалар шеңберінде іс-  
шараларды өткізу кезінде «Қазпошта» АҚ-ның  
үй-жайларын өтеусіз негізде пайдалануға  

Құрметті серіктестер мен жылдық есептің оқырмандары!
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Орталық туралы

Қазақстанда мемлекет пен ҮЕҰ өзара іс-қимыл тетігін жетілдіру, грант беруші  
қызметтің барынша айқындылығын қамтамасыз ету мақсатында «АБҚО»  
КЕАҚ құрылған. Оның қызметінің негізгі түрлері ҮЕҰ-дың мемлекеттік және  
мемлекеттік емес гранттарын беру және олардың іске асырылуын бақылауды  
жүзеге асыру болып табылады.

Біздің  миссия

АБҚО – әлеуметтік проблемаларды шешудің инновациялық тәсілдерін енгізу  
арқылы мемлекеттің, бизнестің, ҮЕҰ мен халықаралық қоғамдастықтың күш-  
жігері мен ресурстарын шоғырландыратын тұрақты дамушы ұйым.

Қазақстан Республикасының азаматтық қоғамын дамыту.

Біздің көзқарасымыз
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2019 ЖЫЛҒЫ ГРАНТТЫҚ ЖОБАЛАР

Гранттық жобалар саны
Қаржыландыру (мың теңге)

2016 2017 2018 2019

11

57

28

128

194 500

618 600

187 700

3 523 800

Қазақстан Республикасы Ақпарат және  
қоғамдық даму министрлігі құрылымдық  
бөлімшелері бойынша гранттық жобалар

Азаматтық қоғам істері комитеті
Жастар және отбасы істері комитеті 
Дін істері комитеті

1 конкурс

2 конкурс

3 конкурс

4 конкурс

431

352

96

36

255

218

76

31

Келіп түскен өтінімдер саны

Өтінімдері  ҮЕҰ
6

55

67

үш  жылдық 
жобалар

2  
2018 жылдан 
бастап

13
2019 жылдан 
бастап

128 96 Конкурстық 
комиссиялардың 

38 

сарапшылары

грант алушылар жоба

15
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ЖАСТАР ЖЫЛЫ
АЯСЫНДАҒЫ 
ЖОБАЛАР 

34 ҮЕҰ 40 жобасы жүзеге асырылды   

Жобалардың жалпы сомасы 2 600 000 ңмың те ге
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111 884 мың теңге – 
институционалды қолдау сомасын 47 ҮЕҰ алды

95 шағын грантты  
жастар өз бастамаларын  

қолдау үшін алды,  
барлығы 38 000 мың теңге

235 адам
жастар жылы 

гранттарының аясында 
жұмысқа орналасты 

«Qorǵau орталық»  
бастапқы заң кеңесінің  

210 бөлімі ашылды,  
олармен 16 000-нан  

астам кеңес беру жүргізілді  
және 400-ден астам азамат  

сотта тегін қорғалды

9 өңірде Әлеуметтік  
ресурстық қолдау қызметтері  
ұйымдастырылды, 855 кеңес 

беру қызметі көрсетілді; 
оларда 155 кездейсоқ қиын  

жағдайлар және отбасыларға  
қолдау көрсету бойынша 

кеңес беру қызметі 
ұйымдастырылды

Елімізде 57 Кітап 
сөрелері ашылды,
онда 10 000 кітап  
орналастырылды

19 358 адам білім 
тренингтермен 

қамтамасыз етілді

1000  ауыл  мектебі  
спорттық  жабдықпен  

жасақталды
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«Жастар керуені» республикалық жобасын 
іске асыру

Мақсаты: Ішкі туризм мен Қазақстан өңірлері 
арасында байланыс орнатуға қолдау көрсету 
үшін жастар арасындағы кіріктіру үрдістерін 
дамыту

700 қатысушы үшін Нұр-Сұлтан қаласында  
Республикалық «JASTAR KERÝENI» Слеті өткізілді

Жастарды Қазақстанның мәдени-тарихи мұрасымен  
таныстыру бойынша «JASTAR KERÝENI» Керуені  
ұйымдастырылды

Студенттер, жас қызметкерлер, дарынды оқушылар,  
жас ғалымдар, блогерлер, вайнерлер, спикерлер  
қатарынан 680 адам «JASTAR KERYENI» керуеніне қатысты

203 545,0 мың теңге 14 облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы мен Шымкент ққ.

Грант алушы:
«ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫНЫҢ КОНГРЕСІ» ЗТБ

Облыстардың және қалалардың туризм басқармаларымен және «Kazakh Tourism «ҰК»  
АҚ-мен бірлесіп 7 бағыт бойынша бағыттық бағдарламалар әзірленді:

Қарағанды облысы бойынша

Батыс Қазақстан облысы 
бойынша

Ақмола және Солтүстік 
Қазақстан облыстары 
бойынша

Түркістан және Жамбыл 
облыстары бойынша

Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша

Павлодар облысы 
бойынша

Алматы облысы бойынша
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www.qorgau.kz

18 000 артық 
кеңес берілді 

 420 азамат сотта 
тегін қорғаушы

 алды 

«Qorgau орталығы»  
қызметінің 210 алғашқы  

заң кеңесі бөлімі

Халықтың осал топтары  
ішінен 32 000 адам «Айт»  

науқаны аясында орталықтар
мен әлеуметтік қызметтер туралы

ақпарат алды

 Өңірлерде ІІМ командалық  
құрамының 680 адамы білім  

беру қызметін жүзеге асырды

Сарапшылар барлық өңірдің  
Qorgau – орталықтары  
мен өңірдегі ҮЕҰ құқық

қорғаушыларына
оқу курстарын өткізді

8 отбасын сақтау 
туралы 8 бейнеролик 
және 10 инфографика

Құқық қорғау 
мәселелері бойынша 

100 бейнеролик

Мақсаты: Өмірлік қиын жағдайда жүрген 
халықтың құқықтық білім деңгейін арттыру және 
азаматтардың құқықтарының ұлттық жүйесін құру

«Құқық қорғаушы» бірыңғай call орталығын 
құру арқылы кешенді жобаларды іске асыру

300 000,0  мың теңге 14 облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент ққ.

Грант алушы:
«Eurasian Expert Council» ҚҚ

    Мен, 3-топ мүгедегі, Ақтөбе қ. Qorgau-орталығы заңгері арқасында білікті кеңес беру  
қызметінің көмегін жəне мүгедектерді əлеуметтік қолдау алдым. Маған мүгедектерге арналған 
шипажайлық емдеу бойынша ақпарат берді жəне қазір мен онда бару үшін құжаттар 
жинаудамын. Мен халық үшін осындай қажетті  жобаны  іске асырғаныңыз үшін ризашылығымды 
білдіремін.

Абдоллина Гульзира Кожагалиевна, жоба қатысушысы:

Жоба аясында Apple Store  
мен Google Play-де мобильді  

қосымша іске қосылды

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы  әйелдер 
істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі 
ұлттық комиссияның 20 жылдығына арналған 500 дана 

таралыммен кітап шығарылды

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Мақсаты: Отбасы институтын нығайту және отбасылық  
құндылықтарды дамыту, ажырасуларды төмендету

Отбасы институтын нығайтуға және отбасылық 
құндылықтарды ілгерілетуге бағытталған 
отбасылық консультация беру жөніндегі 
әлеуметтік жобалар кешенін іске асыру

Жас отбасылар үшін 
арт-терапия бойынша 
9 мастер-класс және 
14  вебинар өткізілді

855 кеңес беру 
қызметі көрсетілді

9 өңірде 9 ресурстық  
қолдау көрсету қызметі  
ашылды

4 тренинг 
жаттықтырушылар  
үшін және өңірлерде  
200 тренинг  
ұйымдастырылды

Некеге отыратындар  
үшін, отбасылар үшін, 
балаларды тәрбиелеп  
отырған ата-аналар  
үшін 320 мың оқу  
құралы шығарылды

Дағдарыс орталықтары  
мен Қазақстанның  
әлеуметтік қызметтерінің  
өңірлік форумдары мен  
республикалық форумы  
өткізілді

Мәдениет, 
өнер мен білім
қызметкерлерімен
өңірлердегі отбасы  
мәселелер туралы  
9 диалогтық кездесу  
өткізілді

www.qazonege.kz
www.lichnost.kz

«Жанұя» және «Onege» 
мобильді қосымшалары

  326 909,0  мың теңге Шымкент қ,, Алматы, Ақтөбе, Қызылорда, Маңғыстау, 
Павлодар, Түркістан облыстары, СҚО, БҚО 

Грант алушы:  «ОТБАСЫЛЫҚ 
АКАДЕМИЯ» ОТБАСЫҒА  КЕШЕНДІ 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ» ҚҚ

65 бейне-сабағы бар 
«Onege» online мектебі 
ашылды
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Ажырасу деңгейін төмендету мақсатында  
татуласу үшін берілген уақыт бойы ажырасуға 
бастамашы болған жұбайларға  психологиялық 
көмек көрсету мақсатында «Бақытты отбасы» 
отбасылық соттар жанынан  отбасын ресурстық 
қолдау орталықтарын ашу

Мақсаты: Отбасы институтын  
нығайту, соттарда татуласу 
құралдарын белсенді қолдану 
арқылы некені бұзу санын 
азайту және ажырасуға 
бастамашы болған жұбайларға 
психологиялық, консультациялық 
және өзге де көмек көрсету, 
сондай-ақ балаға достық сот 
төрелігін құру және балалардың 
ең жақсы мүдделерін қамтамасыз 
ету

Қазақстан өңірлерінде ҮЕҰ және соттар жанында 12 орталық 
және Нұр-Сұлтан, Қостанай, Қарағанды және Өскемен 
қалаларында 4 кабинет жұмыс істейді 

Отбасы институтының мәселелері бойынша 90 адам оқып, 
сарапшылар пулына кірді

Отбасын құру, отбасы өміріне дайындық мәселелері  
бойынша 8 өңірде 8604 қыздар мен бозбалалар үшін  
280 семинар ұйымдастырылды

Отбасы өміріндегі құқықтар мен міндеттер туралы білімін  
көтеру үшін ақпараттық брошюралар тарату бойынша  
3979 адам ауртич-шаралармен қамтылды

Мемлекеттік, құқық қорғау органдары, ҮЕҰ және БАҚ  
мамандарына арналған семинар аясында 640 адам оқу  
курсынан өтті

ҚР 16 өңірінен 43 маман отбасы соттары бойынша 
менторлық  оқу курсынан  өтті

Нұр-Сұлтан қ., Алматы қ., Ақмола, Атырау, Жамбыл, 
Қостанай, Қарағанды, ШҚО облыстары

300 000,0 мың тенге

Грант алушы: 
«ДАҒДАРЫС ОРТАЛЫҚТАРЫ 
ОДАҒЫ» ЗТБ

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 



12

«JastarSportFest» жобасын іске асыру

Грант алушы: «МЕКТЕП СПОРТЫ ФЕДЕРАЦИЯСЫ» АССОЦИАЦИЯ НЫСАНЫНДАҒЫ ЗТБ

Мақсаты: Жалпы білім беру  
саласында дене тәрбиесі  
жүйелерінің негізін нығайту.  
Балаларды тұрақты түрде  
барлығы үшін қолжетімді түрде  
спортпен шұғылдануға тарту  
арқылы олардың демалысын  
ұйымдастыру мен салауатты  
өмір салтын насихаттау, спорт  
арқылы балаларды  
әлеуметтендіру. 
Жастар ортасында қылмыстық  
қатерлерді барынша азайту,  
спортта бұқаралықты қамтамасыз  
ету. Ұлттық ойындар мен  
әскери-қолданбалы спортты  
дамыту

Барлық өңірден  
602 оқушы Қазақстанның  

бірінші жастар ойынының 
қатысушысы болды,  

мәрелік жарыс Щучинск  
қаласындағы «Жақсы»  

спорт базасында өткізілдіі

Қазақстанның 14 өңірінің  
1000 ауыл мектебін спорттық 

құрал-жабдықпен жасақтау  
жұмыстары жүргізілді

14 жастан 17 жасқа дейінгі  
жастар арасында 5 спорт түрі  

бойынша іріктеу турлары  
өткізілді; қамтылғаны:

5 780 мектеп оқушылары

5 спорт түрі бойынша жарыстар өтті:

волейболдан 
қыздар арасында

ұлдар арасында 
шағын футболдан

қыздар мен ұлдар 
арасында тоғыз
құмалақтан                

әскериленген кросс  
бойынша және «Отан  
қорғаушы» әскери-  
спорттық кешен  
нормативтерін  
орындау бойынша  
ұлдар арасындажеңіл атлетика

150 000,0 мың теңге 14 облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы мен Шымкент ққ.

 ssports.kz

     Менің ойымша, «JastarSportFest» əлеуметтік жобасы қалалық жəне ауылдық  
жерлерде спорттық инфрақұрылымды дамыту, спортпен шұғылдануға жағдай жасау  
жəне салауатты өмір салтына тартылған адамдар санын арттыру үшін жақсы 
түрткі болып табылады. Мен жеңіл атлетика, бір орыннан ұзындыққа
секіру жарыстарына қатыстым. Осы жарыстардан кейін мені
Республикалық жарыс кезеңіне Щучинск қаласына қатысуға жіберді.  
Бұл жарыстар ұрпақтан-ұрпаққа жалғаса беруін қалар едім.

Ким Станислав,  
Жоба аясындағы алғашқы жастар ойындары финалының қатысушысы:
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Тіршілік ету ортасын (урбанистика) 
жақсартуға және жергілікті қоғамдастықтарды 
(қалалар мен ауылдар деңгейінде) дамытуға 
бағытталған жастарға арналған жергілікті 
бастамаларын қолдау жөніндегі жобаны іске 
асыру

Мақсаты: «JasA!» жобасы жастар бастамасын қолдау  

арқылы 14 жастан 28 жасқа дейінгі жастардың әлеуметтік  

белсенділігі мен азаматтық жауапкершілігін арттыруға 

бағытталған

Конкурс өткізіліп, келесі 5 бағыт бойынша қаржыландыру үшін 95 жоба іріктелді:

Елді мекен  
экологиясына  
ықыласпен қарау

Аула алаңдарын  
жақсарту креативті  
идеялары

Елді мекендердің  
кеңістіктерін дамыту

Қоғамдық кеңістікті дамыту –  
алаңдарды, бақтарды,  
саябақтар мен аллеяларды  
абаттандыру

Тұратын жерді  
өзгертетін көше 
өнері

Конкурс нәтижесінде  
600 жас пен 68 жастар  

ісі жөніндегі  
жұмыскер іріктелді

Жалпы 38 000 мың теңге сомасына  
95 жобаға қолдау көрсетілді

Жастар ісі жөніндегі 
жұмыскерлер қатарынан

68 маман 95 жоба 
бойынша өңірлердің 
жас адамдарының 

тәлімгері болды

100 000,0  мың теңге 14 облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы мен Шымкент қ.қ.

Жоба аясында жастар үшін білім беру 
семинарларына қатысу үшін білім 
гранттары мен жалпы бюджеті 
60 000 мың теңге шағын гранттарды 
қаржыландыру көзделген

Жастармен және жастар  
ісі жөніндегі жұмыскерлермен  

жоба туралы 17 ақпараттық-
түсіндіру кездесулері  

мен 17 «Жоба туралы ашық
есік күндері» өткізілді

Грант алушы:  «ЖАС 
ЖҰМЫСКЕРЛЕР ҚАУЫМДАСТЫҒЫ» ҚБ

3 кезеңдік тренинг-семинарлар өткізілді

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Жастарға, оның ішінде ерекше қамқорлықты 
қажет ететін жастарға мәдени іс-шаралар 
кешенін өткізу

Грант алушы: «ҰЛТТЫҚ  
ДЕЛЬФИЙ КОМИТЕТІ» КҚ

Мақсаты: Денсаулығы бойынша мүмкіндігі шектеулі  
шығармашыл жастардың әлеуетін жүзеге асыру үшін  
жағдай жасау

Театрдың актерлік  
құрамына есту, көру, 

 тірек-қимыл аппараты
бұзылған және ментальдық
кемшіліктері бар 12 жастан 

28 жасқа дейінгі жастар кірді

Денсаулығы нашар  
50-ден астам жастар  

Ерекше актерлер  
театрының 

труппасына кірді

Түзету мектептерінің 200-ден  
астам баласы Нұр-Сұлтан қаласында  

шебер-сыныптардан өтті, онда 
театрлық құзыреттіліктерін

шыңдау бойынша шығармашылық  
зертхана құрылды

Ерекше актерлер театры  
17 өңірге барып,

5000 көрермен үшін
40 спектакль қойды

Әрбір өңірде педагогикалық құрам 
Театр әдістемесі бойынша педагогтар, 

ерекше қамқорлықты қажет ететін 
балалар мен жастар үшін 

мастер-класстар сериясын 
өткізді

Мастер-класстардың  
1000 астам қатысушылары,  
мүгедектігі бар адамдарды

әлеуметтік оңалту ретінде театр
терапиясы туралы 

базалық  білім алды

Театр спектакльдерін қою үшін  
3 авторлық сценарий жасалды:

50 000,0 мың теңге Қазақстан  Республикасы

1. Біз сенімен қандаспыз!  
(әлеуметтік драма)
2. Балалар тақпақтары бойынша
пантомимо жанрындағы спектакль.  
3.«Бұлттардың арғы жағында» атты  
спектакль

        ...мен шексіз қуаныштымын! Мен сахнада  
оқуға жəне ойнауға мүмкіндік алдым! Мен үшін бейнені  
беру өте қиын болды, бірақ мен тырыстым. Мен əлі 
көп оқу керек екенін білемін, мен дайынмын
жəне қазір мұны істейтін орын  мен  
ұжымның бар  екеніне қуаныштымын!  
Ал менің отбасым  қалай қуанышты  
десеңіздерші! Апам премьерада жылап,
мен жақсы актер болады деп күтпегенін айтты!

Кангожин Даниял, 
EREKSHE TEATR театрының актері:
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«БӘЙТЕРЕК-fest» фестивалі аясында 
шығармашыл жастарды қолдау бойынша 
іс-шаралар ұйымдастыру 

Грант алушы: 
«ҰЛТТЫҚ  ДЕЛЬФИЙ 
КОМИТЕТІ» КҚ

Мақсаты: Елді әлеуметтік-мәдени дамыту мәселелерін шығармашылық  
пен жоғары өнер арқылы шешуге тарту үшін дарынды, шығармашыл  
және талантты жастарды, соның ішінде денсаулығы бойынша мүмкіндігі  
шектеулі жастарды анықтау және оларға қолдау көрсету

5 облыста Ұлттық Дельфий жюриі мен Дельфий  
өнер мектебі педагогтары қатарынан мәдениет  
қайраткерлері мастер-класстарды сол өңірлерге 
барып өткізді

Нұр-Сұлтан қаласында өткізілген «Бәйтерек-fest»  
фестивалі финалына 250-ден астам адам қатысты

Фестивальдің Гран-при иегерлері – «Туған жер»  
би ұжымы – 14-ші Халықаралық ТМД Дельфий  
ойындарына жолдама алды

Фестивальдің іріктеу онлайн-турынан кейін 14 облыс пен Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент ққ.
1500 қатысушы келесі бағыттар бойынша фестиваль қатысушысы ретінде іріктелді:

хореография

вокал бейнелеу
өнері

ым тілінде 
ән айту

театр
өнері

киім
дизайны

халық 
аспаптары

электрондық 
музыка

ашық
номинация

қолданбалы 
өнер

9 864,0 мың теңге

10-нан астам қатысушы алдыда болатын  
Ұлттық Дельфий ойындарына жолдама алды

Қазақстан Республикасы

Этномәдени бірлестіктерді белсенді  
қатыстыра отырып, жастар арасында  
әлеуметтік бірлік мәдениетін дамыту

Грант алушы: 
«ҰЛТТЫҚ  ДЕЛЬФИЙ 
КОМИТЕТІ» КҚ

Мақсаты: «Рухани жаңғыру» бағдарламасының міндеттерін жүзеге  
асыруға үлес қосуға қабілетті белсенді Қазақстан жастарын біріктіру.  
Жоба екі блоктан тұрады: «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі  
блоктары бойынша ақпараттық түсіндіру керуені және Қазақстан тарихын 
зерделеу бойынша ұтқыр қосымша жасау

Этномәдени бірлестіктердің белсенді жастарының 1500-ден астам өкілі Керуеннің негізгі  
тыңдаушыларына айналды

Ақпараттық-түсіндіру керуені еліміздің 17 өңіріне, соның ішінде моноқалалар мен ірі аудан  
орталықтарына барды

20-дан астам адам Керуен спикері болды, олардың ішінде Қазақстан Халықтары Ассамблеясының  
көрнекті жас көшбасшылары, Ұлттық Дельфий комитетінің мәдениет қайраткерлері де бар

 Қазақстан Республикасы11 887,0 мың теңге Мобильді қосымша:
Halyq tarihy  

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Грант алушы:
«ҚҰҚЫҚ» ҚҚ

Мақсаты: Түсіндіру жұмыстары мен арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету арқылы, 
діни көзқарастарға байланысты құқықтық сауатсыздық салдарынан  қиын өмірлік 
жағдайда қалған жастар арасында, отбасылық жас жұбайлар  қатарында отбасылық 
игілік деңгейін көтеру

Өмірлік қиын жағдайға тап болған жастарды 
(жас отбасыларды) кешенді әлеуметтік - 
психологиялық қолдау

60 589,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

125 әйел, 429 бала  
орталық қызметіне

ие болды, 14 қазақстандық  
бала Ираннан Қазақстанға 

көшірілді

Тамыз – қараша  
айларында  

орталықтарда  
43 ересек адам  
мен 102 бала  

өмір сүрді

202 жалпы кеңес  
қызметтері,

213 заң қызметтері,  
105 әлеуметтік қызметкер

қызметтері көрсетілді

6 адам білім курстары  
мен еңбекке орналастыру  

курстарын төлеу
қызметтерін алды, сондай-ақ  

40 адам медициналық  
қызметтер алды

Мемлекеттік баждар,  
құжаттандыру және  

генетикалық сараптаманы  
төлеу бойынша

10 қызмет көрсетілді

Қиын өмір жағдайындағы  
отбасыларға құны

21 000 теңгелік  
284 азық-түлік  

себеттері берілді
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Жастар арасында суицидтік мінез-құлықтың 
алдын алуға бағытталған іс-шаралар кешенін 
өткізу

Грант алушы: 
«Bilim founda�on» ҚҚ

Мақсаты: Жастар  
арасындағы суицидті  
мінез-құлықтың алдын алу. 
Өздігінен мамандарға  
жүгіну деңгейін көтеру  
және Қазақстанның  
ментальді денсаулығын  
сақтау маңыздылығын  
түсіну арқылы жастардың  
эмоционалдық жағдайын  
жақсарту

«Қатер тобынан» жас адамдарға психологиялық көмек  
ұйымдастырылды, мамандардың өзара әрекеті бойынша  
карта-сұлба жасалды, «қатер тобымен» байланыс орнатылды

Әлеуметтік желілерде алгоритм арқылы 100 850 –ден артық  
аккаунт диагностикаланды және лентада депрессивті посттары  
мен қайталанған посттары өте көп 308 бейін анықталды

7  ай ішінде Қор мамандары 308 бейінді талдады, 91 пайдаланушының  
бейінімен онлайн-кеңес жүргізілуде

7 ақпараттық график, қазіргі жастар кездесетін қиындықтар мен 
мәселелерді ескере отырып, әзірленді

Ашық көздерден диагностикаланған бұзылуы бар 35 000 хабарлама  
өңделді

Әлеуметтік желілерде Big Data технологиясының құралдары  
бойынша жарияланым депрессиялығының деңгейін анықтау  
жұмыстары жүргізілді

17 815,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Дөңгелек үстел өткізілді, оның барысында қатысушылар, соның 
ішінде  мемлекеттік қызметкерлер өкілдері, психологтар, БАҚ пен 
қоғамдық  ұйымдар өкілдері жоба нәтижелерімен танысты

17 өңірден 30 психолог zhastar.org сайтында 70 сағат көлемінде
«Жасөспірімдерге психологиялық кеңес беру» тақырыбында оқу  
курсынан өтті

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Жастар арасында әлеуметтік жауапкершілікке 
және экологиялық мәдениетке тәрбиелеу  
саласындағы жобаларды іске асыру

Мақсаты: Жастар арасында әлеуметтік жауапкершілік  
пен экологиялық мәдениетті тәрбиелеу

2019 ж. 3 қазанда барлық Қазақстан мектептерінде қоғам қайраткерлерін  қоса алғанда 400 адам 
қатысуымен ағаштар отырғызу, дәрістер оқу бойынша Экосағат іс-шарасы өткізілді

Қазақстанның барлық өңірлерінен 1700 оқушы «Эколоджик» үстел ойынына қатысты, 337 дана  
ойын өңірлерге жіберілді

27-28 қараша күндері 100 адам қамтылған «Эколоджик» бойынша Республикалық чемпионат  
өткізілді

Мектеп оқушыларына экологиялық тәрбие беру бағдарламасы әзірленді және «Менің  өмірімнің 
экомектебі» атты Республикалық жоба басталды

2019 ж. 18-19 қарашада жастар арасында республикалық экологиялық стартаптар байқауы өтті

Экологиялық мәселелер бойынша әр түрлі тақырыптарға 34 000 бюллетень және 10 әлеуметтік  
бейнеролик шығарылды

Әртүрлі аймақтардағы 170 мектептің 800-ден астам қатысушысы «Экоселфи» және «ЭкоLife» 
республикалық байқауларына қатысты

2019 ж. 22 қарашада Нұр-Сұлтан қаласында «Қайта өңдеуге» науқаны өткізілді, соның  
нәтижесінде 10 000 оқушысы 28,5 тонна макулатура және 2150 кг пластик жинады, қамтылғаны  
Нұр-Сұлтан қ.

Грант алушы: 
«ЖАС ҰЛАН» БАЛАЛАР-
ЖАСӨСПІРІМДЕР ҰЙЫМЫ» РҚБ

50 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

24-29 шілде аралығында Қызылорда облысында Қамбаш көлінің жағасында Қазақстанның барлық  
аймақтарынан 135 делегаттың қатысуымен республикалық экологиялық лагерь өтті
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«Ұлы дала мұрасы» халықаралық скауттар 
слетін ұйымдастыру

Мақсаты: Еліміздің балалары мен жастарына ауқымды іс-шара 
өткізу арқылы базалық эмоциялық негіз ретінде қуатты «патриоттық» 
импульс ахуалын жасау 

49 әлем елдерінің ұлттық  
скаут ұйымдарының  

басшылары мен  
халықаралық  

комиссарларға
шақыру хаттар

жіберілді

Ұйымдастыру комитетінің  
мүшелері Джамбори  

Бағдарламасын әзірледі,  
ол Қазақстан Скауттарының  

сайтында қазақ,
орыс және ағылшын

тілдерінде қолжетімді

Қазақстанның IV Ұлттық
«Ұлы дала мұрасы»  

Джамбориіне  
362 адам қатысты,  
Қатысушы елдер 

саны - 10

25 000,0 мың теңге scouts.kz Қазақстан Республикасы

2019 жылғы 12 тамыздан  
бастап 18 тамызға дейін  

Ақмола облысы Ерназар с.  
Қазақстанның IV Ұлттық

«Ұлы дала мұрасы»
Джамбориі өткізілді

Өткізілген Джамбори аясында, 
10 –нан астам бейнеролик 

жалпы қолжетімдікпен 
YouTube-та Қазақстанның 

IV Ұлттық «Ұлы дала мұрасы»
Джамбориі бірыңғай парағы  

мен арнасында «Ұлы Дала  
скауттары» тақырыбында  

қолжетімді

Грант алушы: 
 «ҰЛЫ ДАЛА СКАУТТАРЫ» ҚБ

Іс-шара «Балалар
мен жасөспірімдер 

туризмінің  үздік жобасы» 
номинациясы бойынша 

Na�onal Tourism  
Awards 2019 алды

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Жастар арасында ішкі туризмді дамыту 
бойынша іс-шаралар ұйымдастыру

Мақсаты: Ел өңірлері бойынша бірегей турлар мен туристік бағыттарды әзірлеу,  
киелі орындар картасын жасау, сондай-ақ қазақстандық БАҚ үшін туризм туралы  
телебағдарламалар мен танымдық мақалаларды түсіру арқылы Қазақстан жастары  
арасында ішкі туризм мен тарихи-мәдени мұраны танымал ету

Грант алушы: «ALMATY NOMAD» САЯХАТШЫЛАР КЛУБЫ» ҚБ

Түркістан, Батыс Қазақстан,
Шығыс Қазақстан  

және Солтүстік Қазақстан
облыстарына  жастар 

саяхаты әзірленді

Осы саяхаттарға  
қатысу үшін ҚР  

жастары арасында  
ашық конкурс  

ұйымдастырылды

Түркістан облысына 
саяхатқа 32 жұмыс 

және БҚО-ға саяхатқа  
26 жұмыс келіп түсті;  

конкурстың екінші  
кезеңінде СҚО-ға саяхатқа 

25 өтінім және ШҚО-ға  
28 өтінім келіп түсті

280 оқушы Алматы  
мектептері

мен ЖОО-да 10 дәріс 
 сабағына қатысты

ҚР киелі мұралары  
нысандарын зерттеу негізінде  

150 ең маңызды нысандар 
іріктелді, олардың 100 - жалпы  

республикалық, 
ал 50- өңірлік  маңызы бар

«Қазақстанның 100 киелі  
орнының» сипаттамасы  

әзірленді, соның негізінде  
ҚР киелі орындарының  
интербелсенді картасы  

жасалды

24.kz/Қазақстанның киелі орындарының картасы

10 305,0 мың теңге Қазақстан Республикасы
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Республикалық дебат  
турнирі

Дебаттар форматы бойынша әдістемелік пен анықтамалық 
жасалды, және төрешілер мен қатысушылар  үшін өңірлерге 
көрсете отырып тренингтер өткізілді

Республикалық турнир қатысушылары мен төрешілеріне  
арналған тренингтер, шебер-сыныптар циклімен 120 адам  
қамтылды

Дебаттық қозғалысты дамыту мақсатында, британдық  
парламенттік формат бойынша 4 оқыту бейнеролигі  
дайындалды

«Жастар алаңы 2019» республикалық дебат турнирін бастау  
туралы баспасөз-брифингі өткізілді

2019 жылғы 20-22 қыркүйекте Республикалық дебат турнирі  
өткізілді

Жоба нәтижелері бойынша «24 Хабар» телеарнасының тікелей  
эфирінде Республикалық дебат турнирінің қорытынды  
презентациясы өткізілді

Турнир нәтижелері бойынша 4 бағдарлама «7 арна»  
телеарнасында көрсетілді

Грант алушы: 
«ЖАС ОТАН» ЖАСТАР 
ҚАНАТЫНЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ҚОРЫ» КҚ

Мақсаты: Қазақстан  
Республикасында дебат  
қозғалысын жандандыру үшін  
пікірталас жүргізе алатын және  
өзінің көзқарасын дәлелдей  
алатын, өз ұжымының  
мүдделерін дәлелді түрде  
қорғай алатын белсенділер  
қатарынан жас бұқаралық  
көшбасшыларды іздеу және 
оларға қолдау көрсету

49 779,7 мың теңге

qpf.kz

Қазақстан Республикасы

мобильді қосымша:
Time to debate 

Жоба нәтижесі бойынша Қазақстан дебаттар федерациясы  
құрылды

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Мақсаты: Өзінің құқықтары, балалар мен жасөспірімдерді қорғау тетіктері туралы  
хабардарлықты көтеру, адам құқықтары мен антибуллинг бойынша семинарлар сериясын өткізу,  
мектеп психологтарының қызметтері мен ауыл және қалалық жерлердегі балалар мен жастар  
үшін әрі қарай әдістемелік көмек көрсету үшін нормативтік стандарттық қорларды дайындау  
арқылы жас ата-аналар ортасында саналы ата-аналық және игі балалық тәжірибені тарату

Грант алушы: «Ұлағатты Жанұя» ҚҚ

Ауылдық және қалалық жерлердегі балалар 
мен жастар үшін анти-буллинг, адам 
құқықтары бойынша семинарлар сериясын 
өткізу 

НЗМ психологтары қауымдастығының анти-буллингті алдын алу бағдарламасы бейімделді 
және оның негізінде 535 мектеп психологын мектептерде буллингтің алдын алу саласындағы 
жұмысқа байланысты әртүрлі мәселелер бойынша оқыту жұмыстары жүргізілді

13-ші қыркүйек 2019 жылы Нұр-Сұлтан 
қаласында «Мектеп психологтарының 
мектептердегі буллинг пен зорлық-
зомбылықтың алдын алу жұмысының  
стандарттарын талқылау» атты дөңгелек 
үстел өткізілді

6-шы қараша 2019 жылы Алматы қ. 
«Зорлық-зомбылықсыз қоғам. 
Бала жыламау керек» атты дөңгелек 
үстел өткізілді

15 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Қазақстанның бірнеше қалаларында келесі семинарлар өткізілді:

-  осы тақырып бойынша өз өңірінде жұмыс істеуге дайын жаттықтырушыларды дайындау үшін,
-  ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынасты құру тақырыбы бойынша кәсіби қолдау,
-  зорлық-зомбылыққа тап болған балалармен жұмыс істеуге оқыту мақсатында,
-  зорлық-зомбылыққа, қатыгездікке тап болуы мүмкін балалармен одан әрі жұмыс істеу үшін,
-  балалар мен ата-аналар үшін «Мықты отбасы»
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Грант алушы: 
«Social Development 
Center» ҚҚ

Мақсаты: Еліміздің барлық өңірілерінде «Bookcrossing» кең ауқымды  
науқанын ұйымдастыру және өткізу арқылы Қазақстан жастарының  
мәдени және білім әлеуетін әрі қарай дамыту үшін жағдай жасау

Барлық өңірлерде «Bookcrossing» әлеуметтік  
жобасын іске асыру

Жобаның жалпы  
тұжырымдамасы жасалды,  
серіктес ұйымдар шеңбері  
анықталды, қоғамдық сөре 

нобайлары әзірленді
және келісілді

10 000 кітап барлық 14 облыста,
Нұр-Сұлтан, Алматы  

және Шымкент қалаларында  
дайындалған және қоғамдық

орындарда орнатылған  
57 кітап сөрелерінде  

орналастырылды

 Өңірде кітап 
алмасу бойынша  
19 шара өткізілді

2 әдеби кеш
және қазақстандық авторлар  

Бауыржан Момышұлы
мен Юрий Серебрянскийдің  

кітаптарының тұсаукесері  
өткізілді

300 жас қазақстандық  
Юрий Серебрянский,

Орал Арукенова, Есімсейітова Қаршыға,  
Жан Сері, Марат Әбсәметов,  

Щербаков Борис сияқты  
жазушылармен және ақындармен

10 кездесу өткізді

Барлық өңірлерде «Bookcrossing» 
әлеуметтік жобасын іске асырудың 

 мазмұнын білу бойынша  
әлеуметтік желілердегі

«10 аптада 10 кітап» атты  
челленджге 575 адам қатысты

30 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Instagram
ағымдағы бет

@bookcrossing_kz

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Волонтерлік бастамаларды дамыту үшін 
шағын гранттар бағдарламасын іске асыру

Мақсаты: Бірыңғай еріктілік қозғалысы мен алаңдарды ұйымдастыру арқылы жастардың еріктілік  
қызметке белсенді қатысуын ынталандыру

Грант алушы: «ҰЛТТЫҚ ЕРІКТІЛЕР ЖЕЛІСІ» ҚАУЫМДАСТЫҚ НЫСАНЫНДАҒЫ ЗТБ

Еріктілік жобаларын
іске асыруға ұйымдар

арасында 17 000 мың теңге  
сомасына 17 шағын

грант берілді

ҚР 17 өңірінде 2020 жылы  
еріктілердің жылдық  

құрылымдық өзара әрекеті  
мен әрі қарай дамуы  
үшін еріктілік корпусы 

құрылды

10000 адам «Бірыңғай  
іс-қимыл күндері»  

республикалық  
акциясына қатысып,  

«Менің үлесім»  
челленджін өткізді

«Әлеуметтік студенттік  
кредит» жобасына  

120 жобамен
8000 студент

қатысты

Еріктілер арасында  
үздік практикаларды  

марапаттауға
арналған «Жыл еріктісі»

байқауы өткізілді

Еріктілер корпусының жұмысы 
 бойынша тақырыптық  

сюжеттер, үздік еріктілік  
практикалар жинағы

мен еріктілерге арналған
оқулық шығарылды

11-12 желтоқсанда  
Birlik еріктілер форумы  

ұйымдастырылды  
және өткізілді

«Ашық жүрек» жобасы жүзеге  
асырылды, соның

аясында республика
бойынша 30 науқан және 

халықаралық компонентпен
5 науқан өткізілді.

Науқандар еріктіліктің  
15 бағыты бойынша өткізілді

100 000,0 мың теңге

 qazvolunteer.kz

Қазақстан Республикасы

          2019 жылдың қыркүйек айында біздің Əлеуметтік еріктілік орталығының негізінде «Дос.kz»  
еріктілікті қолдау орталығы жұмыс істей бастады.
Қысқа мерзім ішінде біз:
- жасына қарамастан еріктілер үшін қажетті шоғырландыру алаңы болдық;
- еріктілер өз  қызметін əдістемелік сүйемелдеуді алды;
- бірлескен жобалар  іске асырылуда;
- нақты жұмыс жоспарын жасадық,жобаларға қатысатын еріктілердің саны өсуде;
- орталық белсенді жұмысын жалғастыруда.

Котельникова Лариса Леонидовна, 
«Бірыңғай үйлестіру орталығын құру» іс-шарасына қатысушы:
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Мақсаты: Әлеуметтік жобалаудың жаңа технологиялары, әлеуметтік кәсіпорындар құру мен 
дамыту саласында кәсіби дағдылар мен құзыреттіліктерді арттыру арқылы ҚР өңірлерінде  
жастардың азаматтық бастамаларын дамытуға қолдау көрсету

Грант алушы: «ЗУБР» ӘКҚ

Әлеуметтік жобалаудағы, GR, фандрайзингтегі, 
әлеуметтік коммуникациялардағы жаңа 
тәсілдерді оқыту бағдарламаларын әзірлеу, 
еліміздің өңірлерінде білім беру курстарын 
өткізіп, Нұр-Сұлтан қаласында қорытындылау 
және жастар ҮЕҰ көшбасшыларының 
конференциясын өткізу

«Әлеуметтік серіктестікті, сондай-ақ әлеуметтік жобалаудың жаңа технологияларын, Қазақстанда  
және халықаралық тәжірибеде еріктілік қызметті және қайырымдылықты дамыту  тенденциялары 
мен болашағының жағдайын талдау» есебі дайындалды

Әлеуметтік кәсіпорындар, әлеуметтік жобалау  
технологияларын құру мен дамытуға,  
ресурстарды өсіруге, мемлекеттік органдармен  
өзара әрекетке қажетті білімнің бүкіл ауқымын  
қамтитын білім бағдарламасы жасалды

Жастармен жұмыс істейтін 32 адамнан тұратын топ «Әлеуметтік инновациялар» Жастар лигасы 
тренерлеріне арналған Республикалық тренингке қатысты

896 жас адамдар «ҚР өңірлеріндегі  
әлеуметтік инновациялар» атты 35 семинар-  
тренингке қатысты

5 бейне сабақ шығарылды

2019 жылдың 4-5 қазанында Нұр-Сұлтан 
қаласында өткен «Әлеуметтік инновациялар» 
Республикалық конференциясына 50 адам 
қатысты

40 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

      Біріншіден, осы  жобаның бір бөлігіне айналғаным үшін , екіншіден, маған қажет болған 
пайдалы мол тəжірибе  алғаным үшін алғысымды білдіргім келеді, оның барлығы  мен үшін жаңа 
жəне  пайдалы болғанын атап өткім келеді. Біз оқығанымыздың барлығын қалалар мен ауылдардағы  
жастарға  бердік, оларға қолдау қажет жəне олар біздің Республикамыздың игілігі үшін дамуға  
ұмтылатын жастар.

Владислав Голярко, «Әлеуметтік инновациялар»  
Жастар Лигасы жаттықтырушыларына арналған республикалық тренинг қатысушысы:

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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«Мүшайра» жас  ақындардың 
республикалық конкурсын 
ұйымдастыру бойынша 
кешенді іс-шаралар өткізу

Конкурс сайтының ережесі, тұжырымдамасы мен логотипі  
жасалды

 «Мүшәйра» конкурсы бойынша бейнеролик дайындалып,  
таратылды

Конкурстың әлеуетті қатысушыларына арналған вебинарлар  
сериясына 7 606 адам қатысты

«Мүшәйра» конкурсына 503 адам қатысты, жалпы конкурсқа  
қатысу үшін 369 өтінім келіп түсті

50 үздік шығарма авторлары конкурстың қорытынды кезеңіне 
қатысты

Конкурс нәтижелері бойынша жас авторлардың 100  
шығармасынан тұратын жинақ 570 дана тиражбен  
шығарылды

24 696,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Мақсаты: Жастардың  
шығармашылық ізденісін  
көтеруге, жас жазушылардың,  
ақындардың, тілшілердің  
шеберлігін жақсарту, жаңа  
аттарды анықтау, олардың  
шығармашылығына қолдау  
көрсету, тәуелсіз ел  
жетістіктерін, оның тарихи  
өткенін, жарқын болашағын 
дәріптеу, жас жазушылардың,  
ақындардың, тілшілердің  
және өзге санаттағы  
жастардың шығармашылығын  
дамыту үшін жағдай жасауға  
ықпал ету

Грант алушы: 
«Алаш мәдениеті» ҚҚ

 mushaira.kz
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Грант алушы: «KAZBRANDS» ҚҚ

Мақсаты: Кәсібилену, тұлғалық даму мен өзін-өзі анықтау менторингі, өзара әрекет, тәжірибе  
алмасу, менторлармен жеке қарым-қатынасты реттеу, іздеу үшін жастарға қолдау мен көмек  
көрсету, менторлар ретінде тәжірибемен және біліммен алмасу, қоғамда менторлықты уәждеу,  
дамыту арқылы менторлар - ғалымдар, кәсіпкерлер, сарапшылар, ЖОО, колледж оқытушылары,  
кәсіпорын басшылары, мемлекет қызметкерлері бола алады

Өңірлерде жастарды ынталандыру жұмысын 
жүргізу үшін менторлардың 4 тобын барып 
оқытуды ұйымдастыру 

Мемлекеттік және орыс тілдерінде менторлар үшін 90 оқу-әдістемелік материал, сондай-ақ жастарға  
арналған кәсіби бағдар орталығы жұмысының үлгісі жасалды: 200 дана

«Жаңа мамандықтар әлемі» атты 6 тренинг алаңы, сондай-ақ «Менторлық жетістікке кілт ретінде /  
Өзіңнің тәлімгеріңді тап» атты 6 дөңгелек үстел және 5 менторлық кемп өткізілді

Менторлық мәселелері бойынша 44 семинарға 2527 адам қатысты

«Жұмыс мамандықтарының анықтамалығы», «Ең заманауи мамандықтар анықтамалығы», «Өзекті  
мамандықтардың сөздік-анықтамалығы» 600 дана болып шығарылды

Жастардың тұлғалық өсуі мен өмірлік позициясын қалыптастыру мәселелері бойынша бірқатар  
өңірлердегі 183 кездесу мен автобустармен баруға 6415 адам қатысты

2019 жылғы 22 қарашада «Қоғам трансформациясындағы менторлық пен коучинг құралдары» атты  
қорытынды форумға 206 адам қатысты

80 менторды дайындау бойынша 4-күндік семинар-тренинг өткізілді - оларды оқытуға  
сертификатталған кәсіби тренерлер тартылды

Өңірлердегі жастар мәселелеріне және жастар ортасындағы бар мәселелерге зерттеу жүргізілді

Менторлардың қатысуымен «Менторлар - жастар тәлімгері ретінде. Жұлдызды жақ» атты телехабар  
ұйымдастырылды

167 439,7 мың теңге Қазақстан Республикасы mentorkz.kz

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Мақсаты: Халықтың әртүрлі әлеуметтік топтары арасында  
жан-жақты дамыған медиация үшін барынша тиімді және  
жағымды жағдай жасау

«Медиация жастар арасындағы бірлікті 
нығайту факторы ретінде» әлеуметтік жобасын 
іске асыру

Грант алушы:
«ИНФИНИТИ» ДАМУ 
ОРТАЛЫҒЫ» ҚБ

Медиация саласында шетелдік және халықаралық жастар ұйымдарымен ынтымақтастықты  
жастар арасында халықаралық деңгейде дамыту мақсатында, жастар саясатын дамыту  
мәселелерімен айналысатын «Америкалық – Қазақстандық Сауда Кеңесімен және Қазақстандағы  
медиация бойынша «G-global» халықаралық орталық Жастар мекемесі халықаралық ұйымдармен  
2 меморандум бекітілді

383 адам  
13 семинар-тренингке қатысты:

«Медиация. Базалық курс»,
«Жастар ортасындағы  

медиацияның ерекшеліктері»,
«Мектеп медиациясы»,

«Әлеуметтік саладағы медиация»,
«Отбасылық медиация»

29 адам «Медиаторлар  
үшін тиімді коммуникация» 

атты Достық үйінде өткізілген
оқыту тренингіне

қатысты

Медиацияны насихаттау  
мәселелері бойынша әлеуметтік  
роликтер дайындалды және  
олар әлеуметтік желілерге  
орналастырылды

Қоғамдық келісім мен жалпы  
ұлттық бірлік саласындағы  
медиация мәселелері бойынша  
ұсыныстар берілді, мониторинг  
жүргізілді

Сәйкес тақырып бойынша  
сарапшылар қауымдастығын  
тарта отырып пікірталас алаңы 
ұйымдастырылды

Қазақстан Республикасы 
медиаторлар тізілімі 

өзектілендірілді

3 920,7 мың теңге Қазақстан Республикасы
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Мақсаты: Cтудент жастардың бизнес-ойы мен кәсіпкерлік  
дағдыларын дамыту, халықтың іскерлік белсенділігін  
дамытуға ықпал ету және жұмыспен қамтылуын қамтамасыз  
ету, жастардың өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау

Инновациялық жобалардың фестиваль-
көрмесін өткізуді ұйымдастыру

519 адам Тараз,  
Орал, Семей,

Нұр-Сұлтан қалаларында
өткен аймақтық  

семинарларға қатысты

ШҚО, СҚО, Қызылорда  
және Түркістан

облыстары ауыл округтерінің
өкілдеріне арналған  

4 шебер-сыныпқа  
120 адам қатысты

79 адам Алматы  
облысында өткен  
5 күндік Business

Innova�on Accelera�on
Camp 2019 қатысты

352 адам Тараз, Орал,  
Нұр-Сұлтан және

Семей қалаларында өткен
4 Business Innova�on  
Road Show қатысты

606 адам Тараз, Орал,  
Нұр-Сұлтан және Семей  

қалаларында өткен  
Жас кәсіпкерлер  

форумына қатысты

887 адам 2 күндік  
Инновациялық идеялар  

фестиваль-көрмесіне  
қатысты

Барлық шаралар нәтижелері  
бойынша жастарды  

қоғамдық өмірге, соның  
ішінде кәсіпкерлікке

тарту тетіктері жасалды
және 900-ден астам  

инновациялық  
идеялар құрылды

23 751,6 мың теңге Қазақстан Республикасы

Грант алушы: 
«Enactus Kazakhstan» ЖҚ

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Мақсаты: Әскери-патриоттық клубтар, жастармен жұмыс істейтін  
бірлестік жастарына, басшыларына, мамандарына жастарға әскери-  
патриоттық жұмыс ұйымдастыру бойынша лагерь өткізу арқылы  
әдістемелік қолдау көрсету

Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеуге 
қатысты іс-шараларды өткізу

«Жігер» әскери  
патриоттық лагерінде  
дайындық жұмыстары  

жүргізілді

жастар арасында лагерьге  
қатысушыларды іріктеу  

мақсатында әскери-патриоттық  
бейне конкурс ұйымдастырылды,

оған 200-ден астам  
адам қатысты

Республикалық «Жігер»  
әскери патриоттық лагері  

үшін конкурс  
қорытындылары 

бойынша 
50 қатысушы іріктелді

Республикалық «Жігер»  
әскери патриоттық лагері
«Тау – Тұран» ойын-сауық  

орталығында
өткізілді

Лагерь аясында бірқатар  
шаралар, саяхаттар, дөңгелек  

үстелдер, спорттық турнирлер,  
кездесулер өткізілді

3 920,7 мың теңге Қазақстан Республикасы

          Алматы студенттерінің альянсы əскери-патриоттық лагерь ұйымдастырды. Жас сарбаздар 
бүкіл елден тез бейімделіп, командалық жарыстар ұйымдастырды. Бұл менің өмірімдегі ең есте 
қаларлық оқиғалардың бірі болды. Жақын арада осы студенттер ұжымында көптеген ұлттық жəне  
халықаралық əскери-патриоттық іс-шаралар өтетініне сенімдімін. Лагерь мені көп нəрсеге үйретті.

Грант алушы: 
«АЛМАТЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ
 АЛЬЯНСЫ» КҚ

Бекматов Нұрасыл Жасұланұлы,  
«Жігер» әскери-патриоттық лагерінің қатысушысы:
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Көңілді тапқырлар клубы қозғалысының 
20 жылдығына арналған «Жайдарман КТК» 
жобасын іске асыру

Грант алушы:
«ҚАЗАҚСТАН КТК ОДАҒЫ» 
РЖҚБ

Республикалық Премьер лигасының 3 ойыны, 18 команда қатысты 

Республикалық А лигасының 3 ойыны, 15 команда қатысты 

Республикалық Жоғары лигасының 3 ойыны, 17 команда қатысты 

Жоба аясында келесілер жүзеге асырылды:

КТК қозғалысының  
20 жылдығына арналған

10 мерекелік «Жайдарман»  
КТК өткізілді, оған еліміздің  
барлық өңірінен 30-дан кем  

емес команда қатысты

Атақты сценарист, актер,  
тележүргізуші болып жұмыс  

істейтін «Жайдарман»  
КТК қозғалысының  

ардагерлерімен кездесу  
өткізілді

7 ойын республикалық 
 теледидар мен әлеуметтік  
желілерде халық арасында  

жобаны іске асыруды  
жариялау үшін көрсетілді

        «Жайдарман» жобасы  жастар  мен жастар  шығармашылығын дамыту жəне жас 
таланттарды  қолдау арқылы мемлекеттік жастар саясатын жүзеге  асыруға ықпал етеді. 
Бұл оқиғалар қазақ тілінің  өркендеуі мен одан əрі дамуына септігін тигізеді деп сеніммен айтуға 
болады. Біз осы  жобамен жұмыс  істеуге жəне  Қазақстан КТК Одағы мен КЕҰ-ның гранттық 
қызметіне қатысуға мүмкіндік берілгеніне  ризашылығымызды білдіреміз.

«Жайдарман» ойындарының 
әрбір жылдардағы 

түлектері қатарынан құрылған 
ел бойынша 7 команданың 

қатысуымен «Түлектер кездесуі» 
«Жайдарман» мерейтойлық 

ойыны өткізілді

50 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Ниязалина Гүлназ Уйкасбаевна, жоба қатысушысы:

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 

Мақсаты: Мемлекеттік тілді және қазақтың ұлттық мәдениетін, 
жастардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, олардың 
зияткерлік әлеуетін іске асыруға жәрдемдесу, жас ұрпақтың 
патриоттық сезімдерін тәрбиелеу
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Грант алушы:
«А kind heart» ҚБ             

Мақсаты: Әлемдік блогерлер форумын өткізу арқылы мемлекеттік  
органдар мен блогерлердің тиімді ынтымақтастығы үшін диалог  
алаңын қалыптастыру

«Қазақстанды таны» әлемдік блогерлердің 
форумын өткізу

13 елдің 35 шетелдік  
блогерлері «Қазақстанды  

аша отырып»
жобасы аясында  

блог-турға  қатысты

 1002 бейне жұмыс
«I am from Qazaqstan» 

бейне жұмыстар 
конкурсына қабылданды

6 700 889 адам
«I am from Qazaqstan» 

конкурсының ақпараттық 
кампаниясымен танысты

4351 адам блогерлер 
форумына тіркелді, 

жалпы сандық қамту – 
23 250 802 контакті

Форум хэдлайнерлері:   
Луи Джон Коул  
(Ұлыбритания)  

мен Мурад Осман  
(Ресей) болды

Форум аясында Қазақстандық 
және шетелдік сарапшылар

 3 панельдік сессия, 10 фан сессия,
6 мастер-класс өткізілді

200 003,7 мың теңге   openqazaqstan.kzҚазақстан Республикасы
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Грант алушы: «АСК» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СТУДЕНТТЕР ҚОЗҒАЛЫСЫ» ҚБ

Мақсаты: Жастардың азаматтық белсенділігін дамыту және оларды жастардың өзін-өзі басқару  
жүйесін дамыту арқылы жергілікті деңгейде азаматтық диалог құру үрдісіне тарту

Жастардың өзін-өзі басқару  органдары  
жүйесін дамыту

Студенттер ісі жөніндегі 14 облыстық,  
3 қалалық және 1 Республикалық кеңес 
құрылды, олардың жанынан жекелеген

өзекті мәселелер бойынша жұмыс 
топтары  құрылды

Студенттерді, студенттер кеңесін,  
студенттердің өзін-өзі басқаруын,  

кәсіпорындар мен білім беру  
ұйымдарының ЖҚК шоғырландыру  
үшін тренингтер ұйымдастырылды

«Студент, жағдайың қалай?»  
науқаны, оған жатақханаларға,  
білімге және т.б. мониторинг  

жүргізу кіреді

ЖІК 100 үздік басшыларының  
және студенттердің қатысуымен

2 лагерь ұйымдастырылды, республикалық  
КТК ойыны және Республикалық 
 дебаттық турнир, спартакиада  

ұйымдастырылды

Республикалық ЖІК  
Республикалық слеті Кеңестер  

мен жұмыс топтарының қорытынды 
отырысы болды

26 939,0 мың теңге studunion.kzҚазақстан Республикасы

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Мақсаты: Мемлекеттік басқару жүйесі, қоғамдық қызметтің бизнес саласы үшін жастар  
қатарынан заманауи тиімді басқарушыларды жаңадан жинақтауды қалыптастыру

Грант алушы: «ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «БОЛАШАҚ» СТИПЕНДИЯСЫ 
ИЕГЕРЛЕРІНІҢ АССОЦИАЦИЯСЫ» ҚБ

Жоба аясында ҚР Парламентімен, 17 орталық мемлекеттік органдармен және ұлттық  
компаниялармен ынтымақтастық туралы келісімге қол жеткізілді

50 конкурсант үшін білім беру семинары өткізілді

Оқыту нәтижелері бойынша жобаның 17 қатысушысы орталық мемлекеттік құрылымдар мен 
ұлттық  компанияларда 2 апта бойы машықтанудан өтті

Жобаның 17 қатысушысы ҚР Парламентінде машықтанудан өтті

ҚРЖ жобасының 10 жылдығына арналған шара өткізілді

6 661,0 мың теңге

   rezerv.kz 

Қазақстан Республикасы

Ұйымдастырушылық дағдылар мен 
көшбасшылық қасиеттерін меңгерген 
жастарды, сондай-ақ жастар ұйымдарының 
жетекшілерін оқытуға бағытталған «Жастар 
кадрлық резеврі» жобасын іске асыру

         Өткен екі апта ішінде мен ҚР Парламенті Сенатында  тəжірибеден өттім. Осы тəжірибе  
кезінде мен ҚР Парламенті Сенатының күн сайын аса маңызды жəне күрделі жұмыстарды жүргізетінін  
өз көзіммен көрдім. «Жастар кадрлық резерві» жобасы жастарға көп мүмкіндіктер беріп  қана қоймай,  
жалпы қоғамды жақсарту үшін біздің ақыл-ойымызда жаңа идеялар туындауына септігін тигізеді.

Санжара Базильжанова, ҚР Сенатының Парламентінде тағылымдамаға қатысушы:

Байқау туралы ереже әзірленді және кәсіби өзін-өзі дамытуға негізделген Қазақстанның барлық  
өңірлерінен 1000 жас жастар арасында жас көшбасшыларды іріктеу жүргізілді
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Жастар ұйымдарымен және 
нетворкинг бойынша тәжірибе 
алмасу жобаны іске асыру

Ақпараттық хабарландыру және Жобаның әлеуетті  
қатысушыларын Facebook және Instagram жобаларына тарту  
үшін әлеуметтік желілерде парақтар құрылды

Жастар ұйымдарының өкілдері үшін тренингтер, шебер-  
сыныптар, семинарлар, диалог алаңдарын өткізу мәселелері  
бойынша облыстық әкімдіктермен келісімге қол жеткізілді

Мемлекеттік сатып алулар, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс  
саласындағы сауаттылықты көтеру үшін 5 оқыту семинары  
және ҮЕҰ ұйымдастырушылық дамуының ең өзекті мәселелері  
бойынша 5 оқыту семинары ұйымдастырылды

Нетворкинг-сессияларды әрі қарай өткізу үшін 4 санат бойынша  
қатысушылар іріктелді

Нетворкинг мақсаттарында қатысушылар арасында 5 диалог  
алаңы мен ҮЕҰ мен жергілікті атқару органдары өкілдері үшін  
5 диалог алаңы өткізілді

«ҮЕҰ мен бизнестің өзара әрекеті» тақырыбында 5 өңірлік  
конференция

ҚР мен АҚШ жастары арасында өзара қарым-қатынас орнату  
үшін шаралар циклі өткізілді

100 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы 

ҮЕҰ мен ЖРО казақстандық үздік практикалары туралы  
ақпараттар жинағы шығарылды. Таралымы 1200 дана

Грант алушы:
«ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «БОЛАШАҚ»  
СТИПЕНДИЯСЫ
ИЕГЕРЛЕРІНІҢ  
АССОЦИАЦИЯСЫ» ҚБ

Мақсаты: Қызмет  
ұйымдастыру бойынша, 
мемлекеттік органдармен  
және әлеуметтік  
тапсырыстармен жұмыс,  
жастар ұйымы, жастармен  
өзара әрекеттегі үкіметтік  
емес ұйымдар, жастар  
ресурстары орталықтары,  
мүдделі мемлекеттік  
органдар жұмысының  
тиімділігін арттыру  
мәселелері бойынша  
ақпаратпен және  
тәжірибемен тиімді  
алмасу үшін өңірлердегі  
жастар ҮЕҰ-на қолдау  
көрсету және дамыту

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Грант алушы: 
«ИНФИНИТИ» ДАМУ 
ОРТАЛЫҒЫ» ҚБ

Мақсаты: Мемлекеттік жастар 
және отбасы саясатын тиімді  
жүзеге асыруға қажетті барынша  
жағымды жағдай жасау.
Мемлекеттік жастар және отбасы  
саясатын жүзеге асыру аясында  
өткізілетін шаралар мен істер  
туралы халықтың әлеуметтік  
топтарының хабардарлығын  
және олардың осы үрдіске  
тартылу деңгейін көтеру.
Мемлекеттік жастар және отбасы  
саясатын жүзеге асыруға тартылған  
мамандардың біліктілігі мен  
құзыреттілігін көтеру, дағдыларын  
дамыту

Жастар және отбасы саясаты салаларын 
әдістемелік сүйемелдеу жөніндегі іс-шаралар 
кешені

Оқыту іс-шаралары кешені «Тұлғалық өсу», «Отбасылық  
қатынастар психологиясы» тақырыптарына семинар-  
тренингтерді, сондай-ақ «Тиімді көпшілік тұсаукесер» және  
«Тайм-менеджмент» тақырыптарына мастер-класстарын    
қамтыды

Мемлекеттік жастар және отбасы саясаты мәселелері бойынша  
әлеуметтік желілерде 5 әлеуметтік бейнеролик

Жастар қоры орталығы, ТжКБ және ЖОО жанындағы жастар  
ісі жөніндегі комитеттер қызметін жақсарту бойынша  ұсыныстар 
мен нұсқаулықтар

14 облыста және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 
қалаларында мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске  
асыру бойынша әзірленген материалдар қамтылған қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерінде ақпараттық стендтер дайындалды  
және орнатылды

2 екі күндік оқыту іс-шаралары Жастар ресурстық орталығының,  
ТжКБ және ЖОО жанындағы Жастар ісі жөніндегі комитеттердің, 
жастардың қоғамдық бірлестіктерінің, психологиялық және  
дағдарыс орталықтарының, 14 облыс және Нұр-Сұлтан, Алматы,  
Шымкент қалаларында кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі  
инспекциялардың және білім беру мекемелерінің қызметкерлері 
мен өкілдері үшін өткізілді

10 000,0 мың теңге 14 облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент ққ.
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20 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Грант алушы: «Жастар ҮНI» ЖҚБ        

Мақсаты: Жастар денсаулығын нығайтуға бағытталған шараларды ұйымдастыру

Жастар арасында салауатты өмір салтын  
насихаттау

510 адам Алматы  
және Нұр-Сұлтан  

қалаларында өткен  
7 спорт түрі бойынша  

спартакиадаға  қатысты

600 адам Алматы  
қаласының  ЖОО  студенттері  

арасында өткен футболдан  
жарыс қатысушылары  

болды

Спорт жұлдыздарымен 
5 бейнеролик түсірілді 

«Салауатты өмір салты»  
тақырыбында республикалық  

эссе конкурсы өткізілді

Instagram әлеуметтік желісінде
«Денсаулығы мықты ұлт»  
республикалық челенджі  

ұйымдастырылды

Жастардың спортқа  
қызығушылығын арттыру  

мақсатында 66 мотивациялық 
аңдатпа әзірленді

Грант алушы:

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Мақсаты: Жастардың ұтымдылық мәдениетін дамыту. Өзіне,  
қоршаған ортаға, жұмысқа жауапкершілікпен қарау дағдыларын 
қалыптастыру

«Берекелі жастар» жобасы бойынша 
іс-шаралар кешенін өткізу

Экономика, психология, құқық,  
денсаулық сақтау 

салаларындағы тәжірибелі 
сарапшылар, қоғамдық  
пікір көшбасшылары, 

 мамандары қатарынан 
пул құрылды

Еліміздің 17 өңірінде TEDx,  
форматында нысаналы 

1703 адамды, 
жанама – 20 112 адамды  

қамти отырып, 
мастер-класстар өткізілді

Экономика, психология, құқық,  
денсаулық сақтау бағыты 

 бойынша қазақ және
орыс тілдерінде

3 бейне презентация 
жасалды

Еліміздің 17 өңірінде 
Үнемді жастар 

клубтары құрылды

«Үнемді жастар» клубтары  
аясында өткізілген экологиялық  

ойындар нәтижесі бойынша 
204 адам  марапатталды

инстаграмда @bm_club  
бейіні ашылды және  

оған 1118 адам жазылды,  
жоба тақырыбы бойынша 
 56 жарияланым шықты

17 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Грант алушы: 
«Алаш мәдениеті» ҚҚ

Қазақ және орыс тілдерінде 5 бейнеролик 
жасалды,  олардың тақырыптары:

1)  Қоқыстарды сұрыптау маңыздылығы туралы;
2)  Саналы тұтынушының 3 киті, 3R - reduce, reuse, recycle;
3)  Қазақстанның экологиясы;
4)  Ресурстарды үнемдеу идеяларын насихаттау;
5)  Абаттандыру идеяларын насихаттау
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Грант алушы: 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 
МЕДИАЦИЯ ЖӘНЕ БІТІМГЕРШІЛІК 
ОРТАЛЫҒЫ» ҚБ

Мақсаты: Басқару жүйесінен, стратегиялық көзқарасты 
әзірлеуден, процестерді қоюдан, соңғы нәтиженің  өзгерістері 
мен жетістіктерін басқаруға дейін IT-шешімдерді енгізуден 
өзгерістердің толық топтамасын құру

Еңбек отрядтарының қызметін жетілдіру 
(«Жасыл ел» ЖЕЖ жастарын жұмыспен қамту 
процесін басқарудың автоматтандырылған 
жүйесін әзірлеу»)

Өңірлік жеткізушілерге  
веб-сервистер әзірлеу үшін жергілікті  
жерлерде жұмыскерлердің, жұмыс
берушілердің, орындаушылардың, 

бос  жұмыс орындарының деректер 
қоры жасалған

Қайта тіркелу арқылы бақылауға  
болатын, ЖСН және БСН бойынша  

сәйкестендіру сайтына тіркелу  
мүмкіндігі көзделген

«Әкімгерлерде» тіркеу деректеріне  
өзгерістер енгізу, толтырылуын 

бақылау  мүмкіндігі бар; веб-сервис 
жергілікті жерлерде «Жасыл ел» 

жобалары бойынша жұмыс тиімділігін 
көтеруге мүмкіндік береді

Жоба туралы қазақ және  
орыс тілдерінде

2 бейнеролик жасалды

Жергілікті жерлерде жүзеге асырылатын жобаларды орналастыру,  
жүзеге асыру үшін жұмыскерлерді «бір шақырумен» шақыру, өткізілген  
жұмыс бойынша есептерді орналастыру, статистикалық деректер алу  
үшін мүмкіндік берілген

Жобаны жүзеге асыру барысында жергілікті жерлерде «Жасыл ел»  
жобасын орындау үшін веб-сервис пен ұтқыр қосымшалар жасалған,  
олар статистикалық деректер алуға мүмкіндік береді

9 900,0 мың теңге

 jasyl-el.kz

14 облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент ққ.

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Грант алушы: «ҚОҒАМДЫҚ АҚПАРАТ ҚОРЫ» ҚҚ

Мақсаты: Іс-шаралар кешені жұмысшы мамандықтарын, еңбек идеологиясын дәріптеуге 
қолдауға бағытталған

«Еңбекқор жастар» 
ақпараттық науқаны

Бағдарлама мен зерттеу 
инструментарийлері  

жасалды, солардың негізінде  
ЖРО қызметінің жаңа   

нарық жағдайларындағы  
тұжырымдамасы жасалды

Тұжырымдама ҚР Ақпарат  
және қоғамдық даму 
вице-министрі  Д. Есинге, 
Еңбек және  әлеуметтік 
қорғау вице-министрі  
Н. Мукушевке 
таныстырылды

Ауылда жастарды жұмысқа орналастыру  
және жұмыс мамандықтарына қолдау  

көрсету жобалары бойынша мемлекеттік  
бағдарламалар туралы ақпаратты  

тарату үшін жобалық менеджмент,  
медиа-жұмысты ұйымдастыру бойынша  
ЖРО жұмыскерлері үшін республикалық  

семинар-тренинг өткізілді

Қызметкерлерді 
барынша қамту  

және бекітілген материалды  
тереңдету мақсатында  

оқыту тренингтерінің    
бейне нұсқалары  

дайындалды; 25 ақпараттық
графикалық материалдар мен 

жоба тақырыбы бойынша   
7 бейнеролик дайындалды

«Еңбек нарығының  
жаңа реалийлері, 

ЖҚО әлеуеті мен рөлін  
зерделеу» тақырыбы  

бойынша зерттеу

70 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

«Enbek.kz» порталын
«Бизнес бастау»,
«Жас кәсіпкер»  
платформаларымен  
ЖРО-мен шоғырландыру  
арқылы ЖРО жұмысын  
автоматтандыру  
қамтамасыз етілді

Нұр-Сұлтан қ. ЖРО  
дамытудың бірыңғай  
жобалық кеңсесі құрылды; 
құрамында 10 адам бар  
сарапшылар пулы  
қалыптастырылды
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Грант алушы: «ТАЛАП» ҚОЛДАНБАЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕР ОРТАЛЫҒЫ» ҚҚ       

14 804,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Мақсаты: Жастарды сәтті әлеуметтендіруге бағытталған мемлекеттік жастар саясатының 
тиімді моделін қалыптастыру, жастардың әлеуетін дамыту үшін жағдай жасау, қоғамдық
өмірдің барлық салаларында оның бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру

Мемлекеттік жастар  саясатын 
жүзеге асыруды талдау бойынша
5 сараптамалық отырыс өткізілді

Орталық мемлекеттік және жергілікті  
атқарушы органдардың жастар 

 ҮЕҰ-мен өзара әрекетінің сұлбасы
жасалды

Мемлекеттік жастар саясатын  
жүзеге асыру бойынша  

тұжырымдамалық тәсілдерді  
қалыптастыру үшін Армениядан,  

Қырғызстан мен Эстониядан
3 халықаралық сарапшы тартылды

4 қалада жастарды мемлекеттік  
қолдау мәселелері бойынша жастар 

арасында әлеуметтік сауалнама жүргізілді  
және фокус-топтар өткізілді

Орталық мемлекеттік және жергілікті  
атқарушы органдардың жастар ҮЕҰ-мен  

өзара әрекеті мәселелері бойынша  
уәкілетті мемлекеттік органда отырыс  

өткізілді

Оқушы және жұмысшы жастар  
үшін ұйымдастырушылық  

құрылымдар құру бойынша  
ұсыныстар жасалды

Жобаны жүзеге асыру барысында  
2 бейне хабар мен Қазақстандағы  

жастар саясаты туралы «Рахим 
Ошақбаевпен дөңгелек үстел»  

атты 1 сараптамалық бейне хабарлама 
дайындалды, 4 бейнеролик пен  

2 ақпараттық графика бейнесі жасалды

Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру 
жөніндегі тұжырымдамалық тәсілдерді 
қалыптастыру 

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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Грант алушы: 
«Алаш мәдениеті» ҚҚ

Мақсаты: Жастармен кәсіби жұмыстың экожүйесін құру және 
жастардың әлеуметтік және жеке дамуы үшін кең мүмкіндіктер 
беру моделі ретінде жастардың ресурстық орталықтарын 
дамытуды қолдау

Жастар ресурстық орталықтарының 
қызметін жетілдіру

30 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Жастар ресурстық  
орталықтарының қызметі  

туралы 10 бейнеролик  
танымал әлеуметтік 

желілерде жарияланды

Қазақ және орыс  
тілдерінде Бірыңғай  

талаптары мен стандарттары  
әзірленген ЖРО жұмысы  

бойынша нұсқаулық жасалды

ЖРО жаңа  үлгісі бойынша  
жолсапарлық 

ақпараттық-түсіндіру  
жұмыстары жүргізілді

200 адам жастармен  
жұмыс істейтін мамандардың  

республикалық  
конференциясына  

қатысты

«Үздік ЖРО» республикалық  
конкурсы өткізілді - конкурс  
аясында 40 өтінімнің  ішінен 

ШҚО, Қызылорда облысы  
мен Алматы облысынан

3 үздік ЖРО іріктелді

Тәжірибе алмасу үшін
«Үздік ЖРО» конкурсының  

жеңімпаздарының 
шетелге  баруы 

ұйымдастырылды
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Грант алушы:
«Ардагер» ҚБ          

Мақсаты: Қарт адамдардың өмір сүру сапасын арттыруға 
бағытталған тиімді модельді қалыптастыру

Қарт адамдарды қолдау жөніндегі 
тұжырымдаманы әзірлеу жобасы

15 000,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Тұжырымдама жасау әдіснамасы  
әзірленді, соның негізінде 

 шетелдік тәжірибе
мен ҚР әлеуметтік  

қызмет көрсетуі талданды

Зерттеу нәтижелері 
негізінде 

аналитикалық баяндама 
дайындалды

ҚР қарт адамдарының  
психологиялық  жағдайларының, 

әлеуметтік -  тұрмыстық 
жағдайының  ерекшеліктерін

зерделеу бойынша  
зерттеу жүргізілді

Қарт адамдар арасында  
еріктілер қозғалысын   

белсендендіру мен дамытуға  
бағытталған бейнероликтер

Қарт адамдардың күндізгі  
уақытта болатын  
Орталықтарының  

қызметі белсендендірілді:  
Хореография терапиясы  

және Күлкі йогасы

Тұжырымдаманы талқылау  
мен әзірлеу бойынша  

сараптамалық топ  
отырысы өткізілді

ЖАСТАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР 
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ЗЕРТТЕУ 
ЖОБАЛАРЫ

11 жоба жүзеге асырылды 

Жобалардың жалпы сомасы 88 765, 6 мың теңге
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ҚР-дағы қарт адамдар 
тұжырымдамасының  
жобасы дайындалды

«Қазақстанның ҮЕҰ 
Азаматтық секторы»

 атты Ұлттық баяндама 
дайындалды

Қазақстан  
Республикасындағы 
қоғамдық кеңестер 

баяндамалары дайындалды

Халық қажеттіліктері мен  
мұқтаждықтары өңірлер,  

оған қоса ауылдық
елді мекендер бойынша 

бағаланды

Азаматтық қоғамды 
дамыту индексі 

әзірленді

Қазақстанның діни  
саласындағы жағдай туралы  

шолу баяндамасы:  
мәселелер

және перспективалар

ҮЕҰ өкілдері ОМО 
мен ЖМО функцияларын 

орындау мүмкіншілігі 
зерделенді 

«ҮЕҰ еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан  
үлесін бағалау» атты ҮЕҰ ӘЭД-ға қосқан үлесін бағалау  

әдістемесін қолдану бойынша әдістемелік 
нұсқаулық  әзірленді

Еліміздің алыс аймақтарында, оған қоса ауылдық  
елді мекендерде адам құқықтарын жүзеге асыру  

жағдайларына талдау жүргізілді

«Қазақстандық отбасылар» 
атты Ұлттық баяндама 

әзірленді

 Деректер www.cisc.kz сайтында қолжетімді
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80%
 тұрақты штаты бар

29,3% ҮЕҰ 
мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырысты негізгі 
қаржыландыру көзі деп атады 

55,2% ҮЕҰ 
 кеңсе жалдайды

42,4% ҮЕҰ
бизнеспен жағымды өзара 
қарым қатынаста

6 400 мың теңге 
орташа жылдық бюджет

44,8% ҮЕҰ
арасында серіктестік өзара 
қарым-қатынасты дамытады

 500  бенефициар
1 ҮЕҰ-да

ҮЕҰ бейнесі

60,9%  ҮЕҰ  жылдық бюджеті 
4 млн. теңгеден аспайды 

«Қазақстанның ҮЕҰ азаматтық секторы» 
ұлттық баяндамасы
Грант алушы:  «Десента» ҚҚ

5 128, 0 мың теңге  аза станҚ қ  Республикасы
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Отбасыға көзқарас

«Қазақстандық отбасылар» Ұлттық баяндамасы 

 Грант алушы: «Қазақстанның тең құқықтар мен тең мүмкіндіктер институты» ҚҚ 

22-25 жас - 
некеге отырудың 

шарықтау шегі

 49,3% 
 отбасының жағымды 

атмосферасын ортақ 
мүдделер құрайды

 деп есептейді

24,8% 
3-тен артық 
баланы 
жоспарлайды

92% 
респондент
отбасының міндетті 
факторы балалардың 
болуы деп санайды 

3 жыл – 
балалар арасындағы 

қолайлы жас үзілісі 
(36,7%)

 61% 
респондент ажырасудың 
негізгі себебі отбасы 
мәселелеріне туыстарының 
араласуы деп санайды 

57,3% 
еркектерді 
отбасының иесі 
деп санайды

40,1% 
 тіркелмеген 

некеге бейтарап 
көзқарасты ұстанады

19 957, 3 мың теңге Қазақстан Республикасы

ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ
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ОБЛЫСТАР БОЙЫНША «ӨҢІРЛЕРДЕ  
АУЫЛДЫҚ ҮЕҰ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУ» 
ЖОБАЛАРЫ

Мемлекеттік гранттық қаржыландыру  
аясында «Өңірлерде ауылдық ҮЕҰ  
әлеуетін көтеру» тақырыбы бойынша  
ағымдағы жылы 13 өңірде 13 жоба  
жүзеге асырылды

Жалпы 2019 жылға арналған Гранттар  
жоспарының талаптарына сәйкес, ауылдық 
ҮЕҰ мұқтаждықтарына талдау жүргізу,  
білім беру шараларын ұйымдастыру және 
өткізу, ауылдық ҮЕҰ өкілдері мен  белсенді 
азаматтарды оқытуға арналған Әдістемелік 
құралдар әзірлеу жоспарланған.  
Жоба аясындағы негізгі шаралардың бірі
«Шағын гранттар конкурсын өткізу» болып  
табылады

 www.nposko.kz

Барлық 13 грант бойынша  
жиынтық сома:
104 500 мың теңгені құрады

Түркістан облысы 
«Береке» ҚҚ

Ақмола облысы
      «Ангел» ҚБ 

Қостанай облысы
«ГРИН» Қостанай обл.
бойынша  ҚАА» ҚҚ

Маңғыстау облысы
«ҚАА» ЗТБ

СҚО
«Жастар СӨС үшін» ЖҚБ

Қызылорда облысы
«Бастаманы қолдау» ҚБ

БҚО
«Жайық таңы» ҚБ

Атырау облысы
«ҚАА» ЗТБ

 Алматы облысы
 «Алматы облысы әйелдер ауылдық желісі» ҚҚ

Павлодар облысы
«Павл. облысы бойынша 

ҚАА» ҚҚ

Қарағанды облысы
   «Экоорталық» ҚБ

ШҚО
 «ШҚО ҚАА» ҚҚ

Жамбыл облысы
«Ақбұлақ» ҚБ

Грант алушылар:
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Осы жобалар 
аясында:

Шағын гранттар бойыша жобалар балалар алаңдарын жөндеуге, түзету және  
психологиялық кабинеттер ашуға, мұқтаждықтары ерекше жастар мен балалардың  
әлеуметтенуіне қолдау көрсетуге, жастар үшін демалыс үйірмелерін ашу мен оларды  
кәсіпкерлік мәселелеріне оқытуға, қарт адамдарға қолдау көрсету мен оларға компьютер  
мен интернетті қолдануды үйретуге қолдау көрсетуге, аз қамтылған отбасының  
мектепке дейінгі балаларына арналған танымдық кабинеттер ашуға, аз қамтылған  
азаматтардың үйлерін жөндеуге, әйелдерді тігін ісіне үйретуге бағытталды

БАҚ пен әлеуметтік желілерде  
179-дан астам жариялымдар  
шығарылды

Шағын гранттар бойынша  
қаржыландырудың жалпы  
көлемі 200 мың теңгеден  
500 мың теңгеге дейін  қамтыды

Ауылдық ҮЕҰ өкілдері мен  
бастамашыл топтар үшін 50-ден  
астам білім беру шаралары  
өткізілді

81 ауылдық аймақ
шағын гранттармен қамтылды,  
және шағын гранттар бойынша  
тікелей қайырымдылық алушылар 
саны 5738-ді құрады

Ауылдық аймақтардың  
бастамашыл топтары мен
ҮЕҰ-на жалпы сомасы 42 300 мың  
теңге 116 шағын грант берілді

      Мен шағын гранттар  
конкурсына өтінім беріп,  
«БҚО Бəйтерек, Трекино  
кенті, қысқы төбешікті  
орнату» тақырыбында  
грантты жеңіп  алдым жəне
балалардың арманын жүзеге асыра алдым.
Енді барлық балалар бос  уақытын пайдалы  
өткізеді. Менің ойымша, аталған гранттарды  
ойнатып, осындай мəселелерді шалғай елді  
мекендерге шешуге  көмектесу қажет. Біздің  
барлығымыз қоғамымыздың дамуына үлес қоса  
алғанымызға өте  ризамын.

Мырзагалиева Гаухар Булатовна,  
оқыту іс-шаралары мен 

 шағын гранттар конкурсына қатысушы:

ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ
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ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ 
САЛАСЫНДА ХАЛЫҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ

Тұтынушылар құқықтарын қорғау жобаларының аясында халыққа тегін заң көмегін 
көрсету (консультация, өтініш, наразылық, шағымдарды құрастыру) бойынша 17 кабинет  
жұмыс жасайды, іске асырылатын жобалардың әрбір облысында 1 кабинеттен ашылды, 
оның үстіне Павлодар облысында 3 кабинет, Ақмола облысында және Солтүстік 
Қазақстан  облысында - 2 кабинеттен ашылды

Жобалармен келесі шаралар көзделген:

Адамдар бұзылған құқықтарын қорғау үшін жүгінетін тегін заң кабинеттерін ашу  
(кеңестер беру, өтініштер, шағымдар, наразылықтар жазу);

Тренингтер өткізу үшін адам құқықтарын қорғау саласына сарапшы-тренерді тарту

БАҚ және интернет арқылы халыққа мемлекет құрған қорғау механизмдері туралы  
ақпараттық сауат беруді қамтамасыз ету;

      Мен Қызылорда облыстық  тұтынушылардың құқықтарын қорғау қоғамы өткізген семинарға  
қатыстым. Семинардың тақырыбы су мəселелері жəне олардың стандарттары мен нормалары болды. 
Осы семинардың арқасында біз тұтынушылардың құқықтары туралы білдік. Біз сондай-ақ қандай 
да бір проблемалар туындаған жағдайда қайда хабарласу керектігі туралы ақпарат алдық. Менің 
ойымша, қауымдастық қажет ететін түрлі тақырыптар бойынша семинарлар көп болған сайын, 
тұтынушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.

Әбдумүтәліп Фарида,  
«Су проблемалары. Стандарттар мен нормалар» семинарының қатысушысы:
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Тегін 17 кеңес беру кабинетінің  
қызметі қамтамасыз етілді

ҮЕҰ жанындағы заң кабинеттеріне  
жүгінген 4 658 азаматқа кеңес  
берілді

81 семинар-тренинг 
өткізілді

Жобаның білім беру 
компонентімен 5420 адам 
қамтылды

Кеңес беру кабинеттерінің 
қызметі аясында 40-тан астам 
адам жұмыспен қамтылды

Ақмола облысы
«МИР» өңіраралық 

медицаия орталығы» ЖМ

Маңғыстау облысы
«Маңғыстау облыстық 
тұтынушылар құқығын 
қорғау қоғамы» ҚБ

БҚО
«Батыс Қазақстан облыстық 
тұтынушылардың құқығын 
қорғау бойыншa
қоғамы» ҚБ

Атырау облысы
«Адамгершілік» ҚҚ

Павлодар облысы 
«МИР» өңіраралық 

медиация орталығы» ЖМ  

ШҚО
«Жас заңгерлер 

қауымдастығы» ҚҚ 

 Жамбыл облысы
«Ғасыр сапасы» 

тұтынушылар 
құқықтарын қорғау 

агенттігі» ҚБ

Қарағанды облысы
«Гарант» тұтынушылар

құқықтарын қорғау 
қоғамы» ҚБ 

Қостанай облысы
«Фемида +» тұтынушылар 
құқықтарын қорғау қоғамы» ҚБ

Кызылорда облысы
«Қызылорда облыстық 
тұтынушылар құқығын 
қорғау қоғамы» ҚБ

СҚО
 «Белсенді жастар» 
ЖҚБ

Түркістан облысы 
«Серғали-Туркістан» ҚБ

Ақтөбе облысы
«Сенім-Тірек» ҚБ

Барлық 13 грант бойынша жиынтық сома 37 447 мың теңгені құрайды

Осы жобалар 
аясында:

Грант алушылар:

ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ
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Халық қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын  
өңірлер, оған қоса ауылдық аймақтар 
бойынша  бағалау
Грант алушы: «Қоғам дамуына ақпараттық қолдау көрсету қоры» ЖҚ

Еліміздің өзекті мәселелері сарапшылар көзімен

Халықтың ерекше өзектілігі (өте қатты қажеттілігі) деңгейі бойынша мұқтаждығы:

Еліміздің өзекті мәселелері 
сарапшылар көзімен

 Жұмыспен қамту және 
жұмысбастылық 

саласындағы мәселелер 

 Денсаулық сақтау 
саласындағы мәселелер

 Амбулаторлық 
емдеу

 Аурудың 
алдын алу 

Мүгедектігі  бар адамдарға, балалар  
арбасымен жүретін адамдарға, қарт  

адамдарға арналған кедергісіз 
 инфрақұрылым және әлеуметтік маңызды

нысандардың қолжетімдігі

Еліміздің жекелеген өңірлерінде, оған қоса  
ауылдық елді мекендерде адам құқықтарын  
жүзеге асыру жағдайларын (білім беру,  
денсаулық сақтау, еңбек, әділ сотқа  
қолжетімділік) талдау
Грант алушы: Жабықпайтын мүгедектердің қоғамдық бірлестігінің
«Ерекше-таңдау-шелек» КҚ

Зерттеу деректері бойынша, әлеуметтік осал топ адамдарына көбірек  ақпарат 
пен түсіндіруді қажет ететін негізгі бағыттар: әлеуметтік  қамсыздандыру (60%) 
және тегін медициналық қызмет көрсету (59%)

 Ақша тіпті тамаққа да жетіспейді 

 Тамаққа ақша жетеді, бірақ киім сатып алуда 
қиындықтар туындайды 

Қазіргі кезде теледидар, тоңазытқыш немесе кір жуатын  
машина сатып алу қиындықтар тудыратын еді

 Ақша тұрмыстық техника сатып алуға толық жетеді,  
бірақ біз жаңа машина сатып ала алмайтын едік

Біздің жалақымыз пәтер / немесе үй сияқты қымбат  
нәрселерден басқаны сатып алуға жетеді

Материалдық қиындық көріп отырған жоқпыз.  
Қажет болса, пәтер / үй сатып ала алар едік

 Жауап беруден бас тартқандар 

2,9%

30,6%

32,2%

11,2%

7,3%

4,9%

10,9%

51,9 % 48,1 % 40,7 %

43,2 %
 43,1 %

47,4 %
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Азаматтық қоғамның даму индексі

Грант алушы: «Десента» ҚҚ

Әдіснаманы CIVICUS (the Civil Society Index) сарапшылары әзірлеген
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Қаржылық және әлеуметтік әсерді есепке 
алумен мемлекеттік функциялардың бір 
бөлігін азаматтық сектор өкілдеріне 
табыстау 

 Грант алушы: «Десента» ҚҚ

27,5

37,3 50,7

48,5

6 334, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

3 360, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Мемлекеттік басқарудың қалалық және аудандық деңгейлерін қоса алғанда,  
Орталық мемлекеттік органдар мен Жергілікті атқарушы органдардың  
орындайтын мемлекеттік функцияларына кешенді талдау жүргізілді, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі әзірлеген әдістемеге сәйкес түрлері  
бойынша саралаумен мемлекеттік функциялардың тізілімі жасалды

Мемлекеттік функцияларды бәсекелестік ортаға беру тетігін түсіндіру бойынша  
вебинарлар өткізілді. Бәсекелестік ортада азаматтық қоғам институттары орындай  
алатын мемлекеттік тілде қазақ және орыс тілдерінде әдістемелік ұсынымдар  
әзірленді

ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»             
БАҒДАРЛАМАСЫ 
АЯСЫНДАҒЫ 
ЖОБАЛАР

Іске асырылған жобалар саны – 6

Жобалардың жалпы сомасы – 89 474,2 мың теңге
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«Рухани жаңғыру» бағдарламасын  
іске асыру мәселелері бойынша  
қоғамдық пікірді зерделеу

 Грант алушы: «Десента» ҚҚ

«Рухани жаңғыру» сайтына 

Әрбір оныншы респондент «100 жаңа тұлға» жобасы шеңберінде дауыс  
беруге қатысқан

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының танымал бағыттары:

Қазақ тілінің латын графикасына кезең-кезеңмен көшу  
(респонденттердің 52 % -ы)

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық (38 %)  

Туған жер (37%)

Жобаға қатысушылар саны: 958 адам

Респонденттердің 28,9%-ы 

«Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске асырудан 
оң нәтиже сезінуде

Сұралғандардың 76,4% 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
туралы естіген

Ақмола облысы респондент-

терінің 55,6% - ында 

мақала туралы жоғары білімдік 
деңгейі бар

53,3% кірмеген 

(h�p://ruh.kz)

26 732, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы
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«Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы  
жаңғырту» идеологиялық тұғырнамасын  
қолдау үшін Қазақстанның этномәдени  
бірлестіктерін біріктіру жөніндегі
іс-шараларды ұйымдастыру

Грант алушы: «Келісім көпірлері» ҚҚ

2019 жылдың 21 қарашасында 
Қазақстан этностарының жастары 
арасында «Менің отбасымның 
тарихы және менің өлкем» 
тақырыбында эссе жазу бойынша 
республикалық конкурс өткізілді. 
Нұр - Сұлтан қ., Қарағанды қ., 
Алматы, Түркістан, Ақмола 
облыстарынан 44 өтінім  
қабылданды

«Қазақстан мектептеріндегі  
өлкетанудың рөлі» 
атты Республикалық 
ғылыми-практикалық  
интернет-конференциясының  
қорытындысы бойынша жинақ  
шығарылды

Жобаға қатысушылар 
саны: 500 адам

Қазақстан халқы Ассамблеясының жастар  
ортасында қоғамды рухани жаңғыртудың  
негізгі бағыттарын ілгерілету

2019 жылдың 10 қыркүйегінде «Қазіргі  
Қазақстан жастары – ел жаңартуының  
басты ресурсы» тақырыбында дөңгелек  
үстел өткізілді

«Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы  
жаңғырту» атты республикалық  ғылыми-
тәжірибелік интернет  конференция өтті

«Қазақстан халқы Ассамблеясының  
жастар ортасында қоғамды рухани  
жаңғыртудың негізгі бағыттарын 
ілгерілету» атты ақпараттық брошюрасы 
шығарылды

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында жастардың рухани-адамгершілік  
құндылықтарын нығайту» тақырыбында  
дөңгелек үстел өткізілді (Орал қ.)

4 792, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

2 927, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Грант алушы: «Келісім көпірлері» ҚҚ
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«Рухани жаңғыру» бағдарламасын ілгерілету  
жөніндегі ғылыми-ағартушылық жобаны  
әзірлеуге және іске асыруға ҮЕҰ, сараптамалық  
қауымдастықты тарту

 Грант алушы: «Халықаралық «Жанашыр» қайырымдылық қоры» ҚҚ

115 іс-шара өткізілді

Book da�ng, дәрістер, кездесулер, 
bookcrossing, конкурстар,
 көрмелер және т. б.

Жобаға қа тысушылар саны 
4800-ден астам

Қазақстан этностары арасында «Рухани  
жаңғыру» бағдарламасының бірыңғай  
құндылығын қалыптастыру және алға  
жылжыту

Грант алушы: «Халықаралық «Жанашыр» қайырымдылық қоры» ҚҚ

Жоба Нұр-Сұлтан, Алматы, Талдықорған  
қалаларын және Талғар, Алматы 
облысының  Еңбекшіқазақ аудандарын, 
Кентау қаласы  мен Түркістан облысының 
ауылдарын,  Қызылорда қаласы мен 
Жаңақорған,  Шиелі аудандарын 
қамтыды

Жобаға қатысушылар саны -  
5540 адам

123 –тен астам іс-шара өткізілді

Жазбаша байқау, дәрістер, эссе жазу 
конкурсы, фото және бейне-  
конкурстары, «Ұлы дала өнері» атты 
ойындар, көрмелер, кездесулер, 
және т.б.

25 609, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

11 418, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Жоба Алматы, Талдықорған  
қалаларын және Талғар, Алматы 
облысының  Еңбекшіқазақ 
аудандарын,  Кентау қаласы 
мен Түркістан  облысының 
ауылдарын, Қызылорда қаласы  
мен Жаңақорған, Шиелі  
аудандарын қамтыды

 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ ЖОБАЛАР
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ҮЕҰ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
ТИІМДІЛІГІН КӨТЕРУ 
 БОЙЫНША ЖОБАЛАР

49 ҮЕҰ 55 жобасы, соның ішінде 15 ұзақ мерзімді  
жоба жүзеге асырылды

Жобалардың жалпы сомасы 304 469,9 мың теңге
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ӨҢІРЛЕРДЕ ЖӘНЕ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ДЕҢГЕЙДЕ «БІР ТЕРЕЗЕ» ҚАҒИДАТЫ  
БОЙЫНША «ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРҒА  
ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ҮШІН АЗАМАТТЫҚ  
ОРТАЛЫҚТАР ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ  
ДАМЫТУ» ЖОБАЛАРЫ

Ағымдағы жылы мемлекеттік гранттық қаржыландыру аясында «Бір терезе» қағидасы  
бойынша үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсету үшін азаматтық орталық  
ұйымдастыру және дамыту» тақырыбы бойынша 11 өңірде 12 жоба жүзеге асырылды 
 және 1 Республикалық Азаматтық орталық құрылды

Мақсаты: Өңірдегі ҮЕҰ әлеуетін күшейту 

Гранттық жобалар аясында бекітілген Гранттар жоспарына сәйкес:

Қазақстанның ҮЕҰ үшін тұрақты әрекет ететін азаматтық орталық  
ұйымдастыру арқылы даму мен олардың әлеуетін арттыру  
мәселелері бойынша кәсіби көмек алу мақсатында жағдай  
жасауға,

ҮЕҰ құру мен оның қызметі туралы мәселелер, сондай-ақ деректер  
қоры, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар  
мен сыйақылар, қоғамдық кеңестер, «Атамекен» қосалқы  
бағдарламасы мен ҮЕҰ басқа мүмкіндіктеріне қатысты мәселелер 
бойынша кеңестік, әдістемелік, білім беру және өзге қызметтер  
көрсетуге бағытталған іс-шаралар жүргізілді.

оқытуды ұйымдастыру және ақпараттық өнімді тарату арқылы  
өңірдегі ҮЕҰ әлеуетін күшейтуге,

        «Болашақ біздің қолымызда» Корпоративтік қорына «Əлеуметтік кəсіпкерлік  
тұжырымдамасы» тақырыбына семинар өткізгені үшін алғысымызды білдіреміз. Біз 
осы салада жұмыс істейтін жас қор ретінде семинарға бардық, өйткені тақырып өте 
өзекті, жаңа жəне сұранысқа ие. Семинар қорытындысы бойынша көптеген пайдалы  
ақпарат алғандығымды айта аламын жəне біздің сұрақтарымызға толық жауап алдым. 
Қордың одан əрі дамуына  тілектеспін.

Ракумбекова Алия, «ЕРЕКШЕ ӨМІР» ҚҚ жетекшісі,  
«Әлеуметтік кәсіпкерлік тұжырымдамасы» тақырыбындағы семинарға қатысушы:
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Азаматтық орталық базасында:

ҮЕҰ тренинг-семинарлары, жазғы  
мектептері түрінде жалпы саны  
3104 адам қамтылған 83 білім  
беру шаралары өткізілді

ҮЕҰ қызметінің мәселелері  
бойынша 52 ақпараттық  
әдістемелік материал басып  
шығарылды

ҮЕҰ қызметінің  
мәселелері бойынша  
1800 кеңес берілді

КАМЕДА ҚҚАқтөбе облысы АА

«ГРИН» Қостанай 
облысы АА ҚҚ 

«Жастар СӨС үшін» 
ЖҚБ

Жамбыл 
облысы АА

«Болашақ біздің 
қолымызда» КҚ

Қарағанды 
облысы АА

Павлодар 
облысы АА

Алматы 
облысы АА

«Береке» ҚБ АРО ҚҚ

Республикалық азаматтық 
орталық бойынша:

Өңірлік азаматтық орталықтардың барлық 
12 гранттары бойынша жиынтық сома:

2019 жылы: 42 319, 6 мың теңге  
2020 жылы: 42 319 мың теңге  
2021 жылы: 42 319, 6 мың теңгені  
құрайды

Азаматтық орталықтар желісін дамыту үшін республикалық азаматтық орталық  
жұмысының аясында азаматтық орталықтар қызметіне мониторинг жүргізу  
әдіснамасы мен азаматтық орталықтар желісін дамыту стратегиясы әзірленді.  
Кеңес беру және оқыту қызметтері көрсетілді және 22 ҮЕҰ қамтылды.

2019 жылы: 11 379 мың теңге
2020 жылы: 11 379 мың теңге
2021 жылы: 11 379 мың теңге 
құрайды

ҮЕҰ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН КӨТЕРУ БОЙЫНША ЖОБАЛАР
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Азаматтардың құқықтарын қорғау мәселелері 
бойынша ҮЕҰ мен мемлекеттік органдардың 
өзара іс-қимыл деңгейін арттыру 

Грант алушы: «Еуразиялық құқық қорғау орталығы» ЖҚ

Орыс және қазақ тілдерінде 
«Азаматтардың кейбір санаттарын 
әлеуметтік қорғау» құралы жасалды 

Мүгедектерге, жұмыссыздарға,  
оралмандарға, аз қамтылғандарға,  
мүгедек бала тәрбиелеп отырған  
отбасыларына, көп балалы  
отбасыларына арналған әлеуметтік  
жеңілдіктер туралы, атаулы әлеуметтік 
көмек, асыраушысын жоғалту бойынша 
жәрдемақы және т.б. туралы 20-дан 
астам мақала жарияланды

Жобаға қатысушылар қатарының 10%  
құрайтын мүгедектер мен мүгедектерді  
тәрбиелеп отырған тұлғалар мүгедектік 
бойынша жеңілдіктер,  әлеуметтік 
қорғау шаралары,  жәрдемақы 
өзгерістері туралы кеңес алды

Сегіз ай ішінде 273 қатысушы  
Орталықтың оқыту семинарларынан 
өтті,  103 адам өзінің сауаттылығын  
Орталықтың заң клиникасында көтерді,  
123 адам онлайн-кеңес алды, өңірлерде  
145 азаматқа құқықтық көмек көрсетілді

Волонтерлік қызметті дамыту үшін 
ақпараттық қызметті құру
Грант алушы: «Ұлттық еріктілер желісі» ЗТБ

Еріктілер үшін бірыңғай ақпараттық платформаның
жұмыс істеуі қамтамасыз етілді www.qazvolunteer.kz,
сонымен қатар, Android үшін Qazvolunteer.kz  
мобильді қосымша іске қосылды

Жобаның 8 ай ішіндегі жұмысы барысында  
14 892 ерікті мен 200-ден астам ұйым  
тіркеуден өтті

Жоба қатысушылары жалпы қорытындысында  
350-ге жуық жобаны жүзеге асырды

ҚР Білім және ғылым министрлігімен бірге  
платформа базасында Қазақстанның барлық  
ЖОО студенттерін тарту бойынша «Әлеуметтік  
студенттік кредит» жобасы іске қосылды

           Qazvolunteer.kz жобасы еріктілер 
үшін өте пайдалы. Мен сайтты пайдаланушы
ретінде «Шаңырақ» еріктілер орталығынан 
мені қызықтыратын "Жеңіс" жобасын 
таптым. Біз еріктілер командасымен жəне 
жобаның үйлестірушісімен ҰОС ардагерлеріне 
барамыз. Əр рейд өте көңілді, бізді əрдайым 
асыға күтеді.  Мен барлық еріктілер  
ұйымдары мен еріктілер үшін платформаны  
ұсынамын, себебі ол барлық 
Қазақстан  бойынша 
еріктілер  туралы 
ақпаратты  жүйелеуге 
көмектеседі.

Бобунова Алина,
ерікті:

10 444, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

9 820, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы
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«Туған жер» патриоттық шығармашылығын 
дамыту бойынша іс-шараларды ұйымдастыру

Грант алушы: «Адырна» ұлттық этнографиялық бірлестігі» ҚБ

«Туған жер» конкурсына: «Үздік мақала», «Үздік поэзия», «Үздік бейнеролик»,
«Үздік көркем шығармашылық», «Дәстүрлі әнді үздік орындаушы», «Үздік  
өнертапқыш» номинациялары бойынша 718 өтінім келіп түсті. Жеңімпаздардың  
жұмыстары «Үздік шығармалар жинағына» біріктірілді

Қазақстан халқы Ассамблеясы арқылы байырғы 
ұлт өкілдерінен басқа өкілдер  арасында өткізілген 
«Туған жерім - Қазақстаным»  (Казахстан - родина 
моя) поэзиялық конкурсына  64 өтінім қабылданды

Ақпараттандырудың инновациялық әдістері 
халықпен жұмыс технологиясы ретінде 

Грант алушы: «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы» ЗТБ

Республикалық және өңірлік баспа бұқаралық ақпарат құралдарында  
12 материал, танымал интернет-ресурстарда 41 мақаладан тұратын серия,  
сондай-ақ 2 бейнеролик жарияланды

Инновациялық әдістерді ақпараттандыруда қолданылатын 12 сабақтан  
тұратын онлайн-курстар, сондай-ақ грант тақырыбы бойынша әлеуметтік  
желілерде PR-акция өткізілді

11 656, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

4 050,0 мың теңге Қазақстан Республикасы

ҮЕҰ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН КӨТЕРУ БОЙЫНША ЖОБАЛАР
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Білім беру ұйымдарының барлық түрлерінде, 
еңбек ұжымдарында тұрмыстық зорлық- 
зомбылық профилактикасы бойынша 
ақпараттық-түсіндіру және білім беру 
жұмыстарын жүргізу 

Грант алушы:  «Қорғау-Астана» ЖҚ

Жастар мен жас отбасыларын отбасы институттары, неке, отбасылық қарым-қатынас  
мәдениеті, отбасылық саясат саласындағы мемлекеттік қолдау шаралары туралы  
хабардарлығын көтеру бойынша жалпы республикалық «JAS OTBASY» (Жас отбасы)  
науқаны өткізілді

6 өңірде (Қарағанды, Жамбыл, Түркістан, Ақмола, Ақтөбе облыстарында) оқыту  
семинарлары өткізілді. Неке мен отбасы құндылықтары, отбасы қарым-  
қатынастарындағы гендерлік теңдік туралы халықтың хабардарлық деңгейі артты

Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған 
ақпараттық-кеңестік қызметті құру

Грант алушы: «Қазақстан еріктілерінің альянсы» ЗТБ

Нұр-Сұлтан қаласында  
мүгедектігі бар 25 адам 
қамтылған ақпараттық 

қызмет ұйымдастырылды

Нұр-Сұлтан қаласында тренер-
кеңесшінің қатысуымен мүмкіндіктері 

шектеулі адамдарға арналған 
2 оффлайн семинар ұйымдастырылды

 104 тыңдаушы үшін 
«Өмірдегі антистресс»  

тақырыбында психологпен онлайн 
кеңес ұйымдастырылды

Мүмкіндіктері шектеулі 
адамдарға арналған 

«Тең ІТ мүмкіндіктер әлемі» 
тақырыбында семинар өткізілді

2 985, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

4 040, 0 мың теңге Қазақстан Республикасының 6 өңірі
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Шешімдер қабылдауда азаматтардың 
қатысуы

Грант алушы: «Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту институты» ЖМ 

Халықты қатыстыра отырып,  
жергілікті қауымдастықты дамыту  
бойынша бес бағдарлама жасалды

Шығыс Қазақстан, Солтүстік  
Қазақстан, Павлодар, Ақмола және 
Алматы облыстарының жергілікті  
қауымдастығының 778 мүшесі мен  
селолық округ әкімі аппаратының  
мамандары оқу курсынан өтті«Қазақстандағы жергілікті өзін-өзі  

басқарудың жағымды практикасы»  
брошюрасы жасалды

Мүмкіндігі шектеулі адамдардың 
құқықтарын жылжыту үшін ұлттық құқық 
қорғау институттарының мүмкіндіктерін 
нығайту(Азаматтар мен ұйымдардың  
құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау)

Грант  алушы: «Шырақ» мүгедектігі бар әйелдер ассоциациясы» ҚБ

Ұсыныстар мен нұсқаулықтар әзірлеу бойынша мемлекеттік органдармен үлкен  
кеңестер ұйымдастырылды

ҚР СІМ ерекше тапсырмасы бойынша Елшінің төрағалық етуімен ҚР Сыртқы істер  
министрлігінде «Қазақстанда инклюзивті қоғам қалыптастыру жолында»  
тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді

Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың құқықтарын дамыту үшін ұлттық құқық  
қорғау институттарының мүмкіндіктерін нығайту бойынша зерттеулер жүргізілді

4 917,3 мың теңге Қазақстан Республикасы

9 920, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Қазақстанның 5 облысында  
5 пилоттық жоба іске асырылды

ҮЕҰ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН КӨТЕРУ БОЙЫНША ЖОБАЛАР
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Азаматтық қоғамның дамуындағы диалог 
алаңдарының рөлі: халықаралық тәжірибе 

Грант алушы: «Eurasian Expert Council» ҚҚ

Қазақстандық ҮЕҰ халықаралық диалог алаңдарына жүйелі қатысуы бойынша  
аналитикалық шолу дайындалды (ҚР-ның ҮЕҰ халықаралық алаңдардағы өкілеттілігі)

Варшава, Тбилиси, Нұр-Сұлтан, Баку, Минск қалаларының халықаралық диалог  
алаңдарына 9 қазақстандық ҮЕҰ-ның 10 өкілінің қатысуы қамтамасыз етілді

Аналитикалық шолу жүргізілді – Қазақстандық ҮЕҰ жетекші халықаралық алаңдарға  
жүйелі қатысуы бойынша тұжырымдама

Көкшетау қ. тренинг өткізілді, оған ҮЕҰ 26 өкілі қатысты

Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізі ретінде 
азаматтық диалог және қатысуды ілгерілету
Грант алушы: «Interna�onal Fund «Global Success of people» ҚҚ

СҚО, ШҚО, Ақмола, Қостанай,  
Павлодар облыстарының
5 ауылдық округінде семинарлар  
өткізілді

«Жергілікті қауымдастықтарға жергілікті  
өзін-өзі басқару мен жергілікті деңгейде  
шешімдер қабылдау үрдісіне қатысуды  
дамытуға қолдау көрсету» бойынша  
ақпараттық - әдістемелік материал әзірленді

Ақпаратты және озық тәжірибе алмасу мен 
диалогты қамтамасыз ету үшін www.kazmsu.kz
сайты, Facebook әлеуметтік желісіндегі 
парақша және топ құрылды

6 334, 0 мың теңге Қазақстан Республикасының 5 өңірі

2 260, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

Әлеуметтік желіде грант тақырыбы  
бойынша 6-дан астам бейнеролик,  
сондай-ақ 5 тақырыптық мақала  
дайындалды және орналастырылды
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Бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған адамдарды әлеуметтік бейімдеу 
қызметін сүйемелдеу

Грант алушы:  «Антарес-А» ҚҚ

ШҚО, Қарағанды қ., Павлодар қ. 700-ден астам сотталғандар үшін 30 интербелсенді  
ақпараттық-оқыту шаралары өткізілді

Жабық типті түзету мекемелерінің 95 қызметкері, сондай-ақ Пробация қызметтерінің  
инспекторлары үшін, сотталғандарға олардың құқықтары туралы жүйелі және дұрыс  
ақпарат беруге уәжді көтеру мақсатында семинар-тренингтер өткізілді

Ақпараттық-таныстыру материалдары жасалды: «Сотталғандардың құқықтары мен 
міндеттері» брошюрасы, «Бостандықты шектеу – ол...» жадынамасы, «Жаңаша өмір  
сүріп көр» үнқағазы (қиын өмір жағдайына тап болған тұлғаларға берілетін арнайы  
әлеуметтік қызметтер туралы)

        Отбасымды жоғалттым, бірнеше соттылығым бар, мен 51 жаста өз  проблемаларыммен 
жалғыз қалдым. Құқық туралы дəрістің, сондай-ақ Мемлекеттік қолдау  бағдарламалары жəне  
бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға көрсетілетін 
арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы ақпараттың  арқасында мені қолдай 
алатын адамдардың бар екендігі туралы түсінік келді. Босатылғаннан кейін 
мен қоғамдық қор қызметкерлеріне жүгіндім, олар маған АƏК алуға құжаттар 
жинауға жəне жұмыс  табуға көмек көрсетті

ҮЕҰ арасында мемлекеттік тілді ілгерілету 
бойынша іс-шараларды ұйымдастыру

Грант алушы: Ассоциация нысанындағы «Қазақстанның Азаматтық Альянсы» ЗТБ 

6 өңірде (СҚО, Ақмола, Қостанай, Алматы,  
Жамбыл облыстары мен Нұр-Сұлтан  
қаласында) мемлекеттік тілді дамыту  
бойынша семинарлар өткізілді

ҮЕҰ өкілдеріне арналған нақты  
ұсыныстары бар «Гранттық жобаларды  
жазудың теориясы мен практикалық  
жолдары» әдістемелік құралы әзірленді

Кондратьев Анатолий Николаевич,  
құқықтық сауаттылықты арттыру бойынша іс-шараларға қатысушы:

4 997, 4 мың теңге Қазақстан Республикасының 6 өңірі

5 403, 0 мың теңге Қазақстан Республикасының 3 өңірі

ҮЕҰ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН КӨТЕРУ БОЙЫНША ЖОБАЛАР
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Медиация институтын әлеуметтік мәселелерді 
шешу және қоғамдағы тұрақтылық пен келісімді 
сақтау үшін қолдану

Грант алушы: «Қостанай облысы Медиаторларының Ассоциациясы» ҚҚ

ШҚО, СҚО, Қарағанды мен Қостанай облыстарында жоба қатысушыларының, кәсіби  
емес медиаторлардың медиация саласындағы білімін тестілік зерттеу ұйымдастырылды

Өткізілді:

«Әлеуметтік мәселелерді  
шешу және қоғамда келісім  
мен тұрақтылықты сақтау  
үшін медиация институтын  
қолдану» тақырыбында 
104 қатысушыға арналған 
4 дөңгелек үстел

104 адамға арналған  
4 семинар-тренинг  
(кәсіби емес  
медиаторлардың  
біліктілігін арттыру)

4 брифинг «Қазақстанда  
медиацияның даму 
перспективалары»,  
жалпы 40 қатысушы  
қамтылды

Медиаторлар өңіраралық форумы Қостанайда өтті, қатысушылардың жалпы саны  
68 адам. Оның аяқталуына және оны қорытындылауға байланысты өткізілген 
көпшілік тыңдауға 30 адам қатысты

           Іс-шара аясында қатысушыларға медиацияны қолдану бойынша  пайдалы ақпарат  
берілді. Облыс бойынша осы мəселеге жетекшілік ететін мен үшін дөңгелек үстел жəне семинар-  
тренинг жоғары деңгейде өткізілді. Тəжірибелік жағдайлар ғана емес, таратпа материалдар 
да қолданылды, бұл одан əрі шиеленісті шешу жұмысында неғұрлым сапалы қызмет жүргізуге  
мүмкіндік береді. Ұйымдастырушыларға үлкен ризашылығымды білдіремін.

Хасянова Карина Ринатовна, тренинг-семинар және дөңгелек үстел қатысушысы:

4 975, 4 мың теңге Қазақстан Республикасының 4 өңірі
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Республикалық және жергілікті қоғамдық 
кеңестердің тұрақтылығын арттыру және дамыту

Грант алушы: «Талап» қолданбалы зерттеулер орталығы» ҚҚ

Қоғамдық кеңестер қызметін көрсету бойынша 
бірыңғай kz www.kazkenes. сайты құрылды

Қоғамдық кеңестердің 2016 жылдан бастап 
2019 жылға дейінгі қызметі бойынша жаңалықтар 
мен әдістемелік материалдар орналастырылды

Қоғамдық кеңес мүшелерінің құрамдарымен 
танысуға болатын «Интерактивті карта» 
ұсынылды Қоғамдық кеңестер туралы 

Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, 
Көкшетау ққ. өткізілген 
семинарлармен 100-ден астам 
адам қамтылды

Хабар 24 телеарнасында «Рахим 
Ошақбаевпен дөңгелек үстел» 
авторлық хабарламасында өзекті 
мәселелер талқыланды

Грант алушы: «Act for Impact» КҚ

Ozgeris Ustasy әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға қосқан үлесі үшін бірінші  
Республикалық Сыйақы тағайындалды, олар өз қызметін мойындата алды, 
басқа  әлеуметтік кәсіпкерлермен жаңа серіктестік қарым-қатынас құрды және 
өзін бүкіл  елге танымал етті

Сыйақы 15 номинация бойынша 
жүргізілді

2019 жылғы Әлеуметтік кәсіпкерлер тізілімі 
қалыптастырылды

Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдары арасында  
әлеуметтік кәсіпкерлікті ынталандыру

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
жобаны іске асыру  
Грант алушы: «Zer�eu research Ins�tute» ҚҚ 

Алматы, Қызылорда, Шымкент, Ақтау, Атырау, Петропавл, Нұр-Сұлтан 
қалаларында 7 жемқорлыққа қарсы шеберханалар өткізілді

Оқушылар мен студенттердің ата-аналарына, сонымен қатар медициналық 
ұйымдар, ХҚКО, сот органдары, құқық қорғау органдары, мемлекеттік 
мекемелердің келушілеріне арналған жемқорлыққа қарсы бірегей жадынама 
әзірленді

7 326, 9 мың теңге Қазақстан Республикасының 7 өңірі

9 860, 4 мың теңге Қазақстан Республикасы

18 950, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

ҮЕҰ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН КӨТЕРУ БОЙЫНША ЖОБАЛАР
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10 ҮЕҰ 11 жобасы жүзеге асырылды

Жобалардың жалпы сомасы 134 921,0 мың теңге

БАЛАЛАР ҚҰҚЫҚТАРЫ 
МЕН МҮДДЕЛЕРІН 
ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАЛАР
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Бала және денсаулық
Грант алушы:  «Бастамашыл шығармашылық әйелдер лигасы» ҚБ

1000-нан астам адам жоба бойынша 
ақпараттық шаралармен қамтылды

Жасөспірімдердің сексуалдық және  
репродуктивтік денсаулығы бойынша  
электрондық әдістемелік жинақ жасалды

Ерте және мәжбүрлі некелердің  
құрбандарына арналған көмек көрсету  
алгоритмі жасалды және бейінді  
мемлекеттік органдар мен ҮЕҰ қарауына  
ұсынылды

Мүмкіндігі шектеулі балалар
Грант алушы: «Кеңес» мүгедектерді әлеуметтік бейімдеу және оңалту 
орталығы» ҚБ

Әзірленген Жол картасы Нұр-Сұлтан,  
Алматы және Шымкент қалаларында 
 іске қосу үшін бейінді ОМО-ға жіберілді

Алматы қ. № 12, 10, 4, 15, 31, 36, 18 ШЖҚ
МКК-де «Бұзылған дамуға ерте араласу»  
бағдарламасы енгізілді

       Осы жобаны əзірлеу жəне  енгізу біздің отбасымыз үшін өте маңызды.
Осындай жобалардың, атап айтқанда, «Кеңес» орталығының арқасында біздің  
балалардың толыққанды өмір сүруге жəне дамуға мүмкіндігі бар.

Мухаметова Екатерина, 
«Мүмкіндігі шектеулі балалардың өміріндегі  үкіметтік 
емес ұйымдардың рөлі» дөңгелек үстеліне қатысушы:

Балалар және кәсіпкерлік
Грант алушы: «Жастар қызметкерлерінің қауымдастығы» ҚБ

Тренер-педагог пен оқушылар үшін оқу-  
әдістемелік кешені жасалды. Жоба аясында  
17 өңірдің 36 мектебінің 35 педагогы,  
сондай-ақ 6800 оқушы оқу курсынан өтті

Нұр-Сұлтан қаласында оқушылар  
сарайында Me & MyCity бағдарламасы  
үлгісімен қалашық моделі орнатылды

9 987, 7 мың теңге Қазақстан Республикасы

10 003, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

10 000, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы
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Балалар және қоршаған орта жағдайы

Грант алушы: «Қазақстанның Экологиялық Қоры» ҚҚ

Балалар денсаулығының жай-күйіне теріс  
әсер ететін өнімдер мен тауарлардың  
қауіпті факторларына салыстырмалы  
талдау жүргізілді

Балаларды интернеттен қорғау үшін  
ата-аналарға арналған «Балалар  
ақпараттық қоғамда» атты ақпараттық  
курсы әзірленді

      «Ақпараттық қоғамдағы балалар» құралының арқасында мен, 7 жасар қыздың 
анасы, гаджеттен баланы алшақтатуға дұрыс көзқарас таба алдым. Бұл оқу 
құралы балаларды интернет кеңістігінде қорғау мəселелеріне арналған жəне өскелең 
ұрпақтың ғаламдық Интернет желісін қауіпсіз пайдалануы бойынша нақты 
ұсынымдарды қамтиды

Коянбаева Мария Нургалиевна, 
«Ақпараттық қоғамдағы балалар» әдістемелік құралы:

Балалардың көзқарасын құрметтеу

2 әдістемелік құрал - «Азаматтық сот ісі аясында жасөспірім балалармен жұмыс  
ерекшеліктері» және Отбасылық психотерапия мәселелері бойынша мектеп  
психологтарына арналған үздік практикалар анықтамалығы дайындалды

Бала көзқарасын сыйлау мәселелері, сондай-ақ балалардың қоғамдық өмірге қатысуын  
қамтамасыз ету мәселелері бойынша 2 комикс әзірленді және басып шығарылды

Грант алушы: Бірыңғай «Жас Ұлан» балалар 
мен жасөспірімдер ұйымы» Қызылорда 
облысының қоғамдық бірлестігі

            Біздің отбасы  2019 жылы  тамызда Instagram-да өткен «Менің тату 
отбасым»  байқауына қатысып, «Үздік фотосурет» санатында үшінші орынға ие болды.
«Менің тату  отбасым» сияқты жарыстар отбасына мықты, ұйымшыл жəне дəлелді 
болуға көмектеседі.  Осы тамаша байқауды ұйымдастырушыларға рақмет!

Абишева Альбина, фотобайқаудың қатысушысы:

«Менің тату отбасым» Республикалық байқауы  өткізілді

Балалардың, ата-аналардың және психологтың 
атысуымен білім беру семинарлары өткізілді. 
БҚО, Атырау, Маңғыстау және Ақтөбе өңірлерінде 
семинар-тренинг шеңберінде балаларды тәрбиелеу, 
ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынас мәселелері талқыланды

10 003, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

10 003, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

БАЛАЛАР ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАЛАР
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Балалардың құқықтары саласында 
мониторинг, талдау және зерттеулер жүргізу

Грант алушы: «Бақытты бала» ҚҚ

Ұлттық дәстүрлер мен халық  
менталитетін ескере отырып, отбасылық  
тәрбие әдістемесінің жобасы әзірленді

С. Айтпаеваның қатысуымен 394 адам 
«Балалар – Омбудсманға»  өңірлермен 
бейне конференцияға қатысты

Балалар мен жастарға арналған Қоғамдық 
қабылдау жұмысы қамтамасыз етілді. 
142 кеңес берілді

Ауылдық және қалалық жерлердегі балалар 
мен жастар үшін анти-буллинг, адам 
құқықтары бойынша семинарлар сериясын 
өткізу
Грант алушы: «Ұлағатты Жанұя» ҚҚ

Барлық өңірден 300-ден астам мектеп  
психологтары буллингті диагностикалау,  
құрбанды, агрессорды, бақылаушыларды  
анықтау мәселелері бойынша оқу  
курсынан өтті

Қазақстан Республикасының
17 аймағынан келген әріптестерін,  
оқушыларды, ата-аналарды оқыту  
бойынша оқытылған мамандармен  
жұмыс жүргізілді

15 000, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

19 965, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы
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Кәмелетке толмаған балалармен жұмыс  
бойынша әлеуметтік қызметтер құру
Грант алушы: «Бастамашыл шығармашылық әйелдер лигасы» ҚБ 

Білім беру ұйымдары базасында  
кәмелетке толмағандарға арналған  
әлеуметтік-психологиялық қызмет  
үлгісі жасалды

606 бала буллинг ұғымымен 
таныстырылды 

711 бала психологтардан кеңес алды,  
олар балаларды толғандыратын  
мәселелер бойынша шешімдер табуға,  
қателік жібермей, дұрыс шешім  
қабылдауға көмектесті

Бала және отбасы

Грант алушы: «SOS» Қазақстан балалар ауылдары» КҚ

Мамандар үшін әлеуметтік жетімдіктің  
алдын алу мәселелері бойынша «Мықты  
ата-ана – мықты балалар» бағдарламасы  
бойынша шаралар кешені өткізілді

108 адам қиын өмірлік жағдайда қалған  
отбасыларға, реинтеграциядан кейін  
отбасылар мен биологиялық отбасыларды  
ауыстыратындарға арналған тренингпен  
қамтылды

10 003, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

9 988, 9 мың теңге Қазақстан Республикасы

БАЛАЛАР ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАЛАР
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ДІН МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАЛАР

5 ҮЕҰ 5 жоба іске асырылды, оның ішінде  
2 ұзақ мерзімді

Жобалардың жалпы сомасы 196 023,8 мың теңге
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Радикалды идеологиядан зардап шеккен  
тұлғаларды оңалтуды және бейімдеуді  
ұйымдастыру (Қоғамдық келісім мен ұлттық  
бірлікті нығайту. Қоғамның дерадикалдануы)

Грант алушы: «Ақниет» Ақпараттық-насихаттау және оңалту орталығы» 
қоғамдық қоры

Негізгі нәтижелер:

Түзеу мекемелерінде жазасын өтеп жатқан тұлғаларды экстремисттік және 
террористтік сипаттағы қылмыс жасағаны үшін жазаға тарту мәнін түсіндіру 
іс-шараларымен 649 адам қамтылды

Қылмыстық іс фигуранттарының ортасын қалыптастыратын тұлғалар тұратын өңірлерде 
(сотталғандар немесе қамауға алынғандар тұрған жамағаттар мүшелері, сондай-ақ 
оның ортасы, достары және т. б.) түсіндіру іс-шараларымен 447 адам қамтылды

Радикалды діни жамағаттардың көшбасшылары мен белсенділерімен 189 әңгімелесу  
жүргізілді

Жоба аясында әйелдер топтарында түсіндіру іс-шараларымен 82 әйел қамтылды

Қызметкерлердің радикалдану белгілерін дер кезінде сәйкестендіру мәселелері 
бойынша дәрістермен, сондай-ақ халықтың деструктивті діни ағымдардың 
идеологиясына тартылуын төмендету бойынша шаралар қабылдаумен мемлекеттік 
органдардың 2770 өкілі қамтылды

Жоба нәтижесі бойынша 191 сотталғандар және радикалды діни жамағаттар 
мен әйелдер радикалды топтарының 230 көшбасшысы мен белсенділерін оңалту 
жұмыстары жүргізілді

         «Ақниет» АНОО теолог мамандарына екінші мүмкіндік бергені үшін ризамын.  
Бұған дейін мен террористік топ құрып, басшылық еткенім үшін сотталдым, алайда  
орталықтың теологтары менің басты қателіктерімді түсінуге көмектесті. Қазіргі  
уақытта оларға басқа сотталғандарды оңалтуға белсенді көмектесемін. Алла алдында  
өз іс-əрекеттерімді ақтап, «Ақниет» орталығы ұстанымы тұрғысынан еңбек жолын  
ақтағаным үшін алғыс айтамын.

Омаров Турган Гельманович, түсіндіру іс-шараларына қатысушы:

90 366, 8 мың теңге Қазақстан Республикасы
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«Kazislam» арнайы Ислам Интернет-  
порталының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз  
ету
Грант алушы: «Дінтанушылар конгресі» Қоғамдық бірлестігі

Негізгі нәтижелер:

«Kazislam.kz» арнайы исламдық  
Интернет-порталының жұмыс істеуін  
қамтамасыз ету

Жоба аясында оқырман  
аудиториясын қамту 253 мыңнан  
астам адамды құрады

Порталдың ай сайынғы қатысуы  
орташа есеппен 20 мыңнан астам  
адамды құрады

4000-нан астам ақпараттық- талдау  
материалдары, электрондық кітаптар,  
бейнематериалдар, инфографика және  
басқа да ақпараттық материалдар  
орналастырылған, олардың ішінде:  
3101 – жаңалықтар, 615 - мақала мен  
сұхбат, 240 - сұрақ пен жауап, 163 - діни  
ғибраттар және тарихи материалдар,  
92 - электрондық діни және дінтану  
кітаптары, 38 - инфографика,
46-бейнематериалдар

Діни қатынастар саласында консультациялық 
және практикалық көмек көрсету бойынша 
«Қауырт желінің» жұмысын ұйымдастыру
Грант алушы: «Ізгілікті істер» Қоғамдық қоры  

Негізгі нәтижелер: 

114 жедел желінің жұмысы қамтамасыз етілді 

Жобаны іске асыру кезеңінде 410 қоңырау келіп түсті, оның ішінде 403 дін  
мәселелері бойынша және 7 психологиялық кеңес алу мәселелері бойынша;  
сондай-ақ қоғамдық қабылдауларды өткізу арқылы 600 өтініш білдірген діни  
қызметтен зардап шеккендерге кеңес берілді және психологиялық көмек көрсетілді

114 жедел желі қызметі мәселелері бойынша 10 бейнеролик әзірленді

«Мүлікті қалай жоғалтпауға болады?» тақырыбы бойынша 500 дана буклет  
дайындалды және таратылды және «Мемлекет және дін» тақырыбы бойынша  
150 дана брошюралар дайындалды

©

Кеңес берушілік көмек көрсету бойынша ұқсас ұйымдармен 3 меморандум жасалды

42 064, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

15 755, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

ДІН МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАЛАР
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Дін мәселелері жөніндегі ақпараттық-
түсіндіру топтары мүшелерін даярлау және 
қайта даярлау жұмыстарын ұйымдастыру

Грант алушы: «Парасат» Кеңесу-әдістемелік орталығы» мекемесі

Негізгі нәтижелер:

Дін мәселелері бойынша АТТ мүшелерін даярлау және қайта даярлауға бағытталған  
10 көшпелі курс ұйымдастырылды

Көшпелі курстармен ақпараттық-насихаттау топтарының 637 мүшесі қамтылды

Ақпараттық алаңда кеңінен пайдалану үшін YouTube-арнасында www.irgcenter.kz 
сайтында орналасқан 5 бейне-дәріс әзірленді

«Дін мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру топтарының мүшелерін даярлау  
және қайта даярлау тұжырымдамасы» өзектілендірілді

40 академиялық сағат көлемінде 4 модульдің оқу бағдарламасы әзірленді  

Ақпараттық-әдістемелік құрал әзірленді және 2000 дана көлемінде таратылды

АТТ мүшесінің профессиограммасы, яғни АТТ мүшесіне қойылатын үлгілік біліктілік  
талаптарының тізбесі өзектендірілді

Курс түлектерінің біліктілік деңгейін анықтау бағдарламасы өзектендірілді

      Семинар мен үшін өте ақпараттық болды, дəріс берушілерден көп нəрсе алдым: ақпарат  
беру, түрлі техникаларды қолдану. Ұйымдастырушыларға үлкен рақмет, барлығы ұсақ-түйекке 
дейін қарастырылды.

Надиршина Ляззат Халлилуллиновна,  психолог, 
«Дін мәселелері бойынша ИРТ мүшелерін  даярлау және қайта даярлау» 

курсына қатысушы:

Дін мәселелері бойынша АТТ мүшелері арасында «Жылдың үздік лекторы» байқауы  
ұйымдастырылды

30 000, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы
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Қазақстандағы діни саладағы жағдай 
туралы шолулық баяндама: проблемалар 
және перспективалар

Грант алушы: «Әлеуметтік ресурстық орталығы» мекемесі

Негізгі нәтижелер:

Қазақстанның 5 өңірінде 
әлеуметтік зерттеу жүргізілді

Жобаның зерттеу компонентімен 
1000 респондент қамтылды

Дін саласындағы өзекті мәселелерді  
қамтитын Қазақстандағы діни саланың 
жағдайы туралы қорытынды баяндама 
дайындалды

Дәстүрлі рухани құндылықтарды қолдау  
жөніндегі қызметті ұйымдастыру

Грант алушы: «Адырна» ұлттық этнографиялық бірлестігі» ҚҚ

Негізгі нәтижелер:

Жоба аясында 17 өңірде ЖОО мен колледж оқушылары үшін ақпараттық-түсіндіру  
іс-шаралары өткізілді

Жоба аясында іс-шаралармен 2100 адам қамтылды

Ұлттық тарих және ұлттық құндылықтар мәселелері бойынша діни мекемелерде  
оқитын имамдар мен студенттер үшін 7 семинар-тренинг өткізілді

Ұлттық құндылықтарды насихаттайтын 3 бейнеролик дайындалды

6 000, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

17 838, 0 мың теңге Қазақстан Республикасы

ДІН МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАЛАР
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Біздің команда  

Заманбекова Гулбану Миркаримовна
басқарма төрағасының орынбасары

Аленова Салтанат Тельмановна 
корпоративтік хатшы

Тленчиева Шырын Мураткызы
мемлекеттік гранттық қаржыландыру 

жөніндегі жобалау кеңсесінің 
директоры

Муханова Сауле Чапаевна 
әкімшілік және құқықтық қамтамасыз 

ету кеңсесінің директоры

Рақыш Айдар Сағынтайұлы
экономика және қаржы бойынша 

кеңсе директоры

Долдат Жаркын 
мемлекеттік емес гранттық 

қаржыландыру бойынша жобалау 
кеңсесінің бас менеджері

Жаксыбергенова Куралай Жанатлековна
мемлекеттік гранттық 

қаржыландыру бойынша жобалау 
кеңсесінің бас менеджері

Каримова Айгерим Ербосыновна 
мемлекеттік емес гранттық 

қаржыландыру бойынша жобалау 
кеңсесінің бас менеджері

Мажранова Мадина Жаксылыковна 
мемлекеттік гранттық 

қаржыландыру бойынша жобалау 
кеңсесінің бас менеджері

Жусупов Ринат Кабиевич 
мемлекеттік емес гранттық 

қаржыландыру бойынша 
жобалау кеңсесінің директоры

Мухамеджанова Дана Булаткызы 
мемлекеттік гранттық 

қаржыландыру бойынша жобалау 
кеңсесінің бас менеджері

Маханбетжанова Лаззат Шахмардановна 
бас бухгалтер

Сариев Аслан Утепкаирович 
экономика және қаржы 
бойынша бас менеджер

Сарбалина Асель Сериковна 
мемлекеттік гранттық 

қаржыландыру бойынша жобалау 
кеңсесінің бас менеджері

Калина Зауре Женисовна 
ішкі аудит қызметінің басшысы

Қажымұқан Мақсұтбек Бақытбекұлы
мемлекеттік емес гранттық 

қаржыландыру бойынша 
жобалау кеңсесінің менеджері

Ергалиева Шугыла Ергаликызы 
мемлекеттік гранттық 

қаржыландыру бойынша жобалау 
кеңсесінің бас менеджері

Боранбаева Жанаргуль Канапьяновна 
мемлекеттік гранттық 

қаржыландыру бойынша жобалау 
кеңсесінің бас менеджері

Байбеков Адилет Заманбекович 
әкімшілік және құқықтық қамтамасыз 

ету қенсесінің бас менеджері

Джакупова Дана Муратовна 
мемлекеттік емес гранттық 

қаржыландыру бойынша жобалау 
кеңсесінің бас менеджері

Әлмұрат Дидархан Құрманғазыұлы 
сыртқы коммуникациялар 
және корпоративтік даму 

қызметінің менеджері

Кабижанова Жазира Шайхаткызы 
әкімшілік және құқықтық қамтамасыз 

ету кеңсесінің менеджері

Жанатұлы Ильяс 
әкімшілік және құқықтық қамтамасыз 

ету қенсесінің бас менеджері
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Грант алушылар

Ұйым атауы Басшының АТӘ және байланыстары           Ұйым мекен-жайы

1 «Act for Impact» КҚ  Алматы қ., Байзақов к., 280 

2 «SOS» Қазақстан балалар ауылдары КҚ Кусаинова Айгуль Тулегеновна  Нұр-Сұлтан қ., Абылай хан даңғ. 40

3 «Болашақ біздің қолымызда» КҚ Жакупов Жанат Еркенович  
+7 701 535-16-32, zhanat_zhakupov@mail.ru  

Ақмола облысы,
Көкшетау қ., Е. Әуелбеков к.  21 үй

4 «Ерекше-таңдау-шелек» Мүгедектер 
қоғамдық бірлестігі КҚ  

Ибрагимова Гульниса Мусиновна 
+7 701 346-00-09, zahira71@inbox.ru 

Еңбекші қазақ ауданы,  Шелек с.
Нұргазин к., 150 үй, 4 п.

5 «Ұлттық Дельфий Комитеті» КҚ  Туспекова Куралай Айткабыловна 
ndk-kz@mail.ru 

Нұр-Сұлтан қ.,  Абылай хан к., 57/1, вп. 1

6 «Жас Отан» Жастар қанатының 
республикалық қоры» КҚ 

Чукеев Жанат Нурбекович  
+7 7172 70-77-15  

Нұр-Сұлтан қ., Қонаев к., 12/1

7 «Белсенді жастар» ЖҚБ  Грабарь Лидия Николаевна  
+7 777 795-52-83, lidyskag@mail.ru  

Петропавл қ., Мира к., 158

8 «Жастар Үні» ЖҚБ Касенгалиев Асхат Санатулы  
+7 708 316-47-76, kasenagaliashat@gmail.ru  

Алматы қ., Абай даңғ., 52в, корпус 1, 
кеңсе 529

9  «Жастар салауатты өмір салты үшін» ЖҚБ  Грабарь Лидия Николаевна 
+7 777 795-52-83, lidyskag@mail.ru  

Петропавл қ., Мира к., 158

10 «Кеңес» мүгедектерді әлеуметтік бейімдеу 
және оңалту орталығы» ҚБ  

Сон Динара Асановна                   
+7 727 375-75-48 

Алматы қ., Құрманғазы к. 166

11 Қызылорда облыстық «Жас Ұлан» Бірыңғай 
балалар мен жасөспірімдер ұйымы» ҚБ 

 

Акмурзаева Куляйм Ермекбаевна    
+7 701 674-77-67  

Қызылорда қ.,  Әйтеке би 2 уй

12 «Ғасыр сапасы» тұтынушылар құқықтарын 
қорғау агенттігі» ҚБ

Токкулиева Жанна Урметхановна  
+7 701 559-66-65, taraz-potrebitel@mail.ru 

Тараз қ., Абай даңғ., 153/49

13 «Шырақ» мүгедектігі бар әйелдер
ассоциациясы» ҚБ 

Калтаева Ляззат Молдабековна          
+7 701 713-83-42 

Алматы қ., Көктем к., 1, 26-3

14    «Инфинити» даму орталығы» ҚБ  Копбаев Серик Смаханович  
+7 777 254-82-20, infini�npo@gmail.com  

Нұр-Сұлтан қ., Пушкин к., 4-65

15 «A kind heart» ҚБ  Пан Владимир Климович                                Алматы обл., Талғар қ., Промышленная к.,
5/4        

16 «Адырна» ҚБ  Әубәкір Арман Серікұлы 
+7 702 270-21-02, adyrna@bk.ru 

 Алматы қ., Гагарин к., 181, 20 п.

17 «Ақбұлақ» ҚБ Рахишева Нильзия Алгазыкызы  
+7 775 791-00-47  

Сарыкемер с., Сейфуллин к., 27 үй

18 «Ангел» ҚБ  Петрова Людмила Евгеньевна  
+7 701 524-54-29,+7 702 304-09-46 
ngoangel@mail.ru 

Атбасар қ., Майкөтов к., 2/7

19 «Ардагер» ҚБ  Ахметжанова Баян Темиртасовна  
+7 701 312-90-85, ardager7@mail.ru  

Нұр-Сұлтан қ.,  Потанин 9, БО О. Азамат, 
7 қабат,  710

20 «Қазақстан Президентінің халықаралық
«БОЛАШАҚ» стипендиясы иегерлерінің
ассоциациясы» ҚБ  

Демисинова Лаура Баглановна 
+7 701 302-16-75  

Нұр-Сұлтан қ., Д.Қонаев к. 12/1, каб. 411/2

21 «Береке» ҚБ  Абдуллаева Роза Сарсенбаевна 
+7 705 844-42-27, berekengo@gmail.com 

Шымкент қ., Еңбекші ауд.,  Аймаутов к., 87                                      

22 «Жайық таңы» ҚБ  Муштанова  Гульбаршын Максутовна  
+7 701 626-54-45  

Орал қ.,  Д. Конаев к., 55-79

23 «Алматы облысы әйелдер ауылдық 
желісі» ҚҚ 

Скобляшова Ольга Викторовна 
+7 777 357-72-23, femalenetwork@mail.ru 

Талдықорған қ., Қаблис жырау көшесі 127

24 «Батыс Қазақстан облыстық тұтынушылардың 
құқығын қорғау бойыншы қоғамы» ҚБ  

Телагисова Дарина Шаумуратовна  
+7 777 426-44-20, +7 702 640-97-42 
darina_as@mail.ru  

Орал қ., 5 ы.а., 7 үй, 81 п.

25 «Қарағанды облыстық «ЭКОЦЕНТР» 
экологиялық орталығы ҚБ  

Курмашева Меруерт Амантаевна  
+7 7212 562922, +7 701 255-36-68 
ecocenter2010rk@gmail.com 

Қарағанды қ., Жамбыл көш., 49 үй

26 «Almaty Nomad» саяхатшылар клубы» ҚБ  Ашилова Мадина Сериковна 
+7 705 915-67-67, +7 7271 631191 

Алматы қ., Райымбек даңғ., 127/147,  14 п.
 

27 «Дінтанушылар конгресі» ҚБ  Абдраманов Жасулан 
+7 702 150-84-24  

Нұр-Сұлтан қ., Тәуелсіздік к. 57

28 «Қызылорда облыстық тұтынушылар құқығын 
қорғау қоғамы» ҚБ  

Тенизбаев Серик Мустафаевич 
+7 701 788-88-56, smten@mail.ru  

Қызылорда қ., 3 ірілендірілген квартал н / ж

29 «Қоғамдық пікір институты» ҚБ Мажитова Айнур Боранбаевна 
+7 701 422-90-95, +7 7172 783569 
ainur.mazhitova@mail.ru 

Нұр-Сұлтан қ., Е-49 к., 83 п.

30 «Бастамашыл шығармашылық әйелдер 
лигасы» ҚБ

 Хайруллина Асия Укеевна         Алматы қ., Абай даңғ., Масанчи көш., 
75-77/79А үй, 31 кеңсе                                                                                  

31 «Маңғыстау облыстық тұтынушылар құқығын 
қорғау қоғамы» ҚБ  

Рафикова Никар  
+7 701 466-56-06, nikarr@mail.ru 

Ақтау қ., 23 ш / а. 8 ғимарат, 401 кеңсе

 

Шах Индира Біржанқызы 
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32 «Фемида +» тұтынушылар құқықтарын 
қорғау қоғамы» ҚБ

Ахмединова Куралай Кенесовна  
+ 702 410-69-87, kuralai_777@mail.ru  

Қостанай қ., Байтұрсынов к., 47, кор 1Б,  
каб. 106

33 «Общество защиты прав потребителей 
по Алматинской области» ҚБ

Муллахунов Абдурасул Султанович  
+7 707 827-39-44, kasenjar@mail.ru  

Талдықорған қ., Қабанбай Батыр к., 50

34 «Бастаманы қолдау» ҚБ Тулепова Мадина Ергалиевна 
+7 7242 263096, +7 701 405-93-43 
mtulepova@mail.ru 

Қызылорда қ., Ауэзов к. 20, п. 16

35 «АСК» Республикалық студенттер 
қозғалысы» ҚБ

Түстікбаев Ілияс Нұрболұлы 
+7 775 720-03-01, iliyas01kz@mail.ru 

Нұр-Сұлтан қ.,  Иманов к. 50

36  «Сенім-Тірек» ҚБ Кундолов Темиржан Беккалиевич 
 +7 701 422-82-22, senim�rek@mail.ru  

Ақтөбе қ., Құлымбетов к. 156

37 «Серғали-Түркістан» ҚБ Усманова Шолпан  
+7 775 407-10-12, sergaliturkestan@gmail.com  

Шымкент қ., Бағысбаев к., 9

38 «Ұлы Дала Скауттары» ҚБ Катенов Ильдар Загедерейевич              
+7 701 588-83-37, scoutastana@mail.ru          

Нұр-Сұлтан қ., Майдақоңыр к., 34

39  «Жастар қызметкерлерінің 
қауымдастығы» ҚБ 

Данилова Елена Сергеевна       
+7 777 447-33-73, +7 7172 787375  

Нұр-Сұлтан қ., Иманов к., 19, кеңсе 908С

40 «Альтернатива» Медиация және  
Бітімгершілік Орталығы» ҚБ

Данилина Анна Викторовна 
+7 7172 930947, +7 771 552-99-14  

Алматы қ., Шевченко к.,  11 үй, 57 кеңсе

«Гарант» тұтынушылар құқықтарын 
қорғау қоғамы» ҚБ

Айтмаганбетов Жаслан Болатович  
+7 7212 412392, +7 776 553-39-39  

Қарағанды қ., Н.Әбдіров даңғ. -3, 803 кеңсе

«Bilim Founda�on»  ҚҚ Айтмухамбетов Ерлан Аманжолович                                
+7 701 738-67-42, +7 775 192-40-45  

Нұр-Сұлтан қ., Достық 18, 25 кеңсе

«Eurasian  Expert Council» ҚҚ  
 

 Нұр-Сұлтан қ., Түлкібас 38

«Interna�onal Fund «Global Success 
of people» ҚҚ

Махамбеткалиев Дамир Мухитулы  
+7 700 705-88-55  

Алматы облысы, Қарасай ауданы, 
Қырықауылды кенті, Самал к., 39

«Kazbrands» ҚҚ Кайкенова Жанылбике Касымовна  
+7 702 940-22-42  

Нұр-Сұлтан қ., Иманов к., 19, 908 Д

«Social Development Center» ҚҚ Казтурганов Биржан Нурманулы  
+7 702 231-93-93, birzhankazturganov@gmail.com  

Алматы қ., Төле би к. 155,  605 кеңсе

«Zer�eu Research Ins�tute» ҚҚ  Алматы қ., Брусиловский к. 159

«Адамгершілік» ҚҚ Рахимова Салтанат 
+7 701 180-38-75, aidisa75@mail.ru 

Атырау қ., Канцев к. 5 үй, 56 п.

«Алаш мәдениеті» ҚҚ Қажым Ералы Мақсүтұлы 
Турарбекулы Уалихан   

Атырау қ., Жарбосынов көш., 84/1, 2 кеңсе

«Алматы студенттерінің альянсы» ҚҚ Қуандық Жасұлан Бостандықұлы   
+7 775 673-10-50, jasik.kktl@mail.ru  

Алматы қ., Щевченко 97, 24/1

«Қазақстан еріктілерінің альянсы» ЗТБ Асыл Окапова                           
+7 747 3838301, assyl.okapova@yandex.kz  

Нұр-Сұлтан қ., Темірқазық даңғ., 65, 
117 кеңсе

«Антарес А» ҚҚ Дак Виктор Сергеевич 
+7 776 494-85-85 
guddak@mail.ru, pf.antares.a@mail.ru 

Өскемен қ., Қазақстан к., 99

«Қостанай облысы Медиаторларының 
Ассоциациясы» ҚҚ

Богатырев Сергей Алексеевич  
+7 705 450-30-81  

Қостанай қ., 5 Апрель к. 67, 2 қабат

«Бақытты бала» ҚҚ Балапанова Зауреш Мукановна    
+7 7172 744773 

Нұр-Сұлтан қ., Тәуелсіздік даңғ. 57 Бейбітшілік 
және келісім сарайы  441 кеңсе

«Бізбен бірге» ҚҚ Ізтілеу Ботакөз Ерманқызы  Шымкент қ., Самал-2 ы/а, 1447

«ГрИн» Қостанай облысының Азаматтық 
Альянсы» ҚҚ

Утебаева Динара Каирбековна    Қостанай қ., 1 мамыр к. 151

«Десента» ҚҚ Гуляев Сергей Николаевич 
+7 7182 300007 

Павлодар қ., 1 Мамыр к. 40, 1 п.

«Жанашыр» халықаралық қайырымдылық 
қоры» ҚҚ

Апетова Жаныл Амантаевна 
+7 707 324-01-76 
Apetova_zh@mail.ru, zhanashyr@mail.ru 

Алматы қ., Сайран 6-58

«Жігер.Абырой.Сана» ҚҚ  
+7 701 475-06-73, jaskz.press@gmail.com 

Нұр-Сұлтан қ., Қонаев к., 4, И.4., 56 кеңсе

«Қазақстанның тең құқықтар мен тең 
мүмкіндіктер институты» ҚҚ

Ускембаева Маргарита Абдикаримовна                                      
+7 777 359-02-77  

Алматы қ., Назарбаев даңғ. 112/Толе би 55,
БО "Ескі алаң" 3 қабат, 4 кеңсе 

 «Ақниет» Ақпараттық-насихаттау
және оңалту орталығы» ҚҚ

Шауметов Алим Фазылжанович  
  

Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Балқантау көшесі, 58

«Ақпараттық-ресурстық орталық» ҚҚ Кобеева Алтынай Орманкалиевна  Муратбаев 13У, БО БАБАС, 3 қабат, 305 кабинет

Лепсибаев Чингиз Коктемсерикович 
+7 777 108-11-11, ch.lepsibaev@gmail.com  

   

Оналбаев Куаныш 
+7 775 398-30-13 

Елеукен Есентүгел Баймуханбетұлы        

  

«Ізгілікті істер» ҚҚ  Байденова Жанна Қайратқызы Талдықорған қ., 7 ы.а., 18 үй, 125 п.
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64 «Келісім көпірлері» ҚҚ Маслов Халил Борисович  Нұр-Сұлтан қ., К. Мұңайтпасов к., 5, каб. 241  

65 «ҚҰҚЫҚ» ҚҚ Рыль Ольга Владимировна              Нұр-Сұлтан қ., Абай к., 92/3

66 «Жас заңгерлер қауымдастығы» ҚҚ Смагулов Диас Ернурович 
+7 775 103-32-33, of_smu@mail.ru 

Семей қ., Мәңгілік Ел к., 11, каб. 28

67 «Ұлағатты Жанұя» ҚҚ Гурина Марианна Юрьевна           
+7 701 714-02-38, +7 7272 914279  

Алматы қ., Беккожина 25/1

68 «Қоғамдық ақпарат қоры» ҚҚ Загитова Марина  Нұр-Сұлтан қ., Есіл айд., Сығанақ к., 29, 
кеңсе 5Б  

69 «Отбасылық Академия» Отбасыға кешенді 
қолдау көрсету» ҚҚ

Кантарбаева Алия                       
+7 777 596-40-77  

Алматы қ., Достық даңғ., 248 үй – 12

70 «ТАЛАП» Қолданбалы зерттеулер 
орталығы» ҚҚ

Ошакбаев Рахим Сакенович 
Батырханов Ерик  
+7 701 210-48-88  

Нұр-Сұлтан қ., Ташенов к. 8, 4 подъезд,  
кеңсе 77

71 «Қазақстанның Экологиялық Қоры» ҚҚ Джазбаева Камарья Рамазановна                                     Нұр-Сұлтан қ., Қ.Рысқұлбеков к., 16, ВП-12  

72  Камеда ҚҚ Еспенова Махаббат Махсуткановна 
+7 701 726 52 32, m.yespenova@mail.ru 
Ибрагимова Роза Ералиевна 
+7 705 334-27-04, ibragimova_list.ru 

Нұр-Сұлтан қ., Сейфуллин к., 5, кеңсе 9

73 Ассоциация нысанындағы «Қазақстанның 
Азаматтық Альянсы» ЗТБ

Лима Диас  
+7 7172 550678  

Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к.,25, 15 қабат

74 «Ұлттық еріктілер желісі» ЗТБ Татьяна Александровна  
+7 776 411-53-75, volunteer.kz@gmail.com 

Есіл ауд., Қарасақал Ерімбет к., 51, кеңсе 14

75  « Батыс Қазақстан облысының Азаматтық  
Альянсы» Қауымдастығы» ЗТБ (3 жыл)

Санкаева Мирует Булатовна 
+7 777 197-83-90 
gaz_ko@mail.ru, oodib@yandex.ru   
Кустаубаева Сания Кайратовна  
+7 705 900-63-99  
adilgereyeva@gmail.com    

Орал қ., Исаев к., 51

76 «Павлодар облысының Азаматтық Альянсы»  
Қауымдастығы» ЗТБ

Могилюк Светлана Владимировна 
87052074501, msvgeo@gmail.com  

Павлодар қ., Лермонтов к., 44, п/н 156

77 «Жамбыл облысының Азаматтық Альянсы»
Қауымдастығы» ЗТБ

Юлдашев Зайтжан Рахимович  
+7 701 802-57-88, 8 7262 557475  
azama�yk.alyans @mail.ru  

Тараз қ., Мирзоян тұйық көшесі, 65 үй

78  «Қарағанды облысының Азаматтық
Альянсы» Қауымдастығы» ЗТБ

Курбанбаева Гульнар Туретаевна  
+7 7212 400861, +7 701 394-61-68 
guliak2004@mail.ru  

Қарағанды қ., Қазыбек би ат. ауд., 
Гоголь к. 31, 205 кеңсе

79 "Жамбыл облысы жастар ұйымдарының 
Қауымдастығы» ЗТБ

Дастан Исламбек Дастанулы  
+7 701 120-90-69   

Тараз қ., Абай даңғ., 155, 19 п.

80 «Ақтөбе облысының үкіметтік емес
ұйымдар Қауымдастығы» ЗТБ

Дюсенова Айгуль Егизбаевна  
+7 701 494-44-54, daigul2007@yandaex.ru  

Ақтөбе қ., Прохоров к-сі, 11

81 «Атырау облысының Азаматтық  
Альянсы» ЗТБ

Асамбаева Алена Калипановна  
+7 775 431-80-03  

Атырау қ., Сәтбаев даңғ . 40А, каб.  419

82 «Шығыс Қазақстан облысының Азаматтық
Альянсы» Қауымдастығы» ЗТБ

Бобрышева Ольга Александровна    
+7 777 203-15-40 

Өскемен қ., Протозанов к-сі, 7/1

83 «Қазақстан жастарының конгресі» ЗТБ Болысов Тохтар Коммунарович  
+7 778 886-22-05  
bolysov.tohtar@mail.ru, kmk_kaz@list.ru  

Нұр-Сұлтан қ., Мамбетов көш., 16, 85 кеңсе

84 «Ұлттық еріктілер желісі» ЗТБ Миронюк Татьяна Александровна   Нұр-Сұлтан қ., Қарасақал Ерімбет к-сі 51, 14 кеңсе 

85 «Дағдарыс орталықтары одағы» ЗТБ Байсакова Зульфия Мухамедбековна  
+7 7273 764037, +7 707 225-53-26,  
+7 777 225-53-26  

 Алматы қ., «Көктем»  ықшам ауданы 1, 
9 үй, 2 кеңсе

86 «Алматы облысының Азаматтық альянсы»
қауымдастық нысанындағы ЗТБ

Нурмуханова Жанар Болатовна 
+7 7282 324663, +7 777 358-57-53 
gaao2017@mail.ru  

 Талдықорған қ., Қаблис жырау к., 127

87 «Қоғамды дамыту мәселелері бойынша 
Маңғыстау облысының Азаматтық Альянсы» 
қауымдастығы нысанындағы ЗТБ

Ахметова Жибек Аманбаевна 
+7 702 517-66-05, gamo_aktau@mail.ru,  

Ақтау қ., 35 ықш. ауд., "Қазақстан 
халықтары Ассамблеясы" ғимараты, 2 қабат

88 «Мектеп спорты федерациясы» 
Ассоциация нысанындағы ЗТБ

Нурахметов Нуржан Малькенярович 
+7 7273 272049 , +7 701 799-28-65 
school.sport.kz@gmail.com  

Алматы қ., Сәтбаев к.,  90 үй, 4 қабат

89 «Қазақстан КТК одағы» РЖҚБ Мырзагалиев Гарифулла         
+7 701 475-06-73, jaskz.press@gmail.com  

Нұр-Сұлтан қ., Қонаев к., 4 үй, кеңсе В.4.056

90 «Жас Ұлан» Бірыңғай балалар-жасөспірімдер 
ұйымы» РҚБ

Садвакасова Динара Тайбасаровна                  
+7 701 399-65-41  

Нұр-Сұлтан қ., Майлин к. 1а, Тенгри отелі,  
3 қабат

91 «ЗУБР» ӘКҚ Кулик Виталий Олегович   
+7 7232 513388, zubr-kz@mail.ru   

Өскемен қ., Красин к. 12/4
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92 «Парасат» Кеңесу-әдістемелік орталығы» 
мекемесі

Беркимбаева Индира Килимбековна  
+7 705 318-23-03, kmc_parasat@mail.ru  

Өскемен қ., Школьная к., 1Б

93 «Әлеуметтік ресурстық орталығы» Айдосов Серик Баймендеевич  Шымкент қ.,  Алимбетов к., 203-8

94 «Зерттеуші» Республикалық 
ғылыми-білім беру орталығы» ЖМ

Жақып Мырзантай Қожабайұлы  
+7 701 397-17-13  

Нұр-Сұлтан қ., Кенен Әзірбаев, 6-91

95 «Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту
институты» ЖМ

Худяков Сергей Герольдович  
irms@mail.ru 

Петропавл қ., Жабаев к., 158, 64 п.

96 «МИР» өңіраралық медиация 
орталығы» ЖМ

Кайдарова Салтанат Толеутаевна 
+7 7182 322404, +7 777 209-08-01 
s_kaidarova@mail.ru 

Павлодар қ., Жеңіс д. 25, кеңсе 3

97  «Enactus Kazakhstan» ЖҚ Ержанова Альбина Меирбековна 
+7 7273 440832, enactuskaz@gmail.com  

Алматы қ., Манас к., 32 А, кеңсе 507А

98  «Еуразиялық құқық қорғау орталығы» ЖҚ Нургалиева Енлик Нургалиевна  
+7 747 308-71-16 
nurgalieva_en@mail.ru 

Нұр-Сұлтан қ., Сәтбаев  к., 2 үй, кеңсе 318

99  «Қорғау-Астана» ЖҚ Рыль Анна Игоревна                     
+7 8702 8929777, korgau_astana@mail.ru 

Нұр-Сұлтан қ.,  Абай к., 92/3

100 «Қоғам дамуына ақпараттық қолдау 
көрсету қоры» ЖҚ

Свириденко Ольга Борисовна  
+7 7232 700 416, +7 705 525-14-43 
info@fipro.kz, director@fipro.kz 
Плиско Наталья Александровна 
+7 777 234-12-85, pliser@mail.ru 

Өскемен қ., Ворошилов к., 165-20

 

мекемесі
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2019 жылы белгіленген 
серіктестік

ERG, «ASAR» ҮЕҰ – бизнес мемлекеттің 
үш жақты әріптестігінің III Республикалық  
форумын өткізу үшін демеушілік көмек  
көрсетті

ҚР Ұлыбритания елшілігі 2019 жылғы
23-25 қыркүйекте ҮЕҰ үшін тренинг өткізуге  
қолдау көрсетті

Қазақстанның азаматтық қоғамын әлеуметтік  
дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін  
бірлесіп іске асыру туралы уағдаластыққа қол  
жеткізілді

Компания ҮЕҰ – бизнестің – мемлекеттің «ASAR»  
үш жақты серіктестігінің ІІІ Республикалық  
форумының қонақтарын ауыз сумен қамтамасыз  
етті

Грант алушылар іс-шараларды өткізу кезінде  
«Қазпошта» АҚ бөлімшелерінің үй-жайларын  
өтеусіз негізде пайдалана алады

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелерін  
қарау бойынша түсіндіру және алдын алу
іс-шараларын өткізу, Агенттік өкілінің жобаларды  
іске асырудың қоғамдық мониторингіне, грантқа  
арналған конкурстық құжаттардың мониторингіне  
қатысуы және грант алушыларды іріктеу жөніндегі  
Конкурстық комиссияның отырысына қатысуы  
туралы уағдаластыққа қол жеткізілді
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Байланыс ақпараты:
info@cisc.kz

grants@cisc.kz
+7 (7172) 22 13 23

Есептік кезең:
2019 жыл
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Біз әлеуметтік  
желілердеміз


